
Afirmacje radości i szczęścia 
Bezwarunkowe szczęście, radośd i miłośd są dla mnie w pełni bezpieczne i naturalne 

Boży plan dla mnie, oraz cały potencjał mojej duszy realizuję bezpiecznie, radośnie, łatwo, dla mojego 

najwyższego dobra 

Bóg stworzył mnie abym radośnie przejawiał mój twórczy potencjał 

Bóg zapewnia mi radośd, miłośd, bogactwo i spełnienie 

Całe moje ciało istnieje dla mojej radości, wygody i przyjemności 

Daję sobie uwagę i czystą miłośd, szczęście, radośd i przyjemnośd, bo jestem godny tego jaki jestem 

Doceniam siebie, więc potrafię się cieszyd z moich sukcesów 

Doświadczam samej radości, miłości, bogactwa i spełnienia, bez względu na to co inni wokół mnie 

robią, mówią i myślą 

Jestem dla siebie źródłem szczęścia, radości, miłości i obfitości, i mam nadmiar tego 

Jestem godny czystej miłości, szczęścia i radości w swoim życiu, akceptuję to i doceniam 

Jestem godzien szczęścia, radości, miłości i mocy Boga 

Jestem niewinny ze swoją radością i entuzjazmem, a moja partnerka cieszy się razem ze mną 

Jestem radosny, pełen bogactwa i obfitości 

Jestem spokojny i zadowolony z siebie, ocena innych ludzi mi nie zagraża, bo jestem w porządku 

Jestem zaspokojony i spełniony seksualnie 

Mam prawo byd bogaty i cieszyd się życiem 

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

Mam prawo byd szczęśliwy i jestem bezpieczny i niewinny, kiedy jestem szczęśliwy 

Mam prawo byd zadowolony i radosny bez względu na nastroje innych ludzi 

Mam prawo i jestem godzien tego, by żyd i cieszyd się swoim życiem 

Mogę rozwijad się poprzez doświadczanie szczęścia, radości, miłości i przyjemności 

Moja praca sprawia mi radośd, ponieważ realizuję się w niej twórczo 

Moja twórcza postawa czyni moje życie łatwym, radosnym i spełnionym 

Moja twórczośd jest pełna miłości, radości i swobody 



Moje myśli są pełne miłości, radości i szczęścia 

Moje najpiękniejsze marzenia spełniają się w rzeczywistości 

Moje życie i to, co robię ma sens, jest ciekawe, przyjemne i oświecające 

Otwieram się na doświadczanie samej radości i przyjemności w swoim życiu 

Podążam za czystą radością, to zapewnia mi sukces 

Podchodzę na luzie i spokojnie do seksu, dlatego potrafię się nim cieszyd do woli 

Potrafię czud prawdziwy sens swojego życia 

Potrafię odczuwad szczęście, radośd i miłośd Boga 

Potrafię się cieszyd z obecnego stanu rzeczy i doceniam to, co już osiągnąłem 

Praca istnieje dla mojej radości, wygody i przyjemności 

Prowadzę coraz bardziej twórcze, radosne, harmonijne i spełnione życie 

Prowadzę radosne, harmonijne i spełnione życie 

Przebaczam sobie, że rezygnowałem z siebie, ze swojego bogactwa duchowego i materialnego oraz z 

radości ze swojego życia w tym świecie 

Przebaczam wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rezygnowałem z siebie i swojego bogactwa 

duchowego i materialnego 

Przejawiam siebie, płynąc z radosnym nurtem życia 

Realizacja moich twórczych pomysłów, przedsięwzięd, daje mi zadowolenie i dobre dochody 

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

Rozwijam się duchowo, doświadczając samych przyjemności i zadowolenia w swoim życiu 

Świat jest dla mnie obfitym miejscem przepełnionym miłością 

To w porządku gdy czuję i przejawiam radośd, nawet gdy inni cierpią 

Twórcza radośd i entuzjastyczna postawa zawsze towarzyszy mi w drodze osiągania celów 

Wiem, że energia sukcesu ma większą moc sprawczą niż wszelkie moje obawy i lęki 

Wnoszę do świata własną radosną twórczośd, dlatego mam sprzyjające okoliczności przejawienia się 

Wybieram radosne, szczęśliwe, miłe, bogate i spełnione życie na trzeźwo i przytomnie 

Wybieram rozwój poprzez radośd i twórcze spełnienie 

Wybieram swój rozwój poprzez doświadczanie szczęścia, radości, miłości i przyjemności 



Wybieram życie w zdrowiu i szczęściu 

Z każdym dniem coraz bardziej wzrasta i rozwija się moje własne dobro i szczęście 

Z ufnością wkraczam w nieznane, chętnie przyjmując to, co służy mojemu szczęściu 

Zarabiam tyle, że czuję się zaspokojony i spełniony finansowo 

Zasługuję aby moja partnerka wspierała mnie w radości i beztroskiej zabawie 

Zasługuję na pełnię przyjemności, zaspokojenia w seksie 

Zauważam, że harmonijne, obdarzone radosnym spokojem relacje są dla mnie atrakcyjne 

Zawsze mam powody do radości 

Życie w ciele jest dla mnie czystą przyjemnością i błogością 

Żyję i tworzę dla własnej radości i przyjemności 


