
 
 

Iertare pentru sine însuşi 
 

Lui Dumnezeu Suprem, 
Tată Divin, Mamă Divină, 

Sinelui Meu Superior, 
Ghizilor Mei Spirituali, 

Tuturor Ghizilor Spirituali, 
Asistenţilor Mei Spirituali, 

Tuturor Asistenţilor Spirituali, 
Tuturor Îngerilor Sănătății, 

Marelui Consiliu Karmic. 
 

Eu Sunt cel ce Sunt 
 

Invoc cu umilinţă Iertarea Divină 
pentru toate greşelile înfăptuite 

conştient sau inconştient 
în vieţile mele trecute și viaţa prezentă. 

 
Îi iert pe toţi, pentru toate greşelile pe care le-

au înfăptuit faţă de mine şi de familia mea. 
 

Te rog elimină toate temerile şi îndoielile din 
mine. 

Iert şi uit (repetați de 3 ori) 
Accept aceasta conştient, 

Manifest, manifest, manifest. 
 

Doamne Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 
 

(Citiți  în fiecare seară, sau după indicații). 
 

 

 

 

1 

 

Afirmaţie de Iertare pentru membrii familiei 
(mamă, tată, fraţi, surori, copii și rude 

apropiate) 
 

Lui Dumnezeu Suprem, 
Tată Divin, Mamă Divină, 

Sinelui Meu Superior, 
Sinelui Superior al ...   (numele membrilor 

familiei) 
Ghizilor şi Asistenţilor noştri Spirituali, 

Tuturor Îngerilor Sănătății 
Marelui Consiliu Karmic. 

 
Doamne mulţumesc pentru că ne-ai unit, 
Accept această ghidare divină şi plan divin 

Sunt recunoscător pentru echilibrarea karmei 
noastre. 

Invoc cu umilinţă Iertarea Divină 
 

(numele membrilor familiei) 
Vă rog să mă iertaţi 

pentru toate greşelile şi profunda durere pe 
care v-am provocat-o, conştient sau 

inconştient în vieţile trecute sau în viaţa 
prezentă. 

Invoc cu umilinţă Iertarea pentru toate 
greşelile pe care le-aţi făcut faţă de mine. 

 
Iubirea şi Binecuvântarea lui Dumnezeu 
să fie mereu cu voi ( repetați de 3 ori) 
Să fie mereu pace şi armonie între noi 

(repetați de 3 ori) 
 

Doamne Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 
 

(Citiți  de câte ori e nevoie). 
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Afirmaţie de Iertare pentru membrii familiei 
prin alianță 

(soacră, socru, cumnaţi, cumnate și rudele lor 
apropiate) 

 
Lui Dumnezeu Suprem, 

Tată Divin, Mamă Divină, 
Sinelui Meu Superior, 

Sinelui Superior al ...   (numele socrilor, 
cumnaților, etc.) 

Ghizilor şi Asistenţilor noştri Spirituali, 
Tuturor Îngerilor Sănătății, 

Marelui Consiliu Karmic. 
 

Doamne, mulţumesc pentru că ne-ai unit, 
Accept această ghidare divină şi plan divin 

Invoc cu umilinţă Iertarea Divină 
 

(numele socrilor, cumnaților, etc.) 
Iertaţi-mă pentru toate greşelile şi profunda 

durere pe care v-am provocat-o, conştient sau 
inconştient în vieţile trecute sau în viaţa 

prezentă. 
 

Invoc cu umilinţă Iertarea pentru toate 
greşelile pe care le-aţi făcut faţă de mine și 

familia mea. 
 

Iubirea şi Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie 
mereu cu voi (repetați de 3 ori) 

Vă rog să mergeţi în pace (repetați de 3 ori) 
Să fie mereu pace şi armonie între noi 

(repetați de 3 ori) 
 

Doamne, Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 
 

(Citiți de câte ori e nevoie). 
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Afirmaţie de Iertare pentru soţ/soţie 
 

Lui Dumnezeu Suprem, 
Tată Divin, Mamă Divină, 

Sinelui Meu Superior 
Sinelui Superior al ...   (numele soţului/soţiei) 

Ghizilor, Maeștrilor şi Asistenţilor noştri 
Spirituali, 

Tuturor Îngerilor Sănătății, 
Marelui Consiliu Karmic. 

 
Eu Sunt cel ce Sunt. 

Doamne îţi mulţumesc că ne-ai unit 
Îţi mulţumesc că ne-ai echilibrat karma. 

Accept această ghidare divină şi plan divin 
Sunt recunoscător pentru acest echilibru al 

karmei noastre. 
Îmi cer Iertare pentru toate greşelile înfăptuite 

conştient sau inconştient faţă de tine  
şi familia ta. 

Te iert pentru greșelile tale și pentru durerile 
profunde pe care mi le-ai pricinuit mie și 

familiei mele. 
 

Îmi binecuvântez (soţul/soţia) cu iubire divină, 
bunătate divină și compasiune divină. 

Fie ca Lumina Divină să-l/o protejeze şi să-l/o 
ghideze mereu către Dumnezeu. 

Fie ca Lumina Divină să ardă şi să transmute 
toate energiile negative şi discordiile 
pe care el/ea le emite  sau care sunt 

îndreptate spre el/ea. 
 

(soţul/soţia) este Perfecţiunea lui Dumnezeu 
care se manifestă în Corp, Minte şi Suflet. 

Doamne, Mulţumesc, Mulţumesc, Mulțumesc. 
 

(Citiți zilnic).  
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Afirmaţie de Iertare pentru prieteni, colegi de 

servici, colegi de şcoală, vecini, și alții 
 

Lui Dumnezeu Suprem, 
Tată Divin, Mamă Divină, 

Sinelui Meu Superior, 
Sinelui Superior al ...   (numele persoanelor) 

Tuturor  Ghizilor şi Asistenţilor Spirituali, 
Tuturor Îngerilor Sănătății, 

Marelui Consiliu Karmic. 
 

Eu Sunt cel ce Sunt. 
 

Cer cu umilinţă Iertarea Divină. 
 

(numele persoanelor)   vă rog iertaţi-mă pentru 
toate greşelile şi durerea profundă pe care e 

posibil să v-o fi provocat conştient sau 
inconştient, vouă sau familiei voastre, în viețile 

trecute sau în această viață. 
Vă iert pentru toate greşelile făcute faţă de 

mine şi familia mea. 
 

Iubirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie 
mereu cu voi (repetați de 3 ori) 

Să fie mereu pace şi armonie între noi. 
(repetați de 3 ori) 

Vă rog mergeţi în pace. (repetați de 3 ori) 
 

Doamne, Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 
 

(Citiți de câte ori e nevoie). 
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Afirmaţie individuală de Iertare pentru fost-soţ, 
fostă-soţie, fost iubit/ă 

 
Lui Dumnezeu Suprem, 

Tată Divin, Mamă Divină, 
Sinelui Meu Superior, 

Sinelui Superior al ...   (numele persoanei) 
Ghizilor, Maeștrilor şi Asistenţilor noştri 

Spirituali, 
Tuturor Îngerilor Sănătății, 

Marelui Consiliu Karmic. 
 

Eu Sunt cel ce Sunt. 
 

Doamne îţi mulţumesc că ne-ai unit. 
Îţi mulţumesc că ne-ai echilibrat karma. 

Accept această ghidare divină şi plan divin. 
 

(numele persoanei)   te rog iartă-mă pentru 
toate greşelile şi durerea profundă pe care ţi 

le-am provocat conştient sau inconştient 
ţie sau familiei tale, în vieţile trecute sau în 

viaţa prezentă. 
Te iert pentru toate greşelile pe care le-ai 

făcut faţă de mine şi de familia mea. 
 

Iert şi uit (repetați de 3 ori) 
Să fie mereu pace şi armonie între noi. 

(repetați de 3 ori) 
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie mereu cu 

tine şi familia ta (repetați de 3 ori) 
Te rog mergi în pace. (repetați de 3 ori) 

Accept aceasta conştient, 
manifest, manifest, manifest. 

 
Doamne, Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 

 
(Citiți în fiecare seară sau după indicații). 
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Iertare pentru cordoane de magie neagră (MN), 

magie albă (MB), cordoane puternice de la 
suflete, suflete din alte vieți sau blesteme 

identificate 
Dacă blestemul il primește toată familia, 

trebuie să citească toată familia 
 

Lui Dumnezeu Suprem, 
Tată Divin, Mamă Divină, 

Sinelui Meu Superior, 
Sinelui Superior al ...   (numele persoanei) 
Ghizilor, Maeștrilor şi Asistenţilor noştri 

Spirituali, 
Tuturor Îngerilor Sănătății, 

Marelui Consiliu Karmic. 
Eu Sunt cel ce Sunt. 

Doamne îţi mulţumesc că ne-ai unit 
Îţi mulţumesc că permiți să ne echilibrăm 

karma. 
Accept planul și ghidarea divină. 

Cer iertare pentru toate greșelile mele și 
pentru daunele profunde pe care le-am putut 
săvârși conștient sau inconștient față de tine și 

familia ta în viața asta sau în vieți trecute. 
Aceasta te-a determinat sa faci unele acțiuni 

foarte rele împotriva mea și a familiei mele. Ne 
cerem iertare din nou. 

Iert şi uit (repetați de 3 ori) 
Permite să fie mereu pace şi armonie între noi. 

Permite ca lumina divină, iubirea și 
binecuvântările să te însoțească mereu pe tine 

și pe familia ta. 
Te rog mergi în pace. (repetați de 3 ori) 

Accept aceasta conştient, 
manifest, manifest, manifest. 

Doamne, Mulţumesc, Mulţumesc, Mulţumesc. 
 

(Citiți în fiecare seară sau după indicații). 
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AFIRMAȚII DE 
IERTARE 

 
Pentru a ajuta la 

eliminarea de 
cordoane/blocaje 

energetice în 
sănătate, succes, 

emoții și 
prosperitate 
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