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V červenci a v létě se soustředíme na naši životní
energii.
Máme tady to nejkrásnější období v roce, období
letních prázdnin a dovolených, na které jsme se
všichni těšili. Přišel čas siest a odpočinku. Já 
v tomto období budu opět hledat rovnováhu. 
Na jednu stranu budu odpočívat, relaxovat i lenošit,
ale také moc dobře vím, že se mě zima zeptá: “Co jsi
dělala v létě?” Na podzim vždy sklízíme ovoce a 
u nás v tianDe obzvlášť. Ale ten, kdo v létě nezasadí,
tak na podzim prostě nesklidí. Takže nejen u nás,
ale myslím, že i u vás je potřeba vše vyvážit. Opět
najít rovnováhu mezi energiemi JIN A JANG.

Dle TČM je v červenci nejohroženější systém
krevního oběhu a řadí se k elementu ohně . Energie
ohně stoupá nahoru, v létě více projevujeme emoce
radosti a smějeme se. Léto je pro mnohé období
radosti. Což jsou emoce srdce

Krevní oběh je oheň v našem těle.
V těle máme 2 krevní oběhy. Jeden malý a jeden
velký. Malý krevní oběh vhání krev ze srdce do plic,
kde dochází k jejímu okysličení. Velký krevní oběh
tuto okysličenou krev (tedy obohacenou o kyslík)
rozvádí po těle. Navštíví každý kout našeho těla. Na
cestě zpět odvádí z těla „toxiny“, resp. látky, které
naše tělo již nevyužije a je třeba je vyloučit pryč. 
S trochou nadsázky lze říci, že krevní oběh je to, co
roznáší život po našem těle. Krevní oběh je často
spojován s emocí strachu - strachu ze života,
případně vyhraněným názorem na něj. V létě 
s námi budou cloumat určité emoce. Krevní oběh
nám ukazuje, že navzdory všem událostem, kterými
procházíme (ať už jim dáme jakékoliv zbarvení),
život jde dál. Je třeba si tento koloběh (oběh)
uvědomit a jít s proudem (krví a energií).

V tomto období budeme i hodně hodnotit. Máme za
sebou polovinu roku. Často nás to bude vést do
minulosti. Budeme hodnotit, zda jsme to či ono
udělali správně a bude nás to hodně vést do
budoucnosti a sami sebe se budeme ptát, jak si
představujeme další polovinu roku.

Proto si často připomínejme, že je potřeba si užít
“tady a teď”. Ale naše mysl to na nás bude stále
zkoušet. 

Pokud se vám nedaří se zpřítomnit, tak na to mi
vždy pomáhají otázky: Co vidíš? Co cítíš
(nosem)? Co slyšíš? Jak se cítíš (po těle)? Když si
na to odpovíte, tak se napojíte sami na sebe a na
přítomnost.

Oheň, horko, rudá barva a vysoká fyzická aktivita
bude vládnout po celý měsíc. Krevní oběh je
uzavřený systém, který je tvořen zejména srdcem
a cévami. Je potřeba zpomalit, zklidnit tělo.
Pravidelně ho chladit. Hodně mi už několik let
pomáhá ranní otužování. Ranní sprchu vždy
zakončím studenou vodou a v tomto období je
ideální začít. Pokud jste ještě nezačali, vřele
doporučuji. Pokud budete u moře a ještě jste
nezkoušeli ranní plavání v moři, tak to je můj
další tip. 

Přeji všem krásný červenec, užívejte si sluníčka,
radosti a svobody. Uvařte si kávičku, udělejte si
pohodičku a přečtěte si další díl našeho
magazínu. Budeme prožívat dlouhé letní dny,
budeme aktivní, plní radosti a síly ze slunce.
Začneme sklízet šťavnaté plody, ve kterých se
urodila energie léta. Budeme houbařit, někteří
zavařovat, sušit plody - prostě užívat si toho, co
nám příroda nadělí. Letos se obzvlášť budeme
potkávat s přáteli (protože jsme se dlouho
neviděli). Já se těším a věřím, že i vy všichni si
užijete poznávání nových míst, chutí a cestování.
Prožijte léto ve zdraví, pohodě, radosti a
odpočinku. 

Udržuje naše tělo a mysl v rovnováze. Dobře se o
něj starejte.
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Moji milí, 

I V A N A  N O H A V O V Á
Briliant Diamond Director



Prázdniny a dovolená
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Začala doba, kdy se všichni těšíme na dovolenou a já se zeptala svojí kolegyně Lucie Strouhalové - stříbrné
ředitelky tianDe co ji nikdy nechybí v její cestovní tašce a co by doporučila vám čtenářům vzít sebou na
dovolenou? 
Které produkty má s sebou na všechny cesty, a které ji už mnohokrát velmi pomohly?

Co rozhodně musíte přibalit

 1. Alunite
Sopečný minerál, který eliminuje zápach, takže funguje jako deodorant. Pro mne je
ale součástí i dovolenkové lékárničky, protože zklidňuje pokožku po holení nebo po
pobytu na sluníčku, zastavuje drobná krvácení, urychluje hojení ran a štípanců.
Roztok z něj používám také při bolesti v krku nebo zánětu dásní. Stačí ho na chvíli
ponořit do vody a roztok je hotový.

 2. Alunite ve spreji se šalvějí
Mám vždy v baťůžku nebo kabelce. Používám ho hlavně jako deodorant, v horku na
osvěžení, ale díky šalvěji odpuzuje také hmyz, takže ho používám jako ochranu před
klíšťaty v lese, ale i při horkých letních večer proti náletu komárů. Stříkám s ním
nejen nás a děti, ale taky našeho pejska.

 3. Slaviton
Mně už několikrát při dovolených doslova zachránil. Jednak pomáhá při oteklých a
těžkých nohách po dlouhých výletech, ale uleví také spálené pokožce, kterou
příjemně zchladí. Dokáže ulevit také při kašli, stačí namazat hrudník.

 4. Náplasti Jian Kang a Wutong
Součástí mojí dovolenkové KPZ (krabička poslední záchrany) jsou vždy i náplasti
Jian Kang a Wutong. Náplast Wutong lepím vždy při jakékoli bolesti, ať už je to
bolest hlavy, zad, zubů, menstruační bolesti nebo namožené svaly. Jian Kang mi
pomáhá při nachlazení a rýmě.



 5. Jemný gel pro intimní péči

kratší cestu, často ho beru i místo šamponu na vlasy.

Nikdy na něj nezapomínám. Obsahuje přírodní výtažky 
z aloe vera, šalvěje, heřmánku, meduňky a koloidní stříbro. 
To má silné antibakteriální účinky, takže zbaví tělo bakterií. 
Obsažená kyselina mléčná zase pokožku zvlhčuje a hydratuje. 
Gel je velmi šetrný, proto ho můžou používat i děti. Pokud jedu na 

 6. Tělové mléko z řady Cyprida s konopným olejem

s konopným olejem. Obsahuje D-panthenol a včelí vosk, a je vhodný i na velmi
suchou a dehydratovanou pokožku. Kterou regeneruje a podporuje ji i po působení
ultrafialových paprsků a suchého vzduchu.

Po každé koupeli natírám sobě i dětem pokožku tělovým mlékem z řady Cyprida 

 7. Krém na obličej s mucinem hlemýžďů
Co se týče péče o pleť, ráda využívám menší „cestovní“ balení. Tudíž na všechny
cesty se mnou jezdí Vícefunkční krém na obličej s mucinem hlemýžďů, který
regeneruje pokožku. Proto ho také ráda používám na sluníčkem spálenou nebo jinak
poškozenou pokožku, ale také při odřeninách nebo exému.

 8. Sérum na pleť s proteiny a hedvábím

s proteiny hedvábí, známé u nás spíše jako „rybičky“. Sérum je baleno
do jednotlivých kapsliček, takže není nutné brát cele balení, ale jen
přesný počet kapsliček na jednotlivé dny. Sérum pleť hydratuje a
pokožka je po něm klidnější, hebčí a krásnější.

Pleť je potřeba také hydratovat, proto s sebou vozím sérum na pleť 

 9. Vložky Jemná péče

Už mnohokrát mi pomohla, nejen na dovolené.

A poslední můj tip, co přibalit s sebou na 
dovču, je vložka Jemná péče, která vyrovná 
pH sliznice po koupání v bazénu. Specifickým 
složením bylin tato vložka působí taky na 
močové cesty. Pokud trpíte na zánět 
močových cest, nebo podobné urologické
problémy, používejte tuto bylinnou vložku jako
podporu vaší léčby. 

Přeji vám krásnou dovolenou plnou odpočinku, dobrého jídla a skvělých zážitků.
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autorka článku
stříbrná ředitelka tianDe

Lucie Strouhalová



Proč Ty a tianDe?

Jsou to tři roky zpět, co jsem řešila masivní
vypadávání vlasů, syn strašné akné. Náhodou jsem
na Facebooku narazila na tianDe a zaujal mě
sortiment, skupinka báječných žen, které si
vzájemně radily a pomáhaly.. A protože mně a ani
synovi kožní lékař nepomohl, chtěla jsem vyzkoušet
vše, o čem tam ženy psaly.
Okamžitě jsem se do tianDe zamilovala, přestaly mi
padat vlasy, syn se konečně nestyděl za svůj obličej,
manžel si chválil náplasti proti bolesti.

Co Tě na práci v tianDe nejvíce baví?

Protože v tianDe věřím, produkty pomohly mé
rodině, přátelům, známým a já je s láskou
doporučuji dál.
Miluji svoji práci, je úžasné pomáhat ostatním
ženám vyřešit jejich problémy, pomoci jim od
padání vlasů, od bolesti, je úžasné být pro ně
člověkem, který tu je jen pro ně. S oblibou říkám
Kdykoliv, cokoliv, jsem tu pro vás a vnitřně to tak
opravdu cítím. Jsou to mé ženušky, se kterými mám
dobrý vztah. 
A když pak čtu jejich nádherné zprávy, jejich
poděkování, vím, že jsem na správném místě.

 Co Ti tato práce přináší?

Na prvním místě přátelství. Díky této práci jsem
poznala spoustu úžasných žen, ať to jsou kolegyně,
nebo zákaznice . Jsou úžasné a já si jich moc vážím.
Já jsem vůbec nechtěla pro tianDe pracovat a ani
jsem nevěděla, že to jde, přišla jsem jako
samospotřebitelka,  máma od čtyř dětí, která chtěla
pomoci od svých problémů. Ale v naší báječné
skupince jsem si všimla, že ženy nakupují za 
1 korunu a byla jsem zvědavá, jak je to možné. I já
chtěla ušetřit za kosmetiku a drogerii..
A tak začal můj příběh.
Příběh o splněných snech.  Ano, opravdu.

Co jsi díky tianDe dokázala a získala?

Spoustu věcí! Naučila jsem se mluvit s lidmi, pro
někoho banalita, ale pro mě obrovský problém a
obrovské překročení komfortní zóny. Ale stálo to za
to! Protože to, co pak následovalo, to byla jízda :)
Já díky své lásce v tianDe mohla zaplatit dětem
školní výlet, na který jsem z rodičovského
příspěvku opravdu neměla, mohla jsem koupit boty
všem dětem najednou. Splnila jsem sen celé rodině,
letět k moři. Největší odměnou byly rozzářené oči a
úsměvy mých dětí.

Alena Mikulášková

tianDe je pro mě příběh o splněných snech.

perlová ředitelka tianDe

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. 

5

V měsíci červenci a srpnu představuji dvě silné
ženy Alenu a Michaelu, které si díky tianDe plní ty
největší sny.



Michaela Nováková

Když máš z něčeho strach, udělej to hned. Odvahu
dostaneš později.

perlová ředitelka tianDe
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Proč Ty a tianDe?

tianDe jsem znala ještě před léty, než jsem se
rozhodla s touto firmou podnikat. Jako
administrativní pracovnici mě neustále ze sezení
trápily oteklé, těžké a unavené nohy a už tenkrát jsem
si chodívala kupovat - objednávat do malinkaté
prodejničky na náměstí Slaviton, který mi od tohoto
nepříjemného pocitu velmi ulevoval a neskutečně
pomáhal. Tenkrát by mě ani ve snu nenapadlo, když
tento produkt začínal, že se mi dostala do rukou
budoucí jednička na trhu v rámci produktu s tak
multifunkčními účinky, a když jste 
s něčím spokojeni, tak je jasné, že rádi a s čistým
svědomím, doporučujete dále těm, které právě
podobný problém trápí. A tak jsem už tenkrát jen tak
pro radost tianDe doporučovala.
Po letech přišel ten osudný okamžik, kdy mi má
kamarádka a nyní i má sponzorka Hanička jednoho
rána volala, že se rozhodla přivydělat si s touto
firmou během mateřské. Sdílela, jak moc je nadšená 
s finančním ohodnocováním této firmy, že se musí se
mnou o ten zážitek i možnost, podělit. 
A protože jsem byla také čerstvě pár měsíců doma 
s miminkem, tak věděla, že bych byla také za nějakou
tu korunku k rodičovskému příspěvku, ráda. 
Po tom, co mi Hanička stručně vysvětlila, jak firma
funguje a jaké jsou podmínky k tomu, abych mohla
začít stejně vydělávat jako ona, usoudila jsem, že
nemůžu nic ztratit.

A že můžu jen maximálně získat, a to buď jen další
zkušenost do života a nebo úspěch, který mi
pomůže k tomu, abych se po rodičovské dovolené
nemusela vracet zpět do práce, ve které jsem byla
od rána do večera a nestíhala své vlastní záliby a čas
strávený doma s dětmi i manželem byl vždy tak
krátký

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání a co Ti
tato práce přináší? 

Je důležité vědět, že s tianDe není podnikání jako
běžné podnikání. Kdo trošičku něco o „běžném“
podnikání ví, tak si je moc dobře vědom, že než se
tento „druh“ vydělávání rozjede, (pokud se úspěšně
rozjede) musí běžně nejdříve investovat, ať je to
nějakým počátečním vkladem financí do nějakého
podílu nebo nákup zboží za šílené peníze, abychom
měli vlastně s čím podnikat, co prodávat, co
nabízet, což nás vede buď k počátečnímu zadlužení
+ ke stresu ze závazku, a také tímto nastává delší
časový úsek, kdy třeba i rok nemáme téměř žádný
zisk pro sebe, ale nejdříve jen stále otáčíme nákup,
prodej, splátky, nákup, prodej, splátky…. A takto
dokolečka dokola, než začneme vydělávat opravdu
sami pro sebe.

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání? 

Ve svobodě! 
Práce pro tianDe, péče o mé zákazničky a tým se
stal hlavní náplní mé práce. Nemusela jsem se po
rodičovské dovolené vrátit do fabriky, kde jsem
dříve pracovala. Nemusela jsem a nemusím řešit,
kdo mi dceru odvede do školky, kdo s ní bude
doma, když bude nemocná. 

. 

Nemusím nikomu hlásit, kdy chci jet na dovolenou
a kdy se vrátím. 
Mohu jet na týden, na dva, mně k práci stačí
internet a telefon.
Pracovat se dá všude. I z pláže, prostě svobodně.



S tianDe je podnikání v tomto směru jiné, a proto
mě už od samého začátku, kdy jsem jej poznávala
po této stránce, absolutně nadchlo. Nemusela jsem
si vyřizovat šílený úvěr, abych mohla začít
podnikat, prostě jsem si jen vyřídila, nyní u mé
sponzorky, své vlastní číslo, se kterým jsem si
osobně zajistila i výhodné nakupování drogerie pro
sebe a celou mou rodinu. Vůbec jsem mou rodinu
finančně nezatížila a nevystavila ji zbytečnému
stresu, zda se mi v podnikání bude či nebude
dařit… bylo to prostě hop nebo trop a začala jsem
dělat základní věci, které mě vedly k úspěchu 
(o těch, ale povykládám trošku později). Další
velkou sílou v podnikání s touto stále rostoucí
firmou tianDe je ta, že jsem nemusela vůbec
budovat jméno značky a někoho přesvědčovat o
tom, jak je tato drogerie jedinečná a zároveň se bát,
jestli je to skutečně takové terno. Firma nám dává
neskutečnou záštitu ve funkčnosti všech produktů,
a tím je zase do našeho podnikání velkou výhodou
právě tato skutečnost, protože, když máte produkt,
který opravdu funguje a je kvalitní, tak je potom i
Váš klient nad míru spokojený, vidí výsledky, ví že
vše funguje, už Vám důvěřuje a vždy se moc rád 
k nákupu u Vás vrátí + dárky, které tianDe k
nákupům dává a poskytuje, je jednou z originalit,
které také jen tak někdo nemá.

Co mě nejvíce na tianDe baví je také to, jak je firma
spravedlivá… není to jako v zaměstnání, kdy se
člověk může přetrhnout, dělá více jak na 100%, ale
na účtu v době výplaty nevidíte žádný rozdíl oproti
jinému měsíci, což je pro každého zaměstnance dle
mého názoru velmi demotivující…u tianDe je to
jiné. Tady, když člověk opravdu pracuje, dostane
vždy zaplaceno přesně tak, jak si zaslouží, a to
pravidelně každý měsíc k danému výplatnímu dni,
které nám firma dala. 
Tato skutečnost je jednou z věcí na tomto
podnikání, za kterou nikdy nepřestanu být vděčná,
protože když si člověk osvojí každodenní
vzdělávání, práci sám na sobě, má disciplínu, tak se
mu jeho jak malé tak velké sny plní a otevírají se
mu další obzory mít další sny a cíle, na které by si 
v běžném zaměstnání ani nedovolil pomyslet.

Žádný úspěch není zadarmo a kdo tvrdí, že ano,
tak Vám lže.
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Každá akce má svou reakci. A proto i zde musíme
vynaložit nějaké úsilí, abychom se někam dostali.
Ovšem otázkou je, zda-li chceme našich cílů dostát
například z pohodlí domova - online, bez
počátečních finančních vkladů, pracovat pro svůj
úspěch třeba jen 3 hodinky denně, dát si pauzu 
v čase, kdy já potřebuji a ne v době, kdy mi ji
stanoví časomíra zaměstnavatele…
A prostě žít takový život, ze kterého si nemusíte
brát dovolenou. Nejen toho všeho lze dosáhnout,
když má člověk záštitu u tak silné firmy a spolu 
s disciplínou, pílí, vytrvalostí a týmovým duchem
dokážeme velké věci.

Vedeš velkou síť distributorů, s jakými ženami
spolupracuješ a kdo se na tebe obrací? 

Spolupráce s ženami v našem týmu je jednou z věcí,
která mě na této práci neskutečně baví. Neustále
poznáváme nové lidi, kteří nám přichází do života a
já mám to štěstí, že mám kolem sebe v týmu
neskutečné ženy, které jsou každá za sebe skvělým
člověkem, každá je originální i jedinečná a přesto se
dohromady tak krásně doplňujeme, povzbuzujeme,
podporujeme, pomáháme, jako kdybychom se znaly
od malička celý život a každá z nás se dokážeme
vzájemně obohatit…

Tady se rychle mění pracovní vztahy v přátelské,
které drží společné pevné pouto a i když jsme
každá jiná, máme toho zároveň díky tianDe tolik
společného, což nám přináší mnoho krás do života
a hezčích chvil, které bychom třeba jen tak někde
nemohly zažít.
Obrací se na mě ženy, které chtějí ve svém životě
něco změnit, chtějí pracovat samy na sobě, na svém
příjmu, chtějí vydělávat peníze a mít zároveň
svobodu a je jedno jestli je to maminka na mateřské
dovolené, která už se nechce vrátit do zaměstnání
nebo pracující zdravotní sestřička, která dělá
dvanáctky. 
Děvčata v mém týmu jsou z různých míst republiky,
ale také ze zahraničí a jsem si moc dobře vědoma,
že bez práce, kterou teď dělám, bych neměla ten
dar, tyto skvělé holky poznat a pustit si je do mého
života. A vím, že také ony získávají jiný náhled na
svět kolem nás a na možnost, jaký způsobem se
vlastně život dá žít a nejen přežít. 



Co Ti tato práce přináší?

Práce s tianDe mi přináší mnoho věcí, ale vypíchnu
zde jedny z těch hlavních, které mě v životě dělají
nejvíc šťastnou.
S touto prací se mi otevřela neskutečně široká škála
možností, ať už je to v rámci vydělávání peněz,
která člověka vede do většího klidu. Protože, i když
se říká, že peníze nejsou všechno, tak se dle mého
názoru tak trošku mýlí. 
Pokud nejsou peníze, lidi jsou v ustavičném stresu,
běhu, shonu… Tato nervozita je potom převedena
do domácnosti na děti, manžela a jiné záležitosti,
které nás dostávají do nerovnováhy a
disharmonie…takže díky tianDe nemusím ničemu
takovému čelit, protože vím, že mě vede do finanční
nezávislosti a spokojenosti všech členů domácnosti.

Jsem vděčná, že si u tianDe mohu vydělat tolik
peněz, kolik si sama řeknu, že prostě vydělávat
chci. 

Ano, nepřijde to za týden, ani hned za měsíc, ale
když člověk vytrvá, má disciplínu, odhodlání,
pracuje s klidem a harmonií, tak dokážeme vše, co
dokázat chceme.

Další věcí na této práci, která mě neskutečně baví a
naplňuje je právě to, jak mohu pomáhat ženám být
krásné, zdravé, sebevědomé a popřípadě po
pracovní stránce, jak být úspěšné, aby si mohly žít
krásný život podle jejich vlastních představ a snů.
S tianDe mohu s klidným a čistým srdcem říct, že je
tato práce mým koníčkem, mou zábavou, mou
rodinou a mým druhým domovem, ve kterém je mi
neskutečně krásně.

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

Jak už jsem psala… důležité je prvně si uvědomit,
jestli chci život žít a nejen přežít, a pokud cítíte, že
chcete v životě cokoliv změnit, začněte nejdříve u
sebe a u toho rozhodnutí říct si, co od života chci…
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Zastavte se, nadechněte, zavřete oči a vizualizujte si
svůj sen. Tento sen si dejte za cíl, že ho prostě chcete
realizovat, a když dáte tomu cíli datum, tak už máte
start své cesty po které půjdete a už jen tím jste
poloviční vítězové. 

Druhý krok je rozhodnout se pro toho, kdo Vám 
k tomu cíli pomůže a v tomto případě bych určitě
neváhala a šla přesně tam, kde máme už cestičky
vyšlapané, kde získáte zázemí a záštitu silné firmy,
která se nikdy neopozdí s výplatou, nikdy se
neopozdí se zasláním bonusů, dárků či odměn a
hlavně tam, kde Vám vždy s ochotou, trpělivostí,
otevřenou náručí a srdcem na pravém místě,
pomůžou, což je právě u nás. 



Skokan měsíce

nárůst organizace o 18 %
nová pozice Ředitel

Já Aničce gratuluji, přeji další a další úspěchy a pro
čtenáře magazínu Ti podám pár otázek. Co Tě na
této práci nejvíce baví? 

Odjakživa mě baví práce a komunikace s lidmi, ale
nemám ráda stereotyp - tato práce je pro mne tedy
ideální každý den komunikuji s mnoha lidmi a každý
z nich je originál. Každý zákazník, každý člen mého
týmu je jiný, má jiné problémy, potíže a potřebuji
tedy jiné řešení. Je to důvod, proč mě tato práce
nikdy nepřestane bavit, nikdy se nedostanete do
stereotypu, že bude každý váš pracovní den stejný
jako ten předešlý...

Co Ti tato práce přináší?

Absolutní svobodu! Jsem maminka dvou dětí, které
mají několikrát v týdnu své koníčky. Vzhledem 
k tomu, že bydlíme kousek za Prahou, je potřeba je
na kroužky vozit autem...což s mojí prací na směny
před MD/RD absolutně nešlo dohromady (pracovala
jsem jako Store manažer pro jeden z největších
světových kavárenských řetězců v Praze). Takže
možnost pracovat pro tianDe přišla jako na
zavolanou - mohu pracovat odkudkoliv a kdykoliv,
když mi děti dovolí. Krásně jsme tedy zvládli i
uzavření MŠ během letošního roku a mou práci to
výrazně nenarušilo.

S čím konkrétně Ti pomohly produkty tianDe??

Mně osobně tianDe pomohlo na ženské potíže.
Trpěla jsem na stále se opakující mykózy (i více než
7x ročně). Kdo si někdy "vyzkoušel" tak ví, jak
omezující a nepříjemné to je...od té doby, co
používám naše vložky jsem měla mykózu jen 1x a to
po tom, co jsem použila tampon pod těsné šaty s tím,
že na ty 3 hodiny to přece nemůže být
problém...naštěstí i když už se stalo, tak mi tianDe
rychle ulevilo!

Anna Rylichová

Anna Rylichová  je žena, kterou nejde v naší
společnosti přehlédnout. 
Aničko, gratuluji k výhře “skokan měsíce května”.
V dubnu jsi byla na 92 místě našeho žebříčku, 
v květnu jsi poskočila na 58 a teď ještě není uzávěrka
a už tam vidím 49 místo. 
Je to obdivuhodné, gratuluji, moc si vážím tvé práce.
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Co by jsi doporučila ostatním? Kteří přemýšlí jestli
tuto příležitost nezkusit?

Pojďte do toho! Nerozmýšlejte se! U jakého jiného
podnikání můžete začít. i když jste stále ještě
zaměstnání, nebo maminky na MD/RD nebo 
v důchodu a nepotřebujete žádný vstupní kapitál ani
vlastní nápad?! Vše je pro vás připravené, stačí se jen
chopit příležitosti! Nemáte co ztratit!

V čem vidíš největší sílu tohoto podnikání?

Já tomu říkám "podnikání bez omezení" a to hned ze
2 důvodu:
1) Naše podnikání nezná hranice mezi státy - je tedy
úplně jedno kde žijete a jakou národnost lidí máte
kolem sebe, každý z nich je váš potenciální zákazník
nebo budoucí kolega;)
2) tianDe pro nás nemá žádnou hranici pro výplatu je
to jen o nás, jakou částku k výplatě chceme a co pro
to uděláme :-)
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Emília Grejtáková Andrea Hirková

MISTR

PARTNER

Petra Adamčíková Ivana Fialová Jana Furješová

Barbora Kolářová Barbora Kollárová Petra Krupičková

Miriam Triščikova

Nově dosažené pozice měsíce května



ŠKOLITEL

Lenka Gernešová Lucia Jusková Zuzana Jágerská

Lenka Řezková Dana Sladká Darina Stahovcová

Anna Zedníčková

Martina Stanová Natália Švecová Ľudmila Tarabová
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Lucie Vlasáková 

Všem ze srdce gratulujeme.



Po příjezdu jsme se zaregistrovali, prokázali se
testem a dostali jsme od centrály dárky - kšiltovku
a termosku na teplý čaj, který se rozhodně v tom
chladnu hodil. Pak jsme se odebrali na vyhrazenou
mýtinku s krásným výhledem na velkou vodní
plochu Olšina u Lipenské přehrady. 

Málokdo ale ví, že tianDe má řadu produktů, které
jsou označeny jako EcoSphere a zakoupením
jakéhokoliv produktu z této řady společně s námi
"zasadíte" jeden strom! Možná si říkáte, že to není
moc, ale ve výsledku je to hodně :-) 
Z prodeje každého výrobku tiande z řady
“Ecosphere” věnujeme  část výtěžku výsadbám lesů
v zemích, ve kterých se tyto tržby uskutečnily.
Stromy jsou plícemi planety a bez nich by nebyl na
Zemi život.
 
27. května jsme se sjeli ze všech koutů České
republiky, abychom v šumavských lesích
společnými silami vysadili již druhý les tianDe 
v Čechách. Za mě to byla úžasná akce plná smíchu,
pohody, vzájemného sdílení a taky práce - sázení.
 

v ČR zasadilo další kořeny.

Dostali jsme příjemné povídání od pana lesníka na
téma stromů a sázení. V tu chvíli jsme se všichni
pousmáli, protože naše rýče nám nebyly moc
platné. Dostali jsme nářadí napůl krumpáč a na půl
sekera. Proč? Protože jsme nejdříve museli
odhrnout násyp, vysekat kořeny a pak krumpáčem
vyhloubit hlubší díru, vložit strom a řádně kolem
udusat. 
Po přednášce o sázení jsme se pustili do práce. 
No uff, trochu jsme se u toho i zapotili. 

I přes nepřízeň počasí to byla povedená akce. Od
firmy jsme dostali občerstvení, řízky, opékali jsme
špekáčky. 
Čerstvý vzduch, skvělá atmosféra a dobrý vnitřní
pocit.

Děkuji naší firmě, že jsem mohla být součástí
dalšího projektu, přidat ruku k dílu, kdy tianDe 
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Les tianDe 
Akce plná smíchu a pohody

autorka článku
stříbrná ředitelka tianDe

Elizabeth Čep
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Fotoreportáž z akce Les



Dalším speciálním hostem byla Elenka Jesíčková,
naše firemní produktová specialistka, která pro nás
měla připravenou skvělou prezentaci o našich
novinkách a doplňcích stravy. V sále bylo
maximální ticho a všichni jsme poslouchali, psali si
poznámky a ani nedýchali, protože Elenka je
neskutečná studnice vědomostí. 

V červnu proběhla naše již 2. Konference. Ta první
probíhala zcela online kvůli covidové situaci, ale
tato v pořadí druhá, probíhala živě a také online.
Přesně toto já osobně vnímám jako velkou výhodu,
že si člověk může vybrat, jak mu to vyhovuje.

Viděli jsme se po dlouhé době s kolegyněmi i 
s našimi týmy a nemohu Vám zde písemně vylíčit tu
radost, nadšení a štěstí, že jsme se mohli shledat.
Doporučuji Vám to s námi příště přímo prožít :-D.
Jelikož se opravdu rádi vidíme, spousta z nás přijela
již v pátek. Ubytovali jsme se a poté jsme chystali
sál a organizační záležitosti. K večeru jsme se šli
projít po Praze, dali jsme si výbornou večeři, nějaký
ten drink a hlavně jsme zažili spoustu legrace :-D 

V sobotu v 10:00 jsme odstartovali KONFERENCI
úžasnou atmosférou, kterou nás po celý víkend
provázela naše Hanička Jahodová. Tímto
mnohokrát děkujeme. 

Jako první vystoupila naše Ivanka Nohavová a učila
nás sebekoučink a sebedisciplíně. Pro mnoho z nás
je toto téma velmi důležité a nejen v pracovní
rovině, ale i v té osobní.

Poté jsme přivítali speciálního hosta, Lenku
Černou, mentorku a koučku. Lenka nás provázela
tématy: Jak pracovat s emocemi, stresem, strachem
a jak získat zdravou sebedůvěru. Tato témata byla
pro nás všechny velmi silná a řadě z nás velmi tyto
informace pomohly. Líbí se mi, že se v našich
projektech vzděláváme celkově, nejen obchodně. 

Děkujeme Ivance Nohavové za realizaci této
báječné KONFERENCE a také děkujeme všem,
kteří byli přítomni živě a také online. 

Během dopolední části jsme ocenili spoustu
nových pozic za měsíc DUBEN a KVĚTEN. Ti, kteří
byli přítomni si převzali certifikáty a někteří
dokonce nádherné kytice. Gratulovali jsme také
těm, co nás sledovali online a k těm se nesl náš
potlesk. 

Po obědě k nám přiletěla obrovská porce energie
spolu s dalším školitelem a tím byl David Zbojek.
David je velmi, ale velmi energický a úspěšný muž,
který se zabývá síťovým marketingem a MLM.
Naučil nás spoustu praktických věcí, předal nám
své bohaté zkušenosti, rady a tipy. S Davidem jsme
jeli v tempu až do 19 hodin. 
V neděli jsme začínali již v 9:30 a učili se Síťovému
marketingu a MLM opět s Davidem Zbojkem do 
13 hodin. Děkujeme Davidovi za všechny užitečné
rady a tipy. Doufáme, že se brzy znovu setkáme. 

Poté jsme se odebrali do svých domovů s hlavou
plnou nových nápadů, krásných zážitků, nádherné
energie, která nás provázela celým tímto úžasným
víkendem. 
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Konference 19. - 20.6.2021, 
Hotel Grandior, Praha
Legrace, disciplína a zdravá sebedůvěra

autorka článku
stříbrná ředitelka tianDe

Hana Hübschová
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Fotoreportáž z Konference v Praze



Mám tu čest vám představit výherkyni soutěže
DOPORUČUJEME TIANDE - Veroniku Hůlkovou,
která získala značkovou kabelku GUESS. 

Verunko, moc gratuluji. Mohu se zeptat, proč ty
doporučuješ tianDe dalším lidem a do dalších
domácností?
 
Moc děkuji. Výhra mi udělala velikou radost. tianDe
je takový můj životní styl. Hned jsem se zamilovala. Je
úžasné, když vím, že mohu pomáhat lidem řešit jejich
potíže.

Další číslo Magazínu úspěchů čekejte ve svých emailových schránkách začátkem září !
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Soutěž Doporučujeme tianDe

vítězka kabelky Guess

Veronika Hůlková

Podmínky soutěže

Tentokrát vyhlašujeme soutěž na prázdniny - 2 měsíce
o dárkový poukaz v hodnotě 3.000 kč na masáže a
wellness dle vlastního výběru.

Doporučujte tianDe a získejte tento poukaz. Kdo 
v měsíci červenci a srpnu doporučí tianDe nejvíce
novým lidem - vyhrává.

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

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 zářijovém čísle 


