Dr. Rathna Vasupal a Prof. K.N. Vasupalaiah
Naša túžba po slobode – či už ﬁnančná, zdravotná, časová a bezpečnostná – nás
donútila chopiť sa toho, čo považujeme za „skvelú spoločnosť“ nazývanú DXN –
pred 10 rokmi , aby sme si splnili naše sny.
Pracovali sme ťažko - v kombinácii s dychtivosťou učiť sa a uspieť - aby sme
dosiahli takúto slobodu. Dnes by sme radi poznamenali, že korporátny svet zápasí
s jednou z najvážnejších výziev, aby zostal stále ziskový a produktívny.
Ako zakladajúci členovia DXN siete v Indii, moja manželka a ja sme opustili svoje profesie po
dosiahnutí ﬁnančnej slobody a žili sme šťastne spolu s našimi deťmi ešte pred dosiahnutím
dôchodku.
Predtým som pracoval ako profesor ekonomiky, zatiaľ čo
moja manželka bola doktorka, a viedla svoj vlastný dom
s opatrovateľskou službou. Vďaka ﬁnančnej slobode
máme dostatok aktív na prípravu budúcnosti našich detí.
Môžeme povedať, že prakticky žijeme šťastný, zdravý
a pokojný život bez obavy z akejkoľvek ekonomickej
katastrofy.
Na druhej strane, našu vášeň a ambície cestovať po svete
sme dosiahli prostredníctvom DXN. Túto skvelá príležitosť vidieť každý kút sveta nám dalo DXN.
Odkedy sa DXN otvorilo v Indii v roku 2000, sme precestovali viac ako 40 krajín. DXN taktiež dokázalo
svetu, že nemá žiadne hranice v oslovení ľudí po celom svete vytvorením konceptu „Jeden svet,
Jeden trh“.
S požehnaním, ktoré máme, budeme navždy úprimne vďační bohu a Dato´ Dr. Lim Siow Jin,
zakladateľovi DXN a CEO. On z nás spravil skutočných Crown Ambasádorov zdravia, bohatstva
a šťastia.
Dnes je našim snom pokračovať v tom, aby sme dosahovali, dotýkali sa a menili životy miliónov ľudí.
Budeme sa deliť o sny, ktoré sme dosiahli v DXN podnikaní. Budeme aj naďalej rozširovať túto
dôležitú správu pre ľudí: nikdy nestrácajte nádej, nech v živote čelíte akýmkoľvek ťažkostiam. Obráťte
nepriazne na príležitosti. Potom sa každá výzva stane príležitosťou.
Chcete sa dostať na vrchol? Potom je načase urobiť niečo lepšie a veriť, keď ostatní pochybujú!

Pracujte, kým ostatní odmietajú.
Šetrite, kým ostatní míňajú.
Zostaňte a pracujte, kým ostatní končia.
Vidíme sa na vrchole!

