A Gazdagság Generátor
Egyéves Mentoráló Program
A Pénzügyi szabadság megteremtésére
Az egyszerűség profitba fordítása

BEMUTATJUK
A mai versengő piacon, a megtanulása annak, hogyan teremtsünk pénzügyi szabadságot többé már
nem opcionális, de kötelező, ha azt tervezed, hogy nagy részt vegyél ki abból a dollármilliárdos
üzletből, amelyben vagy. A 21. század vásárlója az információ korának és az internetes világnak
köszönhetően magasan fejlett vásárló. Vitálisan fontos felépíteni a pénzügyi szabadságod és
üzleted annak érdekében, hogy létrehozd a bizalom faktort a felhasználóid elméjében.
Ami megkülönböztet Téged a versenytársaidtól, az nem csak a programod vagy terméked, de a
Mesteriséged a pénzügyekben és a piacban. Minden multi-milliárd dolláros vállalat hatalmas
mennyiségű pénzt fektet a saját márkájának a kialakítására az üzleti világban. A pénzügyi
szabadság felépítése saját magad, mint egy szakértő számára, aki segít az embereknek és
vállalkozásoknak a termékei sorával, segíteni fog a piacodon dominálni, és létrehoz egy
multimillió dolláros imázst, ami segít létrehozni a cégeddel kapcsolatos bizalom faktort.
Mi személyesen tréningezni és mentorálni fogunk Téged, hogy hogyan teremtsd meg a pénzügyi
szabadságot a következő 12 hónapban. Ez az a rendszer, amit a világ néhány legjobban fizetett
szakértője használ. Ez a technika nem teórián alapul, de a tudomány, pszichológia és energia
törvényein. Mi meg fogjuk tanítani, hogyan jön létre a gazdagság megteremtése, azon kívül, amit
a legtöbb embernek tanítottak.

12 Hónapos Mentorálás
Minden hónapban, személyesen foglak tréningezni egy exkluzív videón keresztül, amit létrehozok
számodra, ahol lépésről lépésre keresztül megyünk a tananyagunkon, megtanítva a konkrét
lépéseket melyekkel a pénzügyi szabadságod felé haladsz. Minden héten egy energia gyakorlatot
fogunk veled végezni, ami a pénz energiájába helyez Téged, és minden héten ki fogod tölteni a
heti elszámolhatósági riportodat, amit el fogsz nekem küldeni. Minden héten értékelni fogjuk a
riportodat. Egyben korlátlan mennyiségű e-mail hozzáférésed lesz, hogy bármilyen kérdésedet
feltedd. Az e-maileket magyarról angolra és a választ magyarra fordítjuk. Ebben a 12 hónapos
mentoráló programban megtanítjuk neked…
•
•

Hogyan építs pénzügyi szabadságot bármilyen üzletből, amit választasz.
Egy év alatt a „Gazdagságra születtünk” könyv Mesterévé válsz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hogyan férj hozzá a Pénz Generátorodhoz
Megérted a pénz energiáját
Megérinted az Energia Pénz Napját
Hogyan csapold meg a pénz energiagömbjét
A pénzteremtés ősi elrejtett titkait
A pénz energiaterének létrehozása
Hogyan írj és építs pénz affirmációkat
A Sikerre öltözés energiáját
Hogyan húzd ki a siker energiáját a siker-anyagokból
Hogyan helyezz gazdagság energiát a találkozókba
Hogyan küldj pozitív energiát a jelöltjeidbe és fordítsd őket életre szóló vásárlókba
“Az elsőszámú célunk, hogy pénzt tegyünk a zsebeidbe azáltal, hogy megtanítunk
„dollárezreket” nyerni a vállalkozásodból”

Meg fogod tanulni az én metódusaimat és titkaimat, hogy hatalmas mennyiségű pénzt csinálj a
vállalkozásodból, miközben erőteljes pozitív változást viszel sokak életébe. Én személyesen meg
fogok neked mindet tanítani, amire szükséged van, hogy másold az eredményeimet, és hogy a
vállalkozásodat és pénzügyi életedet egy teljesen új szintre emeld.
A kis titkok, melyeket nem tudsz azok, melyek távol tartanak a hatszoros és hétszeres éves
jövedelemtől. Meg fogom tanítani neked ezt az összes titkot, és a mesterséget, melytől ámulatba
fogsz esni.

Én, a saját pénzemből $11,000 dollárt fogok adni, hogy bebizonyítsam
neked, hogy tudok neked segíteni pénzügyi szabadságot teremteni.
Az én egy éves Mentoráló programom $12,000.00-ba kerül, de annak a személynek, aki ezt az
megállapodást kapta nem kell kifizetnie a Mentorálás összegének hátralékát ($11,000.00), ha nem
teremt pénzügyi szabadságot ezen az egy éves programon keresztül. Ha bármilyen okból fogva, a
pénzügyi szabadságod megteremtésében a programunkon keresztül kudarcot vallasz, semmivel
sem tartozol, még egy okkal sem.
Ez az egész megállapodásnak a legértékesebb része, mert én csak akkor kapok fizettséget, ha
megkapod a pénzügyi szabadság eredményét.

Mentorálási Megállapodás
Ez a megállapodás létrejött egyrészt Don Boyer „Covenant Seed”, továbbiakban csak „DB” postai
címe: 11721 Whittier Blvd, #142, Whittier, California 90601, Dósa Szilárd, „Success
Development s.r.o.”, postai cím Záhradnícka 6496/19E, Dunaszerdahely, Szlovákia, továbbiakban
„SD” és (ide helyettesítsd a saját adataid)
____________________________________________________________________________________.

TANÚSÍTÁS
A felek, DB és ______________ a következőkben állapodnak meg:
TERÜLET

I.
•
•

Hogyan építs pénzügyi szabadságot bármilyen üzletből, amit választasz.
Egy év alatt egy könyv Mesterévé válsz, „Gazdagságra születtünk”

•

Hogyan férj hozzá a Pénz Generátorodhoz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Megérted a pénz energiáját
Megérinted az Energia Pénz Napját
Hogyan csapold meg a pénz energiagömbjét
A pénzteremtés ősi elrejtett titkait
A pénz energiaterének létrehozása
Hogyan írj és építs pénz affirmációkat
A Sikerre öltözés energiáját
Hogyan húzd ki a siker energiáját a siker anyagokból
Hogyan helyezz gazdagság energiát a találkozókba
Hogyan küldj pozitív energiát a jelöltjeidbe és fordítsd őket életre szóló
vásárlókba

1.

DB Coacholni és mentorálni fogja ________a megállapodás dátumától kezdve 12
hónapon keresztül, 2018.12.03-tól 2019.12.02.-ig és azalatt az időszak alatt a
következő szolgáltatásokat nyújtja.

2.

DB garantálja a mentoráltank a programját, hogy pénzügyi szabadságot hozzon létre
a mentorálást követő 12 hónapon belül vagy a mentorált nem köteles befizetni a
mentorálási díj $11,000.00 hátralékát. A mentorált egy ezer dollárt (EUR 890) fizet
be, hogy az egy éves program anyagait fedezze (nem visszatérítendő).

3.

4.

Az 1000 USD kifizetése (EUR 890) teljes összegben befizetendő a megállapodás
aláírásakor. Ez a megállapodás amint aláírásra került _________ által, teljes erőbe
lép. Amennyiben DB nem szolgáltatja a coaching-mentirálás szolgáltatást a 12
hónapos megállapodott időszakon keresztül, ___________ a 890 eurós befizetését
visszakapja.
SD vállalja, hogy a mentorálási időszak alatt a mentorálási anyagokat és heti
riportokat valamint e-maileket angolról magyar, illetve magyarról angol nyelvre
fordítja.

II. DÍJAZÁS
A DB által nyújtott összes szolgáltatásért ezen megállapodás alapján
___________beleegyezik abba, hogy nyolcszázkilencven euró (€890) összeget fizet a
Mentorálási anyagokért.
Ezt az összeget kiállított számla ellenében a Success Development s.r.o. számlájára fizeti
be PayPal vagy banki átutalás formájában.

III. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Ezen megállapodás értelmében DB vagy SD semmilyen esetben sem felelős, akár a
szerződés teóriája, kár vagy jogi elmélet, különleges következményes vagy következetes
károkért, melyek ebből a szerződésből származnak a 890 euró értéket felhalmozottan
meghaladóan.

IV. IRÁNYADÓ JOG
Ez a megállapodás a kaliforniai törvényeknek megfelelően köttetett és annak megfelelően
is tartatik be.
Elfogadta: ___________________________
DON BOYER

Elfogadta:______________________________
Dósa Szilárd

Elfogadta:______________________________

December/__2____/__2018___
Dátum

_______/______/________
Dátum

_______/______/________
Dátum

