
 

 

 

 

 

 

 

Multe femei pot avea multe emoții negative de la o 

vârstă foarte tânără. Afirmația pentru femei  a fost 

scrisă ca să neutralizeze și să elimine orice emoții 

negative îngrijorătoare pe care probabil le-au dus cu 

sine mult timp conștient sau subconștient.  Unele le 

aduc cu sine chiar din viața lor anterioară. 

Citind această afirmație așa cum se recomandă și 

vindecând cu Bagheta de Vindecare Pranică, ele pot fi 

eliberate de durerea lor emoțională și mentală. 

Pentru că: 

 

Dacă fiecare femeie este fericită, atunci  fiecare familie 

va fi fericită. 

Dacă fiecare familie este fericită, atunci fiecare oraș va 

fi fericit. 

Dacă fiecare oraș este fericit, atunci fiecare țară va fi 

fericită. 

Dacă fiecare țară este fericită, atunci întreaga lume va fi 

fericită. 

 

 

Fericirea este aspectul  cel mai important pentru toate 

femeile. 
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AFIRMAȚII PENTRU  

FEMEI 

Adesea  imi pare rău că m-am născut femeie. 
Deseori  mă simt decepționată pentru că sunt femeie în 

această viață. 
Mă accept pe mine însămi profund, complet și 

conștient. 
 

Fiind femeie experimentez multe decepții: 
mai întâi ciclul, atâta durere, atâta disconfort, 

apoi toți bărbații din jurul meu: tată, frați, soț, iubiți, 
prieteni, în plus tot ceea ce nu pot face pentru că sunt 

femeie. 
Mă simt neajutorată, frustrată, îndurerată, nedorită. 

Nimeni nu pare să înțeleagă prin ce trec. 
Mă accept pe mine însămi profund, complet și 

conștient. 
 

Dar ce pot să fac? 
Doamne acesta este Planul Tău Divin și Ghidarea Ta 

Divină pentru multele vieți ale sufletului meu. 
Mă accept pe mine însămi profund, complet și 

conștient. 
 

Doamne accept Ghidarea Ta Divină și Planul Tău, 
Sufletul din mine nu e nici femeie, nici bărbat, 

Eu Sunt Scânteia Ta Divină, 
Eu sunt fiica Ta. 

Mă accept pe mine însămi profund, complet și 
conștient. 

 
Doamne știi că numai fiind femeie în această viață 
îmi pot echilibra karma, pentru a putea merge spre 

Tine, uni cu Tine și deveni una cu Tine. 
 

Doamne, mulțumesc pentru că m-ai făcut femeie. 
Numai fiind femeie pot face lucruri pe care bărbații nu 

le pot face. 
 

Mă accept pe mine însămi profund, complet și 
conștient. 

 
Doamne, Mulțumesc, Mulțumesc, Mulțumesc. 

 


