
 

 

 

 

 

Mulți dintre noi e posibil să aibă credințe foarte 

greșite despre Bani, ceea ce poate crea blocaje în 

Energia noastră de Prosperitate, intenționat sau 

neintenționat, în mintea noastră conștientă sau 

subconștientă. Aceste blocaje vor stopa fluxul de 

prosperitate în viețile noastre.  

Afirmația de prosperitate a fost scrisă cu scopul de a 

elimina aceste autoblocaje și a ne motiva să practicăm 

Dăruirea și împărtășirea și atragerea prosperității, 

sănătății și banilor în viața noastră.  

În timp ce citiți stați liniștiți în picioare, lipiți vârful 

limbii de cerul gurii (Kechari Mudra). Priviți simbolul 

de deasupra afirmației și citiți-o. Mâinile: uniți vârful 

degetului mare și mijlociu (Mudra Prosperității) 

realizând simultan 14 flexiuni ușoare ale genunchilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMAȚII PENTRU 
PROSPERITATE 

 
Banii sunt Buni (repetați de 2 ori) 

Banii sunt foarte, foarte Buni (repetați de 2 ori) 
Am nevoie de bani 

Fiecare om are nevoie de bani 
Fiecare familie are nevoie de bani 

Fiecare țară are nevoie de bani 
Lumea întreagă are nevoie de bani. 

 
Banilor, voi sunteți totul 

Banilor, voi sunteți sănătate 
Banilor, voi sunteți educație 
Banilor, voi sunteți fericire 

Banilor, voi sunteți foarte importanți pentru fiecare 
persoană 

Banilor, voi sunteți foarte importanți pentru mine. 
 

A da înseamnă a primi, cu cât dau mai mult, cu atât primesc 
mai mult. 

Cu cât primesc mai mult, cu atât dau mai mult. 
Aceasta este Legea lui Dumnezeu. 

 
Eu dau bani, Eu primesc bani în abundență 

Eu dau mâncare, Eu primesc mâncare în abundență 
Eu dau Iubire, Eu primesc Iubire în abundență 

Eu împart și dau tot ceea ce primesc. 
Dumnezeu mă va recompensa în abundență pentru tot ce 

împart și dau. 
Aceasta este Legea lui Dumnezeu. 

 
Banilor curgeți către mine ca un râu 

Banilor revărsați-vă asupra mea ca ploaia 
Banilor, revărsați-vă asupra mea ca o cascadă 
Eu Sunt binecuvântat/ă cu abundență de bani. 

 
Doamne binecuvântează-mă pe mine, familia mea, firma 
mea cu abundentă Prosperitate, Bogăție și abundență de 

Bani. 
Doamne binecuvântează fiecare persoană, fiecare familie, 
fiecare țară cu abundentă energie de Prosperitate, Bogăție 

și abundență de Bani. 
Doamne permite tuturor să trăiască o viață plină de 

Mulțumire, Fericire, Bogăție și Sănătate. 
Binecuvântarea Ta să fie cu toată lumea. 

 
Doamne, Mulțumesc, Mulțumesc, Mulțumesc. 

 

 


