Teena Tolhoek
Senior Crown Diamond – Austrália
20 rokov som prevádzkovala stredne veľký podnik, ktorý zahŕňal
navrhovanie oblečenia, výrobu, veľkoobchod aj maloobchod. Hoci to bolo
veľa ťažkej práce, bolo to veľmi úspešné, ale časy sa zmenili po prílive
lacného oblečenia z Číny, takže som svoj podnik predala. Na začiatku roku
2003 moje nové práce (mala som 2) pre mňa znamenali veľa cestovania
každý jeden deň. Začala som mať pravidelné bolesti hlavy a cítila som napätie z pracovného
preťaženia. Veľmi som sa obávala o svoje zdravie.
Priateľ v Sydney mi povedal o hube Ganoderma ako možnej odpovedi na moje zdravotné
obavy, a tak som sa ju rozhodla vyskúšať. Iba po 10 dňoch som začala cítiť viac energie,
lepšie som videla, lepšie som spala a cítila som veľa ďalších pozitívnych zmien, vrátane
zbavenia sa bolesti hlavy. Začala som o tom hovoriť ľuďom v mojej práci a čoskoro sa
dostavili ohromné výsledky, hlavne, keď vážna choroba bola problémom.
Keď som si bola istá, že DXN Ganoderma je spoľahlivý produkt a požiadavka na ňu stále narastala,
rozhodla som sa ju podporiť aj na profesionálnej úrovni. Naštudovala som si DXN marketingový plán
a taktiež všetko dostupné o tom, ako a prečo pracuje Ganoderma v tele, až následne bolo možné
začať s organizovaním verejných stretnutí.
Ďalším rozhodnutím bolo otvoriť si DXN servisné stredisko a uľahčiť tak prístup DXN členom k
produktom. Austrália je širokorozľahlá krajina. Bol to okamžitý úspech a obchod rástol tak rýchlo, že
sa stal najlepším v Austrálii, iba po 5 mesiacoch vyhral DXN ocenenie za „Najlepší ročný predaj“. Od
začiatku som na tomto obchode pracovala usilovne, využila som každú príležitosť na propagáciu huby
Ganoderma a jej zdravotných benefitov a zabezpečila som, aby sme každý deň niečo dosiahli, stále sa
organizovali tréningy a pomáhala som iným členom, aby tiež dosiahli úspech.
Ako výsledok pozitívneho prístupu, neustáleho zlepšovania svojich vedomostí a tvrdej práce, sa
dostavil úspech, mohli sme slobodne cestovať, s dobrým príjmom a potešením pomôcť ostatným
užívať si dobré zdravie a kvalitný život.
V júli 2006 som dosiahla ako prvá v Austrálii status „Crown Diamond“ a hrdo som bola ocenená na
pódiu manželmi, pani Dr. Rathna a profesorom Vasupalaiah, prvými Crown Diamondmi Indie.
V Októbri/Novembri 2006 som sa dvojnásobne kvalifikovala a zúčastnila som sa prvého TSI výletu do
Európy s ďalšími medzinárodnými kvalifikovanými. Vzniklo tam veľa dobrých priateľstiev a bol to
úžasný zážitok.
Odvtedy som dosiahla status Senior Crown Diamond. Vďaka Dato´ Dr. Lim a DXN za poskytnutie
kvalitných produktov a obchodnej platformy, takže sústredení a inovatívni ľudia majú tú najlepšiu
príležitosť vybudovať si vlastný obchod a vybudovať ho do takej miery, do akej chcú.
Vďaka DXN.

