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Milí priatelia, čitatelia, milovníci Ganoderma kávy ! 

Mám veľkú radosť, že sa podarilo Darinke Hanákovej a Katke 
Stanovej zhmotniť tak trošku aj môj sen a otvorila prvú 
kaviareň v Trnave, kde si môžete oficiálne objednať našu kávu. 
Kde ju nájdete, ako vznikol jej názov a čo všetko viedlo 
spolumajiteľku k jej otvoreniu, nájdete v Interview tohto čísla. 
Okrem toho prijmite naše pozvanie na našu špeciálnu prvú 
grilovačku Coffee & Grill párty. Veľmi sa teším na vás všetkých, 
s ktorými sa tam osobne stretnem. Nemusíte mať žiadne obavy, 
pracovať nejdeme a ideme sa len zabávať. Dobré vínko a 
špeciality na grile nebudú chýbať. A kapacitu máme 
obmedzenú, tak sa poponáhľajte. 
Užívajte leto aj s našou kávičkou. 
Príjemné čítanie !

Z obsahu vyberáme:

      
      Fatemi Ghani - 
Človek s veľkým 

srdcom 
1. Coffee & Grill 

párty 
   Jaroslav 

Praženica a jeho 
životná skúsenosť 
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Čaká vás skvelá partia ľudí, budeme spolu grilovať, tancovať, smiať sa. Máme pre vás pripravené aj 
prekvapenia, takže nudiť sa isto nebudeme. Príďte pohodlne oblečení a s úsmevom na perách. O ostatné 
sa postaráme my ! Počasie sme vybavili ;-) 
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Príbehy zo zahraničia

Radosť zo žitia je v dávaní 
Radosť zo žitia plnohodnotného a dokonalého života sa dostaví vtedy, keď zmeníte život niekoho iného a 
táto zmena sa väčšinou udeje, keď sami začnete dávať. Už celé roky viem, čo ľudia najviac potrebujú. Ako 
väčšina ľudí, ja som sa tiež snažil objaviť odpoveď v mojej práci a nepodarilo sa mi to.  
Kto som? 
Som šťastne ženatý, mám synov a dcéru a som požehnaný skvelými vnúčatami. Svoju kariéru som začal ako 
letecký inžinier a pracoval som v tejto profesii skoro 30 rokov, ale cítil som, že pracujem len pre seba a svoju 
rodinu. Chcel som viac. Našiel som presne to, čo som hľadal, keď som objavil sieťový marketing a teraz mám 
ešte väčšiu rodinu, ktorá pozostáva z ľudí z celého sveta. Dnes som veľmi šťastný, pretože mám lásku a 
požehnanie aj od mojich priateľov. 
Svet dnes 
Krajina je slobodná, ale jednotlivci stále nie. Na svojej ceste som sa snažil zistiť a nájsť ľudí, ktorí čelili 
nespočetným výzvam a hľadali riešenie práve v oblasti zdravia a finančnej sféry. Spomínam si na svoje
detstvo v 60. rokoch, kedy bol svet mierumilovnejší a ľudia boli šťastní a zdraví. Najväčším problémom, 
ktorým svet čelí, je nedostatok príležitosti a nezamestnanosť. Dokonca aj tí, ktorí majú takpovediac 
bezpečnú prácu, môžu zostať nezamestnaní a prepustia ich z hodiny na hodinu. Takže žiadna práca nie je 
úplne bez rizík. 

 Fatemi Ghani, Kanada

Môj postreh 
Ja som riešenie na svoju situáciu našiel až v roku 2003 a som Bohu vďačný za to, že som súčasťou DXN, a 
že som mal možnosť ukázať riešenie množstvu ľudí bojujúcich so zdravotnými a finančnými 
problémami. Na základe viacerých otázok som začal cestovať po svete – čím viac som cestoval, tým viac 
ľudí potrebovalo to, čo som mal ja. Teší ma pomáhať množstvu ľudí po svete a vidieť, ako sa ich životy 
menia. Viedol som tisícky seminárov, konferencií a workshopov a viedol ľudí k tomu, čo práve hľadali. 
Cestoval som z Filipín do Etiópie, z Kanady do Bolívie, cez 5 kontinentov, 46 krajín s odkazom zdravia  a 
osobnej slobody a pomohol som viac ako 100 000 ľuďom po celom svete. 
Sociálny projekt 
Som šťastný, že sa s vami môžem podeliť o príbeh, keď nás v roku 2012 kontaktovala organizácia, ktorá 
pomáha deťom s nočnou slepotou (to sú deti, ktoré nevidia po súmraku). Príčina nočnej slepoty vzniká v
dôsledku podvýživy a na základe úsilia zopár filantropov, sme začali úvodný projekt s 15 deťmi, a za 
obdobie menej ako 6 mesiacov sme videli úžasné výsledky, kedy sa deťom vrátil zrak. Dnes je v tomto 
programe tisíce detí, ktorým sa vrátil zrak. 



mesiac august 2017 strana 4

Príbehy zo zahraničia

Kniha Zmapujte si svoju slobodu 
Aby sa moja prax, to čo som sa naučil a osobne aj to, že som videl, ako sa menia ľuďom životy 
prostredníctvom môjho preukázaného systému dostala k miliónom ľudí, rozhodol som sa napísať svoju prvú 
knihu. Napísal som ju pre ľudí, ktorí vo svojich životoch bojujú a hľadajú svoju vlastnú slobodu. Je to 
sprievodca, ktorý nielenže poskytuje mapu, ale taktiež aj kompas k celej hĺbke, čo to znamená stať sa 
úspešným podnikateľom. Na mojich cestách som využil systém Zmapuj si svoju slobodu, aby som prednášal 
o zdraví a wellnesse a finančnej slobode ľuďom po celom svete a použil rovnaký systém na otvorenie trhu v 6 
nových krajinách s touto celosvetovou príležitosťou. 
Dnes som v pozícii pomáhať tisíckam ľudí po celom svete, oslobodiť sa od chorôb, aby boli schopní viac času 
stráviť s rodinou, aby mohli získavať zážitky z cestovania a dosiahnuť celkovú finančnú slobodu. 
Kniha bola vydaná v roku 2013 a to v troch jazykoch angličtine, španielčine a urdu. 
Osobný tréning 
Ľuďom, ktorí sa potrebujú posunúť som tento program taktiež upravil. Každý má rôzne úrovne vzdelania a 
niekedy len treba ísť pekne po poriadku. Zistil som potreby ľudí a definoval ich silné stránky a slabé stránky. 
Predstavil som ľuďom už preukázaný systém a oni sa naučia ako ho implementovať do dennej rutiny. 
Prostredníctvom osobného tréningu to zabezpečí ľuďom úspech a proces zodpovednosti. Detaily mojej 
štúdie a osobného tréningu sú na mojej webstránke www.mapyourfreedom.com. Prostredníctvom môjho 
kanálu na youtube (www.youtube.com/mapyourfreedom) a Facebooku 
(www.facebook.com/mapyourfreedom) taktiež pomáham ľuďom na základe najnovších videí, správ a 
blogov. 

    by Fatemi Ghani 
by Katka Mikušová

Fatemi Ghani, Kanada

Moja misia 
Po dosiahnutí najvyššej pozície v DXN a osobnej pomoci viac ako 1000 ľuďom, je mojou súčasnou misiou 
v živote pomôcť miliónom ľudí využitím môjho online tréningového systému. Keď to dokážem ja, iní, tak 
aj vy áno. 
„Nielenže vám dávam mapu, dávam vám taktiež kompas na objavenie osobnej a finančnej 
slobody“ 



mesiac august 2017 strana 5

Rada na leto

Minulú noc som mala v izbe neželanú návštevu. Poznáte to - ľahnete si, uvoľníte sa po celom dni a v tom to 
začne - vysoké bzzz, ktoré počujete až kdesi vo vnútri mozgu. Rozsvietite a akoby zázrakom v okamihu nie 
je nič počuť, ani vidieť. Zhasnete a otravný zvuk je tu opäť. Takto sa situácia zopakuje niekoľkokrát, až 
kým rezignovane nezaľahnete a nezhasnete s vedomím toho, že ste svoju krv práve ponúkli ako na zlatom 
podnose na večeru komárovi. Neviem, čím ich tak priťahujem, ale keď si majú vybrať ľubovoľnú izbu, 
vyberú si práve tú moju. Nuž, na nedostatok príťažlivosti sa rozhodne nemôžem sťažovať :-) ...Mám síce 
pozitívny Rh faktor, čo sa krvnej skupiny týka, za to môj vzťah k tomuto otravnému hmyzu je silne 
negatívny. 
No a ako to vlastne dopadlo so mnou a mojím ubzučaným spoločníkom? Asi do pol dvanástej sme sa 
striedavo hrali na naháňačku a schovávačku. Stav 1:0 pre mňa (R. I. P. neznámy komár) a ráno tvrdé 
prebudenie do reality a únava po prezabíjanej noci. Mimochodom, ráno som si našla štípanec na nohe - 
áno, mal so sebou komárieho “komplica”, ktorého som nepočula. Ten “super” pocit, keď človeka poštípe 
komár na mieste, ktoré má stiahnuté obuvou alebo odevom...Hold, nedá sa na seba vyliať za lavór octu, aby 
nehrozili žiadne útoky. Nedá sa a ani to nie je zdravé používať ocot na kvantá - pri všetkej užitočnosti, 
predsa len je to kyselina. 

A ako som vzniknutú nepríjemnú situáciu vyriešila? 
Takéto veci zvyknem riešiť dvoma spôsobmi. Najradšej som, keď mám k dispozícii Tea Tree Cream. 
Žiaľ, nie vždy ho mám pri sebe. Čo však mám stále a predpokladám, že niečo podobné máte doma aj vy. 
Ide o zubnú pastu. Každý vie, že zubná pasta slúži na umývanie zubov. Ja som však úplne nadšená z 
multifunkčnej Ganozhi zubnej pasty. 
Táto pasta je skutočný zázrak - okrem toho, že neobsahuje fluór, sacharín a iné pridané umelé látky, 
mentol a ganoderma v nej obsiahnuté pomáhajú na akné, odreniny, popáleniny a iné problémy s kožou, 
ako aj na štípance po rôznych okrídlených potvorkách. Tak som si ňou potrela postihnuté miesto. 
A výsledok? 
Už ma nič neštípe, nesvrbí, štípanec sa zmenšuje. :-) 
Vám želám pekné pohodové leto bez komárov, a keby ste predsa len mali veľmi príťažlivú krv, môžem 
vrelo odporučiť Tea Tree Cream alebo Ganozhi zubnú pastu. Výsledok je zaručený a rýchlejší ako 
mávnutie komárích krídel. :-) 
S prianím pekného leta by Marianna Guzmanová 

Zdroj: FB

Pijú aj vám krv ?
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Interview
Prvá kaviareň so zdravou kávou v Trnave

Darinka Hanáková

Darinka je úžasná žena s riadnou dávkou pozitívnej energie, krásnym úsmevom a veľkým srdcom. 
Spoznala som ju vďaka firme DXN na jednom z našich zahraničných kempov, konkrétne v Barcelone. 
Vedela som, že je pani profesorkou anatómie, a popri tom pomáha ľuďom so zdravím. O to väčšiu radosť 
som mala, keď som sa dozvedela, že otvorila spolu s Katkou - Prvú kaviareň so zdravou kávou v Trnave. 

Čo bola tá prvá myšlienka, ktorá ťa viedla k založeniu kaviarne?
Mojim veľkým snom bolo založiť si bylinkáreň a zdravú kaviareň v mojom rodnom meste Trnava. Tento 
sen sa mi splnil dňa 7.7.2017 (vraj išlo o magický dátum), kedy sme otvorili spolu s Katkou Stanovou 
kaviareň DAKAMI. Vyštudovala som v Brne, Tradičnú Čínsku Medicínu (TČM) a stále som chcela to, čo 
viem posúvať nielen medzi svojich blízkych, kamarátov, priateľov a známych, ale rozšíriť to aj do väčšej 
populácie nášho mesta. Plán skrsol v mojej hlave a ku mne sa pridali dvaja ďalší spoločníci, s ktorými sme 
to celé spustili.  

Jedinečná je už tým, že v nej okrem klasickej kávy a špecialít z nej, uvaríme našim zákazníkom aj kávu s 
hubou reishi. A tá ďalšia odlišnosť je, že súčasťou kaviarne je aj bylinkáreň. Máme tu špeciálne produkty, 
ktoré sa dovážajú priamo z Číny a po ich testovaní sa distribuujú do Čiech a odtiaľ aj na Slovensko. Snažím 
sa venovať prevencii, ale chodia za mnou aj ľudia už s konkrétnym zdravotným problémom. Je skvelé, keď 
západná a alternatívna medicína sa navzájom dopĺňaju a spolupracujú. Je to prosto úžasné. 

Čím sa ešte odlišuje táto kaviareň od tých klasických ?

Ako vznikol názov vašej kaviarne ?
Názov vznikol spojením dvoch začiatočných písmen našich mien. Môjho Darina a mojich spoločníkov 
Katka a Milan. DAKAMI
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InterviewPrvá kaviareň so zdravou kávou v Trnave

Darinka Hanáková

V čom je káva s hubou reishi iná ?

Táto huba sa v TČM považuje za kráľovnú alebo diamant medzi čínskymi hubami. Má neskutočné účinky 
na náš organizmus. Napríklad znižuje cukor, cholesterol, tryglyceridy, upravuje trávenie, tlak, cukor v 
krvi, má protizápalové a protinádorové účinky a dáva náše telo do rovnováhy. Káva s hubou reishi 
neodvodňuje a neberie minerálne látky napr. vápnik z tela ako klasická káva, ktorá zároveň naše telo 
prekysľuje. Na základe toho sa snažíme našim zákazníkom o týchto jej výhodách hovoriť a je na nich po 
akej káve siahnu, a ktorú z nich sa rozhodnú vyskúšať. Máme viacero druhov - čierna káva, káva so 
smotanou, 3 v 1, káva s čokoládou, káva so ženšenom, cappuccino, pre detičky kakao - Cocozhi.  

V priestoroch našej kaviarne chceme organizovať posedenia či už firemné, dôchodcovské, narodeninové, 
stretávkové, ale aj prednášky rôzneho zamerania. Najbližšie sa v období mesiaca august uskutoční 
Koláčová party s ponukou zdravých raw koláčov a v septembri prednáška pána MUDr. Mikuláša Štefana- 
uznávaného lekára a liečiteľa známeho u nás i v zahraničí.  Plánujeme do budúcna prezentáciu éterických 
olejov, tuina masáží, zdravých produktov. 
Pomaličky sa rozbiehame a veríme, že si nás zákazníci nájdu a budú posúvať informácie o nás ďalej.  

Vidím, že tu máte krásne priestory, ktoré priam nabádajú k stretnutiam. Rozmýšlaš nad tým, čím by si ešte 
zatraktívnila toto miesto ?

Darinka ďakujem za rozhovor. Želám nech sa kaviarničke darí a nájde si svoju stálu klientelu. Cítila som sa 
u vás vynikajúco. 

by Andrea Molnárová 
FB dakami
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Veľká letná súťaž

 Je to jednoduché !!! Pošli nám svoju fotku, na ktorej budeš ty alebo aspoň časť teba :-), či tvoja rodinka 
alebo ako už uznáš za vhodné, s kávičkou a z prostredia, kde si užívaš leto, kde dovolenkuješ, 
prázdninuješ...Fotky budú uverejnené priebežne v ďalších číslach Teamtime. 
Fotky posielaj na email: teamtimesk@gmail.com 
Až 10 z vás vyžrebujeme a odmeníme skvelými darčekmi. 

Pošli fotku a vyhraj !!!

Pýtajte sa
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Životná skúsenosť

79 hodín ! 
Volám sa Jaroslav Praženica a rád by som sa s vami podelil o môj príbeh. Musím povedať, že výrobky z 
firmy DXN ako káva, Spirulina, Cordyceps doniesla domov moja maminka, a za to som jej nesmierne 
vďačný. Prvý rok som samozrejme nezjedol jedinú tabletku a nevypil som jedinú kávu, kým som rozumovo 
nedozrel na to, aké bohatstvo mám doma. Od mlada som hrával futbal neskôr basketbal a americký futbal. 
Kdekoľvek som prišiel, vždy som šiel na výhru a stále som chcel víťaziť. To ma dostalo do tímu amerického 
futbalu, kde som hrával stredoeurópsku ligu. V basketbale som sa stal majstrom SR v juniorskej kategórii a 
neskôr som s tímom MBK Lučenec vyhral 1. Ligu mužskej kategórie. 
Teraz mám 24 rokov, takže všetko toto sa v mojom živote dialo popri štúdiu na strednej a neskôr na 
vysokej škole. Samozrejme vo voľnom čase som sa snažil svoju fyzickú zdatnosť zvyšovať aj cvičením v 
posilňovni. Ako každý mladý človek mal som aj priateľov a frajerky, takže sem tam bolo treba venovať čas 
aj takýmto aktivitám a okrem športu a aj toto si vyžadovalo určite financie. Nehovorím, že mi rodiča 
nekúpili tenisky na basketbal, prípadne iné potreby, ale cestovanie a rôzne ďalšie výdavky na výstroj som 
si hradil sám. 

Jaroslav Praženica, Slovensko

Čo z toho vyplýva? 
Áno, popri mojich všetkých aktivitách, ktoré som vymenoval som chodil do práce. Pozor, nie do hocijakej
práce. Väčšinou som pracoval v noci ako vyhadzovač na diskotékach, taxikár alebo vo veľkých firmách za 
pásom. Po nočnej som spával 2-3 hodiny alebo som vôbec nespal a už som šiel do školy alebo na zápas. 
Takto som fungoval takmer celý rok. Samozrejme, že nie každý večer som pracoval, takže niekedy 2, 
niekedy 5 nocí v týždni som spal normálne tých 8-9 hodín. Môj rekord bez spánku z tohto obdobia bol 79 
hodín! 79 hodín bez spánku. Moji známi mi to vyhovárali a nechápali, ako to môžem vydržať, veru 
niektorí sa obávali už aj o môj fyzický či psychický stav. Takto isto fungoval aj môj spolužiak a najlepší 
kamarát Jozef. Po istom čase mi Jozef povedal, že bol na preventívnej prehliadke a zistili mu veľmi nízke 
hodnoty živín v krvi, oslabený organizmus a srdcovú arytmiu. 
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Životná skúsenosť

Tu som si uvedomil, že naozaj môj životný štýl nie je vôbec dobrý. Jasné športoval som a snažil som sa aj 
stravovať podľa možností čo najzdravšie, ale bez regenerácie a spánku telo dostávalo naozaj veľmi zabrať. 
Zašiel som darovať krv, pretože som to v tomto období nestíhal, ale pred tým som bol pravidelným 
darcom. Na moje prekvapenie moja krv bola zdravá a vhodná na darovanie. Na vyšetrení srdca mi doktor 
povedal že nevidí žiadne chyby a moje srdce je doslova v atletickej kondícii. Môj zrak bol a je stále 
perfektný. Potešil som sa tejto správe, ale začal som myslieť na to, čo je iné medzi mnou a Jozefom. Vtedy 
mi to všetko začalo dochádzať. Bol to už asi štvrtý rok ako som pil našu úžasnú kávu s Reishi. Ako každé 
ráno a večer nasypem tie tmavo zelené tabletky Spiruliny spolu s RG a GL a zapíjam ich vodou. Ako som sa 
pri nachladnutí, prípadne nejakej horúčke liečil iba formou nášho Spica čaju a Cordycepsu, ktorý máme vo 
firme ako prírodné antibiotikum.  Nepotreboval som žiadnu chemickú liečbu, pretože môj imunitný 
systém dokázal preliečiť moje telo behom 3-4 dní a nedovolil chorobe ma zlomiť a položiť do postele.  

Jaroslav Praženica, Slovensko

Odstupom času vidím, akú silu majú produkty firmy DXN. Mladý človek nepocíti zmenu hneď, pretože 
jeho telo je väčšinou plné energie, ale mal by si všímať tie detaily, vďaka ktorým sa cíti ešte viac fit. 
Nebyť chorý viac ako 4 roky? Dusiť organizmus do odpadnutia bez akejkoľvek zdravotnej ujmy? Podávať 
na zápasoch skvelé výkony, aj keď som v noci pred zápasom pracoval až do rána a potom spal 2 hodiny?
 Nie, toto nie sú žiadne vlastnosti super hrdinov. Jediným super hrdinom je firma DXN, ktorá má takéto 
skvelé produkty a ja sa ich už nikdy nevzdám.   

by Jaroslav Praženica 
by Katka Mikušová
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by Andrea Molnárová 
www.andreamolnarova.sk

Okienko osobného rozvoja

Nabudúce si povieme niečo viac o prvých dvoch štýloch. 

Metóda Octo Codes (8 štýlových kódov), s ktorou pracujem, sa opiera o ženský a mužský princíp - jin a 
jang. Tento koncept jin a jang má základy v dávnej čínskej filozofii a opisuje dve navzájom opačné, ale 
doplňujúce sa sily. JIN je pasívny, ženský, tmavý, smutný a korešponduje s nocou. JANG je aktívny, 
mužský, svetlý, veselý a korešponduje s dňom. JIN je pasívna sila a JANG aktívna sila. Jedno nemôže 
existovať bez druhého, tak ako noc neexistuje bez dňa. 
Autorka metódy Táňa Havlíčková (bývalá módna návrhárka, ktorá 20 rokov nachádzala súvislosti, až sa jej 
odokryla celá metóda) rozdeľuje ženy, ktoré majú prevahu jangovej energie a na ženy, ktoré majú prevahu 
tej jinovej. 

Jangové ženy si predstavte tak, že sú aktívne, zamerané na výsledok, idú na výkon, majú vlastný systém, 
potrebujú sa slobodne pohybovať a rozhodovať, dávajú si ciele, ktoré napredujú, majú vízie a idú za nimi. 
Sú mentálne kreatívne, produkujú jeden projekt za druhým, mnohé z nich veľa športujú. Pre každú ženu je 
dôležitá rodina, avšak jangová žena to má až na druhom mieste. Na prvom má svoje vlastné naplnenie a 
slobodu. Jej prioritou v živote nie je ani uprataná domácnosť, ani poldenné varenie. Avšak rady budujú 
vzťahy, pracovné, či priateľské. Spokojné sú, keď vidia za sebou výsledok. 

Jinové ženy sú naopak ako jangové, zamerané na rodinu a vzťahy. Pokiaľ nenaplnia túto základnú potrebu 
vo svojom živote, nebudú šťastné a spokojné. Stále budú mať pocit, že im niečo chýba a nie sú celistvé. 
Potrebujú vytvárať domov a rodinu, byť oporou pre svojich blízkych, postarať sa o nich, navariť im, 
upratať, aby sa všetci cítili spokojne. Majú radi poriadok a sú zamerané na detail, často to vidieť na prvý 
pohľad, či už v ich úprave zovňajšku alebo aj v príbytku. Sú to tie ženy, ktoré sa starajú o seba, a pre ktoré 
sú tu salóny krásy, kaderníctva. Sú manuálne veľmi zručné, radi šijú, vyšívajú, maľujú, tvoria rukami. 

Nájdi svoju Jedinečnosť II.

Každá jedna z nás je jedinečná a potrebná a všetky 
spolu vytvárame harmonický celok. Nie je jedna lepšia 
ako druhá, len preto, že tá je podnikateľka a zarába 
peniaze alebo zase tá, ktorá vychováva detičky v 
Materskej škôlke, či tá pani úradníčka v banke za 
okienkom. Podstatou tejto metódy je, aby sme 
pochopili, že každá to máme inak a akceptovali našu 
inakosť. Je v poradku, keď jangová žena nemá deti, či 
rodinu, ale buduje si svoj biznis, je jej to prirodzené. A 
je v poriadku, ak naopak romantická žena, cíti silnú 
potrebu materstva vo svojich 20 rokoch a verte mi, že 
ak je sama za seba, tak väčšinou toho partnera už má.

 Prišli sme na tento svet, aby sme pochopili, že každá tu máme svoju úlohu. Len niekedy sme tak 
zahľadené do seba a počúvame len naše ego, že práca na nás samých nám uniká. Ale každá máme iný čas a 
tak je to v poriadku. Treba to plne akceptovať, že niektoré pochopíme už v tomto živote, avšak mnohé z
nás nie. Budeme mať nato určite zopár ďalších životov :-) Mojim snom a cieľom je, aby bolo medzi nami 
čo najviac vedomých žien, ktoré žijú v harmónii a akceptujú odlišnosť každej z nás. Aby sme vytvorili 
nádherný celok, v ktorom každá z nás má nezameniteľnú rolu, pretože každá z nás je Jedinečná. 
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Volám sa Oľga Paveleková a pracujem ako kozmetička. Mám 31 rokov a som slobodná matka dvoch 
krásnych dcér. Veľa ľudí hľadalo biznis a našlo DXN, no ja som hľadala zdravie a DXN si našlo mňa :-) 
Navyše okrem zdravia som našla aj svoju druhú rodinu - DXN Family. 

Lekári pre mňa nenašli liečbu a všetky výsledky odborných vyšetrení som mala v poriadku. Kožná 
lekárka - imunologička mi povedala verdikt, že mám atopický ekzém a budú sa mi striedať obdobia, kedy 
to bude lepšie a obdobia, kedy to bude horšie.. Ale mám sa zmieriť s tým, že to bude navždy.. Po tomto 
rozhovore som bola presvedčená, že spôsob uzdravenia nájdem. A zrazu  mi prišla do cesty firma DXN. 
 Ja, ako milovník kávy som kvôli zdravotným problémom kávu prestala piť a cítila som sa vyčerpaná. 

Keď som si kúpila a ochutnala prvú šálku DXN čiernu kávu, uvedomila som si, že to je niečo úplne iné a 
pocítila som príval energie. Ku káve som pridávala ďalšie a ďalšie produkty. Nasledujúci rok moja tvár a 
pleť mala rôzne štádiá... aj zlepšenie, aj zhoršenie. Trvalo to takmer rok, ale veriť produktom som 
neprestala. Napokon mi všetky príznaky ekzému a opuchu odzneli a mňa celá táto skúsenosť 
nasmerovala viac a viac k prírode, k bylinám, ku kozmetike, ktorá nie je plná chemických látok. Dokonca 
som popritom  vyriešila niekoľko zdravotných problémov aj v rodine. To naj bolo pre mňa, keď mladšej 
dcérke vyriešil  Cordyceps problém s nočným pomočovaním. Vtedy mala dcérka 3 roky a detská lekárka 
povedala, že všetky výsledky sú v poriadku. Trápili sme sa 3-4mesiace, skúšala som všetky možné 
metódy, no nič nepomáhalo. Cordyceps urobil zmenu už na štvrtý deň. 
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Tri roky v DXN mi dali mnoho a ja viem, že aj vďaka DXN sa mi napriek rôznym komplikáciám podarilo 
odísť z komerčného salónu krásy a začať podnikať s kvalitnými prírodnými produktmi.  Moja práca 
kozmetičky ma napĺňa a rada ľuďom hovorím svoj príbeh a upozorňujem na negatívny dopad 
chemických látok v bežne dostupnej komerčnej kozmetike. Verím, že moje zdravotné problémy mi boli 
darom, a prišli, aby ma nasmerovali správnym smerom v živote. Zdieľaním môjho príbehu, chcem 
ostatných inšpirovať  niečo vo svojom živote zmeniť a takisto poukázať na to, že aj to, čomu lekári 
hovoria, že je neliečiteľné, sa liečiť dá... 

Kozmetický tip pre čitateľov TEAMTIME 

Leto, slnko, uhorky sú v plnom prúde a každý by mal svojej pleti dopriať starostlivosť. Nájdite si chvíľku 
pre seba. Povyberajte z chladničky pár ingrediencíí.. uhorku, jogurt (ja som použila vegan/možné je ho 
nahradiť aj smotanou), petržlenovú vňať a z DXN produktov jedinečnú Spirulinu.  

by Oľga Paveleková 
o.pavelekova@gmail.com 

Vymixujte spolu 2lyžice jogurtu, 4tablety spiruliny (môžete predtým podrviť), pár lístkov petržlenovej 
vňate a približne 5 plátkov uhorky. Naneste na vyčistenú tvár, krk, dekolt a nechajte pôsobiť 20-30 
minút. Ak trpíte kruhmi pod očami, priložte si 2 vychladené plátky uhorky aj na oči. 
Oddychujte a následne umyte vlažnou vodou. Vaša pleť bude svieža, vyživená a hydratovaná. 
Nezabudnite však, že je dôležité hydratovať a vyživovať telo aj zvnútra :-) 
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by Andrea Molnárová 
Zdroj: robertkoncal.sk

Výhody: 

nenáročný na ingrediencie ♥ 
jednoduchý na prípravu ♥ 
bez zbytočných konzervantov, 
éčok a cukru 

Postup: 

Banány nakrájame na menšie kusy, vložíme do mixéra so Spirulinou, jogurtom a dobre spolu 
rozmixujeme. Vzniknutú kašu vylejeme do foriem (ja som použil formu na ľadové kocky) a 
vložíme odstáť do mrazničky na celú noc. Roztopíme čokoládu, počkáme chvíľu, aby vychladla. Z 
foriem si vyberieme zamrznutú kašu, obalíme ju do čokolády a vložíme približne na dve hodiny 
odstáť do chladničky.  Sladké jednohubky sú pripravené a môžeme podávať. 

Dobrú chuť ! 

SLADKÉ JEDNOHUBKY

A čo maškrtíme v lete ? Najradšej zrmzlinu, tak sa nechajte inšpirovať a vyskúšajte tieto skvelé 
jednohubky. 

Ingrediencie: 

3 ks banánov 
125 g jogurtu 
11 tabletiek Spiruliny 
100 g čokolády na varenie 
Agáve sirup (podla potreby) 
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Ku kávičke

by Andrea Molnárová

Tentokrát som pre vás vybrala túto krásnu letnú mandalku. Nech sa vám príjemne tvorí, už viete ako 
:-)Tak sa pustite intuitívne a s chuťou do vyfarbovania :-) 
Potešíme sa, ak nám fotku vašej vyfarbenej mandaly zašlete na email: teamtimesk@gmail.com 

A čo to tá MANDALA vlastne je? 
Mandala je harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších 
síl a nekonečna, pričom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, čo je spojené s človekom a zemou. Oba 
obrazce spojuje centrálny bod, ktorý je zároveň počiatkom i koncom celého systému. 
Existujú rôzne druhy mandál – očisťujúce, posilňujúce určité vlastnosti či jednotlivé oblasti ľudského 
života. V najširšom zmysle sú mandaly diagramy, ktoré ukazujú, ako sa chaos stáva harmonickou 
formou. Najstaršie obrazce tohoto druhu sa vyskytujú už v paleolite. Dajú sa tiež nájsť v pôdoryse stavieb 
zo starého Egypta, Babylonu a Jávy. 


