
Afirmacje akceptacji rzeczywistości 
Akceptuję cuda i wszelkie pozytywne zmiany w całym swoim życiu 

Akceptuję doskonałe zdrowie i wygląd swojego ciała 

Akceptuję i doceniam wysoki potencjał mojego ciała 

Akceptuję i szanuję swoje seksualne ciało 

Akceptuję seks w swoim życiu 

Akceptuję siebie jako osobę szczupłą i zgrabną 

Akceptuję swoją seksualnośd 

Akceptuję swoje ciało, doznania i potrzeby cielesne 

Akceptuję świat takim, jaki jest 

Akceptuję to miejsce w swoim życiu, w którym się obecnie znajduję i dostrzegam jakie mam twórcze 

możliwości będąc właśnie w tym momencie życia 

Akceptuję to, że inni cierpią, chorują i męczą się z własnego wyboru 

Akceptuję to, że moje życie ma sens 

Akceptuję to, że potrzebuję pieniędzy aby żyd łatwo i wygodnie 

Akceptuję to, że wolna wola z bożym wsparciem ma większą moc sprawczą niż najsilniejsze wzorce 

Akceptuję w sobie harmonię miłości, mądrości i mocy 

Akceptuję zdrowie i pełnię sił witalnych w swoim ciele i życiu 

Akceptuję, szanuję i lubię siebie i swoje ciało bez względu na to, jak wyglądam 

Bóg Mnie kocha bez względu na to, co uczyniłem 

Całkowicie akceptuję swoją czystośd i niewinnośd 

Czuję się odpowiedzialny za własne życie i własne wybory, akceptuje to, że moje życie, to mój wybór 

Doceniam boski potencjał w sobie i w innych ludziach 

Dostrzegam i doceniam swoją urodę, swoją mądrośd, swoją zaradnośd, całego siebie 

Dostrzegam, akceptuję, szanuję i doceniam całą doskonałośd w sobie i wokół siebie 

Jestem skuteczny kiedy jestem rozluźniony 

Jestem sobą, wyrażam swoją prawdziwą naturę bez względu na innych 



Jestem wystarczająco dobry i atrakcyjny pod każdym względem 

Ludzie mi sprzyjają, a ja sprzyjam ludziom 

Mam powody do zadowolenia z siebie 

Mam prawo byd bogaty i cieszyd się życiem 

Mam prawo byd szczęśliwy bez względu na to, czego życzą mi inni 

Mam prawo odnosid sukcesy w każdej dziedzinie swojego życia 

Mam wolnośd wyboru i możliwośd dokonywania wyborów najwyższej jakości 

Moje życie ma sens, moja praca ma sens i wszystko to, co robię ma sens 

Moje życie ma sens, więc akceptuję i doceniam to, czego doświadczam 

Pozwalam sobie na pełną akceptację i docenienie siebie i swojego ciała niezależnie od wyobrażeo, 

oczekiwao i opinii innych ludzi 

Rezygnuję z pogoni za szczęściem, a pozwalam sobie doświadczad szczęścia tu i teraz 

Świat jest dla mnie dobrym, bezpiecznym, ciekawym i przyjaznym miejscem 

Świat w którym żyję jest boskim światem; mam wspaniałą przestrzeo na realizację swoich marzeo 

To w porządku, że jestem; mam pełne prawo do życia 

Utrzymuję stałą wizję, że wszystko, co przychodzi do mnie w każdej sytuacji jest najwyższej jakości i 

tak się dzieje 

We mnie jest doskonały Bóg, a ja pozwalam sobie byd czystym kanałem dla Niego 

Wsłuchuję się w prowadzenie mojej duszy, dlatego znam istotę mojego szczęścia 

Wszechświat mi sprzyja 

Wybieram pozytywne nastawienie w każdej sytuacji w moim życiu 

Wytrwale dążę do wymarzonego celu i akceptuję to, że sukces pojawia się w najwłaściwszym czasie 

Z natury jestem dobry i niewinny 

Zauważam, że jestem czystym, niewinnym, bezpiecznym i szerokim kanałem, poprzez który 

przepływa i przejawia się Boża Moc - twórcza światłośd 

Zawsze mam pomysły, które są realne do zrealizowania i harmonizują z najwyższym dobrem 

Zawsze mam wszystko czego potrzebuję 

Zawsze realizuję wszystkie swoje pomysły we właściwy sposób, we właściwym miejscu i czasie 

Zawsze słucham mojego wnętrza zanim podejmę działanie 



Zwalniam się z funkcji, które sobie narzuciłem 

Żyję na luzie i pozwalam by moje życie płynęło zgodnie z boskim planem 

Żyję w jedności z boskimi wyobrażeniami o mnie, o moich celach i o moich działaniach 


