
INTRO IERTARE 

 

Rugaciune  

Astazi, Creator, da-mi curajul si vointa de a ierta oamenii pe care ii iubesc cel mai mult. Ajuta-

ma sa iert 

fiecare nedreptate pe care o simt in mintea mea si sa-i iubesc pe ceilalti neconditionat. Stiu ca 

singura modalitate de a vindeca toate durerile din inima mea este prin iertare. 

Astazi, Creatorule, intareste-mi vointa de a-i ierta pe toti cei care m-au ranit, chiar daca cred ca 

ofensa este de neiertat. Stiu ca iertarea este un act de iubire de sine. Ajuta-ma sa ma iubesc atat 

de mult incat sa-i iert ptr fiecare delict. Lasa-ma sa aleg iertarea pentru ca nu vreau sa sufar de 

fiecare data cand imi amintesc de ofensa. 

Astazi, Creatorule, ajuta-ma sa vindec toata vinovatia din inima mea acceptand iertarea tuturor 

celor pe care i-am ranit in viata mea. Ajuta-ma sa recunosc cu sinceritate greselile pe care le-

am facut din ignoranta si da-mi intelepciunea si hotararea de a se abtine de la a face aceleasi 

greseli. Stiu ca dragostea si iertarea se vor transforma fiecare relatie in cel mai pozitiv mod. 

Iti multumesc, Creator, ca mi-ai dat capacitatea de a iubi si a ierta. Astazi imi deschid inima 

iubirii si iertare, ca sa-mi pot impartasi dragostea fara teama. Astazi ma voi bucura de o 

reuniune cu oamenii pe care ii iubesc cel mai mult. Amin. 

~Din Rugaciuni, o comuniune cu Creatorul nostru de don Miguel Ruiz 

 

 

 

Mituri despre iertare … care te impiedica sa ierti 

 

Te rog sa notezi in agenda ta, care din miturile de mai jos iti apartin si tie si care sunt miturile 

tale personale care te -au tinut pe loc in practica iertarii: 

 

• Iertarea inseamna sa uiti ce ti-a facut persoana respective. NU! 

• A ierta inseamna sa lasi lucruriel care te dor sa se repete, sa accepti repetitia. Sa accepti 

umilinte jigniri.NU!  

• Iertarea te face slab,  inseamna ca cedezi.  Nu! 

• A ierta inseamna a scuza comportamentul ofensator. Nu! 

• Trebuie sa- l confront pe cel care mi-a facut rau? NU (nu neaparat, desi uneori este 

necesar) 



 

• Cand iertam, dam de inteles ca cel care ne-a ranit este nevinovat, mai putin vinovat sau 

cumva dezactivat. Nu! 

• Pentru a ierta, trebuie sa ne impacam cu “ infractorul” si sa fim buni prieteni iar . Nu 

• Ar trebui sa iertam doar daca cealalta persoana merita. Nu! 

• Iertam doar ca raspuns la o cerere de iertare. Nu! 

• Iertam numai pe baza anumitor conditii, cum ar fi sa asteptam ca cealalta persoana sa- si 

ceara iertare sau sa- si schimbe comportamentul. Nu! 

 

Acum, la finalul acestui capitol, care sunt miturile si preconceptiile tale despre iertare? 

Scrie in jurnalul tau si alege sa te eliberezi de ele! 

 

SCRISOARE “BRUTAL DE SINCERA”  CATRE MINE 

 

Pentru mine definitia iertarii este…… 

Pentru mine definitia neiertarii este….. 

Nu am iertat pana acum pentru ca…… 

Am avut un beneficiu  sa nu iert pentru ca…… 

Sunt indreptatita sa nu iert pentru ca…… 

Ce am invatat de la mama despre iertare/ neiertare este ca ……. 

Ce am invatat de la tata despre iertare/neiertare este ca……. 

Convingerile mele limitative despre iertare sunt……. 

Daca nu iert s-ar putea sa…….. 

Atunci cand m-am imbolnavit, inainte de boala am ales sa nu iert pe…….. 

Voi plati urmatorul pret daca nu iert…… 

Daca nu iert, altcineva o sa plateasca pentru asta……..Copilul?, sotul?, etc 

Emotiile pe care nu le simt cand nu iert sunt… 

Emotiile pe care le- as putea simti atunci cand iert sunt… 

Iertarea este o decizie pentru ca… 

Iertarea este o alegere pentru ca… 

Aleg si as vrea sa iert pentru ca… 



Primul meu pas catre iertare este sa….. 

Daca iert beneficiile pe care le culeg sunt…… 

Merit sa ma iert sis a iert pentru ca……. 

Data viitoare cand ma voi confrunta cu o situatia similara eu voi reactiona diferit in felul 

urmator… 

Am invatat din aceasta experienta a neiertarii si a alegerii iertarii ca……. 

Ca sa pot lasa tecutul in spate si sa merg in viitor in planul iertarii eu voi…. 

Ca sa iert aleg sa renunt la urmatoarele ganduri… 

Aleg sa ma vindec pentru ca…. 

Aleg sa ma eliberez pentru ca….. 

Viata mea ar putea fi minunata daca iert pentru ca…. 

Visez cu ochii deschisi la viata mea libera si pot atrage urmatoarele lucruri minunate daca 

iert…. 

Fac urmatorul legamant cu Unversul in planul ietarii mele….. 

Semnat 

Data, ora 

 

COACHING IERTARE 

 

 Cum definesti iertarea? 

 Care este relatia dintre iubire si iertare? 

 Este oare iertarea o alegere sau o iei ca pe o datorie? 

 Ce se intampla cu “inculpatul” meu cand iert? Dar cu mine? 

 De ce ar trebui sa ierti in loc sa tii o ranchiuna? 

 Cum influenteaza iertarea sanatatea ta? 

 Exista vreo persoana care sa nu merite iertarea? 

 Daca ierti inseamna sa accepti jigniri, abuzuri , umilinte in continuare? 

 De cate ori trebuie sa ierti? 

 Iertare inseamna ca trebuie sa cedezi teren celui care te- a ranit? 

 Tii cu dintii ca cealalta persoana sa- si ceara iertare? 

 Oamenii care te -au ranit trebuie sa intelega ce ti- au facut? 

 De ce oare  sa iertam? 

 De ce sa iert o persoana care m-a ranit? 

 A fost mama tata sau tatal tau o persoana care ierta usor? 

 Sau erau razbunatori?Cum obisnuiau ei sa se razbune?  

 Invinovatesti alte persoane pentru nefericirea ta? 



 Il invinovatesti pe Dumnezeu pentru experientele tale nefericite? 

 Arati cu degetul? Invinovatesti alte persoane pentru durerea pe care o simti acum? 

 De ce este importanta iertarea? 

 Iti faci o favoare cand ierti? Dar celorlalti? 

 De ce oamenii nu iarta? Cei de langa tine care nu -au iertat cum au platit pentru asta? 

 Care sunt pasii in iertare? 

 Cum iertam oamenii care ne-au gresit? De ce i-am ierta daca ne au gresit? 

 De unde stii daca ai iertat? 

 Cat dureaza sa ierti? 

 Cum sa ierti pe cineva care nu-i pare rau? 

 Cum poti ierta pe cineva  care te-a tradat? 

 Cum ierti intr-o casatorie/ relatie? 

 Cum pot ierta pe cineva in suflet daca nu-i cer iertare  efectiv? 

 Cum pot ierta pe cineva care nu recunoaste ca m-a ranit? 

 Cum ierti pe cineva care nu mai este viu? 

 Cum invat sa iert pe cineva pentru care nu -l intereseaza de mine? 

 Cum pot ierta pe cineva pe care nu-l cunosc? 

 Cum pot ierta pe cineva pe care il dispretuiesc? 

 Cum te ierti pe tine? Cum platesti daca nu te ierti pe tine?Cine plateste pentru tine daca tu 

nu ierti? 

 De ce nu poti ierta? 

 De ce este greu de iertat pentru oameni? 

 De ce este atat de greu sa ierti rani adanci? 

 Ce se intampla cand nu iert? 

 Cum ai primit iertarea lui Dzeu pana acum? 

 

 

ELIBERAREA DE RESENTIMENTE 

 

Vom practica impreuna un exercitiu de lucru cu sentimentele de judecata .  

 

Gandeste-te la un moment  in care te-ai condamnat pe tine insuti sau pe altul. 

Gandeste-te  cat de des pe parcursul unei zile ii judeci, ii critici si ii evaluezi pe ceilalti intreband 

u-te: 

 De ce ai nevoie atat sa ai dreptate? 

 De ce urmaresti dreptatea si nu pacea? 

 Iti aperi judecatile pentru ca tu crezi ca ai dreptate? 



 Nascocesti  un alt punct de vedere pentru ca crezi  cu disperare  ca punctul tau de vedere 

este 

 mai indreptatit?  

 De ce crezi ca partea cealalta este lipsita de dreptate? 

Vei descoperi ca o mare parte din gandirea ta se bazeaza pe a judeca cine are dreptate si cine 

greseste; ce este bine si ce este rau; ce este inteligent si ce este prost; cine e prieten si cine este 

dusman; si cine este castigatorul si cine este invins. De fiecare data cand judeci, exista 

intotdeauna o victima. In cele din urma, a judeca este lipsit de putere cigar daca apparent iti ofera 

o falsa putere. 

Este timpul sa ne eliberam de tirania judecatii si sa vedem perfectiunea fiecarui moment. 

Action plan! De fiecare data cand observi ca te judeci pe tine sau pe altii:  

1.Fa tot posibilul sa te opresti imediat.  

2. Fii atent la felul in care se simte corpul tau fizic si daca poti percepe sagetile otravitoare ale 

criticii care se misca prin corpul tau.  

3. Recunoaste-te ca ai observat ce se intampla emotional in tine si spune urmatoarele cuvinte: 

„Recunosc vocea judecatii din mine si nu mai aleg sa victimizez pe nimeni.”  

Cand observi ca iti aperi punctul de vedere pentru ca simti ca ai „dreptate, ” experimenteaza 

luand un alt punct de vedere ca o modalitate de a-ti extinde constiinta! 

 

Dumnezeu te-a iertat. Poti sa o faci si tu. 

 

Exercitiu. 

Fa o lista cu toate lucrurile pentru care ai vrea sa fii si tu iertat de Dumezeu. Cu siguranta si tu ai 

ranit, ai facut sa sufere pe cineva, ai dezamagit. 

Meriti sa fii iertat si vei fi iertat. Vei da greutatile tale in mana lui.  

 

LET Go and LET GOD! 

Acum vreau sa te conectezi cu constiinta Christica. Vreau sa simti sangele lui IIsuus trecand prin 

vene tale. Sangele lui viu sangele iertarii si iubirii neconditionate.  

Spune dupa mine “ Isus a facut iertarea posibila”. Sangele lui iertator si plin de iubire inca curge 

prin venele mele, Imi cer iertare din toate structurile copruupui si sufletului meu din toate vietile 

si aleg sa fiu iertat. Pentru ca merit, pentru ca Dzeu este plin de iertare si compasiune.  Simte 

iertarea instantanee de la Creator. 

Creatorul iarta pe loc, nu conditionat! 



Astazi este ziua iertarii. Astazi  aleg sa ma eliberez si sa pun in bratele divinitatii greutatile 

neiertarii mele. 

Doamne, binecuvanteaza -ma pe mine  si pe cei ce voi alege sa –I eliberez din constiinta mea. 

Amin! 

 

 

 

 

 

De fapt iertarea este o iluzie. Nu ai pe cine sa ierti. Noul legamant cu Universul 

 

Mediteaza la ideea: „Iertarea inseamna a intelege ca nu exista nimic de iertat”.  

 

Te rog sa notezi in agenda ta noul legamant pe care il vei semna la final cu UNIVERSUL: 

 

 

NOUL LEGAMANT CU UNIVERSUL 

Inteleg  acum  ca  tot  ceea  ce-am  experimentat  in planul neiertarii  a  fost  o  expresie  a  

faptului  ca nu  am  fost  conectat  la  Creator.  Inteleg acum ca daca as fi putut avea imaginea de 

ansamblu din punct de vedere spiritual, as fi putut  vedea  cum  totul  se  imbina  in  mod  

armonios,  pentru  binele  cel  mai  Inalt al  celor implicati.  

Ma predau acum Puterii Creatoare….... si am incredere ca aceasta situatie va continua sa  se  

dezvaluie  perfect,  in  acord  cu  ghidarea  Divina  si  cu  Legile  spirituale.  Afirm Unimea si  

ma  reconectez  la Sursa.  Sunt  reconectat  acum  la  adevarata  mea  Natura care este Iubire si 

dau inapoi Iubire Puterii Creatoare.Inchid ochii pentru a simti Iubirea care  straluceste  in  viata  

mea  si-mi  dau  voie  sa  simt  bucuria  care  vine  atunci  cand  las Iubirea sa se exprime si-mi 

dau voie s-o simt. 

Catre cei pe care i-am ranit sau afectat intr-o anumita masura:.........................facand aceasta 

lucrare, realizez ca a fost o ordine Divina in tot ceeace s-a intamplat. Totusi, din perspectiva 

acestei lumi fizice care implica durere si suferinta, in care ne aflam vreau sa-mi cer iertare si iti 

cer sa ma ierti pentru tot ce ti-am gresit cu voie sau fara voie. Iarta-ma pentru…….. 

Catre mine:Te  iert  acum  profund  si  complet......(scrie-ti  numele)..... realizand ca n-ai  facut  

nimic gresit si ca totul a fost in ordine Divina. Te accept si te iubesc neconditionat, exact asa cum 

esti. Recunosc  ca sunt o fiinta spirituala ce are o experienta umana si ma iubesc, ma accept si ma 

sustin in toate aspectele mele umane.  



 

Semnat…. 

 

 

 

 

 

 Nu fugi de ceea ce simti. 

1. Pe o scara de la 1-10 (1 fiind cel mai putin posibil si 10 fiind cel mai posibil), ce emotii 

traiesti in urma acestei situatii? 

Frica _____ Manie _____ Anxietate _____Resentimente _____ Confuzie _____ Vina _____ 

Dezamagire _____ Frustrare _____ Tristete _____ Speranta _____ Durere _____ Pace _____ 

Recunostinta _____Neincredere _____ Pace _____Tradare _____ Invatare _____ 

Furie _____ Compasiune _____altele 

2. Ce emotie este declansata cel mai intens pentru tine in aceasta situatie dintre cele de mai sus? 

3. Distinge intre mesager si mesaj. Cine este mesagerul? Care este mesajul? 

Asculta-ti emotiile- Care este „semnatura emotionala” a mesajului? Face parte dintr-un tipar care 

se repeta in viata ta? Cand in copilarie mai simteai acea emotie profund? Care este cea mai 

timpurie experienta a acestui tipar pe care ti-o amintesti? 

5. Iti poti permite sa simti cu adevarat profunzimea emotiei care este aici pentru tine? 

Daca nu, esti constient de ceva care te impiedica sa simti asta?  

Poti sa elimini din gandurile perceptiile tale care te impiedica sa simti? Exista vreun sprijin de 

care ai nevoie pentru a te lasa sa simti? 

6. Pe masura simti suferinta sau orice emotie iese la suprafata,esti  capabil sa o simtiti, fara a 

judeca? ai compasiune pentru tine? 

Simte ceea ce este de simtit.  Lasa acea emotie sa fie musafirul tau ca in poezia lui Rumi.  

 

 

 

IERTAREA – HOPPONOPNO  

 

Hopponopno Solo- iti recomand cartea 50 de exercitii ho'oponopono 



 

RUGACIUNE DE DESCHIDERE – “EU” SUNT “EU” 

 

“EU” SUNT “EU” OWAU NO KA “I” 

“EU” vin din vid in lumina, Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama, 

“EU” sunt respiratia care hraneste viata, Owau no ka ha ka mauli ola, 

“EU” sunt golul, acel vid dincolo de toata constiinta, Owau no ka poho, ke ka’ele mawaho a’e o 

no ike apau, 

“EUL”, subconstientul, totul, Ka “I”, ke kini Iho, na Mea Apau, 

“EU” aduc curcubeul meu deasupra apelor, Ka a’e au “I” ku’u pi’o o na anuenue mawaho a’e o 

na kai apau, 

Intregirea mintii cu materia, Ka ho’omaumau o na mana’o amen a mea apau, 

“EU” sunt inspiratia si expiratia, Owau no ka “Ho” a me ka ha, 

Briza de nevazut si de neatins, He huna ka makani nahenahe, 

Atomul indefinibil al creatiei. Ka “Hua” huna o Kumulipo. 

“EU” sunt “EU” Owau no ka “I” 

 

Rugaciunea lui Morrnah Simeona 

 

Creator Divin, Tata, Mama si Copil, impreuna fiind UNU: 

Daca eu* __________ (numele persoanei care efectueaza procedura), familia mea, rudele mele, 

stramosii mei v-am jignit sau suparat prin gandurile, faptele, cuvintele sau actiunile noastre de la 

inceputul creatiei si pana in prezent, va cer iertare. Curata, purifica, elibereaza, desface si taie 

toate energiile si vibratiile nedorite pe care le-am creat, acumulat si/sau acceptat de la inceputul 

creatiei si pana in prezent. Te rog transforma toate energiile si vibratiile nedorite in lumina pura. 

Suntem  

 

 

IN LOC DE INCHEIERE CATEVA INTREBARI 

 

 Cum ar arata viata mea minunata daca m-as accepta si m-as iubi cu adevarat? 

 Cum as trai grozav daca nu as mai opune rezistenta situatiilor pe care mi le ofera viata  si 

mi-as da oportunitatea sa ma iubesc, sa ma iert,  sa evoluez? 



 Cum va arata viata ta noua odata ce ai ales sa te ierti si sa ierti? 

 Ce vrei sa manifesti minunat in viata ta? 

 Ce lucruri decizi sa schimbi si sa stransformi radical in bine? 

 Ce vise minunate vei incepe sa prioritizezi? 

 Ce vrei sa atragi in viata ta odata ce ai eliberat aceste energii joase?  

 Care sunt primele actiuni radicale pe care le voi lua in urma acestui curs? 

 Care sunt TOP 5 lucruri pe care le am invatat/integrat in urma acestui curs? 

 Cu ce vrei sa te resfeti/recompensezi in urma acestui curs? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu compasiunea? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu judecata? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu autosabotarea? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu perfectionismul? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu nedemnitatea? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu esecul? Frica de success? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu victimizarea? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu resentimentele? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu critica? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatia cu corpul tau fizic? 

 Ce ai invatat si cum ti-ai schimbat relatiile? 

 Ce ai invatat si cum iti vei consolida relatia cu Divinitatea? 

 

 

 

Afirmatii iertare si eliberare 

 

Usa inimii mele se deschide in interior 

Pasesc catre iubire si iertare 

Astazi imi ascult emotiile si aleg sa fiu bland cu mine 

Trecutul nu mai are putere asupra mea 

Nu este amuzant sa fiu o victim aleg sa nu mai fiu! 

Imi ofer darul eliberarii de trecut si ma mut cu bucurie in prezent 

Primesc ajutorul de care am nevoie in procesul iertarii 

Ieri este Pa! Astazi este prima mea zi din viitor. 

Las sa plece trecutul cu usurinta. 

Viata ma iubeste si u o iubesc pe ea. 

Pe masura ce ma iert pe mine imi este din ce in ce mai usor sa -i iert pe altii 



Ma iert chiar daca nu sunt perfect 

Imi asum responsabilitatea pentru mine.Si stiu ca nu mi pot asuma responsabilitatea pentru alte 

persoane 

Iert ca sa ma eliberez 

Sunt dornic sa iert 

Aleg sa iert 

Iertarea este pentru mine 

Dumnezeu ma iarta 

Daca Dumnezeu iarta neconditionat atunci pot ierta si eu 

Sunt copilul prea iubit al Divinitatii  

Sunt gata si dispus sa incep procesul de iertare 

Ma accept pe mine ca fiind....dar vreau sa.... 

Sunt dispus sa-mi dau compasiunea si rabdarea de care am nevoie pe masura ce procesul meu 

de iertare se desfasoara. 

Sunt dispus sa fiu liber de vinovatie, remuscare, rusine si furie. 

Nu sunt niciodata singur in procesul meu de iertare. Constiinta Divina Universala este 

partenerul meu in acest proces de Vindecare si Iubire de Sine. 

Sunt gata sa eliberez sarcina durerii, dezamagirii si neindoielilor mele 

Sunt dispus sa vad lucrurile altfel 

Sunt demn de noua viata minunata care este inaintea mea 

Sunt gata sa primesc modificarile pe care le creeaza noua mea perspectiva a iertarii 

Eu sunt atat cel care daruieste, cat si primitorul acestui dar al Iertarii si inteleg ca sunt 

partenerul in vindecare universala. 

Sunt o binecuvantare pentru mine si pentru toti cei pe care ii cunosc pe masura ce sunt deschis, 

receptiv, limpede, vesel si liber. 

Merit sa traiesc in bucurie 

 

 

PS! Iti recomand cartea Radical Forgivness de Colin Tipping 

 


