Denesh Chinamoothoo

DXN je pre moje zdravie ten najlepší partner... Život nás vždy
stavia pred mnoho dverí, ktoré keď otvoríme budú definovať náš
osud.
S DXN som začal kvôli mojim zdravotným problémom. Už od
detstva som diabetik. Keď som mal 15 rokov, môj zdravotný stav
sa začal kvôli cukrovke veľmi komplikovať a ja som nemohol
urobiť nič, aby som zabránil zhoršovaniu. Taktiež som mal infarkt.
V roku 1995 som pri chráme Caudan, Port Luis na Mauríciu stretol
niekoho z Malajzie. Začali sme sa rozprávať o tom, aké miesta navštíviť na Mauríciu, až som skončil
rozprávaním o mojich zdravotných problémoch. On bol ten pravý, ten cudzinec, priateľ, poslaný od
Boha, ktorý mi navrhol DXN hubu Ganoderma.
Začal som ju užívať a po dosiahnutí dobrých výsledkov, som bol veľmi motivovaný a zdieľal som hubu
Ganoderma so svojimi priateľmi a príbuznými. Stanovil som si svoj prvý cieľ: byť schopný pracovať
a vyzbierať dostatok peňazí na to, aby som si kúpil svoju prvú letenku do Malajzie, pretože som
osobne chcel poďakovať zakladateľovi DXN, Dato´ Dr. Lim Siow Jin, za to, že mi dal príležitosť zlepšiť
nielen svoj život, ale aj život ľudí na Mauríciu.

Ďalej som chcel poďakovať Dato´ Dr. Lim, že mi
dal príležitosť byť jedným z priekopníkov
rozširovania medzinárodného obchodu
rozvíjaním trhu na Mauríciu a založením DXN
pobočky.
V tom čase bola kúpa letenky veľmi zložitá. Po
roku ťažkej práce a oddanosti som v Decembri
1997 uskutočnil môj sen a kúpil som si svoju prvú
letenku v živote. Dostal som možnosť stretnúť sa
so zakladateľom DXN, Dato´ Dr. Liom Siow Jin,
ktorý mi dal veľa sebavedomia a požehnania. V januári 2016 som dosiahol najvyšší status v DXN a stal
som sa DXN Crown Ambasádorom.
Bez DXN a Dato´ Dr. Lim Siow Jin by môj život nikdy nebol zdravý, úspešný a šťastný.
Začal som pracovať v DXN v roku 1996 a mám úspešnú kariéru už celých 20 ZDRAVÝCH ROKOV. Teraz
žijem šťastný, naplnený život a dúfam, že s DXN môžem spraviť šťastnými aj iných.
Nech žije DXN Maurícius!

