
 

 

 

 

 

 

 

 

AFIRMATII POZITIVE 
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AFIRMATII PENTRU STIMA DE SINE 

 

Sunt total adecvata in orice situatie. 

Aleg sa ma simt bine cu mine. 

Sunt demna de propria mea iubire. 

Stau pe propriile mele picioare. 

Accept si ma folosesc de puterea mea. 

Sunt in siguranta cand imi spun punctul de vedere. 

Sunt iubita si acceptata exact asa cum sunt, chiar aici si chiar 

acum. 

Stima mea de sine este ridicata pentru ca onorez persoana care 

sunt. 

Viata mea e mai minunata cu fiecare zi. 

Abia astept sa vad ce imi aduce fiecare ora care urmeaza. 

Nu sunt nici prea mica nici prea mare, si nu trebuie sa dovedesc 

nimic nimanui. 

Viata ma sprijina in toate modurile posibile. 

Constiinta mea e plina de ganduri iubitoare, pozitive, sanatoase 

care se reflecta in ceea ce traiesc. 

Cel mai mare dar pe care pot sa mi-l fac este iubirea 

neconditionata. 

Ma iubesc exact asa cum sunt. 

Nu mai astept sa fiu perfecta ca sa ma iubesc. 
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AFIRMATII PENTRU SANATATE 

 

Imi plac alimentele cele mai bune pentru corpul meu.  

Iubesc fiecare celula din corpul meu.  

Fac alegeri sanatoase.  

Ma respect.  

Am grija de mine acum ca sa am o batranete lunga si sanatoasa.  

Descopar mereu noi modalitati de imbunatarire a sanatatii.  

Dandu-i corpului tot ce are nevoie revin la sanatatea optima.  

Vindecarea mea se produce.  

Permit inteligentei naturale a corpului sa actioneze si sa ma 

vindece natural si nu mai intervin cu felul in care gandesc.  

Am un inger pazitor special.  

Sunt ghidata si protejata divin tot timpul.  

Sanatatea perfecta este dreptul meu divin si il revendic acum.  

Sunt recunoscatoare pentru corpul meu sanatos.  

Iubesc viata. 

Prin alegerile pe care le fac, adaug ani vietii mele si viata anilor 

mei. 

Sunt singura persoana care are controlul aspura obiceiurilor mele 

alimentare.  

Pot sa rezist la orice daca aleg sa fac asta.  

Apa este bautura mea preferata.  

Beau multa apa ca sa-mi curat corpul si mintea.  

Cea mai rapida cale catre sanatate este sa-mi umplu mintea de 

ganduri placute. 
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AFIRMATII PENTRU IUBIRE 

 

Din cand in cand, ii intreb pe cei dragi mie cum as putea sa-i 

iubesc si mai mult.  

Aleg sa vad cu clar prin ochi plin de iubire. Iubesc ceea ce vad.  

Atrag iubirea si romantismul in viata mea si le accept acum.  

Iubirea e la fiecare colt, iar bucuria imi umple viata.  

Ma umplu de bucurie datorita iubirii pe care o simt in fiecare zi.  

Ma simt bine cand ma privesc in oglinda si imi spun:  

TE IUBESC. CHIAR TE IUBESC CU ADEVARAT.  

Merit iubire, romantism, bucurie si tot ce are viata mai bun sa imi 

ofere.  

Sunt inconjurata de iubire.  

Totul este bine. 

Sunt intr-o relatie intima plina de bucurie cu cineva care ma 

iubeste cu adevarat.  

Sunt minunata, toata lumea ma iubeste.  

Sunt intampinata cu iubire orinde m-as duce.  

Atrag doar relatii sanatoase.  

Intotdeauna sunt bine tratata.  

Sunt foarte recunoscatoare pentru toata iubirea din viata mea.  

Gasesc iubire peste tot. 
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AFIRMATII PENTRU IERTARE 

 

Usa inimii mele se deschide in interior.  

Prin iertare ma indrept catre iubire.  

Pe masura ce gandurile mele se schimba, lumea din jurul meu se 

schimba.  

Trecutul a trecut asa ca nu mai are nicio putere asupra mea. Ceea 

ce gandesc acum imi creeaza viitorul. 

Nu e deloc placut sa fii o victima.  

Refuz sa mai fiu neajutorata.  

Imi revendic puterea.  

Imi daruiesc darul eliberarii de trecut si ma indrept cu bucurie catre 

momentul prezent.  

Nu exista problema mai mica sau mai mare ca sa nu poata fi 

rezolvata prin iubire.  

Sunt gata sa ma vindec, sunt dornica sa iert, si totul este bine.  

Stiu ca vechile tipare negative nu ma mai limiteaza. Le las sa se 

duca cu usurinta.  

Pe masura ce ma iert pe mine, devine mai usor sa-i iert pe ceilalti.  

Ma iert pentru ca nu sunt perfecta. 

Traiesc in modul cel mai bun pe care il cunosc.  

Sunt in siguranta acum cand eliberez toate traumele din copilarie si 

ma indrept catre iubire.  

Ii iert pe toti oamenii din trecutul meu pentru greselile pe care am 

crezut ca le-au facut fata de mine. Ii eliberez cu iubire.  

Toate schimbarile care vor veni in viata mea de acum inainte sunt 

pozitive si sunt in siguranta. 
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AFIRMATII PENTRU O VIATA FARA 

STRES 

 

Las in urma toate fricile si indoielile si viata devine simpla si usoara 

pentru mine. 

Creez o viata fara stres. 

Inspir si expir lent, ma relaxez tot mai mult cu fiecare respiratie. 

Sunt o persoana capabila si pot sa fac fata oricarei situatii. 

Sunt centrata si concentrata si ma simt din ce in ce mai sigura cu 

fiecare zi. 

Pot sa exprim ceea ce simt in siguranta. 

Pot ramane calma in orice situatie. 

Am incredere ca pot sa ma descurc cu toate problemele de peste 

zi. 

Imi dau seama ca stresul nu este decat o frica. Ma eliberez acum 

de toate fricile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


