Pani Edilia García García
DXN je jedna z najdôležitejších súčastí môjho života, keďže mi dalo
možnosť zlepšovať samu seba, hoci nemám hviezdne vzdelanie, keďže ako
dieťa som bola chudobná.
Dnes je táto úžasná spoločnosť navždy zapísaná v mojom srdci. DXN mi
úplne zmenila život – na lepší. Keď som prišla do DXN, bola som vo veľmi
zlej situácii s veľkými dlhmi, ktoré som nemala ako zaplatiť, dokonca som nemala dostatok
peňazí ani na svoje základné potreby.
Pred piatimi rokmi som objavila DXN cez môjho suseda, ktorý ma pozval kávu. Bol veľmi
neodbytný a tlačil ma do toho, aby som zaregistrovala, ale ja som bola veľmi skeptická, čo sa
týka tohto typu podnikania a produktov. Aby som ho ale potešila a zastavila, stala som sa
členom.
Keď som začala piť tú kávu, cítila som, že môj zdravotný stav sa zlepšuje a že to pomáha
môjmu krvnému obehu. A tak som ju užívala niekoľko mesiacov. Následne som začala
podnikať, hoci to zo začiatku nebolo vôbec jednoduché, nakoľko sme tu nemali ani pobočku
a ani produkty. Dávala som ľuďom iba voňať použité vrecúška, aby cítili vôňu tej kávy, lebo
doručovanie bolo často oneskorené a takisto aj nedostatok tréningu mi situáciu sťažili.
Na prvom tréningu sa ma spýtali 3 otázky a ja som hneď rozumela veľkosti tohto biznisu:
1.- Poznáš niekoho, kto pije kávu?
2.- Poznáš niekoho, kto má nejakú chorobu?
3.- Poznáš niekoho, kto potrebuje peniaze?
Keď prvýkrát prišiel náklad s tovarom, bola som veľmi nadšená a nedokázala som zadržať
slzy. Nikdy na ten pocit nezabudnem. Keď som vytiahla prvé produkty, videla som
a uvedomovala som si ten svet plný možností a úspechu, a to nielen pre mňa, ale aj pre
Mexiko. Hoci sme vtedy na začiatku mali len tri produkty: Lingzhi 2 v 1, Lingzhi 3 v 1 a
Cocozhi.
Ako so povedala, na začiatku to nebolo vôbec ľahké. Keď som išla do iných štátov, aby som
dávala tréning, moje auto bolo mojím hotelom a v tomto aute som prepravovala mnoho
produktov a prakticky som virtuálne cestovala po celom Mexiku.
Počas prvého roku som nebola úspešná, pretože som nerozumela marketingovému plánu.
Vždy som bola na verejnosti veľmi bojazlivá, pretože som nemala žiadne informácie
o produktoch. Vtedy som ešte ani nevedela, čo je Ganoderma.
Každopádne, neustále som pracovala a s tréningami, ktoré sa organizovali, sa veci začali
obracať k lepšiemu. Ale aj napriek všetkému progresu, stále existujú ľudia, ktorí majú
zvláštny postoj k tomuto podnikaniu. Mojim jediným cieľom bolo získať finančnú slobodu,
ktorá mi bola sľúbená na prvom tréningu. Ďakujem Bohu a predovšetkým ďakujem mojim
partnerom v tíme, ktorí mi verili. So všetkou tou dôverou a mojou vytrvalosťou som do troch
rokov začala zarábať to, čo mi bolo sľúbené.

Keď som začala rozumieť systému, mojím prvým snom bolo stať sa kvalifikovaným Star
Diamondom a zarábať dosť peňazí na to, aby som si vyplatila dlhy – to bolo mojím druhým
snom. Mojím tretím a najdôležitejším snom bolo navštíviť farmu s hubou Ganoderma, vidieť
veže Petronas a osobne sa stretnúť s Dr. Lim Siow Jin. Pamätám sa, keď som sa prvýkrát
kvalifikovala na motivačnú cestu a mohla som ísť do Malajzie, neverila som, že práve letím
naproti svojmu snu. Takéto veci sa dejú iba v DXN, pretože sama by som to nikdy
nedokázala. Keď som bola v lietadle, ďakovala som Bohu za túto úžasnú príležitosť a modlila
som sa, aby som to mohla zdieľať aj so svojimi dcérami.
Aby som dosiahla túto úroveň, prešla som si všetkým: dobrými aj zlými časmi, ale nevadí mi
to, pretože verím, že bez týchto vecí sa úspech NEDÁ DOSIAHNUŤ. Naozaj verím, že
disciplína a schopnosť pracovníka sústrediť sa na svoj cieľ je to najdôležitejšie pre úspech
lídra. Podporovanie všetkých ľudí, ktorí začnú, je základ rastu. Som naozaj presvedčená, že
nezlyhám. Nie len kvôli mojej silnej oddanosti, ale aj kvôli mojim ľuďom a pretože DXN je
so mnou.
Teraz sú veci oveľa jednoduchšie ako pred piatimi rokmi. S viac vedomosťami, skúsenosťami
a lepšou osobnou ekonomikou je oveľa jednoduchšie pozývať nových členov.
Mojím cieľom je za čo najkratší čas dosiahnuť pozíciu Crown Ambassador a byť výborným
lídrom, hodným nasledovania. A vždy slúžiť svojim ľuďom, pretože verím, že líder je iba tak
dobrý, ako je tím, ktorý ho obklopuje.
NAOZAJ MILUJEM TÚTO SPOLOČNOSŤ! Budem ROBIŤ IBA DXN a budem veľmi hrdá
na to, keď budem môcť prinášať túto úžasnú príležitosť do tak veľa domovov, ako to len bude
možné.
Plus, chcela by som sa podeliť o to, čo ma DXN naučilo:
Byť vďačná – Ďakujem všetkým mojim 10 diamantom!
Byť skromná, jednoduchá a dodržiavať tieto hodnoty: integritu, úprimnosť, lojalitu, vášeň pre
to, čo robíme, byť tolerantná, kreatívna, naučiť sa zabudnúť na EGO, pretože keď stúpne ego,
podnik upadne.
Naučila som sa, že disciplína a oddanosť je základom a že čokoľvek v živote robíte, robte to
s LÁSKOU.
Naučte sa byť šťastní zo svojich úspechov a hlavne sa naučte spolupracovať. Tým, že mám
toto všetko, môžem povedať že som šťastná, že patrím do tejto úžasnej RODINY DXN.
Ďakujem pánovi Prajithovi P. za všetku jeho trpezlivosť a vedomosti, ktoré mi dal.

