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CARE SUNTEŢI MENITE SĂ FIŢI!

DEDICAŢIE



Prieteniile mele cu celelalte femei nu erau cu adevărat autentice, pentru că 
exista întotdeauna o voce în interiorul meu care spunea: „ea e mai bună ca tine”, 
„bineînţeles că ea poate și tu nu poţi, tu nu te uiţi la tine?”, „tu nu meriţi”, „ea are 

mai multe calităţi ca tine”, „ea e mai frumoasă”, sau pur și simplu exista o 
frustrare în mine tot timpul cu privire la faptul că altor femei parcă le este mai 

ușor decât îmi este mie. Exista în interiorul meu o luptă constantă și o răzvrătire, 
care nu mă lăsa să îmi deschid inima complet și să mă bucur cu adevărat 

pentru bucuria unei alte femei, deoarece simţeam că ea îmi fură ceva. 

Acum, bineînţeles că știu că toate aceste dialoguri interioare 
nu erau decât minciuni, însă pentru o lungă perioadă eu le 

dădeam suficient de multă energie, încât ajungeam din nou și 
nou la durere, iar inima mea se închidea, nu mă simţeam destul 

de în siguranţă pentru a oferi iubire și susţinere 
necondiţionată, deoarece nu învăţasem să fac mai întâi acest 

lucru cu mine însămi.

După ce am conștientizat existenţa acestei fetiţe rănite din interiorul meu și am 
început un proces profund de iubire, blândeţe și acceptare necondiţionată de 
sine, viaţa mea a început să se transforme radical. Procesul meu a fost unul 

extrem de dureros, dar revelator și vindecător. 

Modalitatea mea de lucru implică o perspectivă spirituală, holistică și 
integrativă, una care ne conduce pe un drum al întâlnirii cu iubire și blândeţe 

a tuturor emoţiilor noastre reprimate, părţilor rănite din noi pe care le-am 
respins toată viaţa (eu le numesc umbre), și bineînţeles, conexiunea cu propria 

noastră Divinitate, fără de care nu am putea vindeca cu adevărat nimic. 

CUVÂNT DE ÎNCEPUT

Nu am realizat până de curând că una dintre misiunile mele în această viaţă 
este să ajut cât mai multe femei să-și recunoască și să-și vindece fetiţa lor 

interioară rănită, decât după ce mi-am parcurs propriul meu proces de 
reconectare și vindecare a propriei mele fetiţe interioare și am primit toate 

cadourile divine pe care această reconectare le-a avut pentru mine. 

Nu am știut multă vreme că în interiorul meu exista o fetiţă rănită, dar știam că 
repetam aceleași tipare disfuncţionale în relaţiile mele, ajungând să fiu din nou 
și din nou rănită. Aveam multă cunoaștere spirituală, dar totuși emoţionalitatea 
mea nu era încă vindecată, iar acest lucru mă sabota în majoritatea aspectelor 

vieţii mele. 

Relaţiile mele erau o sursă de suferinţă și nu de împlinire. Nu îmi puteam deschide 
cu adevărat inima pentru iubire, deși îmi doream enorm de mult o relaţie de cuplu 

împlinitoare. Ceream de la el ceea ce eu nu fusesem dispusă să găsesc în 
interiorul meu. Tiparele mele disfuncţionale îmi sabotau fiecare relaţie, de fiecare 

dată ajungând să retrăiesc aceeași poveste, dar cu o persoană diferită. 

Profesional, deși aveam proiecte extrem de frumoase și pline 
de creativitate, nu știam să mă bucur de rezultatele mele, 

deoarece consideram că nu sunt niciodată suficientă și că 
întotdeauna există mai bine. Mă judecam constant și mă 

sabotam constant. 
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După ce am trecut eu însămi prin procesul reconectării și vindecării fetiţei mele 
interioare rănite, am simţit că deblochez o energie divină în viaţa mea, care a 
început să-mi binecuvânteze toate ariile vieţii mele. Mi-am recăpătat bucuria 

demult pierdută, mi-am recăpătat autenticitatea și curajul de a mă arăta în lume 
din plinătatea mea, care mi-a oferit o libertate extraordinară și curajul de a-mi 

urma adevărul inimii, de a-mi îndeplini misiunea în lume, fără a mai fi sabotată de 
răni care până de curând îmi furau energia, viaţa, încrederea, bucuria și pasiunea. 

Pe lângă acest lucru, relaţiile mele cu femeile s-au schimbat enorm. După o 
lungă perioadă în care mi-a fost foarte greu să am relaţii de prietenie autentice 
și împlinitoare cu femeile, acum am început să leg aceste prietenii din ușurinţă, 
cu deplină onorare pentru divinitatea și puterea fiecărei femei, văzând în ea o 
soră și o sursă de inspiraţie constantă, acum bucuria și succesul lor nu numai 

că nu mă mai ameninţă, însă inima mea e complet deschisă faţă de ele și le 
susţine înspre propria lor ascensiune și evoluţie, cu enorm de multă iubire și 

recunoștinţă. 

De asemenea, relaţia mea cu propria Divinitate s-a schimbat profund. După ce 
am trecut prin procesul vindecării și reîntregirii mele, am început să accesez 

Graţia și Ghidarea Divină într-un mod care mă fascinează și mă smerește în 
fiecare zi. Voalul iluziei continuă să cadă cu pași repezi constant, aducându-mi 
seminţe de înţelepciune ale Adevăratei Realităţi. Am simţit de mic copil că am o 

conexiune aparte cu spiritualitatea, cu misticismul, cu lumile nevăzute, însă abia 
după ce mi-am vindecat rănile fetiţei mele interioare rănite, mi-am putut asuma 

cu adevărat Femeia Mistică, Vindecătoare, Preoteasă din interiorul meu, care 
este în continuă legătură cu propria divinitate și intuiţie. 

Viaţa mea s-a schimbat profund după ce m-am reconectat cu 
propria fetiţă interioară rănită și mi-am oferit timpul, 

răbdarea, blândeţea de a-i vindeca rănile care erau atât de 
înfometate de iubire și de acceptare. 

Îmi doresc ca acest workbook să îţi fie un partener de nădejde înspre 
reîntregirea ta ca femeie. Adevărate binecuvântări o așteaptă pe acea femeie 
care este suficient de curajoasă să își parcurgă acest proces profund înspre 

părţile rănite din interiorul ei. 

Fie ca fetiţa ta interioară să fie conţinută și mângâiată 
de Mama Divină, iar Femeia din interiorul tău să-și dea 

permisiunea să-și amintească Cine Este Ea în 
Adevărata Ei Esenţă! 

AHO!

ÎN CE FEL MI S-A TRANSFORMAT 
MIE VIATA DUPĂ CE MI-AM VINDECAT 
FETITA INTERIOARĂ?

DISCLAIMER

Consider că reconectarea cu fetiţa interioară și disponibilitatea de a o 
întâlni cu blândeţe și acceptare este un proces continuu, însă, pe măsură 
ce ne facem această călătorie cu dedicare, impactul rănilor emoţionale 
asupra noastră devine din ce în ce mai mic. 

Ne luăm fetiţa interioară alături de noi în procesul Devenirii Feminine. 
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ÎN CE FEL SĂ FOLOSEȘTI 
ACEST WORKBOOK?

Pe lângă orice indicaţii pe care ţi le voi oferi aici despre folosirea acestui 
workbook, te invit să fii atentă la propria ta ghidare intuitivă.

Pentru început, te voi invita la un ritual sacru înainte de parcurgerea 
acestui workbook. Când aducem sacralitate în orice acţiune pe care o 
facem, aducem alături de noi o putere divină care va lucra profund la 

nivel energetic pentru noi, aducând vindecare în profunzime. Nu lucrăm 
niciodată singure, ci prin Graţie Divină, invocând puterea Marilor 

Maestre Ascensionate și a Mamei Divine. 

Te voi ghida mai jos în a-ţi construi un Altar și un spaţiu sacru, care să te 
susţină pe drumul vindecării fetiţei tale interioare rănite. 



CONSTRUIREA ALTARULUI: 

Te invit să îţi creezi Altarul Reîntregirii Tale Feminine. Am rugămintea 
să SIMŢI un loc al casei, care să fie doar al tău, pentru practicile și 

rugăciunile tale, la care să te reîntorci mereu atunci când simţi nevoia 
și întotdeauna atunci când lucrezi pentru vindecarea și evoluţia ta 

feminină. 

Adu la Altar flori, cristale, uleiuri esenţiale, lumânări, palo santo, salvie, 
beţișoare parfumate, icoane sau statuete ale Divinului Feminin, cărţi, 

cărţi oracol, tot ce te inspiră pe tine și îţi elevează mintea și conștiinţa. 

De asemenea, pentru această lucrare în vindecarea fetiţei tale 
interioare, te invit să aduci la altar o fotografie cu tine din copilărie și să 

îţi pui o intenţie la altar. Această intenţie poate să fie scrisă pe o foaie 
de hârtie și lăsată la Altar pe tot parcursul procesului.

Rugămintea mea este să onorezi acest proces, aceste intenţii și Altarul 
pe care îl construiești. Vino cu reveranţă, cu devoţiune, cu profundă 

recunoștinţă și cu inima deschisă la Altar. 

Le poţi invoca pe Fecioara Maria, Maria Magdalena sau oricare altă 
Maestră Ascensionată din Înaltul Consiliu al Divinului Feminin să te 
susţină în acest proces și să-ţi vindece profund rănile și traumele 

fetiţei tale interioare, redându-ţi înapoi Radianţa, Puterea ta Feminină, 
Încrederea, Înţelepciunea și Strălucirea ta ca Femeie. 

Întotdeauna când revii la Altar, purifică spaţiul cu palo santo sau 
tămâie și adu mulţumire pentru susţinerea energetică de care ai parte. 



IMPORTANTA CREĂRII 
UNUI SPAŢIU SACRU 

Atunci cand creăm un spaţiu sacru, primim susţinere energetică pentru 
transformările pe care ni le dorim să le facem. Este spaţiul în care ne 

reîntoarcem pentru conexiunea cu Divinul, pentru rugăciune și 
recunoștinţă, pentru intenţii și manifestare. 

Femeia, în special, are nevoie de un spaţiu sacru, de liniște, unde să își 
facă timp de reconectare cu sine, de a-și auzi propria voce interioară și 

intuiţie și a-și aminti că nu este niciodată singură. 

Creează-ţi acest spaţiu sacru într-un colţ al casei tale, împreună cu 
altarul tău, pentru a reveni aici zilnic și a-ţi hrăni sufletul cu rugăciune, 

liniște, recunoștinţă și conectare cu sine. 



REVINO LA WORKBOOK 
DE FIECARE DATĂ CÂND SIMŢI O 

EMOŢIE PUTERNICĂ ȘI AI NEVOIE SĂ 
O PROCESEZI. 

A SCRIE ÎN JURNAL ESTE
O PRACTICĂ FOARTE IMPORTANTĂ ÎN 
ELIBERAREA ACELEI EMOŢII DIN CORP 

PE HÂRTIE. 

Mai departe, te voi conduce într-o călătorie de sinceritate de sine și vindecare, 
adresându-ţi întrebări relevante care au menirea să te ajute să faci incursiuni 

profunde în interiorul tău și să deblochezi energia stagnantă. 

Este un proces de reflecţie și de mult curaj. Amintește-ţi să fii blândă cu tine pe 
tot parcursul acestei călătorii și să te primești cu iubire, acceptare și răbdare în 

fiecare etapă pe care o vei traversa. 

Blândeţea de sine necondiţionată, împreună cu sinceritatea de sine radicală este 
cheia vindecării profunde. Nimic bun nu iese din judecată și agresivitate 

de sine. 

Acolo unde ţi se pare prea greu și prea dureros, cheam-o pe Mama Divină Maria 
să lucreze pentru tine și să te conţină cu iubirea și blândeţea ei. 

Nu ești niciodată singură și nu trebuie să faci acest proces de una singură. 
Divinul Feminin te susţine și te vindecă! 





SINCERITATE 

Nimic nu se vindecă fără sinceritate - însă nu orice fel de sinceritate, ci sinceritate 
radicală. 

Acum mulţi ani, o dragă prietenă mi-a spus că sinceritatea de sine este ca și cum ai 
sta faţă în faţă cu Dumnezeu. Nu ai unde fugi. Nu mai ai ce ascunde. Nu te mai poţi 

preface. Nu mai poţi pretinde. 

Sinceritatea radicală este acel spaţiu de completă goliciune în faţa Divinităţii, unde 
recunoști toate modurile prin care încerci să te minţi pentru a nu ajunge cu adevărat 
într-un spaţiu de complet adevăr, deoarece este prea greu și prea dureros să o faci. 

Pentru mine, personal, sinceritatea de sine radicală a venit împreună cu o fină 
observare de sine și cu nevoia de extrem de multă blândeţe în proces. Simţeam că 

dacă nu devin un observator al propriei fiinţei, mă voi pierde în mult mental, ocolind 
ceea ce este cu adevărat important, hrănind tocmai ceea ce mă împiedică să ajung la 

sinceritate. 

Totodată, am știut că am nevoie de un spaţiu de blândeţe de sine pentru a putea 
ajunge să fiu cu adevărat sinceră, deoarece fără blândeţe mi-ar fi fost foarte greu 
să-mi recunosc adevărurile profunde. Fără să am un spaţiu de siguranţă, ar fi fost 

prea dureros. Așa că ele au trebuit să vină la pachet. 

Sinceritate de sine radicală împreună cu blândeţea de sine radicală. 

Începe să te observi în câte moduri te minţi și te prefaci în fiecare zi și cât de agresivă 
ești cu tine în mod constant. 

Începe să devii un observator al propriei fiinţei și să aduci blândeţe fix acolo unde te 
găsești, iar în acest timp fă din sinceritate radicală partenerul tău de nădejde în 

vindecarea ta profundă. 

Este un proces dureros și sensibil, de aceea ai nevoie de multă 
răbdare și blândeţe cu sine, însă cu adevărat, vindecarea ta 

profundă va începe în momentul în care vei avea suficient de 
mult curaj să te uiţi înspre acele aspecte din viaţa ta înspre care 

ţi-a fost toată viaţa teamă să te uiţi. 
 



ACUM A VENIT MOMENTUL 
SĂ FII CURAJOASĂ!

Întrebări de reflecţie:

Ce este necesar să recunoști despre ceea ce te doare cu adevărat? 
(dacă ești cu adevărat sinceră și faci suficient de multă liniște, vei știi ceea ce ai 
nevoie să recunoști; nu încerca să analizezi sau să controlezi procesul, scrie ceea 
ce primești intuitiv)   

ÎN CURAJUL TĂU STĂ 
PUTEREA ȘI VINDECAREA TA! 



Ce anume reprimi constant despre tine și viaţa ta, deoarece îţi este prea teamă 
să recunoști adevărul? (dacă îţi este mai simplu, creează categorii - familie, relaţia 
de cuplu, carieră, prieteni)



Ce spaţiu interior ai nevoie să îţi creezi cu tine însăţi, pentru a avea curajul să 
fii cu adevarăt sinceră? Ce permisiuni ai nevoie să îţi dai? 

Ce crezi că pierzi dacă nu faci din sinceritatea radicală o prioritate?

Ce câștigi dacă faci din sinceritatea radicală o prioritate?



În ce fel continui să te minţi în viaţa ta? 
(în relaţiile tale, la jobul tău, în legatură cu părinţii tăi, în viaţa personală)

În ce fel îţi dai constant puterea în afara ta și unde? 
(în ce situaţii, în ce circumstanţe)

În ce fel continui să rămâi o victimă în viaţa ta? (pe cine continui să învinovăţești, 
unde nu îţi iei responsabilitatea întreagă pentru viaţa și fericirea ta)



Ce câștigi dacă rămâi o victimă? 

Cum ar arăta viaţa ta dacă ţi-ai da permisiunea să trăiești autentic și real, 
din spaţiul și din adevărul inimii tale?





RECONECTEAZĂ-TE CU 
FETIta TA INTERIOARĂ

Drumul către Femeia din noi se face prin reîntoarcerea înspre fetiţa rănită din 
interiorul nostru. Această fetiţă are nevoie ca tu să îţi reamintești că ea există, are 

nevoie să îi validezi emoţiile și să îi oferi toată dragostea și acceptarea ta 
necondiţionată. 

Durerile și provocările Adultei de astăzi nu sunt decât rănile 
fetiţei de altădată. Cu cât o femeie va avea disponibilitatea și 

curajul să se reconecteze cu nevoile și emoţiile fetiţei ei 
interioare și să își ofere timp de procesare a acestor emoţii, cu 

atât ea se va reîntregi și va evolua. 

Pentru început, este important să devii o martoră a fetiţei tale interioare, să mergi 
înspre ea, dar să nu ai nicio așteptare să te primească, să se deschidă înspre tine sau 

să fie dispusă să vă refaceţi conexiunea. 

La început, ea te va testa. Va avea nevoie să își recapete încrederea în tine, să știe că tu 
nu vei pleca, așa cum au făcut toţi ceilalţi. Fetiţa ta interioară este speriată și retrasă, 
pentru că îi este teamă că va fi din nou abandonată, neîndreptăţită sau respinsă, așa 
că iniţial tu ai nevoie să devii o martoră tăcută, plină de iubire, faţă de ea. Să revii de 

fiecare dată la ea și să îi spui că tu ești acolo, că nu ceri nimic de la ea, că vrei doar să 
știe că ea este importantă pentru tine și că nimic din ceea ce va face sau va spune nu 

te poate îndepărta de ea. 

Fetiţa are nevoie de cineva care să nu mai plece. Cel puţin o 
perioadă, până când rănile încep să fie mângâiate, iar fetiţa să 
se vindece. Dă-i șansa să te simtă aproape, necondiţionat, așa 
cum și tu aveai nevoie în copilărie să simţi pe cineva aproape, 
necondiţionat, care să te vadă, să te audă, pentru care nevoile 

și emoţiile tale să fie importante. Exact acest lucru ai tu de 
făcut pentru fetiţa ta interioară. 



Pune-ţi o mână în dreptul inimii și reconectează-te cu fetiţa ta interioară. 
Ce are ea să-ţi transmită? 





RECONECTAREA CU EMOTIILE TALE - 
NU MAI FUGI DE CEEA CE SIMTI 

O femeie aflată pe drumul reîntregirii si a vindecării fetiţei sale interioare este necesar 
să înveţe să se reîmprietenească cu ceea ce simte, să coboare din mental în simţire. 

Atunci când întreb o femeie cum se simte, nici nu știe cum să îmi răspundă la această 
întrebare. Îmi spune ce crede că simte, ce crede că ar trebui să simtă, ce crede că ar 

trebui să spună, pentru a da bine. 

Fetiţa din interiorul tău, cât și femeia din interiorul tău 
de care îţi este atât de dor, ambele au nevoie ca tu să înveţi să 

simţi din nou. 

Să cobori din mental în corp. Adevărul stă mereu în corp, însă suntem profund 
deconectate de adevăr, pentru că suntem deconectate de corp și de simţire. 

Daca te ajută, imaginează-ţi că iei un lift din mental și cobori ușor cu acest lift, până în 
centrul inimii tale. Observă acest lift cum coboară ușor și blând, reconectându-te la 

ceea ce simţi. 

De asemenea, poţi începe să te miști sau poţi dansa. De fiecare dată, dansul sau 
mișcarea intenţională, cu prezenţa și atenţia pe interior, te pot ajuta să te reconectezi 

la simţire. 

Respiră, revino în prezent și dă-ţi voie să te reconectezi din nou cum se simte să fii în 
corpul tău. 

Reconectarea cu simţirea și cu emoţiile este un pas esenţial pe 
drumul vindecării fetiţei interioare. Un proces emoţional nu 

poate fi niciodată vindecat prin mental. 



Coboară din minte în simţire. Ce simţi chiar în acest moment?





FURIE - FETITA TA INTERIOARĂ ÎTI ȘOPTEȘTE CĂ E 
FURIOASĂ. DĂ-I O VOCE ACESTEI FURII

Ceea ce ne împiedică foarte mult propria evoluţie și autenticitate este faptul că ne 
reprimăm furia și, mai mult decât atât, o judecăm și ne judecăm și pe noi atunci când 

o simţim. 

Personal, până nu am fost suficient de curajoasă să-mi 
recunosc propria furie și să îmi ofer timpul de procesare și de 

integrare a acestei emoţii, viaţa mea nu s-a schimbat în niciun 
fel, oricât de multă spiritualitate și cunoaștere de sine aș fi 

accesat în viaţa mea. 

Furia necesită extrem de mult curaj și o disponibilitate enormă să recunoști un adevăr, 
pe cât de dureros, pe atât de eliberator. 

Furia nu este o emoţie care trebuie judecată și reprimată, ci simţită și acceptată cu 
iubire, pentru că ea are mesaje valoroase pentru noi. 

Când îi dai fetiţei tale interioare permisiunea să fie furioasă, 
fără să mai creezi povești și explicaţii în jurul acestei furii, 

conţinând această fetiţă interioară cu iubire și enorm de multă 
blândeţe, spunându-i că are tot dreptul să fie furioasă, ea 

începe sa se vindece. 

Numai o acceptare completă a fiinţei tale, cu toate părţile și emoţiile ei, poate aduce 
vindecare reală. Pentru o perioadă, fetiţa are nevoie să simtă că e vorba doar despre 

emoţiile ei, nu despre a-i proteja pe ceilalţi care sunt deranjaţi de emoţiile ei, așadar nu 
încerca să protejezi pe nimeni în proces (o perioadă scurtă, limitată, dar necesară), ci 

să îi oferi fetiţei tale interioare spaţiul și validarea de care nu a avut parte niciodată. 

Când furia ei este validată și conţinută, fetiţa se vindecă, iar tu 
începi să-ţi recuperezi iubirea, radianţa, libertatea și 

autenticitatea. 



În ce fel îţi judeci propria furie și cum se simte în corp atunci când pretinzi că 
ea nu este acolo?

În ce fel se simte respinsă fetiţa ta interioară atunci când nu recunoști că ești 
furioasă?



De câte ori te trădezi pe tine însăţi și pretinzi că ești bine, înghiţind în sec? 

Cât de multe accepţi în viaţa ta, pentru că funcţionezi din atașamentul de fată 
bună, căreia îi este teamă constantă să nu dezamăgească?



Cât de multă furie simţi atunci când te abandonezi din nou și din nou pe tine? 

Cum te poţi conţine în acest moment și ce permisiune nouă îţi poţi da?

De ce are nevoie fetiţa ta interioară de la tine, pentru a-și integra partea furioasă? 





FEMINITATEA TA SACRĂ 

Vindecarea fetiţei tale interioare îţi poate deschide o poartă divină înspre feminitatea 
ta sacră. Majoritatea femeilor poartă cu ele o rană imensă a feminităţii și își judecă 
propria feminitate, tocmai pentru că poartă cu ele răni imense ale fetiţei interioare, 

care le-au făcut să devină puternice într-un mod masculin disfuncţional, să-și pună 
scuturi în jurul inimii și să funcţioneze în majoritatea timpului din mecanisme de 

protecţie. 

Când începi să îţi vindeci fetiţa interioară, inima începe să ţi se deschidă, iar tu începi 
să revii la energia ta feminină naturală. Începi să te relaxezi, să-ţi recapeţi încrederea 
în iubire și în masculin, începi să ai curajul să întâmpini viaţa cu o inimă deschisă și cu 

blândeţe și încredere. 

Fricile tale, respingerea ta faţă de feminin, neîncrederea în masculin, nu sunt ceea ce 
ești cu adevărat, ci ele s-au creat în urma rănilor și traumelor de-a lungul vieţii 

(bineînţeles, este o discuţie mult mai amplă aici: pot exista traume la nivel de feminin 
ancestral colectiv, poţi avea traume din alte vieţi, poţi perpetua niște tipare familiale) - 

toate acestea încep să se dezvăluie în momentul în care începi călătoria vindecării 
fetiţei interioare. 

O FEMEIE RĂMÂNE MULT 
ÎN ENERGIE MASCULINĂ, PÂNĂ 

CÂND ÎȘI AMINTEȘTE DE ACEASTĂ 
FETIŢĂ RĂNITĂ DIN INTERIOR ȘI 

PĂȘEȘTE CU RĂBDARE ÎNSPRE EA. 



În ce fel rănile fetiţei tale interioare ţi-au furat feminitatea?

În ce fel îţi respingi propria feminitate?

În ce fel îţi închizi inima în faţa iubirii?



De ce respingi masculinul (interior, exterior, divin)? 

De ce are fetiţa ta interioară nevoie de la tine pentru a se simţi suficient de 
în siguranţă în a-i da femeii din tine permisiunea să înflorească, fără să o 
mai saboteze?



Care este primul pas pe care îl poţi face înspre mai multă feminitate 
conștientă?

Ce înseamnă feminitatea sacră pentru tine și cum te-ai raportat tu la ea 
până acum?





RADIANTĂ – CE TE FACE SĂ TE SIMTI VIE ȘI RADIANTĂ? 
DĂ-TI VOIE SĂ FACI ACEL LUCRU.

Prin vindecarea fetiţei noastre interioare începem să ne reamintim de magnetismul și 
radianţa pe care le emanăm atunci când nu ne mai restricţionăm creativitatea și 

autenticitatea, dându-ne permisiunea să trăim liber, viu și natural.

Dă-ţi voie să-ţi reamintești de dorinţele cele mai profunde și de visurile fetiţei tale 
interioare. 

Dă-ţi permisiunea să ieși din limitările societăţii și din ceea ce se așteaptă lumea ca tu 

să fii și începe să-ţi reamintești cine ești, ce te împlinește, de ce parte 
din tine ţi-e dor să explorezi, să redescoperi și să experimentezi.

Oricum vei dezamăgi, orice ai face. 

Important este să nu te dezamăgești pe tine și să nu îţi pierzi sufletul pe drum, 
încercând să îi mulţumești pe toţi, care oricum nu vor fi niciodată multumiţi.

Este din start o luptă pierdută.
Revino înapoi la tine. 

RADIANŢA TA CA FEMEIE ÎNCEPE SĂ SE 
TREZEASCĂ ATUNCI CÂND ÎŢI IEI PUTEREA 

ÎNAPOI ȘI CÂND ÎŢI ASUMI PROPRIA TA DEVENIRE 
ȘI FERICIRE, CU RISCUL DE A DEZAMĂGI.



Ce te face să te simţi VIE și Radiantă? Dă-ţi voie să faci acel lucru.

În ce fel rănile fetiţei tale interioare te împiedică din a te reconecta la radianţa 
fiinţei tale interioare și a te exprima liber și natural?

De care activităţi îţi este dor? (fă puţină liniște și reamintește-ţi ceea ce își dorea 
dintotdeauna fetiţa ta interioară să facă)



Cine erai înainte ca lumea să-ţi spună cine ești și cine poţi fi?

Pe cine ai lăsat să îţi inhibe frumuseţea și pasiunea pentru viaţă?

Unde anume și cui anume îţi dai încontinuu puterea?



Ce permisiune ai nevoie să îţi dai pentru a-ţi recăpăta Radianţa și pasiunea 
pentru viaţă? 

Trezește în tine arhetipul Femeii Sălbatice și dă-ţi voie să-ţi iei viaţa și puterea 
înapoi. Care este primul pas pe care îl poţi face înspre asta?





MÂNGÂIERE – OFERĂ-LE MÂNGÂIERE ȘI BLÂNDETE 
RĂNILOR FETITEI TALE INTERIOARE. 

EA ARE NEVOIE DE TINE. 

Fetiţa noastră interioară are nevoie de atât de multă mângâiere și blândeţe. 

Oprește-te chiar acum, exact acolo unde ești, închide ochii, respiră încet și blând și 
mângâie-ţi propria inimă. 

Oferă-ţi iubire, prezenţă, atenţie, mângâiere, conexiune și validare. 

Respiră și bucură-te de această mângâiere. Dă-i ocazia sistemului tău nervos să se 
liniștească și să se relaxeze.

Apoi, conectează-te cu propriul tău corp și vezi unde simte el nevoia de mângâiere și 
blândeţe. 

Rănile și emoţiile neprocesate, toate se sedimentează ca o ghenă de gunoi în corpul 
nostru, până ne găsim curajul să ne simţim și să le eliberăm. 

CORPUL NOSTRU ARE NEVOIE DE ENORM 
DE MULTĂ IUBIRE ȘI BLÂNDEŢE ÎN PROCES. 

PRIN MÂNGÂIEREA ȘI ATINGEREA CU 
BLÂNDEŢE A CORPULUI NOSTRU, 

ÎNCEPEM SĂ NE RELAXĂM ȘI SISTEMUL 
NERVOS. 



De când nu te-ai mai conectat cu propriul tău corp prin atingere și mângâiere?

Ce emoţii se trezesc în interiorul tău atunci când îi oferi corpului tău atingere 
și blândeţe?



Dă-ţi voie să îţi creezi un moment sacru pentru conectarea cu propriul tău 
corp. Creează un mic altar, aprinde lumânări, fă o baie ritualică, hidratează-ti 
corpul, folosește ulei de trandafiri pentru sânii și pântecul tău, ia-ţi timp pentru 
atingere blândă și conectare. 

Unde simţi că ai rezistenţe în corp? Dă-ţi permisiunea să respiri în aceste zone 
ale corpului, cu atenţie și prezenţă, pentru a le relaxa.





CREATIVITATE – ÎN CE MOD ÎȘI DOREȘTE FETIŢA TA 
INTERIOARĂ SĂ-ȘI EXPRIME CREATIVITATEA?

Ceea ce ne îndepărtează cel mai mult de autenticitatea fiinţei noastre este faptul că nu 
ne mai dăm voie să fim libere și creative. Fetiţa noastră interioară se vindecă prin 

creativitate și libertatea de a se exprima. 

Pentru început, poate este important să o asiguri că este în siguranţă să se exprime și 
să fie creativă. Poate ea și-a blocat această creativitate, pentru că în copilărie nu a 

simţit că îi este validată și onorată libertatea de a fi creativă și de a se exprima. 

Șoptește-i acestei fetiţe interioare că pentru tine este importantă creativitatea ei și că 
îţi dorești să o activezi din nou.  

Șoptește-i cât de multă bucurie îţi face să o vezi liberă, creativă, plină de idei și joacă.

ASIGUR-O CĂ NICIO IDEE NU ESTE 
GREȘITĂ ȘI CĂ EA ARE VOIE SĂ SE 

EXPRIME AȘA CUM SIMTE EA. TU NU O VEI 
JUDECA ȘI NICI NU O VEI RESPINGE. DIN 
CONTRĂ, TE VEI BUCURA ÎMPREUNĂ CU 
EA DE DANS, DE EMOŢIE, DE TRĂIRE, DE 

CULOARE ȘI DE JOACĂ. 



În ce fel simte fetiţa ta interioară să își exprime creativitatea în acest moment?

Ce o făcea să se simtă liberă și creativă în copilărie?



Ce are nevoie fetiţa ta interioară de la tine în acest moment, pentru a-și da 
permisiunea să fie creativă din nou?

Care erau culorile ei favorite și în ce fel visa ea? 



Ce ai tu nevoie, ca femeie adultă, să îţi reamintești pentru a începe să fii din ce 
în ce mai creativă în viaţa ta?

Care erau modurile ei favorite de a se exprima? (dans, mișcare, cântat, 
desenat, sport)



Care sunt acele modalităţi prin care poţi readuce joaca, bucuria, dansul, 
creativitatea și exprimarea în viaţa ta? 





DEVENIRE – PRIMUL PAS ÎNSPRE DEVENIREA TA FEMININĂ 
ESTE VINDECAREA FETIŢEI TALE INTERIOARE. CE ARE EA 

NEVOIE ASTĂZI DE LA TINE?  

Până nu am intrat profund pe drumul vindecării fetiţei mele interioare și reîntregirii 
feminine, nu am știut că de fapt nu cunosc absolut deloc ce înseamnă să fii cu 

adevărat femeie și că există un proces de parcurs în acest sens. 

Adevărul este că nu am avut modele pe care să le urmăm în această direcţie, ci avem 
fiecare dintre noi de parcurs un proces interior profund de descoperire și vindecare 

feminină.

Am realizat că nu putem intra în etapa de Femeie, până când nu ne reîntoarcem 
privirea înspre această fetiţă interioară. 

Mai mult decât atât, într-un anumit punct al călătoriei, am conștientizat că am nevoie 
să asigur această fetiţă interioară de iubirea și prezenţa mea necondiţionată chiar și în 
procesul de devenire feminină, pentru că altfel, fetiţa nu îmi va lăsa Femeia să iasă la 

suprafaţă dacă se va simţi ameninţată de către ea. 

Când fetiţa consideră că va fi din nou trădată și abandonată, în detrimentul altcuiva 
(chiar dacă în acest caz este vorba de Femeia Adultă, Suverană), această fetiţă are 
nevoie de validare, de ascultare, de asigurare că Femeia nu îi va fura dragostea și 

validarea ta. 

E important să luăm fetiţa împreună cu noi în procesul de devenire feminină și să o 
asigurăm la fiecare pas că ea nu va fi părăsită, ci că va merge cu noi într-o nouă 

aventură: o aventură de feminitate, plină de radianţă, magnetism, plăcere și bucurie 
de viaţă, iar ea ca fetiţă, are un rol bine stabilit în această aventură.

Până nu asigurăm fetiţa din interiorul nostru că va avea aceeași iubire și acceptare din 
partea noastră, chiar dacă noi intrăm într-o altă etapă feminină, ea va sabota 

devenirea noastră ca Femei.



Închide ochii, pune-ţi o mână în dreptul inimii și conectează-te cu fetiţa ta 
interioară. Spune-i că devenirea ta feminină nu îi va fura iubirea și dragostea 
ta pentru ea. Asigur-o că ea continuă să fie la fel de importantă pentru tine. 
Ce îţi șoptește ea înapoi? 





VINDECAREA ATAȘAMENTULUI DE FATĂ BUNĂ

În interiorul fiecărei femei există un atașament de fată bună, care s-a format în primii 
ani ai copilăriei, atunci când ne-a fost teamă că vom fi părăsite, respinse sau 

abandonate, devenind, astfel, niște fetiţe care nu au curajul să spună NU niciodată, 
care își invalidează emoţiile, care se tem să împărtășească ceea ce simt cu adevărat, 

care fac pe plac tuturor și încep să poarte măști, pentru a fi plăcute și apreciate.

Dacă în copilărie aceste mecanisme ne-au protejat, în perioada noastră de adult, 
aceste mecanisme ajung să ne saboteze propria sănătate, valoare și merituozitate de 

sine, ajungând să ne trădăm și să ne abandonăm pe drum, de teamă că vom fi 
respinse, criticate sau judecate.

Acea fetiţă bună din copilărie a devenit adulta care astăzi trăiește atacuri de panică în 
relaţiile ei, rămâne în relaţii care o sabotează și nu o onorează, nu știe să fie sinceră și 

autentică cu nevoile și dorinţele sale, îi este teamă să spună NU și devine un people 
pleaser, fiind extrem de influenţată de gura lumii și de așteptările celorlalţi.

Este aceeași femeie deconectată de emoţiile ei, pentru că le-a reprimat atât de mult, 
încât nu mai știe să simtă, ci trăiește doar din scenarii mentale extrem de toxice, din 

teama de a fi abandonată, din măști și din lipsă de autenticitate, care îi creează 
constant anxietate și deconectare de sine.

Prin vindecarea atașamentului de fată bună, femeia începe să se echilibreze 
emoţional, să își ia puterea înapoi din relaţiile disfuncţionale din viaţa ei, învaţă să 

spună nu și să pună graniţe personale, învaţă că e ok să dezamăgească și să trăiască 
și pentru ea, nu doar pentru a le face pe plac celorlalţi.

Este o etapă profundă în evoluţia feminină, destul de provocatoare, însă extrem de 
eliberatoare și vindecătoare. 



Ai nevoie să începi să devii confortabilă și cu ideea de a-i dezamăgi pe ceilalţi, 
pentru a te onora pe tine însăţi. Ce emoţii apar când te gândești că e posibil 
să îi dezamăgești pe ceilalţi, atunci când iei decizii pentru binele tău? Poţi 
recunoaște și conţine aceste emoţii în interiorul tău, fără să mai fugi de ele?



Ce fel de conversaţii dificile ai de purtat cu oamenii din viaţa ta, pentru a 
începe să pui graniţe personale și a nu le mai permite să îţi controleze viaţa?

În ce fel ai nevoie să îţi hrănești fetiţa interioară, pentru a o asigura că nu poate 
pierde iubirea ta pentru ea, indiferent cine o judecă sau o critică din exterior?



Unde ai nevoie să începi să spui mai mult NU în viaţa ta și unde ai nevoie 
să începi să îţi spui mai mult DA ţie însăţi?

Ce fel de schimbări ai nevoie să faci în atitudinea ta, în viaţa și în 
deciziile tale, pentru a începe să trăiești în mai multă autenticitate?



Unde îţi dai puterea constant în afara ta și de ce o faci? 

Cum ar arăta viaţa ta dacă ai renunţa la acest atașament de fată bună si ai trăi 
din mai multă libertate de a fi?





RELAŢIA CU MAMA – CE ARE FETIŢA TA INTERIOARĂ 
NEVOIE ÎN ACEST PROCES DE VINDECARE CU MAMA? 

Relaţia cu mama este cea mai importantă relaţie care are nevoie de vindecare, pentru 
ca femeia să se poată reîntoarce în propria ei feminitate.

Mama este primul model de feminitate al femeii, însă atunci când relaţia cu mama este 
una disfuncţională, femeia ajunge să își reprime feminitatea, iubirea de sine, 

frumuseţea, devenind, în schimb, o femeie masculină, ultraindependentă, neștiind că 
de fapt nu aceasta este energia care o onorează și o împlinește.

În general, atunci când o femeie poartă în interiorul său o mare rană cu mama, ea 
ajunge să se îndoiască de sine, de merituozitatea ei, de dreptul ei de a fi și de a se simţi 

femeie, de a fi iubită și valoroasă. 

Relaţia cu mama nu se vindecă peste noapte, este un proces profund de explorare și 
de sinceritate feminină, precum și de a fi capabile să ne uităm acolo unde ne doare și 

acolo unde nu dorim să ne uităm.

Avem de alchimizat multă vinovăţie și durere în vindecarea relaţiei cu mama, avem 
nevoie să ne luăm locul înapoi în această dinamică, locul nostru de fată al mamei 

noastre și nu de mamă a mamei noastre.

Când femeia nu își vindecă relaţia cu mama, ea rămâne loială tiparelor disfuncţionale 
ale mamei sale pe care le preia inconștient de la ea, rămâne loială așteptărilor mamei 

și neîmplinirilor acesteia.

Fetiţa noastră interioară are nevoie de multă iubire și răbdare în acest proces, pentru 
că, în dese rânduri, ea s-a simţit o povară pentru mama, s-a simţit vinovată și datoarei 
mamei, și-a luat asupra ei responsabilităţi care nu erau de fapt ale sale, pentru a nu o 

supăra pe mama.



Ce ai nevoie să recunoști (cu sinceritate radicală) despre relaţia cu mama ta, 
chiar dacă îţi este extrem de greu să recunoști aceste lucruri?

În ce fel s-a simţit fetiţa ta interioară în relaţie cu mama ei? 

Ce emoţii ai nevoie să îi validezi fetiţei tale interioare, fără să mai încerci să o 
mai protejezi pe mama ta? (până când nu vei avea curajul să recunoști aceste 
emoţii, fetiţa ta interioară se va simţi abandonată din nou, inclusiv de către tine).



Ce fel de model de feminitate ţi-a fost mama? Ce simţi despre modelul de 
feminitate preluat de la mama ta? 

În ce fel continui să îi rămâi loială mamei tale, în detrimentul autenticităţii 
vieţii tale?

Ce fel de graniţe ai nevoie să setezi în relaţia cu mama ta și ce fel de 
conversaţii dificile ai nevoie să porţi cu ea?



Te minţi că ai o relaţie sănătoasă cu mama ta, pentru că de fapt ţi-e teamă să 
recunoști cât de greu îţi este să simţi adevărul despre relaţia cu mama ta?

Ai nevoie să simţi doliul despre relaţia perfectă pe care ţi-ai imaginat-o 
că o ai cu mama ta și relaţia REALĂ pe care o ai de fapt cu mama ta. Ce 
dureri și ce emoţii se trezesc în tine, care au nevoie de validarea ta, atunci 
când recunoști adevărul despre relaţia REALĂ pe care o ai cu mama ta?

Care sunt darurile cele mai preţioase pe care le ai din relaţia cu mama ta, 
exact așa cum a fost ea? 





DEVINO TU, CA FEMEIE ADULTĂ, 
ÎN ACEST MOMENT AL VIEŢII TALE, 

ACEST SPAŢIU DE IUBIRE 
NECONDIŢIONATĂ ȘI 

DE GHIDARE AL ADOLESCENTEI 
DIN INTERIORUL TĂU.

ADOLESCENTA – EXISTĂ ÎN INTERIORUL TĂU ȘI O 
ADOLESCENTĂ CARE ARE NEVOIE DE IUBIRE ȘI VALIDARE 

În procesul vindecării și reîntregirii feminine există riscul de a uita de această 
adolescentă din interiorul nostru, care are și ea nevoie de recunoașterea și iubirea 

noastră, nu doar fetiţa noastră interioară. 

Femeia este multidimensională, are multiple părţi care au nevoie de atenţia ei, ea nu se 
poate încadra doar în niște cutiuţe care o ţin într-un spaţiu de limitare, micime și 

teamă.

Adolescenta este unul dintre cele mai importante și vindecătoare arhetipuri pe care 
Femeia le are de integrat pe drumul evoluţiei sale.

Te invit astăzi să îţi amintești de adolescenta din tine, să îţi iei timpul de a te reconecta 
cu ea, cu nevoile, dorinţele și visurile ei.

Amintește-ţi câtă nevoie aveai de cineva aproape în adolescenţa ta, care să nu te 
judece, să nu te critice, să te ghideze cu iubire și să te iubească necondiţionat.



Închide ochii, respiră încet și blând și conectează-te cu adolescenta din tine. 
Care este prima amintire care ţi-a apărut? Ce avea nevoie această adolescentă 
în acel moment?

Cum a fost pentru adolescenta din tine experienţa primei menstruaţii?
Ce a simţit ea în acel moment? Ce avea nevoie să i se spună în acele clipe și 
în ce mod? 



Cum a fost prima experienţă sexuală pentru adolescenta din tine? Cum s-a 
simţit în acele momente? Ce simţea să împărtășească atunci și nu a putut? 
Ce credinţe despre sexualitate și despre iubire și-a creat atunci?

Dă-ţi voie să te conectezi în mai multe momente ale adolescenţei tale, 
pentru a vedea în ce fel s-a simţit adolescenta ta atunci. Împărtășește pe 
hârtie gândurile tale și modul în care ţi-ai fi dorit ca adolescenta ta să 
primească iubire și ghidare. 





RELAŢIA CU TATĂL

Modul în care fetiţa noastră interioară a primit iubire și afecţiune din partea tatălui 
influenţează modul în care femeia de astăzi știe să primească această iubire și 

afecţiune de la energia masculină, sau din contră, o îndepărtează și nu are încredere 
în ea.

Tatăl a fost primul model de masculinitate în viaţa femeii. Dacă tatăl a fost absent 
(emoţional și/sau fizic), dacă a fost violent sau indiferent, femeia a resimţit o enormă 
rană de abandon sau de respingere în legatură cu Energia masculină, iar acest lucru 
i-a creat tipare de nemerituozitate în iubire, de insuficienţă de sine și bineînţeles, de 

devalorizare în prezenţa energiei masculine.

O femeie care a avut o relaţie disfuncţională cu tatăl ei, ajunge în dese rânduri ea 
însăși o femeie masculină, în conflict cu energia masculină a bărbaţilor, încercând să îi 

pedepsească pentru lipsa de iubire și afecţiune a tatălui ei. 

O astfel de femeie ajunge să atragă bărbaţi feminini, pe care să îi domine, să îl 
castreze, ea își reprimă propria feminitate deoarece îi este teamă să fie vulnerabilă și 

deschisă în prezenţa unui bărbat. 

Vindecarea relaţiei cu tatăl este extrem de importantă în reîntregirea și devenirea 
feminină, precum și în dinamicile femeii în raport cu energia masculină universală. 

Atunci când femeia începe un proces profund de vindecare cu tatăl, ea ajunge să își 
vindece într-un final și relaţia cu Dumnezeu, cu propria ei energie masculină 

interioară și cu bărbaţii din viaţa ei.

Te invit mai jos într-o explorare sinceră și deschisă a relaţiei tale cu tatăl tău și modul 
în care te-a impactat această relaţie în viaţa ta ca femeie adultă.



Ce ai nevoie să recunoșţi despre relaţia cu tatăl tău, chiar dacă este 
extrem de inconfortabil să faci acest lucru?

Ce simţi cu adevărat în raport cu tatăl tău? (Practică sinceritatea radicală și 
blândeţea necondiţionată de sine în acest spaţiu).



Ce ai fi avut nevoie să simţi ca și fetiţă în relaţia ta cu tatăl tău? 
Dar ca femeie adultă?

Ce te-a învăţat tatăl tău despre iubire și despre energia masculină?



Ce condiţionări ai purtat cu tine despre energia masculină privindu-l 
pe tatăl tău?

Ce îţi este cel mai dor să simţi în relaţia cu tatăl tău? Poţi veni într-un spaţiu 
de vulnerabilitate și de deschidere a inimii, în care să îţi dai voie să te topeșţi în 
acest dor, fără judecată și fără așteptări, (doar pentru practica ta feminină de 
deschidere și receptivitate), dându-ţi voie să simţi hrană și afecţiune de la 
Dumnezeu și de versiunea cea mai înaltă a tatălui tău?



Cum poţi deveni tu, pentru tine, tatăl de care fetiţa ta interioară are nevoie?

Dă-ţi voie să te conectezi la propria ta energie masculină interioară, la eroul 
tău interior. Cum se simte el? Ce are nevoie? Cât de obosit și exploatat este 
el? Ce are el nevoie de la tine pentru că el să îţi dea permisiunea să îţi onorezi 
propria energie feminină și o cultivi fără vinovăţie?





BLÂNDEŢEA NECONDIŢIONATĂ DE SINE – 
MODUL ÎN CARE ADEVĂRATA VINDECARE ȘI 

TRANSFORMARE ARE LOC 

A învăţa blândeţea necondiţionată de sine este un mod feminin de vindecare și, din 
punctul meu de vedere, singurul mod real care ne poate ajuta să facem transformările 

dorite.

Fetiţa noastră interioară are nevoie de un spaţiu sincer și conţinător, în care toate 
părţile, rănile și emoţiile ei sunt primite cu iubire și blândeţe. Altfel, dacă resimte 

judecată, critică, violenţă și presiune, ea va ajunge să se închidă și mai mult, 
rămânând blocată în tiparele și mecanismele ei de protecţie. 

A învăţa să îmi ofer această blândeţe necondiţionată de sine, mai ales în momentele în 
care simţeam că nu o merit și că nu mai am putere să mi-o ofer, a fost practica cea 

mai revelatoare care m-a redat pe mine, mie însămi.

Învaţă să practici această blândeţe de sine în mod constant.

Începe, pentru început, să te observi: să îţi observi dialogul interior, să observi cât 
de multă presiune pui mereu pe tine, observă-te cât de grăbită ești, cât de agresivă 
ești cu ţine însăţi prin acţiunile și vorbele tale, prin faptul că nu eșţi atentă la nevoile 

fetiţei tale interioare și ale femeii din tine, observă cât de mult te trădezi și alergi 
constant după validare și apreciere exterioară.

Încetinește pașii.
Respiră.

Oferă-ţi blândeţe necondiţionată fix acolo unde ești, exact așa cum eșţi.

Dă-ţi voie să cugeţi la acest cuvânt și lasă-l să-ţi vorbească, să te transforme, să-ţi 
vindece inima și rănile tale sângerânde.

Devino tu pentru tine și pentru fetiţa ta interioară un spaţiu sacru de non-judecată și 
acceptare necondiţionată.

Acceptă-ţi emoţiile, etapele, stările, rănile și toate părţile din interiorul tău care au 
nevoie de iubire și validare.

Adu-le înapoi acasă, în inima ta, în iubire și blândeţe necondiţionată. 



Ce înseamnă pentru tine cuvântul “blândeţe necondiţionată de sine” și 
cum te raportezi la el?

Cum ar arăta concret și practic această blândeţe necondiţionată de sine în 
viaţa ta, pentru tine și rănile tale?



În ce fel ai putea începe să fii mai blândă cu tine însăţi, chiar acolo unde 
te afli în acest moment?

Ce mici ancore îţi poţi crea în viaţa ta care să te conecteze la mai multă 
blândeţe de sine?



Care sunt spaţiile interioare în care (sau pentru care) îţi este cel mai greu să îţi 
oferi blândeţe necondiţionată?

Care este dialogul tău mental constant? Cum poţi aduce mai multă blândeţe în 
modul în care vorbești cu tine însăţi?





DANS – DANSEAZĂ-ŢI DUREREA, NU O REPRIMA
EMOŢIA ESTE ENERGIE ÎN MIȘCARE. 

Atunci când lucrăm în vindecarea fetiţei interioare și în reconectarea cu propria 
noastră feminitate, avem nevoie să începem să deblocăm energiile stagnante din 

interiorul corpului și să folosim dansul ca terapie. 

Începem, pentru început, cu un shaking zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi. 
Scutură-ţi corpul pentru a elibera energia blocată din corp, scutură-ţi braţele, bazinul, 

umerii, picioarele. 

Respiră și dă-le o voce emoţiilor tale. 
Ce voce simte furia ta să exprime? 

Ce voce simte oboseala ta să exprime?
Ce voce simte tristeţea ta să exprime?

Conectează-te cu emoţiile tale și dă-le o voce.

Apoi începe să te miști ușor. 
Creează-ţi intimitate cu propriul tău corp și cu spaţiul tău interior și începe să îţi miști 

energia, lăsându-te ghidată de corpul și intuiţia ta.

Ca femei care lucrează un proces terapeutic în energie feminină, avem nevoie să 
începem să includem dansul, mișcarea, senzualitatea în propria noastră vindecare.

Nu îţi mai reprima durerea, ci danseaz-o și lasă-te alchimizată de ea.
Nu îţi mai reprima frustrarea, dă-ţi voie să o simţi plenar prin dans și să o eliberezi.

Nu îţi mai reprima furia, pune o melodie tribală și începe să o integrezi prin dans. 

Îţi recomand inclusiv practica de 5 Rhythms și Ecstatic Dance, măcar de 2-3 ori pe 
săptămână.

Împrietenește-te cu emoţiile tale și dansează-le.

Din tine se va naște o femeie de care îţi este atât de dor, dar care a rămas pentru prea 
mult timp blocată în rezistenţe și în rigiditate. 

Dă-i voie să renască!
Dă-i voie să simtă!

Dă-i voie să danseze!

Revino din nou și din nou la dans de fiecare dată când ai plecat de la flexibilitatea și 
fluiditatea ta feminină. 



Pentru a continua călătoria de reîntregire și evoluţie feminină alături de Tania, te poţi 
abona la newsletter pe www.taniatita.info sau trimite un email la asistenta@taniatita.info 
pentru mai multe detalii despre activitatea și proiectele Taniei.

TANIA ÎŢI RECOMANDĂ ȘI URMĂTOARELE PROGRAME:

1. Vindecarea Fetiţei Interioare - program de 21 de zile - email la asistenta@taniatita.info
2. Schimbă-ti Energia, Schimbă-ţi Viaţa - https://taniatita.info/schimba-energia/
3. Clubul She Shines - program de 6 luni - O călătorie iniţiatică înspre Feminitatea ta Sacră 
și Reîntregirea Feminină - https://taniatita.info/sheshines/ 
4. Femeie, Dăruiește-ţi Darul - Divinul Feminin în Business și Misiune Personală - 
https://taniatita.info/femeie-daruieste-ti-darul-lista-de-asteptare/
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