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Moji milí,
čeká nás červen, jeden z dalších krásných měsíců.

Co mi dává sílu a co mi sílu bere? Co mi dělá

V České republice se začíná rozvolňovat a my opět

dobře a co ne? S kým se chci setkávat a s kým mi

budeme mít větší volnost a svobodu a já cítím, že i

není dobře? Co dělá dobře mé hlavě a co mému

můj život se dostane do větší rovnováhy. Rovnováha

srdci?

je to, co hledám celý život, o tomto tématu jednou
napíši knihu :-). Proto je mi Tradiční čínská

Během pár měsíců jsem se naučila naslouchat

medicína tak blízká. Učí najít rovnováhu mezi

sama sobě a to přeji i vám. Pokud si zodpovíte na

energiemi JIN a JANG. A to je mé velké téma.

těchto pár jednoduchých otázek, tak se vám uleví,

Myslím si, že nejen mé, ale všech.

stejně jako mně.

Najít rovnováhu mezi prací a odpočinkem, vypětím
a klidem. Jsem růstová a tzv. “tažný kůň” a je to pro
mě velké téma, protože moje hlava mě táhne stále
něco vymýšlet, posouvat, modernizovat, zlepšovat.
Takže vyvážit ji srdcem je někdy těžké. Učím se
hodně z přírody. Kdyby nebyl příliv nebude odliv,
střídá se den a noc, a i příroda má 4 roční období,
kdy vše roste, pučí, kvete a v zimě se zklidňuje a

Jednou je potřeba trošičku věci, činnosti a lidi
oddělit, odpočinout si od nich a pak se vše
dostane do rovnováhy a vše šlape jak má.
Zajímavé je, že i když jsem oddělila “zrno od
plev”, tak za nějakou dobu se mi vše a všichni
vrátili zpět, ale v jiné podobě a já se pak cítila
šťastná a spokojená. .
Přeji všem krásný červen, užívejte si sluníčka,

spí.

radosti a svobody. Uvařte si kávičku, udělejte si

Červen je měsíc tenkého střeva a rovnováhy.
Tenké střevo v těle zajišťuje správné trávení. Podle
TČM funkce tenkého střeva odděluje tekutiny a

pohodičku a pojďte si přečíst další díl našeho
magazínu.

kontroluje příjem a přeměňuje - tzv. odděluje “čisté
od

nečistého”,

nepoužitelného”.

jinými

slovy

“použitelné

od

Jakékoliv zdravotní problémy

vyvstávají pokud je energie střev v nerovnováze.
Číňané říkají, že nerovnováha energií zapříčiňuje
nevyjádřené a nezpracované emoce. Pokud není

IVANA NOHAVOVÁ

střevo v rovnováze, člověk může mít v sobě zmatek,

Briliant Diamond Director

dál

se

může

projevovat

smutek,

frustrace,

nedostatek radosti a mohou nastat další zdravotní
problémy, ekzémy, lupénky, migrény, hemeroidy a
další
Před dvěma lety jsem právě v červnu měla období
jak já říkám tzv., že jsem se “ztratila”. Jedna moudrá
žena mě naučila se v tomto období nejen zaměřit na
trávicí systém, ale i na to, do jaké míry dokážeme
“svůj život strávit”. Jestli na některých věcech moc
nelpím a jestli dokážu některé věci jen tak hodit za
hlavu..
Vysvětlila mi, že červen je měsíc, kdy “oddělujeme
zrno od plev” a rozhodujeme o tom, co je pro nás
důležité a co nikoli. Podala mi pár otázek, u kterých
jsem si uvědomila, které věci mi dělají radost a
které ne, které věci mi přináší energii a které mě
vyčerpávají.
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Červen
Léto je elementem ohně a období srdce a tenkého
střeva
Teď v červnu bychom měli svojí pozornost zaměřit

V této souvislosti je velice důležitá i správná

na tenké střevo.

funkce lymfatického systému, správná funkce

TENKÉ STŘEVO je podle TČM párovým orgánem se

střevních klků, správné fungování močového

SRDCEM, chrání ho a zbavuje přílišné horkosti a

měchýře a ledvin.

napětí. Tenké střevo je jakousi vstupní bránou do

To je zase provázané, že ano?

našeho těla.

Právě nyní se mnohým z vás ozývají záněty

Víte o tom, že jeho délka je stejná, jako délka

močových cest !

tenisového hřiště? Proto bychom si měli dobře
rozmyslet, co do svého těla pustíme, a to fyzicky i

TČM připisuje tenkému střevu jednu důležitou

psychicky.

funkci, která může vysvětlit opakované záněty

SRDCE JE CÍSAŘ lidského těla z pohledu tradiční

močového měchýře bez bakteriálními nálezu.

čínské medicíny.

Často stres způsobuje horkost v srdci a aby tenké
střevo ochránili srdce před horkostí, odvádí jej

O důležitosti zdraví tenkého střeva se tradiční

močovým měchýřem pryč

systémy alternativní medicíny shodují s tou
současnou západní. Ta střevo označuje za náš

FYZICKÉ PROJEVY OSLABENÉHO TENKÉHO

druhý mozek. Mnoho studií potvrzuje, že řada

STŘEVA:

nemocí má základ právě v nedostatečném zdraví

bolestí žaludku,

střev, respektive jeho mikrobiomu. Tyto malé

nadýmáním

„potvůrky“ mají dopad na náš imunitní systém,

chronickým i akutním průjmem. Příčina

náladu nebo zdravou hmotnost. Tenké střevo je

průjmu může být z jídla, ze strachu, stresu,

zkrátka opravdové centrum našeho zdraví. Pojďme

emocí i špatných myšlenek energie

se proto podrobně podívat na to, jak mu v tomto

energetická nerovnováha ovlivňuje zdraví

období co nejvíce ulehčit a dobře o něj pečovat.

slinivky

Tenké střevo podle TCM řídí vylučování, odděluje

se špatným stavem tenkého střeva je

čisté od kalného. Jako čisté označuje čínská

spojována celiakie = nesnášenlivost lepku,

medicína esenciální látky, které poskytují výživu

který narušuje a poškozuje sliznici tenkého

organismu. Nepotřebné zbytky potravy odcházejí z

střeva a znemožňuje dostatek vstřebávání

těla ven. Zatímco čistá vyživující esence je

živin

dopravována pomocí čchi sleziny vzhůru do celého

Crohnova choroba - zánět zejména v poslední

těla, kalné klesá s podporou čchi žaludku dolů.

části tenkého střeva

Tuhý odpad pokračuje do tlustého střeva a

Bolesti v dutině ústní - zubů a horní čelisti,

nepotřebné tekutiny do močového měchýře. Pokud

bolesti v krku

je ale přeměňovací činnost čchi slabá, může

bolesti v podbřišku a bederní páteří

docházet k průjmům nebo chorobnému zadržování

otékání pod bradou, bolesti na vnější straně

moče.

šíje ramen a hlavy

Nejsilnější energie tenkého střeva je každý den

otoky na hlavě, závratě a hučení v uších,

mezi 13. a 15. hodinou, pokles jeho energie přichází

zhoršení sluchu, hluchota, zežloutnutí bělma,

mezi 1. a 3. hodinou ranní.

cévní onemocnění a poruchy centrálního

Úzce je tenké střevo také propojeno se slezinu a

nervového systému, revmatická a jiná

ledvinami. Toto propojení se ukazuje zvláště, když

onemocnění horních končetin

je oslabena jejich energie

vznik bradavic
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Jak doporučujeme podpořit tenké
střevo s přípravky tianDe?
ČÍM PODPOŘIT ZAŽÍVÁNÍ (zdravý mikrobiom)
1. Tibetský sběr
30 ti denní kůra s bylinnou směsí Tibetský sběr - podpora střev a ledvin

2. Mořská sůl
Několikrát do týdně sprchu a lymfodrenáže s tělovou mořskou solí. Kůže je náš
největší orgán, kterým odvádí toxiny ven a je potřeba lymfu rozpohybovat, navíc
díky tomuto procesu hubneme (3x týdně)

3. Master Herb
14-ti denní kúra s detoxikačními náplastmi Master Herb - dočistíme tělo a kdo
nestihl na jaře, doporučuji dát kůru na 3 týdny .

4. Jemná péče
10-14ti denní kúra s unikátní bylinnou intimkou, obsahující
fytokomplex z 38 bylin a z alunity Jemná péče - podpora pohlavních
orgánů a močové soustavy, prevence vzniku zánětů a podpora
močového měchýře a ledvin.

5. Ovocné kysely
Tenké střevo miluje prebiotika.

6. Slaviton
Bylinný fytogel Slaviton, pro dobrý spánek, proti stresu, uvolnění svalů, lymfu ,
proti křečím v nohou.
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7. Jahodový proteinový koktejl s inulinem
Při redukci hmotnosti, očistě organismu a zlepšení
fungování střev (zlepšení střevní peristaltiky).
Obsahuje kvalitní bílkoviny v optimálním poměru:
50-55 % syrovátkového a 45-50% rostlinného proteinu. Bez sóji, glutenu,
cukru, konzervantů, barviv a syntetických doplňků - produkt obsahuje
maximální množství přírodních složek, včetně aminokyselin

Jak podpořit srdce a střevo
Prodlužte si mládí
Přidejte do jídelníčku potraviny s vysokým

Čekanka, rukola nebo divoké byliny jako

obsahem vlákniny, naopak stopku dejte umělým

pampeliška vysušují, snižují napětí v organismu a

potravinám, cukru, živočišnému tuku a

usnadňují trávení. Vytvořte si barevnou krásu na

kupovanému pečivu. Pokud se bez pečiva

talíři a ozdobte si třeba salát jedlými květy

neobejdete, pečte si ho raději doma z potravin,

sedmikrásek nebo lichořeřišnice.

které tenkému střevu prospívají.

Blahodárné jsou fermentované výrobky, které

V létě převažuje energie ohně, která stoupá

obsahují přirozená probiotika, která jsou tak

nahoru. Náleží k němu hořká chuť, která vyrovnává

důležitá pro rovnováhu mikrobiomu v našich

nadměrný oheň, ochlazuje a stahuje. Ještěže léto

střevech.

nabízí tolik možností, sestavit zdravý jídelníček je
pak hračka!

Vyhněte se také kávě a alkoholu. V ranních

Využijte rozmanitosti Matky přírody, zařaďte co

mastné kyseliny např. Zlatý Amarant.

hodinách, ještě než posnídáte, doplňte omega 3

nejvíce sezónní zeleniny i ovoce a hurá na louku
pro bylinky!

1. Zlatý amarant
TOP pro posílení srdce a doplnění omega 3 mastné kyseliny, zdroj vitamínu E, antirakovinná látka, minerální látky, fosfor, draslík, hořčík, železo, Skvalen, prevence proti
infarktu, mrtvici, vyživuje JÁTRA, snižuje cholesterol a vysoký krevní tlak, pomáhá s ekzémy
a lupénkou, dermatitidou. Je vhodný jako prevence rakoviny či už pro onkologické pacienty,
zpomaluje růst metastáz a snižuje dopad ozařování na organismus
Zdravé lidi prevence: 1 měsíc (2 balení , denně 3 tobolky)
Nemocní a starší lidé: min 3 měsíce v kuse
Po 3 měsících pauza 1 měsíc.
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2. Citrokalcevit
Je to 100% přírodní přípravek a je zdrojem biologicky
dostupného vápníku, který umí tělo dokonale vstřebat.
Obsahuje CITRÁT VÁPENATÝ = IDEÁLNÍ ZDROJ VÁPNÍKU (osteoporóza).
Užívat mohou děti, těhotné, kojící.
Dodává vlasům pevnost a leskl. Udržuje zdravé zuby, kosti a pevné nehty.
Má protizánětlivý efekt (ekzémy, dermatitidy, akné, gyn. potíže).
Mizí po něm chutě na sladké, organismus lépe se spaluje.
ENERGIE - IMUNITA - ODKYSELENÍ
Užívat až 3 měsíce v kuse : 2 až 4 tbl denně
Pokud užíváme 3 měsíce v kuse, tak následuje pauza 3 týdny a pokračujeme.

2. Shousin
Jde o silný antioxidační komplex s jedinečnou houbu cordyceps.
Cordyceps prodlužuje mládí a oddaluje příchod stáří.
Aktivní složky komplexu pomáhají chránit tělo před ničivými účinky volných radikálů,
zpomalují proces stárnutí a zlepšují kvalitu života.
Podporuje paměť, zrak, zlepšuje imunitu, snižuje cholesterol, pomáhá na psychiku, posiluje
ledviny a močový měchýř a dýchací cesty, při nachlazení, odvádí toxiny, padání vlasů .
Užívat lze sž 3 měsíce - při únavě můžeme brát první měsíc 2 tablety denně (ráno a po obědě
do 15h, dále pokračujeme 1 tbl denně).

Petra Horáková

autorka článku
zlatá ředitelka tianDe

Přeji vám nádherný červnový čas prožitý v radosti.
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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.
V měsíci červnu představuji dvě silné ženy, které
mají o svém směřování jasno.

Hana Jahodová
perlová ředitelka tianDe

Nemusím si ze svého zaměstnání brát dovolenou...

Proč úspěšná realitní makléřka teď už podniká

Moje obavy o její budoucnost rostly. Díky Tiande

jinak?

jsme tyto migrény zmírnily natolik, že dnes již má
tento problém maximálně dvakrát do roka a vždy

Skoro 15 let jsem pracovala jako realitní makléřka.

migrénu zvládneme s našimi produkty.

Kdo tuto profesi zná, ví, že tady není nic zadarmo,
ví, že je to mnohdy tvrdý obchod, ví, že to na malém

Za druhé výdělky, které je možné dosáhnout ve

městě není ani extra příjem „na vyskakování“ a

velmi krátké době. Nijak zásadně jsem se tehdy

často je člověk z tohoto obchodu unavený a

nesnažila. Jen jsem povídala kamarádkám u kávy,

vyčerpaný. Ale já tu práci prostě milovala, ráda se

jak jsme s dcerou vyřešily migrénu a akné, jak jsme

totiž potkávám s lidmi, mám ráda kouzlo starých

u malé neteře zvládly ekzém na rukách. Šlo to

domů, moc ráda si představuji, jak by mohl daný

samo. Netrvalo dlouho a měla jsem od firmy balíčky

dům vypadat.

se zbožím každodenní spotřeby zdarma, řekla jsem

Jenže pravda je, že sice vyděláte pěkné peníze, ale

o tianDe více kamarádkám a za chvíli jsem měla

máte úměrně k tomu také obrovský finanční a

pravidelný příjem … Ohromila mě ta pravidelnost

hlavně časový náklad, jednou za čas také musíte

peněz.

obměnit auto, tiskárnu, školit se, a to, co jste

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

zdánlivě ušetřili je zase pryč. Navíc práce makléře
je velmi časově náročná.

Co mě absolutně přesvědčilo, proč tady chci být,

Co Tě na práci v tianDe nejvíce baví?

týdny! Tam jsem měla úraz a další měsíc jsem byla

bylo to, že jsem byla dva týdny na dovolené, dva
doma! To by mě v mojí profesi a troufnu si říct, že i

Za prvé neskutečná funkčnost produktů a

spoustu jiných podnikatelů, klidně i na rok

neskutečně pozitivní reakce mých blízkých i

odrovnalo, rok bych doháněla skluz chybějícího

zákaznic, taktéž moje osobní zkušenost, tedy

příjmu. Ale já už v tu dobu měla příjem v rámci

zkušenost, kdy jsme porazily velmi silné migrény

tohoto podnikání, v rámci podnikání s Tiande. Tady

mojí tehdy 13 leté dcery. Dcera trpěla častými a

jsem si teprve uvědomila, co mi toto jiné podnikání

velkými migrénami a pro zmírnění bolestí užívala

doslova nabízí.

velké množství analgetik.
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Po dvou letech jsem si uskutečnila můj obrovský

A takto si svůj život můžete změnit i vy, ať jste

sen.

účetní, zdravotní sestra, maminka na mateřské či

Nikdy, fakt nikdy bych nepomyslela, že se mi toto

důchodkyně, prostě každá.

může splnit. Můj příjem byl díky tomuto podnikání

Pomáhám nejen se zdravím a krásou, ale spoustě

docela rychle krásný a pravidelný a já mohla

žen v mém týmu také s tím najít sama sebe, být

konečně říct svému muži, ať dá výpověď z práce.

nezávislá, zdravá, šťastná a plnit si svoje sny. Tady

Tehdy pracoval ve vysoké manažerské pozici v

nepotřebuji žádnou kancelář, nemám žádné

automotive, kdo nevíte, toto jsou jedny z nejtěžších

náklady na nájem apod., mohu pracovat kdykoli a

pozic vůbec. Denní absolutní stres ho natolik

kdykoliv chci já, v podstatě mě nic neomezuje.

vyčerpával, že zdravotně šel obrovsky dolů.

Nemusím si ze svého zaměstnání brát dovolenou.

Dnes je on úspěšný realitní makléř, a díky tomuto
mému podnikání i on svoji práci může dělat

Učím se od těch nejlepších a toto učení předávám

absolutně v klidu, nehoní se a vrátil se mu úsměv.

dál. Mám tým žen, kterým jsem pomohla i s jejich

Díky příjmům v rámci tohoto podnikání jsem si

podnikáním.

mohla koupit nové auto a druhé jsem dostala jako
odměnu za svoje úspěchy. Byli jsme s rodinou na

Tuto práci totiž může zvládnout každá z vás...

několika dovolených, užíváme si společný čas.
.

.

Svatava Krouparová
perlová ředitelka tianDe

tianDe mění životy na mnoha úrovních – přesně
tak hodně a rychle, jak mu to dovolíme.

Proč Ty a tianDe?
Před 4 lety jsem trpěla na neustále se vracející

Nutno říct, že jsem nevěřila, že to půjde – i já jela v

opary a akné. U bývalé kolegyně jsem na

zajetých kolejích, o MLM jsem si myslela, že je to

Facebooku četla, že píše o alunitu a rozhodla se si

nefunkční systém a nelze v něm vydělat. Velice brzy

ho pořídit s tím, že za těch pár korun když to

jsem poznala a pochopila, jak bláhová jsem byla!

nepomůže, tak se nic nestane. Jiřinka se se mnou

Stále ještě jako máma na RD přináším každý měsíc

spojila a probrala, co vše dalšího řeším. Výsledkem

do domácího rozpočtu skutečně úžasnou sumu,

toho byl můj založený účet a první balíček na cestě.

Vyrostla jsem osobnostně, objevila v sobě ztracenou

Zanedlouho jsem zjistila, že jsem těhotná...

ženskost a dělám něco, co mne neskutečně baví už
od dětství – pomáhám dalším lidem.

Láska k produktům sílila – a já se cítila, jako by mi
někdo vyměnil mé docházející baterky! Všude jsem

To vždy bylo mým posláním a zde to jen dostalo

mluvila o tom, co tiandí produkty umí, jak mi s čím

oficiální ráz.

pomohly – celá rodina, všichni blízcí, kamarádi i
manželova rodina na mě koukali jako na blázna.

Proč doporučuješ tianDe dalším ?

Nicméně i oni skrze mne produkty poznali a zjistili

Protože si myslím, že každý si zaslouží to nejlepší.

jakou mají sílu...

Mnoho z nás se spoléhá na doktory, věří reklamám

Když pak Jiřinka na konci prvního měsíce přišla s

v televizi a nejde cestou, která by pro něj mohla být

otázkou, zda bych si nechtěla touto formou

efektivnější.

přivydělat, bylo vymalováno.
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Třeba právě reklama je uměle vytvořený klam –

Pak jsem poznala tianDe a zjistila jsem, že život se

firma vymyslí produkt, zrealizuje výrobu a najme

dá prožít i jinak než jen celý den v práci. Zjistila

někoho, kdo pomocí marketingu vymyslí, jak ten

jsem, že má „kancelář“ není fyzické místo, ale je to

produkt dostat do popředí zájmu lidí. Systém

všude, kde jsem já.

síťového marketingu je oproti tomu mnohem

S tianDe jsem získala svobodu jak místní, tak i

upřímnější, jasnější a jednoduchý – sama mám

finanční, ale osvobodilo mne i duševně.

něco, co mi pomáhá, tak proč by to nemohlo

V předchozí praxi jsem měla štěstí na firmy – vždy

pomoci i tobě!

jsem pracovala někde, kde jsem to milovala – ale

tianDe je pro mne srdcovou záležitostí stejně jako

ruku na srdce – ta energie pro každou firmu mi

mé klientky. Ke každé se snažím přistupovat

většinou po 3 letech začala docházet a ohlížela jsem

individuálně – v mnoha případech z tohoto

se po změně. V neděli odpoledne už mi brnělo

„vztahu“ vznikne přátelství a už to opravdu není jen

břicho, protože jsem věděla, že volno končí a v

o produktech.

pondělí se vstává a jde se makat! V tianDe jsem přes
4 roky a miluji ho čím dál tím víc! Neděle mi už nic

Nikdy bych nedoporučila nic, o čem něco nevím,

nedělá – spíše se těším na pondělí, když budu moci

nejsem o tom přesvědčená. Líbí se mi, když mé

zvednout telefon a obvolat své klientky, navázat

nové klientky hlásí zpětné vazby na to, co jsem jim

nové kontakty a prostě věnovat se tomu, co mne

doporučila a jsou z 98% vždy v naprostém úžasu, že

neskonale baví.

to OPRAVDU FUNGUJE a jsem ráda za každou
kolegyni, která v rámci mého týmu započne

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

spolupráci a zjistí, že opravdu velmi snadno

V tom, jak je to nesmírně přirozené a ve své

dosáhne na balíček za 1kč nebo domů přinese pár

podstatě jednoduché. Všechny cesty již někdo

tisíc navíc!

prošel, vyšlapal – vymyslel! Na nás už je pak jen

Vidět tu euforii – doslova cítit tu zhmotněnou

rozhodnutí, kterou z těch cest se vydáme. Všichni

energii celého toho procesu a srdečnou a upřímnou

jsme zvyklí sdílet – je pro nás naprosto přirozené

radost z toho, že se žena dostane z té své kukly a

říct kamarádce, že jsme viděli fantastický film a ať

změní se v nádherného svobodného motýla – to je

se na něj podívá.. Nebo je přeci normální a jasné, že

pro mě největší radostí. Proto doporučuji tianDe –

mamince či tetě doporučíme tu úžasnou cukrárnu,

protože mění životy na mnoha úrovních – přesně

ve které nám bylo dobře. Za všechna tato

tak hodně a rychle, jak mu to dovolíme.

doporučení ale nedostaneme nic od těch
provozovatelů – zbyde nám jen dobrý pocit z toho,

Co Ti tato práce přináší?

že jsme někomu dobře poradili. A v tianDe to

Zjednodušeně řečeno absolutní svobodu. Vždy jsem

funguje tak, že za takové doporučení něčeho, z čeho

žila v tom, že jestli chci mít krásný život, občas se

jsme sami nadšeni a co nám funguje, dostáváme od

někam podívat a mít finanční rezervu pro „strýčka

firmy odměnu jako poděkování. Přijde mi to

příhodu“, potřebuji pracovat. Neznala jsem nic

úchvatné!

jiného – přišlo mi normální chodit do práce od 9ti

Perfektní je také to, že naše produkty lidé používají

do skoro 18ti hodin.

denně – i kdyby je nekoupili u nás, jdou a koupí je v

Z malé vesnice u Opavy jsem se přestěhovala do

drogerii. Není to tedy o utrácení peněz navíc. Jde

Prahy a tam se nechala unést silou toho města.

jen o to začít používat produkty, které jsou

Všichni jezdili do práce a trávili v ní veškerý den.

zajímavé, cenově dostupné a v mnoha případech

Proč já bych to měla mít jinak? Pak jsem potkala

taky multifunkční – a to jsou ty naše!

svého manžela a začali jsme cestovat po světě –

V neposlední řadě je zde samozřejmě znovu ta

odjeli jsme na celý měsíc a i když jsem svou práci

svoboda – pracuji tehdy, kdy mohu, na místě, kde

milovala, nechtělo se mi vracet. A měsíc pryč
znamenal

další

rok

bez

dovolené

nebo

zrovna jsem a když k tomu mám vhodné podmínky

s

– který „klasický“ podnikatel toto může říct?

neplaceným volnem.
.
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Co by jsi doporučila ostatním? Kteří přemýšlí zda
tuto příležitost nezkusit?
Neváhejte a pusťte se do toho! Na rozdíl od

A pak uvidíte, že síťový marketing již vlastně

ostatních podnikání zde nemáte žádný vstupní

provozujete, jen za něj nejste zpětně odměněni.

kapitál a vlastně žádné riziko! Když to hodně

Skočte do tohoto rozjetého vlaku a nechte se unést

zjednoduším, tak začnete a buď to půjde, nebo to

energií, kterou s sebou přináší! Co je na tomhle

nepůjde. Zamyslete se, kolikrát jste – jakoukoliv

totiž nejlepší je to, že nemůžete ztratit – můžete jen

formou – v předchozích dnech či týdnech někomu

získat!

něco doporučili.
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Skokan měsíce
Ráda bych pogratulovala 3 ženám, které tento měsíc
měly opravdu až neskutečné výsledky. Největší
nárůsty. Jde vidět, že je práce baví a s radostí
předávají principy TČM mezi další lidi.
1. Alena Červinková - nárůst 154%
2. Jana Paluzgová - nárůst 148%
3. Soňa Daniecová - nárůst 144%
Skokanem měsíce” se stává Alena Červinková. Opět
žena, před kterou smekám klobouk dolů. Její měsíční
nárůst je 154% , což je neuvěřitelné.

Já Alence gratuluji, přeji další a další úspěchy a pro čtenáře

Alena Červinková

magazínu Ti podám pár otázek. Proč ty a tianDe?

Pracuji jako terapeut tradiční čínské medicíny, věnuji se
akupunktuře a fytoterapii. Právě proto mě produkty tianDe
zaujaly svým bylinným složením a velmi rychle si mě získaly svou
účinností. To byla ta chvíle, kdy jsem se rozhodla zařadit je do
svého sortimentu a jejich používání šířit dál.
Komu těmito produkty nejvíce pomáháš?
Vzhledem k tomu, že více než 90% mé klientely tvoří ženy, se
kterými řeším jejich potíže a učím je, jak mají pečovat o své zdraví,
tak mě jako první oslovil "ženský program", který jsem zařadila do

nová pozice Ředitel

nárůst organizace o 154%

léčby ve své praxi.
Co Ti na této formě prodeje - doporučování tianDe vyhovuje?
Přiznám se, že jsem nikdy moc nepreferovala cestu nepřímého
prodeje, až tianDe mi ukázalo, jak tento systém může být štědrý a
spravedlivý. Navíc jsem patřila k těm, kteří museli v této době
omezit svoje podnikání, tak jsem uvítala, že si moje klientky mohly
produkty pořídit na doporučení samy z pohodlí domova. Navíc
pokud se někdo rozhodne touto formou podnikat, nepotřebuje k
tomu žádné finanční prostředky, takže jsou si všichni rovni...
Východní medicína je hlavně o prevenci a pěstování života. A
proto neberte své zdraví jako samozřejmost, pečujte o fyzické i
duševní zdraví zároveň.
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SAFÍROVÝ ŘEDITEL

Michaela Holinská

Jiřina Radová

RUBÍNOVÝ ŘEDITEL

Denisa Černá

Ivana Valachová

PERLOVÝ ŘEDITEL

Hana Hübschová

Marta Neumannová

Michaela Nováková

ZLATÝ ŘEDITEL

Lenka Bartók

Zuzana Faldynová

Zuzana Chramostová

Hana Hodulíková

Markéta Vysoká
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Petra Horáková

Lucie Weissová

STŘÍBRNÝ ŘEDITEL

Božena Bubnová

Lucie Fikrlová

Vlaďka Kolouchová

Eva Mašatová

Věra Nárožná

Alena Novotná

Jana Ondová

Katka Petrášová

Gabriela Sobíšková

Lenka Uvírová

GRAND ŘEDITEL

Soňa Adamcová

Jitka Caldová

Věra Václavíková

Gabriela Činovcová

Pavlína Zajícová
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ŘEDITEL

Ivanka Bodnárová

Miroslava Borbélyová

Alena Červinková

Soňa Daniecová

Marie Dmitrijeva

Vlaďka Dušáková

Jana Ganderáková

Tetjana Grambalová

Miroslava Hamroziová

Hana Havlová

Alica Jarošová

Kamila Lukešová

Veronika Netoličková

Jana Paluzgová

Anna Rylichová

Jana Svobodová

Otakar Svozil

Marcela Szepsiová

Simona Zadražilová

Eliška Žlebková
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MANAGER

Pavla Doleželová

Markéta Hrádková

Michaela Hrušková

Jana Janíková

Jitka Kordová

Jindřiška Kubíčková

Jitka Líkařová

Šárka Malá

Pavla Nábělková

Michaela Netoličková

Monika Pithartová

Naďa Sklenářová

Markéta Švíková

Michaela Vokálová

Věra Vytlačilová
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MISTR

Betáková Mária

Bubníková Radka

Dodeková Barbora

Dvořáková Lucie

Grubárová Tereza

Guothová Alžbeta

Hanáková Kateřina

Holubová Silvia

Jarolímová Lenka

Jirásková Martina

Juricová Eva

Kábrtová Jana

Kratochvílová Radka

Kuželová Pavlínka

Litochlebová Eva

Lopatová Jana

Lutovská Jana

Machová Soňa

Navláčilová Jana

Netoličková Hana
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MISTR

Novotná Karolína

Pařízková Pavla

Pružincová Jana

Přibylová Tereza

Řehulková Zuzana

Snítilá Zuzana

Spetkova Martina

Svobodová Veronika

Šedivá Lenka

Šourková Dagmar

Špačková Lucie

Tkáčíková Mária

Ursacherová Kateřina

Vargová Iveta

Venclová Anita

Vorlová Ivana
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PARTNER

Bálková Andrea

Brátová Mária

Cebulová Kateřina

Davidová Martina

Gabrhelová Dominika

Giecková Juřicová Tereza

Grejtaková Emília

Guothová Michaela

Hajtlová Simona

Havířová Pallová Romana

Havlová Aneta

Hirková Andrea

Hlaváčová Jiřina

Hůlková Veronika

Hýblová Ester

Jakubčová Blanka

Kaisnerová Martina

Kaňuková Jana

Karasová Jana

Kinclová Pavla

18

PARTNER

Klinkáčková Šárka

Košnerová Božena

Kotanová Marie

Kováčová Pavla

Krobová Věra

Kubesová Věra

Kudrnová Tereza

Liptáková Jiřina

Marešová Lydie

Matýsková Eva

Moraru Rytířová Lucie

Moravíková Slávka

Mulicová Emília

Navrátilová Michaela

Nedecká Gabriela

Němcová Dagmar

Podhradská Gabriela

Popelková Bronislava

Schořovská Monika

Smetanová Jiřina
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PARTNER

Sýkorová Jana

Šímová Růžičková Romana

Škodová Janka

Šlechtová Ivana

Tesárková Hana

Trávníčková Antonie

Tyminská Marija

Valkusová Eliška

Vitásková Lenka

Votavová Soňa

Zabakova Miroslava

Zajičková Martina

Žilíková Lucia
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ŠKOLITEL

Beránková Irena

Boldišová Katka

Brynychová Aneta

Burianová Marie

Davídková Ivana

Drahotová Michaela

Fialová Ivana

Francová Koubová Martina

Hájková Hedvika

Harabišová Kateřina

Harazimová Karin

Horešovská Helena

Hradílková Markéta

Hubálková Hana

Chládková Kamila

Jašková Monika

Jurišová Adriana

Kadlecová Květa

Knapová Kateřina

Knopová Silvie
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ŠKOLITEL

Kolomazníčková Petra

Krupičková Petra

Kučerská Danuše

Lapčíková Šárka

Ležáková Miroslava

Macková Kateřina

Machalová Tereza

Malá Mirka

Mičáková Miroslava

Mikulková Iva

Němečková Monika

Nováková Denisa

Patočková Květoslava

Pavelková Lucie

Pilská Irena

Plášilová Jana

Polášková Lucie

Pourová Helena

Prnková Martina

Schulzová Lucie
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ŠKOLITEL

Strakayová Jana

Szalaiová Dušana

Šedivá Jitka

Šnídlová Karla

Tomková Monika

Triščikova Miriam

Unzeitigová Monika

Vaňová Adéla

Vrba Josef

Zachařová Blanka

Zatloukalová Jarmila

Zvárová Ilona
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Soutěž Doporučujeme tianDe
Mám tu čest Vám představit vítěze soutěže za

Vyhrála jsi soutěž, kdy jsi splnila všechny podmínky

BŘEZEN - bílou značkovou kabelku GUESS vyhrála

soutěže a DOPORUČILA JSI TIANDE nejvíce lidem

Petra Horáková - Zlatá ředitelka tianDe. Peti,

za nejvíce bodů.

gratulujeme.

Jaký to byl pocit, když ses dozvěděla, že jsi vyhrála?
Za naší práci jsme luxusně odměněni a můžeme

Petra Horáková

dostávat i bonus v podobě zážitků nebo překvapení.
Jedno velké překvapení na mě čekalo právě dnes.
Večer jsem přijela domů a za dveřmi mně čekal
ohromný balíček a v něm nádherný dárek, který jsem
dostala jako odměnu za svou práci. Nebudu to tajit,
moc mě potěšila kabelka GUESS. A jaké bylo další
překvapení? Kabelky to byly totiž rovnou dvě, radost
dvojnásobná. Přesně takovou 2v1 jsem si dlouho
přála, světlou velkou kabelku na léto.
Děkuji, že nás stále takto motivujete posouvat se dál a
ještě máme možnost získat takové krásné dárky .
Děkuji za tuto podporu. Moc a moc děkuji za takové
možnosti a tak luxusní dárek. Obrovské děkuji.

vítězka kabelky Guess

Každý měsíc zde v magazínu vyhlašujeme soutěž,
která se jmenuje DOPORUČUJEME TIANDE

Spojujeme se s těmi nejlepšími, proto jsme pro Vás
vybrali firmu Swarovski, která se stala prvotřídní
světovou značkou šperků a doplňků.
I tento měsíc soutěžíme. Tentokrát tedy o šperky
SWAROVSKI. Vítěz soutěže získává dárkový poukaz v

Podmínky soutěže

hodnotě 3.000,- Kč.

Do soutěže se započítávají všichni noví uživatelé =
nové registrace nad 50 bodů.

Šperky dle vlastního výběru vyberte na stránkách zde:

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je součástí naší

www.swarovski.com/cs-CZ

struktury Ivany Nohavové = STAR TEAMU
Vaše výsledky se budou zapisovat do tabulkyzapisovat se bude 10 a více registrací
Vítěze vyhlásíme v červnovém čísle

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