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Dato’ Dr. Lim Siow Jin
Founder and CEO of
DXN Holdings Bhd.

SZYBKI WZROST W DXN
TRWA NADAL
Dzień dobry, DXN!
Rok 2018 wyróżnia się srebrnym jubileuszem DXN, które powstało w 1993
roku. W ciągu 25 lat swojej działalności DXN wprowadziło niezliczone
przekształcenia i innowacje, aby pomóc naszym członkom w ich dążeniach do lepszego zdrowia i życia.

Crown Ambassador, co jest dowodem
szybkiego wzrostu DXN. Pan Surendra
Prasad z Indii jest naszym najnowszym
członkiem o statusie Crown Ambassador, a jednocześnie został 20. osobą
o statusie Crown Ambassador wśród
członków DXN. Gratulacje dla wszystkich! Oczekujemy, że w 2018 roku więcej z was dołączy do tego grona i uzyska status Crown Ambassador.

Mocno rozpoczęło 2018 rok, od podpisania w styczniu protokołu ustaleń
z Sintok Agro, spółką zależną Uniutama Property Sdn Bhd, firmy należącej
do uczelni Universiti Utara Malaysia
(UUM). Protokół ustaleń ma zapewnić ścisłą współpracę między DXN i
Sintok Agro w celu wspierania agroleśnictwa w stanie Kedah i promowania kursów związanych z ziołolecznictwem, zatwierdzonych przez lokalne
uniwersytety, a jednocześnie promowania ekoturystyki na terenie północnych stanach Malezji – przede wszystkim w Kedah – poprzez przyciągnięcie
większej rzeszy turystów, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.

Aby zmniejszyć zamieszanie i ułatwić użytkowanie, w styczniu 2018
roku uruchomiliśmy nową zintegrowaną stronę internetową dla krajów
Ameryki Łacińskiej (Latam). Ta strona internetowa stanowi połączeniem
poszczególnych stron internetowych
krajów Ameryki Łacińskiej w jedną;
jest to koncepcja podobna do zintegrowanej strony internetowej dla Europy. Ta strona internetowa jest także
powiązana z serwisem eWorld, umożliwiając integrację informacji, co z kolei pomaga użytkownikom uzyskać
najnowsze informacje o DXN, a jednocześnie rozwijać ich działalność i sieć.

Świadectwo szybkiego rozwoju i wzrostu DXN stanowi sukces jego dystrybutorów. W samym tylko 2017 roku 6 naszym członkom udało się zdobyć status

Mając w sercu i umyśle koncepcję „1
DXN 1 Rodzina” mamy obecnie w naszych szeregach ponad 7 milionów
członków i rozszerzyliśmy naszą dzia-
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łalność na niemal 180 krajów, mając 70
oddziałów na całym świecie. Dziękuję
wszystkim członkom i pracownikom
DXN za ich ciężką pracę i poświęcenie,
które umożliwiło DXN stać się jedną z
czołowych firm w tej branży. W DXN
szczycimy się naszym zaangażowaniem w zapewnianie dobrych produktów i działań biznesowych mających
na celu zaspokojenie potrzeb naszych
członków z całego świata. Niech
wspaniałe historie sukcesów naszych
członków mówią same za siebie. Miejmy nadzieję, że zachęcą one i zmotywują wszystkich z was do budowania
mocniejszego i lepszego biznesu.
Do zobaczenia na szczycie.
Dziękujemy.

DXN LIFE Magazine

Pan Prajith Pavithran
USA i Ameryka Łacińska
Dyrektor regionalny dla regionu
amerykański

LATYNOAMERYKAŃSKA
RECEPTA NA SUKCES:
WYWIAD Z PANEM
PRAJITHEM PAVITHRANEM
W lipcu po raz pierwszy powitaliśmy pana Prajitha na Europejskim Zjeździe Liderów. Zaskoczył nas
bardzo mocną i wymowną prezentacją na temat sekretów sukcesu rynku Ameryki Łacińskiej. Z naszego
wywiadu dowiecie się więcej o nim samym i regionie amerykańskim!
AUTORKA ARTYKUŁU:
Pálma Zs. Krusinszki

1. Dzień dobry, Panie Prajith! Z radością witamy Pana na VI Europejskim
Zjeździe Liderów. Prosimy przedstawić się pokrótce tym czytelnikom,
którzy nie uczestniczyli w zjeździe.
Nazywam się Prajith Pavithran. Jestem
dyrektorem regionalnym DXN odpowiedzialnym za region USA i Ameryku Łacińskiej. Do DXN dołączyłem we
wrześniu 2001 roku w Indiach. Wcześniej pracowałem jako menedżer krajowy na Filipinach i w Meksyku. Obecnie
mam siedzibę w Stanach Zjednoczonych i nadzoruję marketing, działania
i wyznaczanie kierunków działalności
firmy w regionie amerykańskim.

2. Na zjeździe poprowadził Pan bardzo udaną prezentację na temat latynoamerykańskiego przepisu na
sukces. Czy mógłby Pan podzielić
się z czytelnikami jego głównymi
składnikami?
W latynoamerykańskim przepisie na
sukces jest 5 ważnych, kluczowych
składników:
• Pasja
• Podejście
• Miłość
• Wizja
• Niezależność
3. Jakie różnice zauważył Pan w
trakcie zjazdu między dystrybutorami latynoamerykańskimi a europejskimi ze względu na ich podej-

ście czy motywację? Czy coś Pana
zaskoczyło?
Szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie
to, że w obu tych regionach rynek
jest mniej więcej taki sam. Reakcje ze
strony liderów europejskich były prawie takie same, jak te, które docierały
do nas na rynku latynoamerykańskim.
Oba te regiony mają niezwykłych liderów i wielkie talenty. Stanowczo
wierzę w to, że jeśli rynek Ameryki
Łacińskiej może coś zrobić, to rynek
europejski też może to zrobić!
4. Który kraj jest obecnie wschodzącą gwiazdą na kontynencie amerykańskim?
Pod względem sprzedaży Peru zajmuje 1. miejsce nie tylko na kontynencie
5
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amerykańskim, ale również na całym
świecie! Po Peru kolejne pozycje zajmują Meksyk, Boliwia, USA i Kolumbia.

na telefonie komórkowym. Zapoznaję się również z aktualnymi wiadomościami z kraju i ze świata. Następnie na
śniadanie przyjmuję swoje suplementy
(RG, GL, RG, GL, Spirulina, Cereal, Lions
Mane, Cordyceps i inne). Dzięki wszystkim tym produktom DXN jestem gotowy na ekscytujący i dynamiczny dzień
w pracy z dystrybutorami i współpracownikami. Na moją codzienną rutynę
składa się też zazwyczaj 2-godzinny
trening na siłowni, który często trudno
jest mi zrealizować ze względu na częste podróże. Wieczorem miło spędzam
czas z rodziną: z moją żoną i jedenastoletnim synem.

Podejście: w DXN nie liczy się wysokość, lecz wasze podejście! Należy
rozumieć, uczyć się i ściśle przestrzegać wytycznych firmy. Jeśli inni dali
radę to zrobić, to wy też możecie!
Postępujcie zgodnie z miesięcznymi
planami 300 PPV i premii IOC. Przekształci to wydajność waszej sieci i
pomnoży wasze dochody.

8. Które produkty są Pana ulubionymi?
Szczerze mówiąc, lubię wszystkie produkty DXN, ale te, których uwielbiam
używać na co dzień, to: kawa Lingzhi
Coffee, RG, GL, pasta do zębów Ganozhi Toothpaste, krem do twarzy Ganozhi E Facial Cream, Spirulina, Lions
Mane, Cordyceps, Cordypine, Morinzhi, Vita Café oraz olejek do masażu
Gano Massage Oil.

Wizja: jeżeli chcecie odnieść sukces w DXN, musicie mieć dobrą wizję. Trzeba być w stanie przewidzieć
przyszłość swojej rodziny i swoich
dzieci w tej firmie.

Miłość: nie uważajcie DXN za „firmę”,
ale za swoją „rodzinę”. Waszym celem w tej podróży nie jest po prostu
odniesienie sukcesu, lecz przekształcenie życia innych ludzi i niesienie im
pomocy.

5. Jaka była Pańska najważniejsza
lub najtrudniejsza decyzja, którą
musiał Pan podjąć jako Koordynator
Regionalny rynku amerykańskiego?
Jest kilka istotnych decyzji, jakie podjąłem w czasie swojej kadencji w regionie
amerykańskim.
Chciałbym
podkreślić dwa najważniejsze kierunki,
które w znacznym stopniu przekształciły rynek: 1. wdrożenie 100 PPV (wartości punktów osobistych), w Europie
300 PPV, i 2. wdrożenie premii IOC.
6. Jakie jest największe wyzwanie na
dzisiejszym rynku amerykańskim?
Największe wyzwanie, z którym przychodzi nam się zmierzyć w regionie
Ameryki Łacińskiej, to rejestracja nowych produktów. Każdy kraj Ameryki

9. Na czym zamierza Pan skupić się
w przyszłym roku?
W przyszłym roku skupimy się przede
wszystkim na rozpoczęciu działalności i rozwinięciu rynku brazylijskiego.
Łacińskiej ma inne normy i przepisy.
Na niektórych nowych rynkach procedury te są czasem trudne i czasochłonne. Ma to wpływ na nasz program ekspansji.
7. Ponieważ tytuł tego magazynu
brzmi DXN Life, jesteśmy ciekawi,
jak wygląda typowy dzień Pańskiego
życia z DXN?
Mój typowy dzień zaczyna się od kawy
DXN Lingzhi Coffee i sprawdzenia codziennych wiadomości dotyczących
DXN na poczcie elektronicznej oraz
6

10. Proszę o przesłanie dla czytelników z Europy.
Wszystkim czytelnikom z Europy,
którzy są zdeterminowani, żeby odnieść sukces w DXN, zalecam stosowanie tych 5 kluczowych składników:
Pasja: pasja wywodzi się z „wiary”.
Wasza podróż do sukcesu w DXN zaczyna się od wiary. Uwierzcie w Dr.
Lima, uwierzcie w produkty, uwierzcie w system, uwierzcie w DXN. A co
najważniejsze – uwierzcie w siebie!

Niezależność: jeżeli chcecie odnieść
olbrzymi sukces, musicie stać się
niezależnymi liderami. Trzeba wyjść
poza wsparcie otrzymywane od firmy i liderów na wyższym poziomie
(upline). Niezależnie organizujcie i
przeprowadzajcie swoje dzienne,
tygodniowe i miesięczne działania.
Zmierzajcie ku niezależnemu przywództwu!
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László Kócsó
Crown Ambassador
Węgry

DZIESIĘĆ LAT, DZIESIĘĆ FAKTÓW I FABRYKA:
TAJEMNICE CZŁONKA O STATUSIE CROWN AMBASSADOR ZAPEWNIAJĄCE NATYCHMIASTOWY WZROST
Kilka lat po naszym pierwszym wywiadzie dla DXN Life – edycja europejska, nadszedł czas na ponowne
spotkanie z László Kócsó, człowiekiem, który najszybciej w całej historii DXN osiągnął status Crown Ambassador, i rozmowę o jego wizji, planach i nowych pomysłach dotyczących europejskiego rynku DXN.
AUTORZY ARTYKUŁU:
László Kócsó, Pálma Zs. Krusinszki

1. Zaledwie kilka dni temu Pan i Pańska żona Anikó obchodziliście 10.
rocznicę w DXN. Jakie są Pańskie
odczucia dotyczące tych ostatnich
10 lat?
Najważniejsze odczucie jest takie,
że 10 lat temu podjęliśmy słuszną
decyzję. W ciągu tych 10 lat musieliśmy stawić czoła wielu wyzwaniom i nadal stawiamy im czoła, i
prawdopodobnie w przyszłości to
się nie zmieni, ale było warto. DXN
dowiodło, że największa nadzieja
biznesowego modelu MLM, dochód
pasywny, rzeczywiście tu działa.
Obecnie mamy bardzo solidną podstawę, a to dzięki produktom, które
rzeczywiście odpowiadają potrzebom naszych konsumentów, oraz
planowi marketingowemu, teraz mu-

simy „tylko” wykorzystać jak najlepiej ogromne możliwości rynku. Pięć
lat temu, kiedy osiągnęliśmy status
Crown Ambassador, fantastycznym
doświadczeniem było stanąć na
scenie podczas jubileuszu 20-lecia
DXN. Kilka miesięcy temu, w cza-

sie obchodów 25. rocznicy, miałem
mnóstwo mieszanych uczuć. Wielu nowych członków zyskało status
Crown Ambassador, ale żaden z nich
nie był z Europy. Musimy to zmienić.
Natychmiast.
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2. Co Pana zdaniem może być punktem przełomowym do zwielokrotnienia obrotów?
Pod kątem wyzwania, żeby więcej
członków zdobyło status Crown Ambassador, najprostsza odpowiedź
brzmi: zwiększenie skuteczności i
stworzenie fabryki, gdzie będzie-

my produkować członków o statusie
Crown Ambassador. W ten sposób
narodziła się Fabryka CA. Doświadczenia pokazały nam, że rynek europejski różni się od innych rynków, na
których DXN odnosi wielkie sukcesy.
Jeśli chcemy dostać większy kawałek tortu, musimy wziąć pod uwagę potrzeby lokalnego rynku. Dobry
produkt i plan marketingowy to za
mało, potrzeba im jeszcze dobrego
opakowania. Na rynku jest mnóstwo
możliwości biznesowych odzianych
w piękne szaty, ale bez prawdziwej
treści. Jeśli chcemy, żeby ludzie wybierali DXN, a tego właśnie naprawdę pragniemy, musimy sprawić, żeby
możliwość ta była atrakcyjna nie tylko
pod względem treści, ale także wyglądu. I na tym właśnie koncentruje
się Fabryka CA. Chcemy pokazać produkty DXN i model biznesowy w opakowaniu, które jest atrakcyjne i łatwe
do zrozumienia dla każdego, tak aby
coraz więcej osób mogło dostrzec w
tym możliwość biznesową.
3. Dlaczego uznał Pan, że niezbędne
jest opracowanie własnego systemu
budowania biznesu online?
Są dwie rzeczy, oprócz produktów
DXN i planu marketingowego, w które naprawdę wierzę. Pierwsza z nich
jest taka, że firmy z branży MLM będą
w przyszłości budowane w interne8

cie. Druga to taka, że sukces w biznesie MLM w głównej mierze zależy od
tego, w jakim stopniu nowy kandydat
zdoła sobie wyobrazić i uwierzyć, że
jest w stanie zbudować duży biznes
gwarantujący mu pasywny dochód.
Jeśli możemy zapewnić kandydatowi
nie tylko nadzwyczajne produkty, ale
także profesjonalne narzędzia, będzie
mu łatwiej w to uwierzyć.
4. Oprócz działań on-line wspiera
Pan także „tradycyjne” budowanie
biznesu w oparciu o komunikację
personalną, jak również przy użyciu
nowego narzędzia.
Tak, tego lata wydałem swoją nową
książkę pod tytułem „10 faktów na temat MLM”. Moim celem było zapewnienie narzędzia off-line członkom
sieci. Jest to poradnik, który ma za
zadanie pomóc w radzeniu sobie z
uprzedzeniami i nieporozumieniami
dotyczącymi modelu biznesowego
MLM, zanim rzeczywiście przejdzie
się do prezentowania możliwości biznesowych DXN. Pierwsze opinie są
bardzo pozytywne. Dążymy do tego,
żeby książka była dostępna w większej liczbie języków europejskich. Została już wydana po węgiersku, włosku, angielsku i hiszpańsku, a obecnie
pracujmy nad wersjami w języku słowackim, polskim, tureckim i greckim.
Pracuję również nad kolejną częścią
tej książki, która pomoże w procesie
budowania biznesu.
5. W ubiegłym roku uruchomił Pan
kanał na YouTube, na którym w
szczególny sposób dzieli się Pan
swoimi doświadczeniami związanymi z produktami.
W grudniu skończyłem 50 lat i z okazji
tego wyjątkowego jubileuszu chciałem
wyjść z czymś specjalnym. Chciałbym

długo jeszcze cieszyć się jakością życia,
którą zapewnia nam DXN, i pozostać
młodym nie tylko mentalnie, ale również fizycznie. Uważam, że napój Morinzhi to wyjątkowy produkt DXN, który
wspiera mój organizmu, więc postanowiłem, że począwszy od dnia swoich
50. urodzin będę codziennie wypijał
całą butelkę Morinzhi, nagrywał to, a
materiał filmowy umieszczał w internecie. Planuję kontynuować ten projekt
przez co najmniej 9999 dni, więc teraz,
kiedy minęło dopiero nieco ponad 250
dni, nie jest jeszcze tak interesujący, ale
sądzę, że już po 1000 dniach będzie
dobrze znany i oprócz zapewnienia mi
zdrowia, będzie miał również wartość
marketingową. Osoby zainteresowane mogą śledzić moje codzienne poczynania na kanale Daily Morinzhi na
Youtube, Facebooku i Instagramie.
6. Jakie przesłanie ma Pan dla dystrybutorów DXN?
Mam wiele przesłań i można je znaleźć
w materiałach filmowych z moich prezentacji na kanale dxnmlm na Youtube
w wielu różnych językach. Najważniejszym z nich jest jednak to, że nie można osiągnąć wyników bez działania.
7. Czy mógłby Pan podsumować jednym zdaniem, co jest najcenniejszą
rzeczą, którą zyskał Pan ze strony
DXN w ciągu tych 10 lat?
Zyskałem oczywiście wiele przyjaźni i
doświadczeń, które, jak sądzę nie byłyby możliwe w takich megailościach
w żadnym innym modelu biznesu czy
życia. Najlepszym podsumowaniem
może być zatem stwierdzenie, że w
ciągu tych dziesięciu lat nie przeżyłem jedynie dziesięciu lat, lecz ich wielokrotność, gdyż wszystkie te dni były
tak bardzo przepełnione doświadczeniami i działaniami. Dziękuję Ci, DXN!
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Jubileusz 25-lecia DXN
6 maja 2018 r.
Sala balowa hotelu
Sunway Resort Hotel & Spa

25 LAT KONCEPCJI
„JEDEN ŚWIAT,
JEDEN RYNEK”
25 lat temu spełniło się marzenie skromnego mężczyzny i jego firma rozpoczęła działalność. Wówczas
wiele osób nie wierzyło w niego, lecz jego wizja, misja i ciężka praca sprawiły, że DXN znalazło się w
czołówce firm MLM oraz w sercach milionów jej członków z całego świata.
AUTOR ARTYKUŁU:
Szabolcs Czérna

Z wielką niecierpliwością wyczekiwaliśmy tej szczególnej rocznicy. Pierwsze
podobne doświadczenie przeżyliśmy
pięć lat temu i wciąż pamiętam tę atmosferę, ponieważ było to coś, czego
nie doświadczyłem nigdy wcześniej
w żadnym innym miejscu. Ludzie z
każdego zakątka świata zebrali się
razem i z radością obejmowali się,
chcąc świętować jubileusz firmy, która dała im szansę, bez względu na ich
wiek, płeć, kolor skóry i religię. Było to
prawdziwe świętowanie ludzi, którzy
żyją razem.
W tym roku na dzień przed wydarzeniem dotarliśmy do hotelu, który
miał być również miejscem uroczystości, lecz tym razem przywitałem
się z innymi przybyłymi tu liderami jak

z przyjaciółmi, a nie z obcymi. Wieczór ten spędziliśmy, ściskając sobie
dłonie, uśmiechając się, robiąc zdjęcia i rozmawiając. Miałem okazję ponownie spotkać się z panią Jane Yau,
naszą dystrybutorką z wyższego poziomu, i cieszymy się, że jedzie teraz
w trasę po Europie. Każde spotkanie z
nią wywołuje zawsze olbrzymie emo-

cje, gdyż zawsze przekazuje nam tak
wiele miłości i pozytywnej energii.
Następnego ranka po przebudzeniu
byliśmy bardzo podekscytowani, a z
okna pokoju hotelowego zobaczyliśmy, że na miejsce przyjechało wiele
autobusów. Zapowiadało się wielkie
świętowanie. Świętowanie wolności,
9
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W swojej przemowie Dr Lim opowiedział o przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości, zapewnił nas również, że
możemy ufnością spoglądać na nadchodzące kolejne 25 lat. Jest to biznes
dla wielu pokoleń, tworzymy przyszłość naszych dzieci i wnuków. Zaprezentowano również nową serię kosmetyków, która wkrótce podbije rynek.

niezależności i tworzenia. Jestem
wdzięczny Dr. Limowi i jego zespołowi, gdyż to dzięki nim ludzie z całego świata mają możliwość zyskać
życie pełne zdrowia, bogactwa i dobrostanu.
Idąc do holu, można było usłyszeć ludzi, którzy świętowali, śpiewali i przed
ogromnymi plakatami DXN robili sobie zdjęcia z liderami z różnych kontynentów. Nie było tam żadnej smutnej
osoby, w każdym dało się zobaczyć
zapał i wdzięczność jako wyraz miłości do firmy DXN. Po otwarciu drzwi
wszyscy starali się zająć miejsca razem z odpowiednimi zespołami, możliwie jak najbliżej sceny. Staraliśmy się
również usiąść razem całym naszym
zespołem. Podczas całego wydarzenia czuliśmy tę więź.
Owacjami na stojąco uczestnicy przywitali członków o statusie Crown Ambassador i Dr. Lima, a sala była już
pełna.

10

W łatwością dało się zauważyć postęp i wzrost osiągnięte przez tę
firmę w ciągu ostatnich pięciu lat.
Obecnie jest 26 członków o statusie
Crown Ambassador, firma poczyniła
ogromne postępy pod kątem dochodów i znajduje się na liście czołowych
firm sprzedaży bezpośredniej. Jest
to prawdziwa międzynarodowa firma, która może być dumna ze swoich
wartości i swojej misji.

Podsumowując, z ufnością wyczekuję
jubileuszu 30-lecia, a jednym z moich
osobistych celów jest to, żeby wezwano mnie na scenę w uznaniu naszych
osiągnięć. W ciągu najbliższych pięciu
lat zamierzam ciężko pracować, żeby
osiągnąć ten cel.
A więc jeszcze raz, DXN, wszystkiego
najlepszego z okazji urodzin i dziękuję
Ci, że istniejesz!

DXN LIFE Magazine
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Zjazd liderów DXN
6-7-8 lipca 2018 r.
Samorin, Słowacja

NIECH ROZPOCZNIE SIĘ
GRA! VI EUROPEJSKI
ZJAZD LIDERÓW
Czy uczestniczyliście w VI Europejskim Zjeździe Liderów DXN? Tak? W takim razie gratuluję! Nie?
Niestety ominęła was wyjątkowa dawka motywacji! Ale nie martwcie się, oto krótkie podsumowanie,
lecz pamiętajcie, żeby dołączyć do nas w przyszłym roku!
AUTORKA ARTYKUŁU:
Pálma Zs. Krusinszki

W słoneczny, gorący, letni, lipcowy
dzień główni europejscy i międzynarodowi liderzy oraz najbardziej zmotywowani dystrybutorzy spotkali się
w bardzo szczególnym miejscu, jakim
jest Hotel X-Bionic Sphere w miasteczku Šamorín na Słowacji.
Hotel ten to miejsce z niezwykle bogatym zapleczem sportowym, z którego korzystaliśmy również przy okazji ćwiczeń integracyjnych. Dojdziemy
do tego później.

go dla dystrybutorów, który miał ich
przygotować do prawdziwej gry i nauczyć zwycięskich strategii.

Motto tego Zjazdu Liderów brzmiało: Niech rozpocznie się gra! Mimo że
DXN jest obecne w Europie od 2008
roku, wciąż jest wiele do zrobienia
i uzyskania, a zatem zjazd ten był
czymś na kształt obozu szkoleniowe-

Podobnie jak w poprzednich latach
mistrzem ceremonii był Dr Rajesh
Savera. Pierwszego dnia mieliśmy
okazję wysłuchać mowy powitalnej
wygłoszonej przez Pana Jijitha oraz
prezentacji Dato’ Dr. Lima na temat
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jego podróży z DXN, będącej także tytułem jego nowej książki. Jego
obecność na Zjeździe Liderów, jak
również jego potężne słowa zmotywowały uczestników i umocniły ich
wiarę w wizję i misję tej firmy.
Można było też kupić książkę i zdobyć
autograf Dr. Lima.

DXN LIFE Magazine

Kiedy Dr Lim skończył, motywacją
uczestników zajął się pan József Katona, który podzielił się z nimi sekretami

trudnościach, wyzwaniach, sukcesie i
obecnym życiu z DXN.
wcześniej, hotel ten to olbrzymie centrum sportowe, więc nie ma lepszego
miejsca na trochę zdrowej rywalizacji!
Rozgrywki miały miejsce w basenie
w strefie sportów wodnych X-Bionic
Aquatic Sphere i wszyscy doskonale
się bawili.

wzrostu w Europie. Swoje przesłanie
zilustrował przykładami wziętymi z
codziennego życia i zainspirował dystrybutorów do jeszcze większej koncentracji na swojej pracy.
Następnie nadszedł czas, żeby wysłuchać historii sukcesu i przesłania
trzech liderów z Europy. Pani Alena

Drugi dzień rozpoczął się od medytacji zen, którą prowadził Dr Lim. Cóż za
przyjemny i potężny sposób na rozpoczęcie dnia! Dobre wibracje trwały
przez cały dzień.

Trzeci dzień zabrał nas do Ameryki
Łacińskiej, lecz z europejskim akcentem. Najpierw wysłuchaliśmy historii
sukcesu, którą podzieliła się pani Edilia García mająca status Crown Ambassador. Jest pierwszą latynoską,
która osiągnęła sam szczyt w DXN, a
jej historia jest przykładem tego, jak
wspaniała okazja biznesowa przy wytrwałości i pasji może odmienić czyjeś
życie z ubóstwa w luksus.
Pierwszym wydarzeniem była sesja
pytań i odpowiedzi z Dr. Limem, który
odpowiadał na pytania uczestników
dotyczące zdrowia, bogactwa i przyszłych projektów.
Po nim swoją niezwykle interesującą
i wzruszającą historią sukcesu podzieliła się pani Huda Tahmaz z Jordanii, mająca status Gold Diamond.
Następnie opuściliśmy salę na krótką
przerwę na kawę, po czym wróciliśmy podekscytowani, aby wysłuchać
prezentacji o nowej serii kosmetyków
DXN, którą przedstawił pan HC Teoh.
Zaprezentował każdą sztukę z tej serii
i mówił o sposobach kreowania popytu na nie.

Hlavicová, pan Andrjez Kazmierczak
i pani Carmen Urbano opowiedzieli szczerze o swoich początkowych

Wieczorem elegancko ubrani odbyliśmy wspaniałą sesję fotograficzną o
zachodzie słońca na tle symbolu hotelu, olbrzymiego metalowego konia,
po czym wzięliśmy udział w uroczystej kolacji z programem rozrywkowym, muzyką i tańcem.

Po lunchu nadszedł czas na integrację zespołu. Jak już w wspomniałam

Po przemowie Pani Edilii z powrotem
do scenerii europejskiej zabrali nas
pani Judit Faragóné Keserű, pan Lorenzo Gnesutta, pan Kostas Manos i
Peter Králiček, którzy przekazali nam
przydatne wskazówki na temat przywództwa.
13
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dowiedzieć się więcej o latynoamerykańskich sekretach, przeczytajcie
wywiad z panem Prajithem w tym
wydaniu magazynu.
I tak zakończyliśmy bardzo udany
zjazd, bogaty w informacje, motywację i frajdę dla uczestników, którzy z
pewnością nie przegapią VII zjazdu
w 2019 roku. Mamy nadzieję, drodzy
czytelnicy, że i was wśród nich nie zabraknie.
Następnie,
przed
wysłuchaniem
ostatniej już przemowy na zjeździe,
mieliśmy krótką przerwę na kawę.

Wtedy po raz pierwszy pan Prajith
Pavithran, koordynator regionalny
USA i Ameryki Łacińskiej, wziął udział
w Europejskim Zjeździe Liderów, ale
już chcemy, żeby znowu wrócił! Jego
prezentacja na temat latynoamerykańskiego przepisu na sukces była
bardzo inspirująca dla dystrybutorów z Europy i dzięki niej będą mogli
maksymalnie wykorzystać potencjał
rynku europejskiego. Jeżeli chcecie
14
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Jane Yau
doradczyni ds. zdrowia
ganoterapeutka

JANE WRACA DO EUROPY! WYWIAD
Z CZOŁOWĄ KONSULTANTKĄ DXN W
ZAKRESIE GANOTERAPII
Jeśli od jakiegoś czasu współpracujecie z DXN, prawdopodobnie już słyszeliście już o Jane Yau. Jest żarliwą
doradczynią w sprawach zdrowia, doświadczoną konsultantką w dziedzinie Ganoterapii, niezawodną
sponsorką, odnoszącą sukcesy kobietą biznesu, ale także niezwykłym człowiekiem o wielkim sercu.
AUTORKA ARTYKUŁU:
Pálma Zs. Krusinszki

1. Droga Jane, jako redaktor naczelna DXN Life – edycja europejska
niezwykle cieszę się, że mogę ponownie przeprowadzić z Panią wywiad. Nasze ostatnie spotkanie miało miejsce dokładnie trzy lata temu,
co się wydarzyło od tamtego czasu?
Czy może Pani podzielić się z nami
jakimiś nowinami?
Przez ostanie 3 lat ciężko pracowałam, aby rozwinąć swój lokalny zespół. Regularnie zabieram konsumentów z wizytą na farmę DXN. Jest
to bardzo ważne, ponieważ zobaczyć
znaczy uwierzyć. Potrafią zrozumieć,
dlaczego grzyb Ganoderma DXN
jest bezpieczny do spożycia przez
człowieka oraz że DXN ma międzynarodową certyfikację ISO 14001,
który jest czymś więcej niż tylko
16

certyfikatem potwierdzającym produkcję żywności ekologicznej. Taka
gwarancja daje wiarę, ponieważ moi
konsumenci wolą brać megadawki,
aby uwolnić się od problemów zdrowotnych, a wiara w uzdrowienie to
podróż. Przyjmują grzyb Ganoderma
profilaktycznie, gdyż rozumieją filary
zdrowia i to, dlaczego Ganoderma
jest dla ludzkości rozwiązaniem w
kwestii zdrowia.

Filary zdrowia służące przywróceniu naszych naturalnych zdolności
samoleczenia to: zrównoważenie pH
ciała, poprawa mikrokrążenia krwi,
wzmocnienie układu odpornościowego, utrzymanie nasycania tlenem oraz
zwiększenie odporności na stres.
2. Jak wygląda Pani życie z DXN?
Proszę nam opowiedzieć o typowym
dniu swojego życia.
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Razem z moją rodziną prowadzimy
centrum usługowe. Wielu członków
DXN, starych i nowych, uwielbia zbierać się w naszym centrum, siadać przy
stolikach w towarzystwie swoich grup i
dzielić się produktami DXN lub rozmawiać o działalności biznesowej DXN.

du na słabe krążenie krwi komórki nie
mogą być naprawione.
RG wspomaga krążenie krwi, a GL
naprawia uszkodzone komórki. To
jest nauka o działaniach zapobiegawczych, a my musimy wspomagać świadomość w zakresie ochrony zdrowia.

mercyjne, plony są pełne nawozów i
pestycydów zubożających zawarte w
nich fitoskładniki. Mało tego, aby zaspokoić swój apetyt, ludzie spożywają dogodne, łatwo dostępne jedzenie,
pozbawione różnorodnych zielonych
warzyw liściastych.
Co się dzieje, gdy człowiekowi brakuje
zielonego jedzenia?
Styl życia pełen stresu powoduje „wykradanie” witamin z grupy B, twoje
które są niezbędnymi składnikami odżywczymi dla układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i hormonalnego.
Prowadzi to do niepokoju, drażliwości
i depresji.
Spirulina jest naturalnie bogata w
kompleks witamin z grupy B oraz fitoskładniki, które wspólnie wspomagają
zarządzanie poziomem stresu. Dlatego Spirulina jest niezbędna dla ludzi
ze wszystkich środowisk.

Osobom w potrzebie udzielam doradztwa w zakresie zdrowia i stosowania Ganoterapii. Generuje to
codzienną sprzedaż dla naszego centrum usługowego.
Codzienne ganodermowanie to moja
codzienna dawka radości i szczęścia!
3. Proszę uszeregować według ważności 5 produktów DXN, które wszyscy powinniśmy spożywać, aby zachować zdrowie.
1. Reishi Ganoderma (RG) i Ganocelium (GL). Są one aranżerami zdrowia.
Obecnie ludzie jedzą zbyt dużo pokarmów o kwaśnym odczynie. Kiedy
nasz organizm jest zakwaszony, krew
staje się kredowata i lepka. Wreszcie
zatyka nasze naczynia krwionośne, a
to wpływa na cały organizm.
Słabe krążenie krwi prowadzi do degeneracji komórek, tkanek, narządów
oraz do niedomagań ogólnoustrojowych, na przykład nadciśnienia, cukrzycy czy raka. Słaby układ odpornościowy prowadzi do nagromadzenia
komórek nowotworowych w organizmie, a słabe krążenie krwi ma wpływ
na poziom tlenu w naszych ciele. Kiedy poziom tlenu w komórkach jest niski, tworzy się środowisko sprzyjające
rozwojowi raka.
Zablokowane
mikrokrążenie
krwi
może uniemożliwić eliminowanie toksyn. Kumulacja toksyn w organizmie
hamuje jego naturalne zdolności samoleczenia. Nasze ciało ma naturalną
zdolność samoleczenia, lecz ze wzglę-

2. Cordypine, ponieważ enzym jest
pokarmem dla komórek.
Dzisiaj ludzie jedzą pokarmy zawierające bardzo małe ilości enzymów,
które są w surowych warzywach i
owocach. Jedzą zbyt dużo żywności
przetworzonej lub ugotowanej.
Enzymy są robotnikami w naszym organizmie. Brak enzymów wpłynie na
działanie komórek, tkanek, narządów
i układów; nie będą one w stanie odpowiednio się odnawiać. W dłuższej
perspektywie wpłynie to w końcu na
homeostazę w organizmie, a to z kolei
na nasze naturalne zdolności samoleczenia.
3. Spirulina: sprawuje kontrolę nad stanem fizycznym i emocjonalnym.
Jest naszpikowana składnikami odżywczymi, które mogą mieć potężny
wpływ na nasze ciało i mózg. Jest to
żywność funkcjonalna, która ma za
zadanie utrzymania dobrego stanu
zdrowia fizycznego i psychicznego.
Obecnie ze względu na uprawy ko-

4. Morinzhi, kontroluje stres, przynosi
ulgę od skutków ubocznych stresu.
Morinzhi holistycznie równoważy homeostazę funkcji organizmu i zapewnia
mnóstwo korzyści, takich jak usprawnienie działania układu hormonalnego, regulacja hormonów, wzmocnienie
układu odpornościowego, rozszerzenie naczyń krwionośnych. Ponadto
reguluje ciśnienie krwi. Zwiększa przepływ krwi do komórek, tkanek i narządów, dzięki czemu zapobiega chorobom wieńcowym. Poprawia również
funkcjonowanie trzustki, reguluje poziom cukru we krwi, zwiększa poziom
endorfin, łagodzi niepokój i depresję.
Jest przeciwutleniaczem, przez co
spowalnia proces starzenia.
5. Lion’s Mane. Dobrze działa na przewód pokarmowy i układ nerwowy. To
pokarm dla mózgu.
Lion’s Mane jest niezbędny dla utrzymania zdrowia układu żołądkowo-jeli17
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towego. Jest odpowiedni dla ludzi ze
wszystkich środowisk, zwłaszcza dla
tych zestresowanych.
Większość ludzi ma osłabione jelita
z powodu złych nawyków żywieniowych. Jedzą zbyt szybko, nie przeżuwają prawidłowo pokarmu, jedzą
zbyt duże ilości, a to wszystko może
wpływać na pogorszenie stanu przewodu pokarmowego.
Gdy ktoś ma osłabione jelita, będzie
miało to negatywny wpływ na jego
układ odpornościowy i zdrowie emocjonalne.
Lion’s Mane odnawia wyściółkę jelita, wzmacnia układ odpornościowy,
wspomaga czynniki wzrostu nerwów
(NGF), który łagodzi niepokój i stabilizuje emocje.
4. Co robi Pani sama codziennie,
żeby zachować zdrowie?
Prowadzę bardzo poukładany tryb
życia. Produkty prozdrowotne DXN są
moim głównym jedzeniem. Inne pokarmy to suplementy. Moja dieta jest
prosta. Jemy niewielkie porcje składające się głównie z warzyw i owoców i
małych ilości mięsa lub ryb.

W codziennej rutynie niezbędne są
również ćwiczenia; od wielu lat postępuję tak samo.
Każdego ranka mój mąż i ja wstajemy
o 6 rano. Po wypiciu szklanki ciepłej
wody przygotowujemy swój poranny napój z produktów DXN: po dwie
miarki RG i GL, dwie miarki proszku
Lion’s Mane, dwie miarki proszku Cordyceps, dwie miarki proszku Spirulina,
800 ml wody plus 30 ml Cordypine i
30 ml Morinzhi. Tę miksturę zabieramy
ze sobą na poranne ćwiczenia. Przez
godzinę spacerujemy po pagórkowatym parku i w międzyczasie dopijamy
swój napój.
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Po spacerze rozkoszujemy się poranną kawą DXN oraz śniadaniem, które
daje nam energię na resztę dnia. Moją
ulubioną poranną kawą jest Cordycep
Coffee 3 w 1. Następnie udaję się do
pracy w moim centrum usługowym.
Późnym popołudniem spożywam prosty posiłek i popijam kawą DXN Lingzhi 3 w 1. Pracę kończymy o godzinie
18.00. Następnie przyjmujemy kolejną
porcję produktów DXN, a kolacja jest
serwowana o godzinie 19:00. Potem
udajemy się do parku na jeszcze jedną
turę ćwiczeń trwającą 45 minut.

mi komórkami, tkankami, narządami,
funkcjami ogólnoustrojowymi i dzięki
temu przywrócona zostaje zdolność
samoleczenia. Te zdolności samoleczenia są jednak zahamowane, ponieważ na nasz organizm stale negatywnie wpływa codzienne jedzenie, w
którym nieuchronnie znajdują się toksyny; ponadto picie wody i napojów z
toksynami, oddychanie powietrzem z
toksynami, wchłanianie toksyn przez
skórę z odzieży, z wody, w której się
kapiemy czy pływamy, co może spowodować słabe, lecz przewlekłe, bez-

Czas na sen nastaje zawsze około
godziny 23.00. Wyłączam komórkę i
wtedy nie niepokoją mnie żadne rozmowy telefoniczne.

objawowe zapalenie w organizmie.
Wszystko to może zniszczyć zdolność
naszego organizmu do samouleczenia. Mało tego, stres również zabija
nasz organizm.

5. Jakie pytanie w ciągu ostatnich
dziesięciu lat zadawali Pani najczęściej członkowie z Europy?
Brzmi ono tak: Jak długo trzeba przyjmować produkty, aby rozwiązać problem?
Na uleczenie ma wpływ wiele czynników, na przykład dawkowanie Reishi czy ogólne otoczenie organizmu
oraz stan zdrowia. Ganoterapia w
sposób holistyczny kieruje całym organizmem, współdziała ze wszystki-

Ponadto słabe wchłanianie z jelita
może także wpływać na czas leczenia. U większości ludzi występują
nieprawidłowości z wchłanianiem
żołądkowo-jelitowym. Inne czynniki,
które negatywnie wpływają na proces uzdrawiania, to nasza dieta, brak
wody i ćwiczeń.
Uzdrowienie to podróż, to codzienny
proces. Wiele objawów, które u siebie
dostrzegamy, to tylko czubek góry
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lodowej. Uzdrowienie polega na usunięciu przyczyny źródłowej tej całej
góry lodowej. Dlatego u różnych osób
długość czasu leczenia będzie różna.

7. Jakie jest Pani najpiękniejsze
wspomnienie lub historia związana z
rynkiem europejskim?

6. Jakie największe nieporozumienia
związane z produktami DXN zauważyła Pani wśród członków z Europy?
Pacjenci z problemami związanymi z
naczyniami krwionośnymi, takimi jak
nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca
czy udary mózgu, muszą zrozumieć,
że gama produktów DXN to żywność
funkcjonalna. Produkty te mogą być
przyjmowane długoterminowo, nie
powodują żadnych skutków ubocznych i pozwalają na codzienną odnowę organizmu.
Osoby takie muszą zrozumieć następującą filozofię: rzeki i woda dają życie. Kiedy alkaliczna rzeka zostaje zanieczyszczona przez toksyny z fabryk,
kwaśne deszcze, i kiedy jest zapchana, wtedy nie ma w niej życia. To samo
dzieje się z naszym organizmem. Jeśli
układ wydalniczy jest zablokowany,
wówczas toksyny gromadzą się w organizmie i niszczą bądź zabijają komórki, tkanki, narządy i funkcje ogólnoustrojowe.
Produkty prozdrowotne DXN to żywność funkcjonalna, która odblokowuje
mikrokrążenie krwi w przypadku jego
zapchania, a także przeprowadza detoksykację na poziomie komórkowym.

przejazdów z Węgier do Grecji. Jechaliśmy przez Rumunię, płynęliśmy
promem z Rumunii do Bułgarii, ponieważ na rzece granicznej nie było żadnego mostu, po czym jechaliśmy dalej
aż do Grecji. Spędziliśmy w drodze
prawie 24 godziny bez żadnego postoju w hotelu i kiedy wreszcie dotarliśmy do Salonik w Grecji, wyskoczyłam
z samochodu i szybko się przebrałam,
żeby na miejscu przeprowadzić prezentację o zdrowiu. Nie mam pojęcia,
skąd wzięliśmy odwagę i siłę, żeby robić wszystkie te rzeczy.
Inne cudowne wspomnienie to rozpoczęcie działalności słowackiego
oddziału DXN w 2009 roku, kiedy to
Dr Lim przybył na Słowację do Bratysławy. W 2011 roku, kiedy otwieraliśmy nowe biuro DXN w Salonikach
w Grecji i jeszcze w 2011 roku miałam
urodzinowe przyjęcie-niespodziankę
w ogrodzie László w towarzystwie innych członków DXN z Europy.

Nigdy nie zapomnę problemów, z jakimi borykaliśmy się z László, kiedy
rozpoczynaliśmy działalność na rynku europejskim. W latach od 20092011 byliśmy jak biegacze przełajowi
po różnych krajach: Węgry, Rumunia,
Słowacja, Austria, Czechy i Grecja. W
2009 roku odbyliśmy jeden z najśmielszych i najdłuższych, jakie pamiętam,

Choć nie pamiętam wszystkich miast
w Europie, które odwiedzałam, doskonale pamiętam uśmiechy ludzi,
którzy ciężko razem pracowali, aby
zasiać ziarno zdrowia w całej Europie, a to dzięki oddanym europejskim liderom, którzy działali tam na
samym początku. Dziękuję László
i jego wspaniałemu zespołowi, który
dzięki wspólnej pracy spełnił to nasze marzenie.
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Biuro DXN w Hiszpanii
Madryt
Hiszpania

NOWY DOM DLA DXN W
HISZPANII
Ostatnio DXN w Hiszpanii przeniosło się do większego i jaśniejszego biura, co jest dowodem na sukces
odniesiony przez naszą firmę w tym kraju. W tym artykule menedżer krajowy, Antonio Aspiroz, opowie
nam więcej o nowym biurze.
ARTYKUŁ NAPISAŁ:
Antonio Aspiroz

Hiszpania jest bramą wjazdową do
Europy i niewątpliwie krajem, który
musi odwiedzić każdy turysta. My,
Hiszpanie, słyniemy ze swojej gościnności, kultury, gastronomii, piłki
nożnej, no i oczywiście mieszkamy
w kraju, w którym panuje najlepsza pogoda. Również Biuro DXN w
Hiszpanii jest obowiązkowym punktem wizyty dla każdego z naszych
członków na całym świecie. W nowych wnętrzach mieści się szeroki
hol recepcyjny, sala wielofunkcyjna
na ponad 50 osób, duży magazyn,
biuro w otwartej przestrzeni, gdzie
personel zajmuje się codziennymi
zadaniami, biuro menedżera i przytulna kuchnia.
Jako firma pragniemy zaoferować naszym klientom bliską relację, ciepłe
środowisko, dynamiczną przestrzeń,
w której mogą rozwijać swoją działal20

ność biznesową, oraz miejsce, gdzie
nieustannie możemy szkolić nowych
dystrybutorów; lecz jednocześnie
chcemy pokazać przejrzysty, ciepły
i profesjonalny wizerunek naszej firmy. Nasza filozofia „Jeden świat, jeden rynek” może być postrzegana
przez pryzmat ludzi, których przyjmu-

jemy zewsząd, a mając to nowe biuro,
za cel stawiamy sobie pokazanie wizerunku tego, co reprezentuje nasza
firma i nasz kraj.
Biuro DXN w Hiszpanii otwarto cztery
lata temu, a dziś, dzięki wzmożonemu
rozwojowi biznesu i jego oddziaływa-
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niu, możemy marzyć o niezwykle udanej przyszłości. Z tego powodu podwoiliśmy obszar zarówno biura, jak
i magazynu, dzięki czemu w dalszym
ciągu jesteśmy w stanie oferować wysokiej jakości usługi i szybką odpowiedź wszystkim naszym członkom,
którzy nadal stanowią strategiczny
klucz do tego, żeby nasi dystrybutorzy mogli osiągnąć zdrowie, bogactwo i szczęście.
Zapraszamy do naszego nowego biura, które naturalnie jest również wasze. Zespół DXN w Hiszpanii serdecznie zaprasza na spotkanie.
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PRODUKTY

DXN ORGANICZNY OLEJ KOKOSOWY Z PIERWSZEGO TŁOCZENIA

Wyprodukowany ze świeżego, dojrzałego
jądra wyłącznie najwyższej jakości organicznych orzechów kokosowych olej DXN
Organic Virgin Coconut Oil to najczystsza
forma oleju kokosowego, który zachował
łagodny, świeży aromat kokosa.
Wielkość opakowania: 500 ml
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PRODUKTY

KAWA DXN 3 W 1 Z KORDYCEPSEM
Kawa DXN Cordyceps Coffee 3 w 1 to
wyjątkowa mieszanka wyselekcjonowanych
ziaren

kawy

i

wyciągu

z

kordycepsu

chińskiego (Cordyceps sinensis).
Ma orzeźwiający smak i zachwycający
aromat, które z pewnością wyrwą każdego
z poczucia wyczerpania.
Wielkość opakowania: 20 saszetek × 21 g

23

DXN LIFE Magazine

PRODUKTY

KAWA EU DXN 3 W 1 Z GRZYBEM LINGZHI
DXN Lingzhi Coffee 3 in 1 EU łączy wyselekcjonowane aromatyczne ziarna kawy
najwyższej jakości z wyciągiem z czystym
wyciągiem z organicznego grzyba Ganoderma. Jej wspaniały smak i świeży aromat
zapewnią każdemu chwilę szczęścia w codzienności.
Wielkość opakowania: 16 kapsułek × 10 g
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O PRODUKTACH
PROGRAM
SAMOCHODOWY
Europa
May–July 2018.

GRATULUJEMY CZŁONKOM,
KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO
PROGRAMU SAMOCHODOWEGO!
Bojtos Zoltán &
Bojtos-Sváb Csilla

Lina Zeiler

Savvato Paraskeva

Ladislav Šíma

Ulrich & Esther Zeiler

Batta Mónika
and Kazinczi Ferenc

Felix Zeiler

Johanna Seidl

Georgios Kiousis

Koutalas Giorgos

Bussy Sándor
and Szövetes Éva

Dávid Attila és Elek Ildikó
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Kócsó László és
Kócsó-Fodor Anikó

Nagy László és Lükő Tímea

Daniela Tabbita

Francesco Lato

Lorenzo Gnesutta

Carlo & Paola Rovelli

Silvio Scarsi

Androszczuk Mykoła

Boźena Banaczyk Piedel

Boźena Sajdek

Gronek Alina

Peter Králiček

Zuzana Bartalová

Elisabeth Gijon

Jose Alenda Garcia

Henryk Wlodarczyk

Zuzana Londinová

Stanislava
Małgorzata Bajczyk

Cristóbal Francisco
Mota Morales

Andrea Papp
y Alfredo Ruiz
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Gratulujemy wszystkim,
którzy się zakwalifikowali
Május–Július 2018.
Double Diamond

Teodoro Irazusta Lecuona

Executive Star Diamond

Gronek Alina

Martin Torrellas Bolivar

Kim Escardã³ Bas

Hadjer Abdellaoui

Hamiyet Akbulut

Androszczuk Mykoła

David Coll Tenorio

Esteban Ochoa Balza De Vallejo

Jose Esteban Garcia Ruiz

Star Diamond
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Star Diamond

Luz Marleny Correa Durango

Teresa De Jesus Vacas Cruz

Star Ruby
Vladimír Krawiec
Darline Denice Oleksiewicz
Batta Elek
Berényi Sándor
Franciskovics Lajos Istvánné

Takács Gergely
Rima Januliene
Magdalena Rutkowska
Eva Baloghová
Alexandre Xavier H. Caritg

Maria Jose Garcia Aguila
Martin Vilalo Franco
Silvia Cadenas Fernandez

Christina Kostakou
Farahos Nikolaos
George Liaskos
Jeni Michalopoulou
Kathhkoyrh Eleytheria
Emmanoyhl
Melessanaki Stamatia Xaridimos
Nikoglou Kvstantinia
Panagiotopoyloy Margarita
Stergios
Papageorgioy Georgios
Stadnik Vera
Theodora Tektonidou
Voithopoulos Charalampos
Villioti Fania
Balogh Csabáné
Bukovics Jánosné
Csiba Szeréna
Deliné Sorger Brigitta
Drahos Magdolna
Ilics Éva
Juhász Róbert
Karkus Mihályné
Kormány Tibor
Mátó Tiborné
Molnárné Romhányi Krisztina
Neuburger László Ferenc
Ombodi Gergő
Rusznák Dániel
Rusznákné Abonyi Violetta
Schreiberné Varga Éva
Somodi Mihályné
Sriffert Ferenc
Szentirmay Edit Katalin
Szombathy Gáborné
Szűts Judit
Takács Veronika

Tanda Ildikó
Turkoly Miklós Endre
Vágó Tiborné
Maura Barry
Antonio Ascenzo
David La Manna
Fabiana Ciampolini
Modè Ettore
Janina Jasinkiene
Vanda Mykolaitiene
Devi Charan Chamlagai
Mahendra Subba
Adamowska Teresa
Agnieszka Żurek-Tomaszewska
Dorota Danilewicz
Ewa Marciniak
Ireneusz Kuczyński
Jacek Kucharski
Jolanta Odulińska
Katarzyna Chrobot
Lech Mystkowski
Lucyna Szymańska
Mołek Krystyna
Monika Gadzińska
Alexandra Chrapčiaková
Beáta Vigodová
Božena Rybárová
Bystrická Gizela
Diimitrij Spišiak
Dominika Fajnorová
Erika Matušová
Hana Bayer
Ivana Necpalová
Jana Gembešová
Jozefína Pustaiová
Magdaléna Poláková
Mária Babulicová

Star Agent
Anna Natalia Ver
Bousmara Saadia
A
 ndrea Yoanna Vladislav
Andreeva
Mariela Ivanova Karakasheva
Petar Lazarov Lazarchov
Polya Georgieva Mincheva
R
 umyanka Alexandrova
Mavrodinova
Todor Kostadinov Kolencov
Despina Palama
Tereza Anouar
Daniela Hrabová
Eliška Krawiecová
Eva Skalická Paeddr.
František Kubík
Hana Veverková
Jitka Višněvská
Marta Veselá
Romana Hladilová
Rostislav Rochla
Montserrat Sanchez Montero
Christel Schambeck
Christina Schleich
Erika Rothenbaecher
Esra Akbulut
Fadia Chahrour
Fatma Alawye
Ilona Reichert
Khetam Shakhani
Maren Hagenah
Michelle Dietrich
Selda Özyurt
Volkey Roy
Afroditi Ioannidou
Alimantiri Maria
Bairamis Anastasios
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Star Agent
Mária Chamula
Mária Pečnerová
Marián Géci
Marta Bebejová
Nora Tóthová
Rastislav Vaško
Valentina Haid Ing.
Zdeno Okruhlica
Zuzana Ciranová
Zuzana Filipová
Ana María Carreño Figuerol
Angel Garcia Aguila
Aranzazu Prada Garcia
Aurora Flores Mamani
Blanca Gorrochategui Perales
Carmen Sevilla Reyes
Corín García Salcedo
Cristina Casellas Coll
Cristina Macho Fernandez

Cristina Risueño Román
Diana Mabel Chingo Albujar
Elizabeth Olivares Marroquin
Francisca Gütierrez Artero
Francisca Rodriguez Lopez
Gladys Naupari Aramburu
Isabel Perez Villen
Jordi Rosell Prat
Jose Antonio Duval Guevara
Juan Carlos Quiñonez Bonilla
Juana Erika Ticona Calcina
Kati Pascual Martinez
Lourdes Vacas Cruz
M. Elena Parra Oliver
Mª Dolores Pascual Martinez
Margarida Sanz Garcia
Maria Josefa Tamargo Arias
Maria Olivares Olivares
Maruxa Agudo Pinilla

Maryuri Velez Ladino
Montserrat Salinas Company
Myriam Urbieta Goikoetxea
Nicomedes Saravia Aliendre
Noemi Ysela Roque Mateo
Noemia Hernandez Lopez
Raquel Bermejo Proy
Rosa Maria Fernandez Gil
Rosana Haban Aquino
Ruben Paco Choque
Ruth Sara Vallejos Villarroel
Sabine Leiva Krüger
Vanesa Ruiz Garcia
Vianca Nataly Alcázar Seminario
Muna Mohamed
Phagre Katherina
Maciej Skaza
Rai Dilli Sher
Safeia Zein Alabedin
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