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Pacea și iubirea lui Dumnezeu îmi 

umplu sufletul și întreaga ființă.  

Ele curg prin mine către toți cititorii 

acestei cărți. Iubirea lui Dumnezeu intră și 

iese la fiecare pagină citită.  

Toți cei care citesc această carte sunt 

binecuvântați, inspirați și vindecați. 

Prezența vindecătoare și infinită pătrunde 

peste tot în această carte. 

Dumnezeu a făcut această zi, iar eu mă 

bucur și mulțumesc pentru 

binecuvântările nenumărate care se 

revarsă asupra mea și asupra cititorilor 

acestei cărți. 

 

Autorul 



     

 

Dedicație  

Dedic această carte mamei mele, care 

nu se mai află în acest plan. 

De asemenea, familiei mele, în special 

copiilor mei: Cameliei (care m-a ajutat, 

practic, la redactarea acestei carți), lui 

Gabriel și Sarei. 

Mulțumesc soțului meu, Virgil, pentru 

sprijinul acordat în acest proiect. 

Și nu în ultimul rând, mulțumesc 

membrilor paginii O mantră pe zi. 



 

 

CUPRINS 

PARTEA I 

Mantre pentru fiecare zi a lunii 

 

PARTEA A II-A 

Mantre pentru fiecare lună în parte 
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ZIUA 1  

Azi și acum, îmi deschid inima. 

Eliberez din inima mea: resentimentele,  

grijile, fricile și durerile. 

Îngădui îngerului meu păzitor, 

îngerilor luminii, Arhanghelului Samuel, 

să-mi vindece inima și sufletul. 

Accept, cu Voie Divină, deschiderea 

chakrei inimii, activarea și energizarea ei, 

până la valoarea optimă, îngăduită de 

Creator. 



 

ZIUA 2 

Las să plece toate credințele mele 

limitative. 

Las să plece toți oamenii care nu mai 

sunt compatibili cu mine și cu menirea 

mea. 

Las să plece toate emoțiile reprimate. 

Las să plece toate durerile fizice și 

sufletești. 

Accept să vină tot ce este nou și 

folositor. 

Accept să vină forța vindecătoare a 

Universului și accept să mă vindece pe 

deplin. 



     

 

Accept să vină toate lucrurile și toți 

oamenii compatibili cu mine și cu Planul 

Divin pentru mine.  

Toate acestea, să vină la mine, acum, 

cu Voie Divină. Mulțumesc! 



 

ZIUA 3  

Încrederea mea, în tine, Tată Divin, 

este absolută. Sunt copleșit(ă) de darurile 

și binecuvântările tale.  

Cu recunoștință, îți mulțumesc pentru 

tot. Te iubesc! 



     

 

ZIUA 4  

Toate celulele mele sunt curățate și 

pline de iubire divină. Din Grația Tatălui 

Divin și cu Voia Lui, toate celulele mele 

se refac 100%. 



 

ZIUA 5 

Eu sunt colțul meu de rai. În mâinile 

mele, stă întreaga pace, iubire, lumină, 

prosperitate, vitalitate și fericire. 

Sunt recunoscător/recunoscătoare 

pentru oamenii din viața mea, dar refuz să 

le mai atribui rolul fericirii mele, puterea 

din spatele acțiunilor mele. Acum, 

recunosc și îi eliberez de această povară, 

îi eliberez de orice așteptare a mea. 

Eu sunt sursa mea de fericire! 



     

 

ZIUA 6  

Iubirea curge prin corpul meu, prin 

meridianele mele, prin celulele mele și 

prin sângele meu.Iubirea e pompată de 

inima mea și e trimisă către organele 

mele. Iubirea mă vindecă pe deplin. 

Îngădui inimii mele să iubescă și să fie 

iubită. 



 

ZIUA 7  

Deschid ferestrele inimii mele și 

accept să intre lumina și iubirea. 

Deschid ferestrele minții mele și 

accept să intre lumina și înțelepciunea.  

Deschid ferestrele sufletului meu și 

accept să intre darurile divine, primite la 

naștere.  

Mă conectez la sursă și mă conectez la 

Mama Pământ și accept să fiu un canal de 

energie prin care să curgă doar energie 

pozitvă, vitalitate, pace, armonie, 

prosperitate, lumină și iubire.   

Așa este și așa va fi, începând de 

acum.   



     

 

SFÂRȘIT PREVIZUALIZARE 

Dacă vrei să citești mai departe, descarcă 

eBook-ul 


