Obudźmy “Śpiącego Rycerza”

strategia
7 Wzgórz Wpływu

Planowanie strategiczne jest kluczem w walce duchowej…

www.ReleasingKings.com
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1. Ojcze nasz, który Jesteś w niebie “Mentorzy serc”
“Ojciec / Przyjaciel” – który uwalnia Twoje marzenia
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi,
bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o
cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ew. Jana 15:15-17

Bóg chce dać Ci pragnienia Twojego serca
(Ew. Jana 15:7-8, 14:13-14, 15:15-16, 16:23-24)
Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność! Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego
życzy sobieserce twoje! Ps 37:3-4
Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela. Niech ci da to, czego
pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł! Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I
w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
Psalm 20:4-6
Psalm 21:2-5, Psalm 23 nasz kielich jest przeobfity/przelewa się

Nasze słowa
Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych, Szliśmy przez ogień i wodę, Lecz
wyprowadziłeś nas na wolność (ang.: obfitość) Psalm 66:12
Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On
odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie
twoje; On wieńczy cię łaską i litością. Psalm 103:2-5
www.Releasing-Kings.com

3

Decyzje i wizje pochodzą z serca.
To, co mówimy i robimy ma początek w sercu.

Rozum
(10%)

Bóg Ojciec
pisze na
naszych
sercach

kontra

Ojcowie
uwalniają
serca
innych

Serca
(90%)
http://releasingkings.com/2014-02-09putting-love-in-leadership/

Zamysł w sercu człowieka jest jak głęboka woda; lecz
roztropny mąż umie jej naczerpać. Księga Przysłów 20:5
www.ReleasingKings.com
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Przywództwo w Królestwie Bożym jest inne.
Hierarchia
“kontrola”

Przejście do Królestwa

Inicjatywa
serca
Jezus

L1

“MY”
L2

L2
L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L3

L2

L2

“MY”
L1
” Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi….”
“Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być
wielki, niech będzie sługą waszym” Ew. Mateusza 20:25-26

Od mentalności “krabów” do Królestwa Bożego
Wzajemne świętowanie sukcesu
http://releasingkings.com/2014-05-04-out-of-the-crab-pot-and-into-the-kingdom/

Kamil Stoch

Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, i wypełni każdy twój zamysł.
Chcemy się cieszyć z twego ocalenia i w imię Boga naszego podnieść
sztandary. Niech Pan wypełni wszystkie twoje prośby!. Ps 20:4-5

2. Niech Twoje Imię będzie uwielbione
Uwielbienie – jedna z form: nasza praca wyraża serce Ojca
Praca
Umysł / Ciało

Inicjatywa
twórcza

Duchowa
inspiracja

Serce
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Mądrość
Dary, DNA , Talenty
i Przeznaczenie
“O cokolwiek prosicie”

Duch

Objawienie
Bóg – Efezjan 1:17
Mądrość i
Objawienie
www.ReleasingKings.com

“dam Wam
poznać ”

Następny wspaniały pomysł – kapitalizm jest duchowy.
Praca zł/h
“sługa”

Praca
Umysł / Ciało

Twórcza
inicjatywa

Duchowa
insiracja

Serce

Duch

“Mądrość”
DNA, dary, talenty,
przeznaczenie
“O cokolwiek prosicie”

Kontrakt
Zł/pomysł
“Król”
“Objawienie”

Bóg – Efezjan 1:17
Mądrość i
Objawienie
www.ReleasingKings.com

“dam Wam poznać”
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3. Przyjdź Królestwo Twoje
Siedem wzgórz, tworzących kulturę narodu – naszej ziemi

Królestwo ciemności

Światłość

Światłość

Kościół
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4. “Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi”
– stwórz swój Heart Plan w połączeniu z Królestwem Bożym.
VIII. Biznes-plan

I. Wizje i marzenia
życia

VII. Mój zespół

II. Bariery/kody
serca

VI. Cash Flow
(finanse)

III. Afirmacje

IV. Cele bliższe/dalsze

V. Plany tygodniowe

©2011 Releasing Kings,USA/John Garfield – prezentacja VIII etapowego modułu pełnego rozwoju osobistego Heart Plan;
licencja w Polsce: Maria Lalik, desiretodestiny.pl
.

Co to znaczy być “połączonym” (ze sobą i z Bogiem)?
http://releasingkings.com/2014-04-27-connecting-with-our-heart/

1.

Tożsamość – poczucie, że Bóg pozwala mi być sobą (you made me wond)
Lubię to, kim jestem.
Cel – dostrzegam swoją rolę w Królestwie Boga, w jednym ze “wzgórz”.

2.

Mądrość – widzę rękę Boga nad Polską.
Daję sobie pozwolenie wybierania mądrze.
Nie zawsze czekam, aż ktoś powie, co mam robić.
Używam narzędzi i mądrego doradztwa w budowaniu strategii (jestem reformowalny

3.

Komunikacja – słucham, co mówią serca, nie tylko słowa (building up).
Słyszę serce Boga (verse – my sheep know..)
Potrafię słuchać serca II człowieka.

4.

Przywództwo – wierzę, w Twoje marzenie.
Już nie traktuję innych jak sługi. (rule over creation)
Pomagam innym połączyć się z sercem.
Cieszę się ze wzrostu innych.

5.

Entuzjazm – dobrze się bawię i kocham ludzi.
Wierzę, że moje marzenie spełni się.
Jestem pełen pasji, mam plan, jestem twórczy, prosp.

5. Bądź wola Twoja…
“Heart Plan zespołowy”
http://releasingkings.com/2013-11-27-corporate-heart-plans/

Bóg używa zgromadzeń ludzi:

- ludzi mediów
- edukatorów
- polityków
… Wszystkich nas

www.ReleasingKings.com
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6. “Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj”
Pomnażanie naszych “bochenków i ryb”, aby karmić innych ludzi.
Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie
gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa od
kapłanów, Lewitów.. (zobacz także 1, 8-9, 12-13)

Jestem proroczy
Zarażam wizją
innych.

(Rozmawiam z Bogiem)
“Przyjaciele” Jn 15:15

(czynię uczniów,
którzy trwają)

Mam Misję.
Błogosławię narody
(przekształcam
pieniądze w służbę)

Tworzenie bogactwa jest
duchowe.
Serce musi wiedzieć “dlaczego?”
“Królestwo”

Przechodzę od
korzyści do obfitości

Mam produkt.
(Tworzę wartość)

(“Mądrość” aby
pomnażać)

(błogosławię innych
czymś wartościowym)

www.Releasing-Kings.com

Session #8

Jestem pełen pasji.
(wobec pragnień w
moim sercu)

Mam cel.
(Pozwolenie od Boga, aby
dążyć do spełnienia
marzeń, które włożył w
moje serce)

13

W walce z biedą na całym świecie, widzę, że wsparcie socjalne i
zewnętrzne, to tylko kryjący bandaż. WOLNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO
PRAWDZIWE LEKARSTWO..”
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7. PRZEBACZ NAM NASZE WINY, JAK I MY ODPUSZCZAMY NASZYM WINOWAJCOM.
ŁĄCZYMY SIĘ Z NASZYM SERCEM – “STAWIAM NA WSZYSTKO TO, CO NAJLEPSZE
DLA MNIE OD BOGA”
http://releasingkings.com/2013-05-05-connect-with-your-heart/

Królowie/Innowatorzy

Servants

1. Słowo / Biblia
2. Głos Ducha Świętego
3. Mądre doradztwo.

1. Tradycje.
2. Oczekiwania.
3. Zasady / konformizm

Rozum
10%
90%

4. Bóg pisze na
naszych sercach.
Heb 8:10, 10:16

Rozwijający siebie.
Transparentny / “dotyk Midasa”
Ks. Powtórz.Prawa 28:8

Serce
lub
Podświadomość

Duch
www.ReleasingKings.com

4. Bariery,
Problemy, ograniczenia
Ks.Przysłów 4:23

Samo-sabotujący.
ukrywający / wstyd
niewybaczenie
15

8. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
a.

Osobista wizja.

b.

Świadomość swojego
“wzgórza”

c.

Przyjęcie wszystkiego
najlepszego od Boga Ps 16:11

d.

Praca

e.

Wytrwałość

f.

Serce dla Polski.

g.

Serce dla Królestwa.

h.

Humor – dobrze się bawimy!

i.

Ewangelia… Bóg zaprasza
(jeszcze nie)zbawionych do
swojego Królestwa.

Zbudź się – Jesteś Śpiącym Rycerzem,
którego Bóg budzi, aby błogosławił
naród.

Nasze największe zadanie.
Poproś o pomoc.
O ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym,
którzy go proszą.
Ew. Łukasza 11:11-13

Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata
w posiadanie.
Ps 2:8

