OŚRODEK SANSSOUCI-DAUC,
UZDROWISKO Kudowa Zdrój
Kurort "AGNES" – Genuine SANUM PER AQUAM UZDRAWIANIE POPRZEZ WODĘ
Piękny Kurort, Zdrowie i Długowieczność Managera,
"MAGICZNE MIEJSCE" wg badań radiestetów
i bioenergoterapeutów, Czakram z Energią Życia, wodą
antyoksydacyjną długowieczności -300 ORP, diety lecznicze
wg światowych standardów, o udowodnionej skuteczności.
Kudowa zdrój to Uzdrowisko Kardiologiczne już od XIX wieku, polecane w
schorzeniach serca, dla poprawy wzroku, zdrowia ogólnego, przy wszelkich
schorzeniach autoimmunologicznych, depresjach, stresie.

Oferta szkoleń – TY WYBIERASZ TERMIN
W cenie szkolenia jest 7-dniowy pobyt edukacyjny
dla 2 osób, z dietą leczniczą wg wyboru –
„Dobre nawyki zdrowotne" wg Biana Tracy!
 ZDROWIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ MANAGERA
– wg "7 zasad (...)" słynnego trenera Briana Tracy!
 BEZPIECZEŃSTWO KRYZYSOWE MAJĄTKU FIRMY,
MAJĄTKU OSOBISTEGO MANAGERÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW, AUDYT

 szkolenie dla Managerów i Przedsiębiorców,
z 7-dniowym pobytem edukacyjnym, czyli
"Dobre nawyki zdrowotne" w praktyce!
TY WYBIERASZ TERMIN
 certyfikat uczestnictwa.

Tematy szkolenia , materiały szkoleniowe
 ZDROWIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ MANAGERA I

PRZEDSIĘBIORCY
 10-20 lat DŁUŻEJ W BIZNESIE, PODNIEŚ
PREDYSPOZYCJE ZDROWOTNE DO REALIZACJI
PROJEKTÓW FIRMY
 SKUTECZNA OCHRONA MAJĄTKU NIERUCHOMEGO I

RUCHOMEGO – przy

egzekucjach (wierzyciele, banki, US, ZUS), kredytach z

hipotekami, już dokonanych zajęciach, przy zatorach płatniczych, ryzyku upadłości czy
bankructwa Firmy – (Kancelaria Prawna) LEXA PROTECT www.kancelarialexa.pl

 AUDYT KRYZYSOWY BEZPIECZEŃSTWA MAJĄTKU FIRMY i

OSOBISTEGO ZARZĄDU, PRZEDSIĘBIORCY – przy kredytach z
hipotekami, poręczeniach, zatorach egzekucjach, komornikach,
ryzyku upadłości i bankructwa, etc.

Wyjedziecie od nas
 z lepszym zdrowiem, z "dobrymi nawykami
zdrowotnymi" wg Briana Tracy,

 ZAPROGRAMOWANI NA SUKCES I
DŁUGOWIECZNOŚĆ,

 z wiedzą o skutecznej „kryzysowej”
ochronie i bezpieczeństwie swojego majątku
oraz majątku Firmy (nieruchomości,
ruchomości, linie produkcyjne, etc.).

ZDROWIE I BIZNES wg Briana Tracy i Kurortu AGNES
 Dieta żywieniowa (w tym żywa antyoksydacyjna woda – 80%
ZDROWIA wg medycyny chińskiej) – która ma wpływ na Twój

sukces, poziom energii, zdrowie;
diety lecznicze w Kurorcie AGNES – "Natura ma lekarstwo na każdą
chorobę" – wg Lekarza Kościoła, Św. Hildegardy von Bingen,
 Dieta mentalna i "mentalne proteiny" dla Twojego umysłu;
podniesienie wibracji i programowanie na zdrowie i
długowieczność, na sukces w biznesie,
 Dobre nawyki zdrowotne wg Briana Tracy = redukcja stresu i
zmęczenia, stan równowagi;
silny Rezonans Schumanna; indywidualny dobór programu
aktywności fizycznej – od 0,5h po 6 h/dzień;

Co sprawia, że niektórzy ludzie odnoszą w życiu sukces, a inni nie?

(...) Po prostu trzeba zacząć i wytrwać.
Jeśli każdego dnia uda ci się robić te dwie rzeczy,
będziesz w stanie osiągnąć wszystko.

Brian Tracy
* * *
Brain Tracy jest jednym z czołowych amerykańskich specjalistów w

dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy. Od 35
lat prowadzi odczyty na całym świecie. Ekspert psychologii sprzedaży,
charyzmatyczny prelegent, uznany na całym świecie autorytet
i konsultant, przeprowadził ponad 5000 seminariów, w których

uczestniczyło 5 milionów słuchaczy w 60 krajach.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 3390 PLN
(netto);
element szkolenia - pobyt edukacyjny 7
dni dla 2 osób, z wyżywieniem (dieta
lecznicza wg wyboru) - w cenie szkolenia.

Faktura VAT za szkolenie.
Organizacja i szkolenia: Hotele Sanssouci Dauc Sp. z o.o. & LEXA PROTECT Sp. z o.o.
www.sanssouci-dauc.pl
www.kancelarialexa.pl

MAGIA W BIZNESIE Kurortu Agnes – TU SPEŁNIAJĄ SIĘ ŻYCZENIA

UWAGA! OFERTA SPECJALNA (nie objęta programem szkolenia):
ZAAWANSOWANE BIO-TECHNOLOGIE W BIZNESIE:
 poznaj plany i intencje kontrahentów, ich managerów;
energetyczna i astrologiczna analiza biznesplanów, intencji,
decyzji, działań konkretnych managerów,
 energia sukcesu w firmie, zaangażowanie managementu i
działów Firmy, inne (wg życzenia),

 silny wpływ energetyczny zdalny na decyzje zakupowe
konsumentów = wzrost sprzedaży (Korzysta: Coca-Cola,
koncerny z USA, 50% Firm z NASDAQ).
Każda zaawansowana technologia nie różni się od magii. Arthur C. Clarke
Everything is energy. Match the frequency of the reality you want and you will
get that reality. This is not philosophy. This is physics. Albert Einstein

Ośrodek Sanssouci Dauc w Kudowie Zdrój. Kurort AGNES
 MY – to "inne" SPA – True SANUM PER
AQUAM – UZADRAWIANIE PRZEZ WODĘ!
 Woda Żywa strukturalna antyoksydacyjna – to
80% ZDROWIA wg medycyny chińskiej!
 Czakram – Energia Życia i Długowieczności,
wg opinii bioenergoterapeutów i mistrzów
radiestezji

 Super zdrowa Restauracja "Pełnia Zdrowia" i
Pierogarnia wg Św. Hildegardy von Bingen –
Lekarza Kościoła ("Bóg tak leczy", "Natura ma

lekarstwo na każdą chorobę").
____________________

Pakiet BIZNES - "ZDROWIE I DŁUGOWIECZNOŚĆ MANAGERA"
 priorytet rezerwacji
 indywidualny plan dietetyczny – diety lecznicze
 edukacja w zakresie diet leczniczych – z tym
wrócisz do domu
 posiłki, napoje, alkohol – serwowane do
apartamentu /pokoju - na życzenie
 silny Rezonans Schumanna w Twoim pokoju –
*JASNY UMYSŁ *ZDROWE CIAŁO, neutralizacja
zakłóceń fal mózgowych, EMR, GPS, GSM, 4G,
5G, radarów wojskowych

 indywidualny plan oraz organizacja aktywności i
rozrywki w Kudowie Zdrój – na życzenie
 100% DYSKRECJA pobytu – na życzenie

Hotel był odwiedzany przez kilku mistrzów radiestezji i bioenergoterapeutów
Poniżej fragment "opinii", jakie nam zostawili:

Częstotliwości obiektu to EB świetlista biel wielokrotnie przewyższające
standardową skalę - n x 10 144 Hz.
Miejsce może być postrzegane jako miejsce mocy. To znaczy osoby w tym
miejscu przebywające mogą czuć się dużo lepiej, mieć więcej energii.
(...) pozwala przyszłym kuracjuszom na poprawę zdrowia, zarówno

psychicznego jak i oczywiście fizycznego.
W zestawieniu z strukturyzacją wody, która ma moc uzdrowiskową, miejsce warte
polecenia do regeneracji sił i uzyskania wewnętrznego spokoju.
Osoba przebywająca w Willi Sanssouci-Dauc w Kudowie Zdroju podwyższa

swoje częstotliwości kilkukrotnie, a więc poprawia w sposób wydatny życie i
długowieczność.
Dodatkowo pijąc wodę nasyconą częstotliwościami wysokich wibracji czuję
się jak w źródle mocy – Czakram działa!

Ośrodek Sanssouci Dauc w Kudowie Zdrój. Kurort AGNES

ZAPRASZAM !
po pełnię zdrowia, dobre nawyki zdrowotne,

wibracje długowieczności i
bezpieczeństwo „kryzysowe” biznesu…
Agnieszka Drira, właściciel
www.sanssouci-dauc.pl

