
 
 
 

Ordine, comenzi și afirmații pentru 

Sesiunea de curățare și integrare a energiei 
 
 
 

Vreau să simt toate senzațiile din corpul meu fizic și din aura mea energetică pe tot 

parcursul curӑţӑrilor! 
 

Ordon ca toate entitățile parazite și nebenefice mie să iasă din Spiritul, Sufletul şi Mintea 

mea, din Subconștientul, Inima şi Conștiința mea, din corpurile mele astrale și din corpul 

fizic, din chakrele mele, din ADN-ul meu, din sfera mea energetică și din toate existențele 

mele, și să se alinieze în afara sferei de protecție acum! 
 

Entitate ...., îţi ordon să scoți toate contractele și copiile acestora pe care le ai cu mine 

acum! 
 

Entitate ...., îţi ordon să arzi toate contractele și copiile lor pe care le ai cu mine acum, 

definitiv și etern! 
 

Entitate ...., îţi ordon să scoți și să arzi toate implanturile, stringurile, blocajele, energiile 

negative și orice legӑturӑ de orice fel și tip, din orice viață și dimensiune pe care o ai cu mine 

acum! Și să-mi înapoiezi toate energiile pe care le deții sub orice formă, din orice punct de 

timp si de spatiu, linie temporalӑ, univers paralel sau existență, acum, definitiv și etern! 
 

Entitate ...., îţi ordon să scoţi pecetea și să-mi înapoiezi energiile de la Consiliul de 

Reîncarnare acum! 
 

Entitate ...., îți ordon să deschizi sfera și să eliberezi tot ce este în interiorul ei acum! 
 

Entitate ...., îți ordon să-i înapoiezi Spiritului meu toate energiile Sufletului, Minții și 

Inimii din orice punct de timp si de spatiu acum, definitiv și etern! 
 

Entitate ...., îți ordon să-i înapoiezi Spiritului meu toate energiile Sufletului, Minții și 

Inimii din orice punct de timp si de spatiu din tot acel univers paralel acum, definitiv și 

etern! 
 

Cer ca Sursa mea, Sursa Primară, Eternă, Infinită și Absolută a întregii creații, Conștiința 

Atocreatoare și Spiritul Pământului să îmi activeze toate drepturile divine, talentele, 

abilitățile de a-mi depăși cu ușurință orice frici, dependențe și atasamente, abilitățile de a 

comunica eficient celorlalți adevărul meu, și de a înțelege exact adevărul celorlalți, 

abilitățile de telepatie, telekinezie, clarviziune, teleportare, viziune și călătorie astrală, 

capacitățile de materializare instantanee a gândurilor și cuvintelor benefice pe care le emit, 

de comunicare perfectă a oricărui mesaj, de recunoaștere și depășire a oricăror frici și fobii, 

abilitățile de a stăpâni secretul materiei și materializării, de a alunga materia negativă și 

entitățile negative și nebenefice, de vindecare a mea și a altor entități, și toate abilitățile și 

puterile de care am nevoie pentru a-mi finaliza drumul de conştientizare, acum și etern! 
 

Sunt perfect sănătos, corpul meu este perfect sănătos, toate celulele mele sunt perfect 

sănătoase, creierul meu este perfect sănătos, inima mea este perfect sănătoasă etc. 


