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Na co jsem v životě měla opravdu štěstí 
a co se mi podařilo, tak bylo dát dohromady 
několik jedinečných žen a tvořit spolu opravdu 
něco velkého a zároveň s přesahem. 
Vytvořily jsme komunitu žen se smyslem pro 
krásu, zdraví a nezávislé podnikání. 
Co je na tom hodně “sexy” je, že každá pracuje 
sama za sebe, má své teamy, o které se stará
a vede a přitom tvoříme jeden obrovský 
celek.  

V listopadu 2020 se nám společně
podařilo dosáhnout pozice Briliantový team
a stát se tak druhým nejúspěšnějším teamem 
Evropy. V tomto roce je mým plánem si tuto 
pozici udržet a přiblížit se tak postupnými 
kroky k pozici další  - Grand Diamond.

Moji milí, 
je to asi rok nebo dva, co jsem snila o tom
začít vydávat on-line magazín.
 
Protože sama věřím, že se sny plní a člověk si 
má své sny plnit, tak právě otevíráte první 
číslo našeho magazínu, který jsme vytvořily 
spolu s mými báječnými kolegyněmi.

Každý měsíc vám přineseme povídání 
o tradiční čínské medicíně a jejich principech.
Budeme soutěžit o různé dárky nebo 
poukázky - Soutěž doporučujeme tianDe.
Budeme gratulovat výhercům soutěže.
Popovídáme si o novinkách.
Vyhodnotíme nové pozice v naší organizaci.
Představíme vám osobnosti měsíce.
Představíme vám skokana měsíce.

Věřím tedy, že se vám bude magazín líbit
a bude pro vás jak inspirativní, tak to bude 
pohodové čtení k vaší odpolední kávě.

Vše, co tvořím, netvořím sama. Moje životní
krédo je: "Sám člověk nezmůže NIC. " 
A já jsem teamový hráč. 

I V A N A  N O H A V O V Á
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Duben 
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Játra vykonávají více než dva tisíce důležitých
funkcí a většina z nich souvisí právě s detoxikací.
Ochraňují nás ve dne v noci. 

Jejich úkolem je udržovat v těle rovnováhu a to je v
dnešní realitě velmi obtížný úkol.

 Játra zpracovávají tuky a chrání naši slinivku. Jsou
zásobárnou glukózy, glykogenu, vitamínů a
minerálů. Monitorují a filtrují krev. Odzbrojují a
zadržují škodlivé látky, tak aby nám netoxikovaly
tělo. Játra jsou vlastním imunitním systémem samy
o sobě a odvádějí těžkou práci. Pokud je nám zima,
játra vytvoří teplo, abychom se zahřáli.  Když je
nám horko, ochladí nás. Musíme - li dýchat kouř z
cigaret, játra vstřebají chemikálie, která se z něj
dostanou do krve a tyto chemikálie zadrží. Pokud se
ocitneme v bezprostředním ohrožení života, játra
uvolní zásoby adrenalinu, abychom získali dost sil a
šanci na záchranu. 

Játra jsou vysoce přizpůsobivý orgán, neustále
přepínají z jedné činnosti do druhé, aby ochránila
ostatní orgány a náš život.

Máme tady jaro, čas, kdy příroda nabírá novou sílu
a energii. Naše tělesná energie díky tomu stoupá a
je orientována zevnitř ven - stejně jako rostlinky,
které statečně pronikají z půdy a rostou ven a
nahoru.

Duben se řadí dle TČM do elementu Dřeva.
V našem životě je to energie umožňující růst,
změny a rozmach. Dřevo je mladé a zelené, tráva,
keř i strom. Má v sobě ohromnou sílu, chuť do
života, nespoutanost i výbušnost.

V tomto období jsou oslabená játra a žlučník.

Dopřejte si na jaře detoxikaci a podpořte tyto
orgány. Odlehčíte tak nejen těmto orgánům, ale
významně posílíte celkově zdraví. 

V tomto měsíci doporučujeme navýšit
“ostropestřec mariánský". Detailní návod
k vnitřní i vnější očistě těla najdete na dalších
stránkách.

PROČ SE V DUBNU ZAJÍMAT O JÁTRA  - 
životadárný a ochranitelský orgán vašeho těla 

Játra úzce spolupracují se žlučníkem, tlustým
střevem, ledvinami, srdcem. A pokud jsou játra
přetížená, nebo zanesená, slábne jejich schopnost
neutralizovat látky, které tělo nechce. V takovém
stavu odpadní látky unikají zpět do krve a tím
pádem do dalších orgánů a způsobují mnoho
zdravotních problémů mezi které patří nespavost,
váhový přírůstek, návaly horka, záněty, dna ,
chronická únava, tmavé kruhy pod očima...

Játra jsou jedním z nejchytřejších a zároveň
nejméně doceňovaných orgánů. 

Dávají nám sílu a energii do života. Proto si
zaslouží naši maximální péči a pozornost. 

Jak podpořit očistu těla a začít detoxikaci?



I. fáze vnitřní očisty

 1. Bylinná směs Tibetský sběr
Primárně čistí tlusté střevo (souběžně plíce, ledviny) a podporuje
normální činnost střevního traktu a peristaltiku střev. Čistí krev a
pomáhá odvodu odpadních látek z těla. Jde také o výbornou směs pro
nastartování hubnutí. Vhodné pít s pauzami celoročně.

OČISTA TLUSTÉHO STŘEVA (jangový orgán)
a PLIC (jinový párový orgán)

 2. Levandulové detoxikační náplasti

s pitím čaje (ve stejné dny) a je nutné hodně pít čistou vodu. Vhodné i
pro kojící ženy.

Detoxikuje zatímco spím. Ulevuje od přemíry toxinů a těžkých kovů. Má
uklidňující účinek, zlepšuje spánek a pomáhá při hubnutí. Odlehčí také
těžkým a nateklým nohám. 

V případě prevence lepíme na plosky chodidel min. 15 dní, v případě
zdravotních obtíží se doporučuje kúra min. 21 dní až max. 3 měsíců.
Lepíme vždy na celou noc (alespoň 8 hodiny v kuse). Používá se spolu

 3. Funkční komplex s vlašským ořechem

Doporučuje se měsíční kůra minimálně 2x ročně. Dospělí užívají jednu
tabletu 2-3x denně (vždy na lačno). Pozor, nevhodné pro těhotné a kojící
a děti do 8 let..  

Obsahuje královskou houbu Shitake. Slouží k pročištění tlustého střeva,
ničí viry a zvyšuje imunitu. Regeneruje také játra a slinivku a pomáhá s
očistou od ekzémů, únavy, virů a parazitů.

 4. Pektinové kysele

Nápoj se podává 2x denně dle potřeby. Vynikající i pro děti. Mohou
užívat těhotné i kojící.

Chutný způsob, jak podpořit svůj trávící trakt. Zlepšují imunitu, trávení
a vyprazdňování. Obsahují prebiotika.
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II. fáze vnitřní očisty
ČIŠTĚNÍ, AKTIVACE A VÝŽIVA JATER (jinový orgán)
a párového jangového orgánu ŽLUČNÍK

 1. Bylinná směs s ostropestřcem mariánským

Vhodný od jara do podzimu.  POZOR. Nesmí jej užívat těhotné a kojící
matky a také osoby se žlučovými kameny a vysokým krevním tlakem.

Primárně čistí játra, ale pozitivní vliv má i na oči, nehty, šlachy, klouby,
vazivo, poruchy menstruace, neplodnost, gynekologické nemoci, PMS,
defekty pokožky, pigmentace, alergie, astma, ekzémy, lupénku, trávicí
procesy a urogenitální potíže, únavový syndrom. Zbavuje tělo toxinů,
pomáhá se zbavit únavy a podrážděnosti, zmírňuje otoky, odstraňuje
pigmentové skvrny, zlepšuje barvu pokožky, zrychluje látkovou
výměnu. 

Přetížení játra po zimě s sebou přináší zhoršenou
schopnost vyrovnávat se s vnějšími vlivy.
Pociťujeme často jarní únavu, začínají se objevovat
alergie, akné, ekzémy, deprese, migrény,
pigmentové skvrny, může docházet k blokaci
páteře, bolesti žeber, bolesti kloubů, artritidě, 
k hormonální nerovnováze nebo potížím se zrakem.

Nerovnováha v oblasti elementu dřeva se často
projevuje nadměrnou hněvivostí, agresí a zlostí. 

Kromě cílené detoxikace byste měli neustále
dbát na to, abyste svá játra nepřetěžovali
nevhodnou stravou a životosprávou obecně.

 2. Extrakt z plodu ostropestřce s riboflavinem
Po dopití čajové směsi s ostropestřcem přejdeme hned na tyto tablety.
Nikdy neužíváme společně. Vhodný také pro osoby s vysokým krevním
tlakem. Chrání a čistí játra, posiluje imunitní systém, podporuje trávení
a zrak, protinádorová imunita. 

 3. Funkční komplex Citrokalcevit

Možno užívat až tři měsíce v kuse. Doporučené užívání 4 tablety denně
(děti od 7 let 1-2 denně). Mohou těhotné i kojící matky.

Komplex minerálů a vitamínů slouží k odkyselení organismu a posílení
imunity. Pomáhá s trávením, s akné, s ekzémy a ženskými problémy. 
 Působí příznivě na psychiku, poruchy sluchu, deprese a při únavě 
 Vápník organického původu působí příznivě na stav ledvin, jater, vlasů,
nehtů, pokožky a kostí. 
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Vnější očista
Po celou dobu detoxikace zapojujeme následující
produkty, které působí na pokožku zvenčí.

 1. Tělová mořská sůl z Mrtvého moře

Před nalepením detoxikačních náplastí pomocí této soli rozproudíme
lymfu celého těla a zvlášť se zaměříme na plosky nohou, provádíme
masáž solí od plosek nohou směrem k srdci, aktivujeme tím lymfu a
krevní oběh.

Vyživuje pokožku mikro a makroelementy mořské soli. Soli mají velmi
hojivé účinky na různé typy dermatitidy a ekzémů či plísní.

 2. Denní bylinná vložka Energie života

Pokud neznáte bylinné fytovložky tianDe, začněte používat denní
bylinné nefritové vložky s anionty (aspoň 2 týdny), následně přejděte na
denní vložky Energie bylin s vyšší podílem bylin a teprve pak si udělejte
kúru s nejsilnější bylinnou denní vložkou Energie života.

Fytovložka s extrakty 38 bylin, které udržují přirozenou rovnováhu pH a
zabraňují zápachu. Bylinný obklad plný zdraví, který vyčistí sliznice
pohlavních orgánů, ničí patogenní a rakovinotvorné zárodky
a celkově podporuje imunitní systém. 

Mocný nástroj tradiční čínské medicíny na únavu, vyčerpání, stres, viry,
nachlazení , ženské gynekologické potíže, podporu plodnosti nebo
hormonální nerovnováha v období menopauzy.

Správně řízená detoxikace, to je postupná a jemná očista od toxinů a
dalších odpadních látek, které potřebujeme z těla vyloučit. Stejně tak
důležitá je podpora všech důležitých orgánů. Při tomto procesu má být
docíleno kompletní harmonizace.

 
Rozhodně stojí za to začít o své zdraví pečovat. Již dnes může začít váš
osobní příběh zdraví a krásy. 

 autorka článku
o jarní očistě těla

Petra Horáková
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Jana Hanzlíková

Fascinuje mě, jak se z plachých a nejistých žen
stávají sebejistí leadři.

rubínová ředitelka tianDe

Proč Ty a tianDe? Co tě na této práci nejvíc baví?

Pomáhat měnit svět. Potkávám se ženami, které
díky našim produktům nachází cestu k sobě,
k vlastní sebelásce. Když k nám přijdou, říkají - já
na sebe nemám vůbec čas... 
A po čase mi hlásí, že tianDe jim pomohlo si ten čas
najít. Mít se ráda, pečovat o svoje zdraví. Když si
ženy vyřeší třeba padání vlasů nebo ženské potíže,
které předtím řešily dlouhá léta, je to v jejich světě
velká věc.

Jsou to zdánlivě malé věci, ale myslím, že opak je
pravdou. My ženy jsme často v kolotoči povinností a
neumíme z něj vystoupit, protože je tu vždy někdo
důležitější než my samy. TianDe nás učí dát se také
na první místo. 

Co se týče pracovní úrovně, tak tam je ta podstata
podobná - přijde žena, která si nevěří, nezná svoje
talenty a dary a my jim je pomáháme objevit. Z
plachých a nejistých žen se postupně stávají silní a
sebejistí leadeři, kteří si plní i ty největší sny.
Někdy ty talenty znají, ale zatím nenašly způsob,
kde je naplno uplatnit a být za to náležitě
ohodnocené. Tohle všechno mě na mé práci
fascinuje.

Co Ti tato práce přináší?

Přináší mi pocit maximální seberealizace. Pocit, že
patřím do úžasného kolektivu a že mám světu co
předat. Jsem na stále se měnící cestě, baví mně i ten
proces práce na sobě. Chci posouvat svoje limity a
pomáhat je posouvat i u ostatních. Myslím, že je
skvělé, pracovat na stále lepší verzi sebe sama. 

Co by jsi doporučila ostatním? Kteří přemýšlí
jestli tuto příležitost nezkusit?

Aby zahodili všechny předsudky, které kdy slyšeli 
o síťovém marketingu. Mluvím z vlastní zkušenosti.
Aby otevřely hlavu a srdce. Pokud cítíte srdcem, že
ty produkty milujete, tak jen otevřete tu hlavu pro
příjem informací, které vás posunou dál. Nadšení,
upřímná touha pomoct sobě i dalším, vytrvalost a
každodenní krůčky, to je můj recept. Nenechte se
odradit, je to vaše cesta a vaše sny - nemusí dávat
smysl někomu dalšímu. 

Rozhovory s úspěšnými
Úspěch naší organizace stojí na desítkách, stovkách
nadšených žen, které si zamilovaly šířit filozofii
firmy a myšlenku Tradiční čínské medicíny dál
mezi ostatní populaci a pomáhat lidem s různými
problémy a starostmi. 
Dnes je mi ctí představit tři absolutně nejúspěšnější
ženy a hlavní tahouny naší organizace. 

Ženy, které mají absolutní chuť něco ve svém 
životě změnit, chuť pracovat, pracovat na 
sobě a posouvat věci dopředu.

Ode mě jim patří velké díky.
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Jiřina Radová

U nás uspěje každý, kdo má sny a silnou
sebedisciplínu.

rubínová ředitelka tianDe

Proč Ty a tianDe?

Zamilovala jsem se do produktů. Velmi souzním 
s tradiční čínskou medicínou. Před čtyřmi lety jsem
byla naprosto uchvácená výsledky, s čím vším mi
tianDe pomohlo.

Co Tě na této práci nejvíce baví?

Na této práci mám moc ráda příběhy žen. Jak
měníme lidem životy. Jak se ženy cítí s našimi
produkty lépe. Zlepší se jim kvalita vlasů. Přestanou
mít kruhy pod očima. Vyřeší si své dlouhodobé
potíže jako je bolestivá menstruace, akné, padající
vlasy, ekzém, myomy, cysty, menopauzu, a mnoho
dalších obtíží. Miluju pozorovat ty proměny před a
po. A také jsem vděčná, že si díky naší práci ženy
plní sny.

Proč doporučuješ tianDe dalším?

Cítím, že každá žena by měla mít pro sebe to
nejlepší. Kupovat si produkty, které skutečně umí
vyřešit mnoho obtíží. Kupovat si produkty, kde
rozdíly jsou vidět. Kde nákup kosmetiky pozná i
okolí, nejenom peněženka.

S čím konkrétně Ti pomohly produkty tianDe?

S padajícími vlasy, s kruhy pod očima, zhubnout,
s bolestivou menstruací.

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

V tom, že u nás uspěje každý, kdo má sny a silnou
sebedisciplínu. Jsem nadšená z toho, že je jedno,
jaké má kdo vzdělání, diplom, zkušenosti, znalosti.
Sem lidé přichází a mám pocit, že skládají
obrovskou zkoušku života. U nás uspějí paní, co
uklízely, co pracovaly v továrně u pásu, co řešily
existenční problémy, maminky samoživitelky, ženy
s nízkým sebevědomím.

Jediné - a to říkám stále 4 roky - co potřebujete je
počítač, internet, telefon a chuť naplnit své sny.
Toto podnikání je tak jednoduché! Máme to celé
připravené a stačí si jen říct ANO. Osobně tomu
říkám - říct novému životu ANO.

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

Co se týče dnešního světa a toho, co se kolem nás
děje, tak mně fascinuje, že se naší korporaci
podařilo propojit vše důležité, co nám vlastně tahle
doba ukazuje. Najít si  v uspěchaném světě čas na
sebe, věnovat se prevenci zdraví, převzít
zodpovědnost za vlastní život a možnost žít ho
kvalitněji na několika úrovních. 

Je to šance pro hodně lidí změnit sebe, a tím i svět.
A naše produkty lidi prostě potřebují. Denně. A my
umožňujeme mít je díky online světu rychle a
kvalitně dodané. Navíc ve vysoké kvalitě a s
unikátními ingrediencemi, které mají silnou tradici
ve východní filozofii. Podobné produkty na českém
trhu prostě nenajdete.
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Proč Ty a tianDe?

Celý koncept firmy tianDe mě naprosto uchvátil.
Výrobky denní spotřeby, na bázi TČM, cena,
neuvěřitelně štědrý marketing. TianDe mi vstoupilo
do života zrovna ve chvíli, kdy jsem měla zdravotní
problémy a výrobky mi ihned zabraly. V tu dobu
jsem také potřebovala udělat změnu ve své
pracovní stránce života. Nebylo to jednoduché a
nebylo to ze dne na den. Ale já prostě cítila, že
dělám správně. Že mi to za ty patálie, které jsem
pak absolvovala, prostě stojí. Rozchod s bývalou
firmou nebyl žádný med a já se bála...hodně...Teď
není dne, kdy bych nebyla vděčná za to, že se to
stalo a že i já můžu být součástí této úžasné firmy.

S čím konkrétně Ti pomohly produkty tianDe?

Pomohly mi hodně s dutinami. Mohla jsem odložit
kortikoidní spreje. Chronický zánět močového
měchýře je pryč. Zastavilo se mi padání vlasů.
Zlepšila se štítná žláza. Projevy lupénky takřka
nemám...nikdy jsem neměla tuto nemoc tolik pod
kontrolou jako za poslední roky, co jsem v tianDe.
Zlepšila se mi pleť. 

Co Tě na této práci nejvíce baví?

Naprosto mě naplňuje, když vidím štěstí druhých
lidí, když slyším, jak jim tianDe pomohlo, ať už je to
díky výrobkům, nebo díky marketingu. Baví mě
ženám pomáhat s jejich zdravím a krásou. Baví mě
jim pomáhat k finanční svobodě. Baví mě pro ně
budovat komunitu, kde se cítí dobře. 

Veronika Svačinová

Cestičku už před vámi vyšlapal váš lídr...Chyťte ho
za ruku a vydejte se na společnou cestu s ním.

rubínová ředitelka tianDe

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

Díky zkušenosti s podnikáním (mamky kosmetický
salon), vidím obrovskou sílu tohoto podnikání 
v tom, jak snadno lze začít. Bez velkých investic,
třeba hned teď… Naplánovat a zrealizovat klasický
podnikatelský záměr je obrovské “sousto”. Trvá to
dlouho, jsou s tím spojená velká rizika, stres,
závazky vůči zaměstnancům, bankám… V tianDe?
Můžete začít hned ten den, kdy se zaregistrujete a
stojí vás to pár set korun… Co hrozí, když to
nevyjde? Nic. Maximálně to, že jste do toho dali svůj
čas. To já považuji za jedinou investici do síťového
marketingu. 

Co by jsi doporučila ostatním, kteří přemýšlí jestli
tuto příležitost nezkusit?

Aby se nebáli učit se novým věcem. Každý úspěšný
lídr také začínal na zelené louce, bez vědomostí a
bez zkušeností. Stačí mít ten správný zápal,
skutečně chtít a dělat kroky, které vedou 
k úspěchu. Co je na tom to geniální? Že ty kroky
nemusíte vymýšlet vy. Nemusíte se zdržovat
metodou pokus omyl. Cestičku už před vámi
vyšlapal váš lídr...Chyťte ho za ruku a vydejte se na
společnou cestu s ním. 
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Skokan měsíce

nárůst organizace o 59%
nová pozice Manager

Haničko, gratuluji k nové pozici a moje otázka na tebe: Proč ty a
tianDe a jak jsi dosáhla takového nárůstu za únor?

Tiande mě okouzlilo, protože výrobky jsou vyráběné dle starých
receptur TČM, to mě na začátku hodně zaujalo. V té době jsem
ovšem hledala online podnikání a práci, kterou bych mohla dělat 
z domova. Obojí mi do sebe krásně zapadlo.

Nárůstu bodů jsem dosáhla díky šikovným ženám v mém týmu. Já
sama se cítím vedle nich skoro jako lenoch. Já se jim moc ráda
věnuji a dělám si pravidelně 1x za týden individuální zoom setkání.
Vždy probereme co řešily ten týden, jejich úspěchy neúspěchy.
Myslím si, že tohle je hodně důležité - být v pravidelném kontaktu
s pracujícími lidmi. Ony se mi už na začátku tímto způsobem
vyselektují na ty, co mají zájem a na ty, co si zatím ten čas
nenajdou. A ty první dosahují výsledky.

Hodně nám pomáhá Online škola, tam se děvčata naučí aktivitám
a já už to s nimi jenom dolaďuji. Samozřejmě Parettovo pravidlo
funguje i tady, takže ne všechny školu dokončí nebo se rozjedou.
Já si říkám, že každá má svůj čas a já jim ten čas dávám.

Hana Havlová

Každý měsíc budeme vyhodnocovat skokana
měsíce. Skokanem se stává ten, kdo má za uplynulý
měsíc nejlepší výsledky. Výsledky se měří 
v procentech a přednost mají nové pozice.

Tento měsíc máme skokany měsíce dva.
Gratulujeme Haně Havlové a Markétě Vysoké.   
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Markétko, gratuluji k nové pozici a moje otázka na tebe: Proč ty a
tianDe?

TianDe jsem si doslova zamilovala, velmi mi pomohlo po zdravotní
stránce a bylo pro mě velmi přirozené toto nadšení šířit dál. Je
úžasný pocit, když člověk může pomáhat lidem. Postupem času se
ke mě připojily úžasné ženy, které si tianDe zamilovaly tak, jako já
a šíříme tak společně lásku k tianDe dál… máme to v hlavě
nastavené tak, že lidem pomáháme a jsme přesvědčené o tom, že
jim produkty tianDe pomůžou. 

A to, že jsme tak vyrostly, to je to naše nadšení, ta touha pomoci
ostatním lidem ať už po zdravotní stránce, tak ukázat lidem
příležitost přivýdělku zvlášť v této těžké době. Snažíme se být
vytrvalé a trpělivé s pozitivní myslí na každém kroku.

Jsem moc vděčná za tuto příležitost, která mi změnila život. 
 Děkuji Jiřince za neskutečnou podporu, která se nám dostává a
celému mému týmu opravdu skvělých žen. Moc si vážím vaší
práce! JSTE SKVĚLÉ!!!

nárůst organizace o 50%
nová pozice Stříbrný ředitel

Markéta Vysoká

Každý měsíc budeme gratulovat novým pozicím. My všem ze srdce gratulujeme a přejeme hodně dalších
úspěchů a dalších spokojených zákazníků všem na pozici:
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STŘÍBRNÝ ŘEDITEL

MISTR
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Netoličková MichaelaBaliharová Andrea Bodnárová Ivanka

Szepsiová Marcela Zatloukalová Lucie

MANAGER

Vysoká Markéta Havlová Hana
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Bláhová Lucie Čejchanová Petra Friedmanová Ludmila Grubárová Terezia

Jarošová Alica Jarolímová Lenka Luhanová Veronika Křivánková Adéla

Kýpeťová Ivetka Pařízková Pavla Pružincová Jana Spetková Martina

Svobodová Veronika Snítilá Zuzana Šlegrová Soňa Netoličková Hana

Ursacherová Katerina Venclová Anita

PARTNER
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Bálková Andrea Bernardová Soňa Betáková Mária Dodeková Barbora

Hanáková Kateřina Hrušková Michaela Juricová Eva Lutovská Jana

Mračková Nikoleta Navrátilová Michaela Smetanová Jiřina Richterová Marcela

Velebová Kateřina Vokálová Michaela Vorlová Ivana Votavová Soňa

Vrbická Kateřina Zajíčková Martina

ŠKOLITEL



Co se chystá v dubnu?

Naplánovali jsme na letošní rok několik akcí a
konferencí. Pokud to půjde, budeme se
potkávat živě, ale momentálně nám doba
umožňuje pouze on-line setkávání.

A tímto vám chci představit a pozvat vás na
první takovouto akci:

V březnu nás všechny postihl lockdown a my jsme
se rozhodly, že se nebudeme trápit nynější situací a
brečet v koutě. Že se k tomu postavíme čelem a
využijeme tyto tři týdny k osobnostnímu růstu, 
k naučení se nových věcí a vytvoření nových
projektů a tuto dobu využijeme ke svému posunu.

Založili jsme STAR TEAM, ale o tom vám povím
až v dalším květnovém čísle našeho magazínu.

On-line

STAR TEAM ACADEMY
17. - 18. dubna 2021

"Společný růst a podpora - to je naše základní vize."

Nejúspěšnější ženy se podělí o svou moudrost, tipy, strategie a nápady,
které využily k dosažení úspěchu. O své životní příběhy. 
Oceníme a vyhlásíme nové pozice v našem STAR TEAMU
Přivítáme naši produktovou managerku Elenku Jesíčkovou, která bude
mluvit a učit nás principy Tradiční Čínské medicíny
Přivítáme hosta Davida Zbojka, který odstartuje 90 dňovku -
odstartujeme strategický plán růstu na 90 dní dle nejúspěšnějšího
světového marketéra Erica Worre.
Na konci této Akademie úspěchu získáte novou úroveň dovedností,
vytvoříte silnější a větší vizi a posílíte svou víru v sebe a své podnikání.

Čekají vás 2 dny plné plné motivace, inspirace, nadšení. 

Máme posledních pár lístků, pokud se chcete Akademie zúčastnit,
ozvěte se tomu, od koho máte tento magazín. 
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Do soutěže se započítávají všichni noví uživatelé = nové registrace nad
50 bodů.  
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je součástí naší struktury Ivany
Nohavové = STAR TEAMU
Vaše výsledky se budou zapisovat do tabulky- zapisovat se bude 10 a
více registrací
Vítěze vyhlásíme v květnovém čísle

Každý měsíc zde v magazínu vyhlásíme soutěž, která se jmenuje
DOPORUČUJEME TIANDE. Tento měsíc soutěžíme o značkovou kabelku
GUESS. Doporučujte tianDe a získejte tuto značkovou kabelku. Kdo v
měsíci dubnu doporučí tianDe nejvíce novým lidem - vyhrává. 

Podmínky soutěže

Soutěž na duben

Další číslo Magazínu úspěchů čekejte ve svých emailových schránkách začátkem května!
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