
AFIRMAȚII DE ARMONIZARE A VIBRAȚIEI 

Eu, (nume complet), aleg să fiu ceea ce sunt, un punct de Conștiință Eternă. 

Îmi asum pe deplin responsabilitatea pentru crearea propriei mele vieți, îmi aleg propria cale și creez tot ce vreau 

să experimentez. Îmi creez o experimentare care îmi aduce autocunoaștere și conștientizare prin tot ceea ce sunt, 

am și fac. 

Creez prin tot ceea ce sunt, am și fac, un viitor plin cu activități care mă împlinesc în cel mai folositor mod pentru 

mine și pentru toate celelalte puncte de Conștiința eternă. 

În fiecare moment aleg să atrag în viața mea toate informațiile, energiile, oamenii și situațiile care îmi vor crește 

gradul de conștientizare și îmi vor menține vibrația în armonie cu totul. Aleg să-mi pun energia în intenții, gânduri, 

cuvinte și acțiuni conștiente și astfel am toată energia de care am nevoie pentru experimentare în fiecare zi. 

Aleg să răspund schimbărilor ființării pe Pământ cu entuziasm și recunoștință, știind că ele îmi aduc oportunități 

pentru cunoașterea și conștientizarea de sine. Renunț la vechile mele obiceiuri și programe mentale nefolositoare, 

mă eliberez de orice constrângeri și adopt în schimb obiceiuri și programe mentale noi, conștiente. 

Accept și integrez greșelile pe care le-am făcut, le fac și le voi face, înțelegând că ele sunt doar pași în 

conștientizare, lecții valoroase care mă ajută să cresc și să mă dezvolt. 

Sunt unic, dar și parte din tot, fiecare zi este ziua mea să strălucesc și-mi sărbătoresc strălucirea unică în armonie 

cu totul. Călătoria mea prin viață este unică și îmi dau voie să-mi schimb viața și visele oricând voi dori asta. 

Sufletul meu găsește armonie și inspirație în frumusețea Universului iar liniștea mea sufletească vine întotdeauna 

din mine. Percep fiecare moment de experimentare exact așa cum este, fără frici, așteptări sau judecăți, pentru că 

văd importanța a tot ce există în Univers, fie mare sau mic.  

Întampin conștient sfârșiturile, pentru că știu că ele fac loc unor noi începuturi; îmi permit să mă vindec și îmi 

acord atenția pe care o merit. 

Cu fiecare zi care trece sunt mai conștient de propria mea valoare, plin de energie, în armonie cu totul. Sunt în 

pace cu mine și am încredere că intențiile, gândurile, cuvintele și acțiunile mele sunt cele mai folositoare pentru 

mine și pentru toate celelalte puncte de Conștiință eternă. 

Sunt îndrumat de propria mea intuiție, inspirație, experiență și înțelepciune în tot ceea ce intenționez, 

gândesc, spun și acționez. Comunic calm, deschis și sincer, chiar și în dezacord. Pot comunica întotdeauna 

adevărul meu, astfel încât să fie clar și complet înțeles și să pot crea și menține relații conștiente cu cei din jurul 

meu. 

Îmi cunosc, accept și înțeleg nevoile, aspirațiile, abilitățile dar și temerile și sunt atent la nevoile, aspirațiile, 

abilitățile și la temerile celorlalți știind că suntem cu toții în punctul exact din spațiu, timp și energie în care 

alegem să vibrăm. 

Ființez în armonie cu natura, îmi hrănesc trupul, mintea și sufletul cu tot ce am nevoie pentru a fi sănătos fizic, 

mental și emoțional. Astfel pot armoniza orice dezechilibru temporar în corpul și energiile mele. 

Îmi regăsesc în orice moment calmul închizând ochii, respirând profund și intrând în spațiul meu interior pentru   

a-mi armoniza și reîncărca energiile. Am tot timpul necesar pentru a realiza tot ceea ce îmi propun. În fiecare zi fac 

tot ce pot în cel mai folositor mod pentru mine și pentru toate celelalte puncte de Conștiință eternă și merg la 

culcare în pace cu mine și cu totul. 

Îmi ofer odihna de care am nevoie pentru a-mi menține corpul și energiile conectate în armonie. Dorm liniștit și 

conștient și mă trezesc în fiecare zi plin de forță și intenție. Simt bucuria jocului vieții, găsesc motive să râd și să 

sărbătoresc în fiecare zi și sunt conștient în fiecare moment de conexiunea cu energia Conștiinței eterne. 

Eu sunt energie, sunt creator și creație. Eu sunt un întreg. Eu sunt Totul.  
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