
REVENDICA-TI FEMEIA DIVINA
DIN INTERIORUL TAU 

Deblocheaza-ti potentialul, 
Vindeca-te de Extenuare si Abandon de 

sine, Revendica-ti Femeia Divina care esti 
de fapt si incepe sa manifesti o viata 

abundenta si implinitoare. 



DRAGA FEMEIE DIVINA

Daca tu ai ajuns sa citesti acest ebook, atunci am incredere 
ca in inima ta exista o foame nebuna de TINE, CEA 

ADEVARATA. Ai obosit sa fii constant extenuata, ai obosit sa 
te ocupi tot timpul de ceilalti, iar la final de zi tot sunt 

nemultumiti si orice ai face nu este suficient. 
Ai obosit sa te mai abandonezi constant pe drum, sa 

renunti la parti din tine pe drum, sa iti dai puterea tuturor si 
in toate partile, sa tragi constant de tine, sa alergi tot timpul, 
sa faci tot timpul ceva, dar nimic din toate aceste lucruri sa 
nu te implineasca si nici sa iti produca vreo schimbare reala 

in viata ta.

Esti o femeie spirituala, dar speriata. Speriata de puterea 
ta, de darurile tale, de gura lumii, de energia ta, de 

asumarea ta adevarata. SIMTI in interiorul tau ca este 
imperios necesar ca ceva sa se schimbe in tine si in viata 

ta, dar continui sa iti dai puterea si continui sa te 
abandonezi pe drum, pentru ca ti-e teama. 

Ti-e teama de cum vei fi perceputa, ti-e teama ca poate vei 
pierde oameni dragi din viata ta, ti-e teama sa iei decizii 

dificile, ti-e teama sa porti conversatii dificile, ti-e teama de 
orice. Traiesti in frica constanta si in agitatie mentala 

constanta. Energia ta este atat de grea si de impregnata 
in teama, incat nu ai cum sa transformi ceva in viata ta 

cu adevarat, caci energetic esti sabotata din toate 
directiile. 



Daca ai achizitionat acest program, inseamna ca esti 
pregatita ca ceva sa se schimbe profund in viata ta, iar cum 

realitatea exterioara nu este decat o oglindire a realitatii 
noastre interioare, orice schimbare incepe din interior. 

CU NOI. DIN NOI. 

A venit vremea sa te eliberezi din tiparul de victima, sa iti 
recuperezi puterea personala de peste tot de unde ti-ai 

dat-o si sa iti revendici cu adevarat Femeia Divina, 
Preoteasca, Mistica, Regina din interiorul tau si sa iti traiesti 

viata din acest spatiu. Cu asumare, cu prezenta, cu 
incredere in tine si in fiinta ta interioara.  

Procesul tau nu imi este deloc strain si am trecut exact prin 
etapele, starile, emotiile, conflictele, temerile, indoielile si 
nelinistile pe care le traversezi si tu. Stiu etapele, cunosc 

durerea, stiu in ce fel continuam sa ne mintim, stiu in ce fel 
continuam sa ne sabotam, dar stiu si cum sa iesim de acolo 

si cum sa ne schimbam viata cu adevarat.

Pentru ca eu insami a trebuit sa traversez procesul. 
Si tocmai datorita acestui lucru, sunt constienta ca pana la a 
ne revendica Femeia Divina din noi, trebuie sa fim dispuse 
sa coboram ca Persephone, in adancuri, sa dam fata in 
fata cu propriile noastre temeri si demoni, pentru a ne 

inalta mai apoi ca Pasarea Pheonix. 

De unde stiu?



PUTEREA MEA STA 
IN CURAJUL DE A-MI INFRUNTA 

TEMERILE. 

DEVENIREA MEA CA FEMEIE STA IN 
DISPONIBILITATEA DE A TRECE 

PRIN NOAPTEA NEAGRA 
A SUFLETULUI SI A AVEA INCREDERE CA 

ESTE O ETAPA NECESARA 
IN EVOLUTIA SI 

ASCENSIUNEA MEA.



Lipsa ta de curaj de a sta 
fata in fata cu temerile tale cele mai mari. 

Sunt aici pentru a te ajuta sa iesi de acolo, asa ca acest 
proces iti va activa foarte multe triggere. Trebuie sa fii 

pregatita sa iti asumi ca multe dintre cuvintele pe care 
le vei citi aici au puterea de a te deranja profund. 

Iti vei face un foarte mare deserviciu daca te opri si nu vei 
continua sa citesti pe mai departe. Si nu doar sa citesti, caci 
o simpla citire nu iti schimba viata, dar daca te vei opri din a 
implementa si integra aspectele despre care vom discuta in 

acest ebook si curs, vei ramane blocata fix acolo unde te 
aflii, fara ca nimic sa se schimbe, invinovatind viata ca este 

nedrept sa traiesti ceea ce traiesti. 

Este necesar sa fii dispusa sa devii 
confortabila cu a te simti inconfortabil. 

Nu exista alta cale. 

In acest ebook iti ofer 3 mari pasi prin care tu sa incepi sa 
faci schimbarile necesare.

CUNOSTI CE TE-A TINUT PANA ACUM 
BLOCATA IN ACELASI LOC?



1.
Un cuvant greu, dar adevarul este pana nu ajungi in 
momentul in care chiar sa-ti recunosti cu adevarat 

faptul ca inca continui sa fii o victima in viata ta, 
absolut nimic nu se va schimba. 

ELIBERAREA DE
STATUTUL DE VICTIMA



Poti avea la dispozitie absolut toate 
instrumentele, toti pasii, toata harta, insa daca 
ego-ul tau e prea mare pentru a recunoste ca 

inca iti traiesti viata dintr-o postura de 
victima, vei ramane fix in acelasi loc. 

Pentru mine, un mare moment transformator a fost acela in 
care am incetat sa ma mai lupt sa demonstrez ca nu sunt o 
victima (pentru ca imi iroseam enorm de multa energie in 

aceasta directie, in multiple aspecte ale vietii mele) si mi-am 
dat permisiunea sa recunosc si sa accept ca “da, sunt si 

victima si este ok sa fie asa”.  Cu totii suntem si victime si ce 
vindecare ar avea loc in interiorul nostru daca am inceta 

aceasta lupta pentru a demonstra ca nu suntem.

Da, exista o parte din mine care este victima si are nevoie de 
acceptare si iubire. Nimic nu se va schimba, pana nu imi 

dau ocazia sa accept si aceasta parte ranita din mine, care 
este atasata de victimizare. 

 

Da, si eu am fost multa vreme o victima in viata mea si 
nimic nu s-a schimbat cu adevarat, pana in momentul in 

care am fost pregatita sa imi recunosc acest lucru. M-a 
durut enorm. Eram extrem de atasata de aceasta imagine 

de victima si de tot ceea ce ea imi aducea in viata mea, caci 
imi aducea multe. Asa ca te intreb si pe tine: “Ce inca castigi 

ramanand in Victima?”, dar mai ales “Ce pierzi daca nu 
renunti la ea?”. 



Simt sa mai repet aceste doua intrebari, pentru a le 
evidentia. Te invit sa te opresti si sa le lasi sa ajunga la tine:

Ce inca castig ramanand in Victima?
Ce pierd daca nu renunt la ea?

Pierdem enorm de multa energie dandu-i victimei din noi 
constant puterea. Te intrebi, oare, cum anume, dam 

victimei puterea? 



Haide sa iti ofer cateva modalitati prin care facem acest 
lucru:

� Cerem constant atentie si validare exterioara, privirea 
fiindu-ne mai mereu in exterior, la ceea ce fac sau nu fac 
ceilalti pentru noi, la ceea ce primim sau nu primim de la ei.

� Gasim vinovati in exterior pentru nefericirea noastra, 
invinovatim si judecam constant, insa de foarte multe ori nu 
recunoastem si nu ne asumam acest lucru, pentru ca ego-ul 
nostru este prea mare. 

Functionam, asadar, mai tot timpul din pasiv-agresivitate, 
suntem imbufnate, suntem niste fetite ranite, ne simtim 
constant neindreptatite. 

� Cand nu ne asumam propria responsabilitate pentru 
bunastarea noastra, cautam mii de motive prin care sa 
santajam emotional, sa manipulam, sa cerem atentie, sa 
parem ca suntem speciale si unice, ca noi suntem cele mai 
bune, ca suntem de neinlocuit si ca fara noi lumea se va 
zdruncina – nu realizam ca acolo este de fapt o fetita interioara 
extrem de ranita, care are extrem de multa nevoie de validare, 
din al carui spatiu dureros functionam in majoritatea timpului 
in dinamicile noastre cu ceilalti.

� Ramanem in victima cand nu stim sa ne iubim pe noi 
insene cu adevarat – pentru ca atunci cand tu nu stii sa te 
primesti pe tine insati intr-un spatiu de completa iubire, 
blandete si acceptare de sine si sa fii tu, pentru tine insati, un 
spatiu sacru de blandete neconditionata, vom deveni poveri 
pentru ceilalti, deoarece vom pune enorm de multa presiune 
pe ei sa ne iubeasca asa cum avem noi nevoie. 

Insa, nimeni nu ne poate iubi asa cum avem noi nevoie, pana 
noi nu invatam sa ne iubim asa cum avem nevoie. Partile 
ranite din noi si acele parti pe care le-am respins, abandonat si 

judecat toata viata, au nevoie sa fie iubite si acceptate de catre 
noi. Altfel, tot ceea ce noi continuam sa respingem in noi se va 
oglindi in respingerile altor oameni fata de noi. 

Suntem victime atata timp cat asteptam ca altii sa ne 
iubeasca asa cum nici macar noi nu stim sa ne iubim pe noi. 
Iesi din postura de victima atunci cand realizezi ca reintregirea 
ta este propria ta responsabilitate, si nu a altora si incetezi sa te 
mai uiti inspre ei, si te reintorci cu adevarat cu privirea inspre 
tine. 

SA TE OCUPI DOAR DE TINE. 

� Ramanem in victima cand facem ceea ce facem pentru ca 
vrem sa fim placute, validate si sa indeplinim asteptarile 
celorlalti oameni despre noi, CONSTANT, pentru ca suntem 
terifiate sa dezamagim. 

Cand traim in atasamentul de fata buna, care ne-a furat viata 
din viata noastra si ne-a cauzat ani intregi de abandon si 
tradare de sine, suntem VICTIME. 

A vindeca atasamentul de fata buna este unul dintre cele mai 
curajoase acte de iubire de sine pe care o femeie o poate face 
pentru ea insasi. 

Cat timp nu vom vindeca acest aspect ranit din noi insene, 
vom pretinde la nesfarsit ca suntem altcineva decat suntem si 
ne vom fura darul adevaratei reintregiri. 

Reintregirea ta ca femeie are loc atunci cand tu vei fi dispusa 
sa iti intalnesti propriile umbre si propriul intuneric cu extrem 
de multa iubire si blandete si sa iti dai voie sa simti toata 
durerea acestor umbre care ti-au sabotat intreaga viata, 
pentru faptul ca ai fost ingrozita sa te uiti inspre ele. 

Reintregirea este un mare act de curaj, pe care nu orice 
femeie este dispusa sa il faca. 

Acestea sunt doar cateva exemple prin care ramanem in 
victima in mod constant in viata noastra. Te invit acum 
pe tine sa faci un exercitiu de reflectie si de sinceritate. 

1. In ce fel ramai victima in propria ta viata? 

2. Care sunt modalitatile prin care iti dai constant puterea 
in afara ta? 

3. Pe cine iti este teama sa dezamagesti?

4. Cine iti traieste propria viata, in mod indirect, prin 
asteptarile si presiunea pe care tu ii permiti acestei 
persoane sa le puna asupra ta? 

5. Cum s-ar schimba viata ta, daca tu ti-ai lua cu adevarat 
responsabilitatea vietii tale? 

6. Ce ai nevoie sa iti oferi, tu tie insati, intr-un mod 
neconditionat, pentru a face o schimbare reala in viata ta, 
pe termen lung?
 
O schimbare de paradigma, nu doar o simpla schimbare?
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2.

Energia femeii nu se poate schimba pana 
cand aceasta femeie nu se reintoarce la 

propria ei feminitate si nu incepe un lucru 
profund de curatare/purificare a pantecului si 

de trezire a puterii pantecului ei. 

REINTOARCEREA
LA PROPRIA TA FEMINITATE

SI TREZIREA PUTERII
PANTECULUI TAU.



HAIDE SA O LUAM CU INCEPUTUL: 
REINTOARCEREA LA PROPRIA TA FEMINITATE.

Ceea ce te saboteaza la nivel energetic sa 
manifesti lucruri diferite in viata ta este faptul 

ca relatia ta cu propria feminitate este 
dezechilibrata. 

Te aflii ori intr-o feminitate imatura, cu o energie feminina 
predominanta, dar dezechilibrata care respinge masculinul 

si care are o relatie disfunctionala cu propriul masculin 
interior…

ori 

Esti o femeie - barbata, care functioneaza predominant din 
energie masculina, total deconectata de esenta ei feminina, 
care te mentine intr-un spatiu de extenuare, de frustrare, de 

ura si furie pe masculin, de polaritate nepotrivita cu 
Universul, care se lupta cu viata si ajunge sa fie o mama a 

tuturor ranitilor sau un salvator pentru toata lumea, fara ca 
nimeni sa ii ceara acest lucru.

Ambele sunt spatii disfunctionale care o saboteaza pe 
femeie. 



aceasta femeie nu a avut un model de feminitate 
autentica si sanatoasa in copilarie, ceea ce inseamna ca 
mama ei a fost ori o femeie-barbat, care domina si castra 
masculinul, ori o femeie feminina, dar o feminitate 
disfunctionala si toxica, care nu avea incredere in fortele 
proprii si a ajuns sa se abandoneze pe sine, drept pentru care 
modelul ei de feminitate a fost disfunctional si nicidecum 
unul care sa ii ofere o perspectiva feminina sanatoasa;

poate vine din copilarie cu o teama de abandon sau de 
respingere, pentru ca a avut un tata absent (fizic sau 
emotional) sau violent, lucru ce a nascut in interiorul 
femeii o mare ura si rana cu masculinul. Din aceasta cauza, 
femeia dorind sa pedepseasca masculinul (figura paterna) a 
ajuns ea sa devina o femeie-barbat, independenta, 
dominatoare, care considera ca nu are nevoie de barbati, 
care isi respinge propria feminitate, nestiind ca de fapt ca isi 
pedepseste propriul masculin interior ranit si pe ea insasi, si 
nicidecum pe tatal ei. 

Femeia care se teme si isi respinge feminitatea este, in 
dese randuri, o femeie ranita. 

DE CE SE TEME SAU ISI RESPINGE 
FEMEIA PROPRIA EI FEMININITATE? 

Sunt multe motive pentru care femeia se teme 
de propria ei feminitate si ajunge sa o respinga 

si iti voi prezenta mai jos cateva dintre ele:



Eu imi pusesem speranta in ea, dar uitasem sa mi-o pun in 
mine. Uitasem de mine. De dorintele cele mai profunde ale 
inimii mele. 

Uitasem sa ma opresc, sa ma intreb daca drumul pe care il parcurg este 
drumul meu, daca ma implineste, daca imi este autentic, daca constructiile 
acelei imagini mai merita intretinute sau mai mult ma epuizeaza si ma 
sufoca?

Uitasem sa ma intreb daca convingerile mele despre viata, despre femeie, 
despre barbat, despre iubire, despre armonia mea cu mine, sunt ale mele 
sau sunt dobandite si le-am luat ca atare, fara sa le pun la indoiala?

Uitasem sa le pun la indoiala si uitasem sa dau un reset, pentru a ma regasi 
din nou pe mine. Continuam pe drum ca un robotel, care a invatat despre 
niste lucruri, dar el nu le traieste, desi continua sa vorbeasca despre ele. Asa 
a fost viata mea pentru foarte multa vreme.

Apoi, Viata, prin iubirea ei imensa pentru mine, m-a zguduit. 
Tare. Sa doara. 

Adica sa doara in asa fel incat singura optiune este sa te abandonezi. Atunci 
au inceput toate sa cada: masti, dureri, etichete (inclusiv spirituale), rani, 
proiectii, si parca pentru prima oara in viata m-am vazut cu adevarat. Exact 
asa cum eram: cu totul, de data asta, fara sa ma mai agat doar de aspectele 
alea frumoase si luminoase, ci m-am vazut cu Totul. Cu toate durerile, 
umbrele, limitarile, fatarnicia, lasitatea, lipsa de autenticitate, ipocrizia, 
manipularile... 

Am ajuns acolo unde de fapt mi-am trait majoritatea vietii, dar reprimam ca 
o fac, pentru ca trebuia sa fiu, sa par, sa pretind, sa arat, sa demonstrez. Etc... 
stiti voi povestea…

Cand incep toate constructiile sa cada, spatiul ala e atat de potent, dar atat de 
inconfortabil, incat ai prefera sa mori decat sa stai sa simti tot ceea ce e acolo. 

Dar n-am murit. De fapt, asta a fost marea realizare care mi-a salvat viata. 
Am simtit tot ceea ce credeam ca ma va omori daca voi sta sa simt si am 
realizat ca ... i'm still alive!!! Nici nu va puteti imagina bucuria din sufletul meu 
(o bucurie reala, poate simtita cu adevarat dupa multa vreme) cand am 
realizat ca n-am murit si ca inca traiesc. Acest lucru mi-a dat curaj sa 
continui. 

Sa continui sa imi recunosc adevarul, chiar daca doare.

de tare... de data asta, cu adevarat, plin, autentic si extrem de VIU. 

Aici, in corp.
Aici, pe pamant.
Aici, in intruparea asta.
Aici. Acum. 

Sa revenim. 

De ce se teme femeia de propria ei feminitate, cand de fapt ii 
este atat de dor de ea? 

Pentru ca este firesc sa se teama, caci adevarata Cale a Feminitatii te va 
pune fata in fata cu fricile tale cele mai mari, cu atasamentele cele mai mari 
pe care ti le-ai creat despre tine, despre viata, despre barbati, despre femei, 
despre ORICE.

Si iti cere sa le pui pe toate la indoiala.

Si sa simti toata durerea pe care nu ti-ai dat voie niciodata sa o simti.

Sa recunosti despre tine tot ceea ce nu ai fi niciodata capabila si dispusa sa 
recunosti despre tine.
Sa poti vedea masculinul si sa te raportezi la el dintr-o noua lumina, o lumina 
plina de admiratie si devotiune, care iti va face tot corpul, tot pantecul si 
intreaga fiinta sa tremure de mii de ori numai la acest gand. 

Sa procesezi toate ranile si toate emotiile care te indeparteaza de cine esti 
cu adevarat si care este adevarul tau feminin profund, pe care tot incerci sa 
il maschezi, sa il reprimi, sa il dai deoparte si sa pretinzi ca nu exista.

Femeii, desi ii este atat de dor de propria ei feminitate, se 
teme atat de tare de ea, pentru ca ii cunoaste puterea de a-i 
da viata si convingerile peste cap, pe care ea le-a construit cu 
atata truda.

Cand intra pe o cale profunda a feminitatii, femeia se va 
pierde pe ea insasi complet.

Doar ca, mai apoi, sa se regaseasca.”

MAI JOS ITI SPUN PROPRIA MEA POVESTE DESPRE 
RESPINGEREA FEMINITATII:

“Feminitatea, pentru mine, a fost multa vreme un termen profund neinteles, 
desi era mai tot timpul pe buzele mele. Imi amintesc ca mi-am inceput 
aceasta cale a misiunii personale, creand programe pentru femei, acum mai 
bine de 10 ani, fiind insa atat de deconectata de energetica acestui cuvant. 

Probabil ca era in mine o cautare atat de mare, un dor atat de profund, incat 
sufletul meu m-a ghidat pe cararea potrivita, insa eram mult prea ranita si 
prea tanara sa pot contine magia si puterea reala a acestei cautari.

Am ocolit mult de-a lungul vietii aceasta carare, desi nici nu stiam ca o fac. 
Am devenit o femeie-barbat, asa cum vedeam peste tot in jurul meu. Am 
devenit puternica, independenta, feminista, cu scuturi imense in jurul inimii 
mele, profund ranita in toate relatiile de cuplu, complet deconectata de 
pantecul si de esenta mea feminina, urmand orbeste o cale care credeam ca 
este Calea. 

Nici nu realizam cat de inchisa imi era inima si cata furie si ura 
aveam de fapt fata de masculin, desi il doream atat de mult. 

Si in primul rand, fata de mine. 

Traiam intr-o agresivitate fata de sine enorma. 

Puneam presiune sa fiu, sa fac, sa arat, sa demonstrez, sa fiu fata buna, 
femeia spirituala atasata de etichete care o sugrumau, care ii taiau respiratia, 
care ii inchideau inima si mai profund, care o indepartau de adevarul ei 
interior din ce in ce mai mult, iar ea nici nu realiza acest lucru.

Aceasta agresivitate, care era nerezolvata si netraita in interior, ea se 
proiecta pe toti ceilalti. Pe mama, pe tata, pe iubit, pe femei, pe viata, pe 
nedreptatea in care continuam sa traiesc si mi se parea ca nu se mai termina 
si ca e atat de nedrept ca nu se mai termina. 

Scuturi peste scuturi, masti peste masti, atasamente fata de identitatile si 
imaginile construite cu atata maiestrie o viata intreaga, si goala pe 
dinauntru. In durere, trista, deconectata de mine insami si de esenta mea, in 
judecata de viata care parea ca ma tradeaza, desi imi pusesem atata 
speranta in ea. 

Sa continui sa simt, desi simt ca mor. Stiam ca nu voi muri. 
Sa continui sa dau mastile jos, desi simteam ca imi rup pielea de pe mine. 
Sa continui sa merg in profunzimi, sa pun totul la indoiala, sa las sa iasa toata 
furia si durerea la suprafata, caci tocmai constientizasem ca nu exista alta cale. 

Nu mai exista alta cale si asta ma infricosa enorm! 

Corpul si sufletul meu nu mai puteau exista in custi. Nu mai puteam 
pretinde. Simteam ca nu mai am aer, daca nu gasesc o cale de iesire in 
ditamai gaura neagra in care ajungesem. 

Si-am gasit! Dar, Doamne, dureros a fost…

Probabil ca omul trebuie sa invete sa moara de cateva ori in viata, pentru a 
invata sa traiasca cu adevarat. Personal, am cateva morti la activ... si din ce 
in ce mai multa Viata... 

Ei bine, abia de acolo mi s-a deschis cu adevarat Calea Feminitatii... desi 
mergeam pe ea deja de multa vreme, dar abia din acele momente am 
inceput sa o accesez cu adevarat. 

Cand femeia incepe sa-si dea voie sa simta si sa-si recunoasca 
cele mai profunde si dureroase adevaruri interioare, abia 
atunci Calea Feminitatii se poate deschide inaintea ei... 

Pana atunci, ranile si mastile sale o vor tine captiva intr-o identitate care nu ii 
apartine, dar ea nu stie asta. Se va da cu pumnii in piept, va intra in conflicte 
cu masculinul, va dori ea sa fie, sa faca, sa arate, cand de fapt sufletul ei ii 
plange... dar ego-ul e prea mare pentru a-i permite sa isi puna la indoiala 
intreaga existenta si sa recunoasca ca drumul pe care merge nu o implineste. 
Va incerca sa se auto-convinga ca are dreptate si ca ea stie mai bine. 

Recunosc, ego-ul meu si neputinta mea de a-mi asuma propriile proiectii si 
intelegeri spirituale eronate, m-au indepartat multa vreme de spatiul fertil, 
viu si autentic al feminitatii mele, pentru ca eu stiam mai bine. Pentru ca imi 
construisem o imagine ca eu stiu mai bine. Cel mai bine, chiar. 
Cat de mult m-a indepartat imaginea asta de adevarata mea viata... 

Pana m-am trezit. Caci, Doamne, multumesc, m-am trezit, desi crezusem ca 
m-am trezit mult mai devreme... 

Acum, nu contenesc sa multumesc si sa exprim recunostinta vie, simtita 
profund si plenar in corpul meu si in viata mea, pentru acest dar divin ce mi 
s-a oferit, sa pot accesa o noua cale si o noua viziune, care sa ma umple atat 



Eu imi pusesem speranta in ea, dar uitasem sa mi-o pun in 
mine. Uitasem de mine. De dorintele cele mai profunde ale 
inimii mele. 

Uitasem sa ma opresc, sa ma intreb daca drumul pe care il parcurg este 
drumul meu, daca ma implineste, daca imi este autentic, daca constructiile 
acelei imagini mai merita intretinute sau mai mult ma epuizeaza si ma 
sufoca?

Uitasem sa ma intreb daca convingerile mele despre viata, despre femeie, 
despre barbat, despre iubire, despre armonia mea cu mine, sunt ale mele 
sau sunt dobandite si le-am luat ca atare, fara sa le pun la indoiala?

Uitasem sa le pun la indoiala si uitasem sa dau un reset, pentru a ma regasi 
din nou pe mine. Continuam pe drum ca un robotel, care a invatat despre 
niste lucruri, dar el nu le traieste, desi continua sa vorbeasca despre ele. Asa 
a fost viata mea pentru foarte multa vreme.

Apoi, Viata, prin iubirea ei imensa pentru mine, m-a zguduit. 
Tare. Sa doara. 

Adica sa doara in asa fel incat singura optiune este sa te abandonezi. Atunci 
au inceput toate sa cada: masti, dureri, etichete (inclusiv spirituale), rani, 
proiectii, si parca pentru prima oara in viata m-am vazut cu adevarat. Exact 
asa cum eram: cu totul, de data asta, fara sa ma mai agat doar de aspectele 
alea frumoase si luminoase, ci m-am vazut cu Totul. Cu toate durerile, 
umbrele, limitarile, fatarnicia, lasitatea, lipsa de autenticitate, ipocrizia, 
manipularile... 

Am ajuns acolo unde de fapt mi-am trait majoritatea vietii, dar reprimam ca 
o fac, pentru ca trebuia sa fiu, sa par, sa pretind, sa arat, sa demonstrez. Etc... 
stiti voi povestea…

Cand incep toate constructiile sa cada, spatiul ala e atat de potent, dar atat de 
inconfortabil, incat ai prefera sa mori decat sa stai sa simti tot ceea ce e acolo. 

Dar n-am murit. De fapt, asta a fost marea realizare care mi-a salvat viata. 
Am simtit tot ceea ce credeam ca ma va omori daca voi sta sa simt si am 
realizat ca ... i'm still alive!!! Nici nu va puteti imagina bucuria din sufletul meu 
(o bucurie reala, poate simtita cu adevarat dupa multa vreme) cand am 
realizat ca n-am murit si ca inca traiesc. Acest lucru mi-a dat curaj sa 
continui. 

Sa continui sa imi recunosc adevarul, chiar daca doare.

de tare... de data asta, cu adevarat, plin, autentic si extrem de VIU. 

Aici, in corp.
Aici, pe pamant.
Aici, in intruparea asta.
Aici. Acum. 

Sa revenim. 

De ce se teme femeia de propria ei feminitate, cand de fapt ii 
este atat de dor de ea? 

Pentru ca este firesc sa se teama, caci adevarata Cale a Feminitatii te va 
pune fata in fata cu fricile tale cele mai mari, cu atasamentele cele mai mari 
pe care ti le-ai creat despre tine, despre viata, despre barbati, despre femei, 
despre ORICE.

Si iti cere sa le pui pe toate la indoiala.

Si sa simti toata durerea pe care nu ti-ai dat voie niciodata sa o simti.

Sa recunosti despre tine tot ceea ce nu ai fi niciodata capabila si dispusa sa 
recunosti despre tine.
Sa poti vedea masculinul si sa te raportezi la el dintr-o noua lumina, o lumina 
plina de admiratie si devotiune, care iti va face tot corpul, tot pantecul si 
intreaga fiinta sa tremure de mii de ori numai la acest gand. 

Sa procesezi toate ranile si toate emotiile care te indeparteaza de cine esti 
cu adevarat si care este adevarul tau feminin profund, pe care tot incerci sa 
il maschezi, sa il reprimi, sa il dai deoparte si sa pretinzi ca nu exista.

Femeii, desi ii este atat de dor de propria ei feminitate, se 
teme atat de tare de ea, pentru ca ii cunoaste puterea de a-i 
da viata si convingerile peste cap, pe care ea le-a construit cu 
atata truda.

Cand intra pe o cale profunda a feminitatii, femeia se va 
pierde pe ea insasi complet.

Doar ca, mai apoi, sa se regaseasca.”

“Feminitatea, pentru mine, a fost multa vreme un termen profund neinteles, 
desi era mai tot timpul pe buzele mele. Imi amintesc ca mi-am inceput 
aceasta cale a misiunii personale, creand programe pentru femei, acum mai 
bine de 10 ani, fiind insa atat de deconectata de energetica acestui cuvant. 

Probabil ca era in mine o cautare atat de mare, un dor atat de profund, incat 
sufletul meu m-a ghidat pe cararea potrivita, insa eram mult prea ranita si 
prea tanara sa pot contine magia si puterea reala a acestei cautari.

Am ocolit mult de-a lungul vietii aceasta carare, desi nici nu stiam ca o fac. 
Am devenit o femeie-barbat, asa cum vedeam peste tot in jurul meu. Am 
devenit puternica, independenta, feminista, cu scuturi imense in jurul inimii 
mele, profund ranita in toate relatiile de cuplu, complet deconectata de 
pantecul si de esenta mea feminina, urmand orbeste o cale care credeam ca 
este Calea. 

Nici nu realizam cat de inchisa imi era inima si cata furie si ura 
aveam de fapt fata de masculin, desi il doream atat de mult. 

Si in primul rand, fata de mine. 

Traiam intr-o agresivitate fata de sine enorma. 

Puneam presiune sa fiu, sa fac, sa arat, sa demonstrez, sa fiu fata buna, 
femeia spirituala atasata de etichete care o sugrumau, care ii taiau respiratia, 
care ii inchideau inima si mai profund, care o indepartau de adevarul ei 
interior din ce in ce mai mult, iar ea nici nu realiza acest lucru.

Aceasta agresivitate, care era nerezolvata si netraita in interior, ea se 
proiecta pe toti ceilalti. Pe mama, pe tata, pe iubit, pe femei, pe viata, pe 
nedreptatea in care continuam sa traiesc si mi se parea ca nu se mai termina 
si ca e atat de nedrept ca nu se mai termina. 

Scuturi peste scuturi, masti peste masti, atasamente fata de identitatile si 
imaginile construite cu atata maiestrie o viata intreaga, si goala pe 
dinauntru. In durere, trista, deconectata de mine insami si de esenta mea, in 
judecata de viata care parea ca ma tradeaza, desi imi pusesem atata 
speranta in ea. 

Sa continui sa simt, desi simt ca mor. Stiam ca nu voi muri. 
Sa continui sa dau mastile jos, desi simteam ca imi rup pielea de pe mine. 
Sa continui sa merg in profunzimi, sa pun totul la indoiala, sa las sa iasa toata 
furia si durerea la suprafata, caci tocmai constientizasem ca nu exista alta cale. 

Nu mai exista alta cale si asta ma infricosa enorm! 

Corpul si sufletul meu nu mai puteau exista in custi. Nu mai puteam 
pretinde. Simteam ca nu mai am aer, daca nu gasesc o cale de iesire in 
ditamai gaura neagra in care ajungesem. 

Si-am gasit! Dar, Doamne, dureros a fost…

Probabil ca omul trebuie sa invete sa moara de cateva ori in viata, pentru a 
invata sa traiasca cu adevarat. Personal, am cateva morti la activ... si din ce 
in ce mai multa Viata... 

Ei bine, abia de acolo mi s-a deschis cu adevarat Calea Feminitatii... desi 
mergeam pe ea deja de multa vreme, dar abia din acele momente am 
inceput sa o accesez cu adevarat. 

Cand femeia incepe sa-si dea voie sa simta si sa-si recunoasca 
cele mai profunde si dureroase adevaruri interioare, abia 
atunci Calea Feminitatii se poate deschide inaintea ei... 

Pana atunci, ranile si mastile sale o vor tine captiva intr-o identitate care nu ii 
apartine, dar ea nu stie asta. Se va da cu pumnii in piept, va intra in conflicte 
cu masculinul, va dori ea sa fie, sa faca, sa arate, cand de fapt sufletul ei ii 
plange... dar ego-ul e prea mare pentru a-i permite sa isi puna la indoiala 
intreaga existenta si sa recunoasca ca drumul pe care merge nu o implineste. 
Va incerca sa se auto-convinga ca are dreptate si ca ea stie mai bine. 

Recunosc, ego-ul meu si neputinta mea de a-mi asuma propriile proiectii si 
intelegeri spirituale eronate, m-au indepartat multa vreme de spatiul fertil, 
viu si autentic al feminitatii mele, pentru ca eu stiam mai bine. Pentru ca imi 
construisem o imagine ca eu stiu mai bine. Cel mai bine, chiar. 
Cat de mult m-a indepartat imaginea asta de adevarata mea viata... 

Pana m-am trezit. Caci, Doamne, multumesc, m-am trezit, desi crezusem ca 
m-am trezit mult mai devreme... 

Acum, nu contenesc sa multumesc si sa exprim recunostinta vie, simtita 
profund si plenar in corpul meu si in viata mea, pentru acest dar divin ce mi 
s-a oferit, sa pot accesa o noua cale si o noua viziune, care sa ma umple atat 



Eu imi pusesem speranta in ea, dar uitasem sa mi-o pun in 
mine. Uitasem de mine. De dorintele cele mai profunde ale 
inimii mele. 

Uitasem sa ma opresc, sa ma intreb daca drumul pe care il parcurg este 
drumul meu, daca ma implineste, daca imi este autentic, daca constructiile 
acelei imagini mai merita intretinute sau mai mult ma epuizeaza si ma 
sufoca?

Uitasem sa ma intreb daca convingerile mele despre viata, despre femeie, 
despre barbat, despre iubire, despre armonia mea cu mine, sunt ale mele 
sau sunt dobandite si le-am luat ca atare, fara sa le pun la indoiala?

Uitasem sa le pun la indoiala si uitasem sa dau un reset, pentru a ma regasi 
din nou pe mine. Continuam pe drum ca un robotel, care a invatat despre 
niste lucruri, dar el nu le traieste, desi continua sa vorbeasca despre ele. Asa 
a fost viata mea pentru foarte multa vreme.

Apoi, Viata, prin iubirea ei imensa pentru mine, m-a zguduit. 
Tare. Sa doara. 

Adica sa doara in asa fel incat singura optiune este sa te abandonezi. Atunci 
au inceput toate sa cada: masti, dureri, etichete (inclusiv spirituale), rani, 
proiectii, si parca pentru prima oara in viata m-am vazut cu adevarat. Exact 
asa cum eram: cu totul, de data asta, fara sa ma mai agat doar de aspectele 
alea frumoase si luminoase, ci m-am vazut cu Totul. Cu toate durerile, 
umbrele, limitarile, fatarnicia, lasitatea, lipsa de autenticitate, ipocrizia, 
manipularile... 

Am ajuns acolo unde de fapt mi-am trait majoritatea vietii, dar reprimam ca 
o fac, pentru ca trebuia sa fiu, sa par, sa pretind, sa arat, sa demonstrez. Etc... 
stiti voi povestea…

Cand incep toate constructiile sa cada, spatiul ala e atat de potent, dar atat de 
inconfortabil, incat ai prefera sa mori decat sa stai sa simti tot ceea ce e acolo. 

Dar n-am murit. De fapt, asta a fost marea realizare care mi-a salvat viata. 
Am simtit tot ceea ce credeam ca ma va omori daca voi sta sa simt si am 
realizat ca ... i'm still alive!!! Nici nu va puteti imagina bucuria din sufletul meu 
(o bucurie reala, poate simtita cu adevarat dupa multa vreme) cand am 
realizat ca n-am murit si ca inca traiesc. Acest lucru mi-a dat curaj sa 
continui. 

Sa continui sa imi recunosc adevarul, chiar daca doare.

de tare... de data asta, cu adevarat, plin, autentic si extrem de VIU. 

Aici, in corp.
Aici, pe pamant.
Aici, in intruparea asta.
Aici. Acum. 

Sa revenim. 

De ce se teme femeia de propria ei feminitate, cand de fapt ii 
este atat de dor de ea? 

Pentru ca este firesc sa se teama, caci adevarata Cale a Feminitatii te va 
pune fata in fata cu fricile tale cele mai mari, cu atasamentele cele mai mari 
pe care ti le-ai creat despre tine, despre viata, despre barbati, despre femei, 
despre ORICE.

Si iti cere sa le pui pe toate la indoiala.

Si sa simti toata durerea pe care nu ti-ai dat voie niciodata sa o simti.

Sa recunosti despre tine tot ceea ce nu ai fi niciodata capabila si dispusa sa 
recunosti despre tine.
Sa poti vedea masculinul si sa te raportezi la el dintr-o noua lumina, o lumina 
plina de admiratie si devotiune, care iti va face tot corpul, tot pantecul si 
intreaga fiinta sa tremure de mii de ori numai la acest gand. 

Sa procesezi toate ranile si toate emotiile care te indeparteaza de cine esti 
cu adevarat si care este adevarul tau feminin profund, pe care tot incerci sa 
il maschezi, sa il reprimi, sa il dai deoparte si sa pretinzi ca nu exista.

Femeii, desi ii este atat de dor de propria ei feminitate, se 
teme atat de tare de ea, pentru ca ii cunoaste puterea de a-i 
da viata si convingerile peste cap, pe care ea le-a construit cu 
atata truda.

Cand intra pe o cale profunda a feminitatii, femeia se va 
pierde pe ea insasi complet.

Doar ca, mai apoi, sa se regaseasca.”

“Feminitatea, pentru mine, a fost multa vreme un termen profund neinteles, 
desi era mai tot timpul pe buzele mele. Imi amintesc ca mi-am inceput 
aceasta cale a misiunii personale, creand programe pentru femei, acum mai 
bine de 10 ani, fiind insa atat de deconectata de energetica acestui cuvant. 

Probabil ca era in mine o cautare atat de mare, un dor atat de profund, incat 
sufletul meu m-a ghidat pe cararea potrivita, insa eram mult prea ranita si 
prea tanara sa pot contine magia si puterea reala a acestei cautari.

Am ocolit mult de-a lungul vietii aceasta carare, desi nici nu stiam ca o fac. 
Am devenit o femeie-barbat, asa cum vedeam peste tot in jurul meu. Am 
devenit puternica, independenta, feminista, cu scuturi imense in jurul inimii 
mele, profund ranita in toate relatiile de cuplu, complet deconectata de 
pantecul si de esenta mea feminina, urmand orbeste o cale care credeam ca 
este Calea. 

Nici nu realizam cat de inchisa imi era inima si cata furie si ura 
aveam de fapt fata de masculin, desi il doream atat de mult. 

Si in primul rand, fata de mine. 

Traiam intr-o agresivitate fata de sine enorma. 

Puneam presiune sa fiu, sa fac, sa arat, sa demonstrez, sa fiu fata buna, 
femeia spirituala atasata de etichete care o sugrumau, care ii taiau respiratia, 
care ii inchideau inima si mai profund, care o indepartau de adevarul ei 
interior din ce in ce mai mult, iar ea nici nu realiza acest lucru.

Aceasta agresivitate, care era nerezolvata si netraita in interior, ea se 
proiecta pe toti ceilalti. Pe mama, pe tata, pe iubit, pe femei, pe viata, pe 
nedreptatea in care continuam sa traiesc si mi se parea ca nu se mai termina 
si ca e atat de nedrept ca nu se mai termina. 

Scuturi peste scuturi, masti peste masti, atasamente fata de identitatile si 
imaginile construite cu atata maiestrie o viata intreaga, si goala pe 
dinauntru. In durere, trista, deconectata de mine insami si de esenta mea, in 
judecata de viata care parea ca ma tradeaza, desi imi pusesem atata 
speranta in ea. 

Sa continui sa simt, desi simt ca mor. Stiam ca nu voi muri. 
Sa continui sa dau mastile jos, desi simteam ca imi rup pielea de pe mine. 
Sa continui sa merg in profunzimi, sa pun totul la indoiala, sa las sa iasa toata 
furia si durerea la suprafata, caci tocmai constientizasem ca nu exista alta cale. 

Nu mai exista alta cale si asta ma infricosa enorm! 

Corpul si sufletul meu nu mai puteau exista in custi. Nu mai puteam 
pretinde. Simteam ca nu mai am aer, daca nu gasesc o cale de iesire in 
ditamai gaura neagra in care ajungesem. 

Si-am gasit! Dar, Doamne, dureros a fost…

Probabil ca omul trebuie sa invete sa moara de cateva ori in viata, pentru a 
invata sa traiasca cu adevarat. Personal, am cateva morti la activ... si din ce 
in ce mai multa Viata... 

Ei bine, abia de acolo mi s-a deschis cu adevarat Calea Feminitatii... desi 
mergeam pe ea deja de multa vreme, dar abia din acele momente am 
inceput sa o accesez cu adevarat. 

Cand femeia incepe sa-si dea voie sa simta si sa-si recunoasca 
cele mai profunde si dureroase adevaruri interioare, abia 
atunci Calea Feminitatii se poate deschide inaintea ei... 

Pana atunci, ranile si mastile sale o vor tine captiva intr-o identitate care nu ii 
apartine, dar ea nu stie asta. Se va da cu pumnii in piept, va intra in conflicte 
cu masculinul, va dori ea sa fie, sa faca, sa arate, cand de fapt sufletul ei ii 
plange... dar ego-ul e prea mare pentru a-i permite sa isi puna la indoiala 
intreaga existenta si sa recunoasca ca drumul pe care merge nu o implineste. 
Va incerca sa se auto-convinga ca are dreptate si ca ea stie mai bine. 

Recunosc, ego-ul meu si neputinta mea de a-mi asuma propriile proiectii si 
intelegeri spirituale eronate, m-au indepartat multa vreme de spatiul fertil, 
viu si autentic al feminitatii mele, pentru ca eu stiam mai bine. Pentru ca imi 
construisem o imagine ca eu stiu mai bine. Cel mai bine, chiar. 
Cat de mult m-a indepartat imaginea asta de adevarata mea viata... 

Pana m-am trezit. Caci, Doamne, multumesc, m-am trezit, desi crezusem ca 
m-am trezit mult mai devreme... 

Acum, nu contenesc sa multumesc si sa exprim recunostinta vie, simtita 
profund si plenar in corpul meu si in viata mea, pentru acest dar divin ce mi 
s-a oferit, sa pot accesa o noua cale si o noua viziune, care sa ma umple atat 
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Inainte de a putea accesa toate aceste daruri magice 
feminine din pantec, femeia trebuie sa parcurga o 

calatorie profunda de purificare a pantecului, pentru ca 
in interiorul lui sunt amprentate toate traumele si ranile 

feminine.

Abia din momentul in care femeia ajunge sa isi purifice 
pantecul, ea incepe sa-si acceseze Adevarata Putere si 
Intelepciune Feminina, de care ea nici macar nu este 

constienta ca exista si ca ii este la dispozitie.

Femeia urmeaza o cale masculina de a trai, pentru ca 
considera ca este singura cale.

Cu siguranta nu este singura cale si cu siguranta aceasta nu 
este Calea Feminitatii Sale, singura care ii poate hrani cu 

adevarat femeia multidimensionala interioara.

Te astept in programele mele private, daca iti doresti sa 
pornesti profund pe o cale a feminitatii tale Sacre si sa iti 
accesezi toate puterile si darurile tale feminine pierdute.

TREZIREA PUTERII PANTECULUI TAU 

In societatea predominant patriarhala in care traim, femeia 
a uitat de ea insasi si de misticismul ei. 

A uitat de puterea creatoare si vindecatoare a 
pantecului ei. Ea a devenit din ce in ce mai masculina, 

crescandu-si nivelul de testosteron, devenind mai mult 
un barbat in corp de femeie. 

Acest lucru a indepartat-o de misterul ei feminin, de 
intelepciunea si intuitia ei profunda. 

A uitat ca are un pantec si a uitat de puterea imensa a 
acestui pantec.

Femeia poarta in pantecul ei secretul implinirii 
personale, insa pentru ca nu a invatat-o nimeni acest 
lucru, ea s-a deconectat de exact puterile ei cele mai 

mari: pantecul, inima, intuitia, energia feminina. 

Pantecul Femeii este Sf Graal al Feminitatii: el cuprinde 8 
Porti Feminine Sacre, ce ii pot oferi femeii accesul la 

intelepciunea cosmica, divina, feminina (in Clubul She 
Shines, parcurgem o intreaga calatorie de trezire a acestor 8 

porti feminine sacre ale pantecului). 
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3.

Femeia va deveni magnetica si va atrage din 
usurinta tot ceea ce isi doreste, atunci cand va invata 

sa isi relaxaze profund sistemul nervos. 

SISTEM NERVOS
RELAXAT

=
O FEMEIE MAGNETICA



Anxietatea, extenuarea, inchiderea, incordarea, faptul ca 
femeia nu este conectata la nevoile corpului ei, faptul ca ea 

sta foarte mult in mental, in ingrijorare si in actiune 
dominanta, acest lucru ii creaza femeii un sistem nervox 

anxios, care o indeparteaza de usurinta trairii si de 
magnetismul ei feminin. 

Draga femeie, ai nevoie sa inveti sa te relaxezi!
Si nu oricum!

Corpul tau are nevoie de relaxare profunda, de odihna 
multa, de procesare a emotiilor sabotoare care nu te 

lasa sa respiri.

Majoritatea femeilor considera ca relaxarea vine dintr-un 
masaj si un somn bun din cand in cand. 

Nici pe departe. 

Pentru a ajunge cu adevarat la un sistem nervos relaxat, 
pentru inceput ai nevoie sa cobori in corp si sa simti 

profund toate emotiile inconfortabile care sunt blocate 
si amprentate in corpul tau. Nu este putin lucru, de aceea 
majoritatea femeilor nu ajung niciodata sa aiba un sistem 

nervos relaxat.

Da, bineinteles ca masajul ajuta, atingerea blanda ajuta, 
odihna ajuta enorm… toate acestea sunt importante. Insa, 

ele sunt de mentinere, nu de vindecare.

Insa, ceea ce va face cu adevarat diferenta si ii va produce 
vindecare femeii in corp, este disponibilitatea acestei 

femei de a simti plenar, cathartic, profund in corp, tot 
ceea ce nu si-a dat voie niciodata voie sa simta.

Cu cat esti dispusa sa simti mai mult si mai plenar tot ceea 
ce este inconfortabil sa simti, si sa te primesti cu enorm de 

multa blandete fix acolo, cu atat mai magnetica devii ca 
femeie.

In general, pentru acest lucru, ai nevoie de sustinere si 
ghidare. 

Ai grija de dragoste de tine! 
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Daca iti doresti sa mergi in profunzime pe Calea Feminitatii 
Sacre si Reintregirea Feminina, te astept cu bucurie si iubire 

in programele mele private. 

Te astept alaturi de mine pe retelele de socializare:

tan.ia.tita Tania.Tita.Page TaniaTitaTV 



Cu pretuire 
pentru Femeia sacra
din interiorul tau
—  Tania Tiţa  —


