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2222  AAffiirrmmaaccjjee  NNaa  PPeewwnnoośśćć  SSiieebbiiee    

II  WWyyssookkiiee  PPoocczzuucciiee  WWłłaassnneejj  WWaarrttoośśccii::  

  
What can I do for you? How can I serve? How can contribute? What do you need? What do 

you want? How can I provide? What can I do better? 

The Universe is a reflection of me. I create my own reality. 

I am powerfully self-confident, really self-disciplined and I have a tremendous sense of 

humor ☺ 

Each and every day makes ‘the game’ work in my favour. 

I am bold in my sexuality. 

I am always in charge of my emotions. 

I can achieve anything I desire. 

Whatever a mind can conceive, it can achieve. 

There’s an abundance of women and money in this world. Even if I wanted to have it all, my 

life wouldn’t be long enough. 

I am a very trustworthy person. 

I am a great realtionship material. 

I am a wonderful conversationalist and an active listener. 

I have lots of money. 

I run a highly profitable businesses. 

I meet very attractive and successful people wherever I go. 

I am an amazingly successful man. 

My value rises each and every day. 

I can master anything if I devote enough time to it. 

I am a grown ass man.  I am the one with balls. I am the boss. I am the leader. I am the one 

with potential and I am unique. 

I am a force of nature, strong and powerful. 

All whom I do not see when I am alone in front of a mirror are beneath me. 

I am open to the flow of great abundance in all areas of my life. 

I always have more than enough of everything I need. I love everything about myself. 
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BBOONNUUSS::  2222  AAffiirrmmaaccjjee  NNaa  SSttrraacchh  PPrrzzeedd  

PPiieerrwwsszzyymm  PPooccaałłuunnkkiieemm  ZZ  DDzziieewwcczzyynnąą::  

  

• Jestem świetnym rozmówcą. 

• Jestem bardzo pewny siebie, opanowany i mam świetne poczucie humoru. 

• To zupełnie normalne i komfortowe, Ŝe męŜczyzna i kobieta całują się i zostają parą. 

• Sprawiam, Ŝe kobieta czuje się przy mnie bardzo komfortowo i chce mnie pocałować. 

• Kobieta, która przychodzi na randki oczekuje, Ŝe ją pocałuję w usta. 

• Ona tego pragnie jeszcze bardziej niŜ ja. 

• Skoro daje mi oznaki zainteresowania i przychodzi na kolejne randki to znaczy, Ŝe pragnie, 
abym ją pocałował – cudownie 

• Dziewczyny uwielbiają, gdy je całuję w usta. 

• KaŜda normalna dziewczyna, chciałaby mieć takiego faceta jak ja. 

• Moja wartość kaŜdego dnia rośnie. 

• Jestem bezpośredni. 

• Jestem dominujący. 

• Jestem męŜczyzną. To ja mam jaja i to ja prowadzę relację. 

• Jestem agresorem. 

• Jestem zdobywcą. 

• Jestem jak potęŜna siła natury. 

• Kocham siebie i wszystko, co robię. 

• Jestem liderem. 

• Jest nadmiar wolnych i pięknych kobiet, gdybym chciał je wszystkie poznać, moje Ŝycie 
byłoby za krótkie, aby to osiągnąć. 

• Zasługuję na to, co najlepsze. 

• Piękno fizyczne przemija, charakter pozostaje. 

• Moja wartość wzrasta z czasem, a wartość kobiety maleje. 

• One pragną sobie kogoś znaleźć, poniewaŜ im są starsze, tym mają mniej opcji i ich piękno 
maleje. 
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