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Muitas mulheres têm emoções negativas 
desde muito jovem. A Afirmação 
das Mulheres foi escrita para 
neutralizar e remover quaisquer 
emoções negativas reprimidas que possam 
ter sido carregadas, consciente ou 
inconscientemente, por um longo tempo. 
Algumas até são trazidas 
desde suas vidas passadas. 
 
Ao ler esta Afirmação conforme o necessário 
e tratando com a Varinha de Terapia Prânica 
elas podem se libertar da dor física, 
emocional e mental. 
 

 
Porque, 
Se toda mulher está feliz, então  
todo lar estará feliz. 
Se todo lar está feliz, 
então toda cidade estará feliz. 
Se toda cidade está feliz, 
então todo o país estará feliz. 
Se todo país está feliz, então o mundo estará  
feliz. 
 
 
A Felicidade é a coisa mais importante 

                          para toda mulher. 

                                        

 

 

 

 

 
Afirmação para Eliminar Energias 

Negativas nas Mulheres 
 

Às vezes eu não me sinto feliz por ter nascido mulher. 
Eu estou decepcionada por ser uma mulher nesta vida. 
Eu estou profundamente, completamente  

e conscientemente 
Aceitando a mim mesma. 
 

Sendo mulher eu estou experimentando 

muitas decepções. 
Meu primeiro período, tanta dor, tanto desconforto. 
Todos os homens ao meu redor, Pai, Irmãos, Marido,  
Namorados e Colegas do sexo masculino. 
Assim como todas as coisas que não posso fazer  

Porque eu sou uma mulher. 
Eu me sinto Impotente, Frustrada, Dolorida, Indesejada. 
 

Ninguém parece entender o que eu estou passando. 

Eu estou profundamente, completamente  
e conscientemente 
Aceitando a mim mesma. 
 

Mas o que eu posso fazer? 

Deus, este é seu plano divino e direção divina  
Para as muitas vidas da minha alma. 
Eu estou profundamente, completamente  
e conscientemente 

Aceitando a mim mesma. 
Deus, eu estou aceitando seu plano  
divino e direção divina. 
 

A alma dentro de mim não é nem mulher nem homem, 

Eu sou sua centelha divina, Eu Sou Sua Filha 
Eu estou profundamente, completamente 
e conscientemente 
Aceitando a mim mesma. 
 

DEUS, você sabe que somente sendo mulher nesta  
vida, eu sou capaz de equilibrar meu karma,  
para que eu possa ir em sua direção, 

Unir-me a você e voltar a ser um com você 
Eu estou profundamente, completamente  
e conscientemente 
Aceitando a mim mesma. 
 

DEUS, obrigada por ter me feito uma mulher nesta vida. 
Eu estou profundamente, completamente  
e conscientemente 
Aceitando a mim mesma. 

Deus, Obrigada, Obrigada, Obrigada. 
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