
1. Vysokohodnotný chlap je SEBAVEDOMÝ
...je odvážny a ide do akcie. Odhadzuje všetky pochybnosti, strachy, výhovorky a každý dôvod, prečo niečo nezvládne (nie je 
predsa žiadna ufňukaná baba!). Verí si, žije naplno a vytrvá, pokým neuspeje. Nikdy sa nevzdáva a nič ho nezastaví. Uvedomuje 
si, že aj pád na hubu je krok vpred a vďaka bolesti rastie, preto neustále vystupuje zo svojej zóny komfortu. Nepotrebuje sebe 
ani druhým nič dokazovať. To, že je alfa samec, proste vie.

2. Vysokohodnotný chlap má charizmatické VYSTUPOVANIE
...vždy z neho vyžaruje pozitívna energia, ktorou priťahuje ľudí naokolo k sebe ako magnet. Chodí vzpriamene, nikam sa 
neponáhľa, pozerá ľuďom do očí, usmieva sa a ruku podáva pevne a chlapsky, pretože vie, že prvý dojem môže spraviť 
iba raz (alebo pôjde okolo znovu). Svojim slovám dodáva energiu, ráznosť, silu a v rozhovore s ním sú druhí opojení jeho 
charizmou (hoci je introvert).

3. Vysokohodnotnému chlapovi záleží na svojom OBLIEKANÍ A IMAGE
...uvedomuje si, že šaty robia človeka, a preto mu záleží na tom, čo má oblečené a jeho oblečenie mu dodáva sebavedomie 
a silu (skoro ako oblek Supermana). Svojím oblečením komunikuje svoj štýl a status. Chodí vždy zladený a nosí iba veci, 
ktoré na ňom vyzerajú skvele, dokonale mu sadnú a hodia sa mu (žiadne vyťahané či o 2 čísla väčšie tričká, jasné?). Dáva si 
záležať na tom, aby vyšiel z domu upravený, čistý, voňavý a robí skvelý prvý dojem, kamkoľvek príde.

4. Vysokohodnotný chlap dbá o svoj VÝZOR
...neopúšťa sa, že nenarástol o 10 centimentrov vyšší alebo sa mu začína robiť plešina (nie je podľa teba Bruce Willis 
sexi?!) a zlepšuje na sebe to, čo môže ovplyvniť. Stará sa o svoje telo ako o chrám, žije zdravo, venuje sa športu, cvičeniu a 
meditácii. Rozvíja svoju fyzickú silu, aby dokázal ochrániť ženu pred nebezpečenstvom a ponúkol jej svoju mužnú náruč. 
Je poriadnym chlapom, vie vziať do ruky šroubovák či lopatu a nenechá ženu rúbať drevo či nosiť ťažké tašky (tie svaly 
nebuduješ pre okrasu). 

5. Vysokohodnotný chlap má pozitívne MYSLENIE
...má svoj život pevne vo svojich rukách. Nerieši, čo si o ňom myslia ostatní, pretože aj tak to nijak neovplyvní (a každý 
myslí aj tak v prvom rade na seba). Nesnaží sa naplniť očakávania druhých a neporovnáva sa s ostatnými, ale robí všetko 
preto, aby bol zajtra lepší, ako bol dnes, avšak stále zostáva pokorný. Nekecá, ale robí. Uvedomuje si, že keď chce mať lepšie 
výsledky a úspechy, potrebuje zdvihnúť riť, investovať do seba a makať na tom.

6. Vysokohodnotný chlap to vie so ŽENAMI
...nebalí ženy a nenaháňa sa za nimi. Nesústredí sa na ženy, ale na seba. Je hviezda, nie planéta a priťahuje ich tým, aký je (aj 
bez miliónov na účte, tehličiek na bruchu, bavoráka v garáži či výzoru Taliana). Je šťastný zadaný aj nezadaný. Je schopný 
ľahkého flirtu s ostatnými ženami, ale pritom je verný tej svojej. Oceňuje krásu ženy, ako vonkajšiu, tak vnútornú. Váži si ich 
a rešpektuje ich. Vie ženy emocionálne aj sexuálne uspokojiť a je schopný prejaviť divokú zvieraciu sexualitu, ale aj nežné 
maznanie sa. Je gentleman nielen na rande, ale aj v posteli a dá žene prednosť, pretože jej orgazmus je rovnako dôležitý 
(netvár sa prekvapene!).

7. Vysokohodnotný chlap má vyšší SOCIÁLNY STATUS
...miluje svoju rodinu, rešpektuje a ctí si svojich rodičov. Obklopuje sa skutočnými priateľmi a nedovolí ľuďom vo svojom 
okolí, aby ho sťahovali so sebou dole. Je ochotný kolega v práci a podporuje aj ostatných mužov, s ktorými si rozumie. 
Nepovyšuje sa nad druhých, ale sa ani neponižuje pred šéfom, úspešnými či známymi ľuďmi. Uvedomuje si svoju hodnotu 
a neustále pracuje na tom, aby bol prínosom pre spoločnosť a jeho hodnota bola vyššia.

8. Vysokohodnotný chlap má svoju VÁŠEŇ A POSLANIE
...vie, čo chce a ide si za tým. Neustále hľadá zmysel svojho života a to, čo ho bude napĺňať, čo bude jeho vášňou, poslaním 
a odovzdá sa tomu naplno (ani žena nemôže byť na 90% tehotná). Jeho poslanie je u neho na prvom mieste. Vie žene 
ponúknuť svoj pohľad na svet a otvorene sa jej zdôveriť. Žije tak, aby bol prínosom aj pre druhých a niečo po ňom zostalo, 
keď tu už on nebude (nielen dlhy).

9. Vysokohodnotný chlap má pod kontrolou svoje PENIAZE
...vie sa postarať o seba, o ženu a deti a dokáže zabezpečiť pre rodinu všetko, čo potrebuje. Vie presne, koľko zarobí a koľko 
kde minie a má o svojich peniazoch dokonalý prehľad. Neustále hľadá spôsoby, aby zarábal viac a pracoval (a míňal) menej, 
pretože si uvedomuje, že najvzácnejšia komodita je jeho čas. Predtým, ako zaplatí ostatným, zaplatí najprv sebe (prečítaj 
si to pre istotu znovu) a než niekam investuje svoje peniaze, investuje ich najprv do svojej hlavy.

10. Vysokohodnotný chlap ovláda KOMUNIKÁCIU
...dá sa na neho spoľahnúť a dodrží svoje slovo, pretože slovo robí chlapa (pokiaľ si o tom ešte nepočul). Nesnaží sa ženy 
zaujať neustálym rozprávaním a predvádzaním sa, ale je schopný ženy vypočuť (2 uši a 1 ústa nemáš náhodou), pochopiť 
a zaujíma sa o ne. Nezhadzuje ich, plne ich rešpektuje a keď sa mu na žene niečo páči, povie jej to. A hlavne vie jedinú 
správnu odpoveď na otázku ženy: “Nie som v tom tučná???

DESATORO VYSOKOHODNOTNÉHO CHLAPA

Chceš zistiť, ako si na tom aktuálne so ženami? Sprav si tento rýchly bezplatný test, odhaľ tvoju aktuálnu 
hodnotu a získaj 10 rýchlych tipov, ako môžeš zvýšiť svoju hodnotu a byť príťažlivejším pre ženy už do 24 hodín.

https://koleso.chlap20.sk/


Som vysokohodnotný chlap.

Prinášam ženám lepšie zážitky. Nebalím ženy a nenahá-
ňam  sa za nimi. Som hviezda, nie planéta. Priťahujem ich 
tým, aký som. Nesústredím sa na ženy, ale na seba. Som 
šťastný zadaný aj nezadaný.

Nekecám, ale robím. Nevyhováram sa, že sa niečo nedá. Uve-
domujem si, že keď chcem výsledky a úspechy, potrebujem 
zdvihnúť riť, investovať do seba a makať.

Nesnažím sa naplniť očakávania druhých a neporovná-
vam  sa s ostatnými, ale robím všetko preto, aby som bol 
zajtra lepší, ako som bol dnes, avšak stále zostávam po-
korný.

Mám svoj život pevne vo svojich rukách. Odhadzujem všetky 
pochybnosti, všetky strachy, všetky výhovorky a každý dôvod, 
 prečo to nezvládnem. Som odvážny a idem do akcie.

Nikdy sa nevzdávam. Verím si, žijem naplno a vytrvám, 
pokým neuspejem. Uvedomujem si, že aj pád na hubu je 
krok vpred  a vďaka bolesti rastiem. Nič ma nezastaví.

Som chlapom, o ktorého sa ženy bijú!

Teraz som CHLAP 2.0

POZITÍVNE AFIRMÁCIE PRE VYŠŠIU
HODNOTU A PRÍTAŽLIVOST

Túto stranu si vytlač 




Potrebuješ zlepšiť len týchto 10 vecí a budeš si užívať život ako nikdy predtým so 
ženou, o ktorej celý život snívaš... Ale AKO?

Moje najlepšie know-how ohľadom budovania 
osobnej príťažlivosti a vyššej hodnoty zdieľam 
na 232 stranách v mojej najnovšej knihe Aj ja som 
CHLAP 2.0, kde do detailov rozoberám týchto 10 
oblastí, ktoré z teba robia vysokohodnotného 
chlapa a ja ti ju chcem dať dnes úplne ZDARMA 
(stačí uhradiť náklady na dodanie). Stačí mi dať 
vedieť, kam ti ju mám poslať.

Poponáhľaj sa, táto ponuka ZDARMA nepotrvá dlho! Počet kusov je limitovaný.

APLIKOVANÍM INFORMÁCIÍ A RÁD Z TEJTO KNIHY  
DOSIAHNEŠ ZLEPŠENIE V DESIATICH SMEROCH:

Mojím cieľom je pomôcť chlapom nájsť, získať a udržať si svoju vysnívanú ženu, s ktorou budú šťastní vo 
vzťahu, bez strácania času s tými nevhodnými tým, že sa stanú vysokohodnotnými chlapmi v oblasti žien, 
životného štýlu a peňazí.

Teším sa, keď si knihu prečítaš a napíšeš mi, čo priniesla tebe.

CHCEŠ BYT AJ TY 
VYSOKOHODNOTNÝM CHLAPOM? 

Chlapom, o ktorého sa budú ženy biť? CHLAPOM 2.0?

Pošli mi ZDARMA výtlačok “Aj ja som CHLAP 2.0” teraz!

1.  Zvýši sa tvoje sebavedomie a budeš si viac veriť v akejkoľvek situácii.

2.  Na druhých budeš pôsobiť okúzľujúco a budú ťa pokladať za charizmatického, vďaka   
 čomu na nich získaš väčší vplyv.

3.  Zlepšíš svoj image, ženy sa budú za tebou otáčať a budeš získavať viac komplimentov.

4.  Budeš vyzerať a cítiť sa vo svojom tele oveľa lepšie a príťažlivejšie.

5.  Staneš sa neotrasiteľným, získaš viac istoty a tvoja hlava ťa nebude viac sabotovať.

6.  V tvojom okolí bude viac atraktívnych žien, z ktorých si budeš môcť ty vyberať.

7.  Ľudia ťa budú pokladať za hodnotnejšieho a budú chcieť byť v tvojej spoločnosti.

8.  Objavíš svoju vášeň, tvoj život získa zmysel a začneš sa venovať niečomu, čo budeš milovať.

9.  Budeš mať viac peňazí, vďaka čomu získaš slobodu pre seba a tvojich blízkych.

10.  Budeš sa vedieť baviť s kýmkoľvek o čomkoľvek s úplnou ľahkosťou, staneš sa    
 fantastickým spoločníkom a vždy budeš vedieť, čo povedať.

https://napreduj.chlap20.sk/chlap-20-zdarma/?utm_source=lead&utm_medium=pdf&utm_campaign=desatoro


CO VRAVIA OSTATNÍ CHLAPI
KTORÍ UŽ KNIHU CÍTALI?

Chcem knihu
ZDARMA

https://napreduj.chlap20.sk/chlap-20-zdarma/?utm_source=lead&utm_medium=pdf&utm_campaign=desatoro

