Lucija Adzic
Visează în mod măreț cu liderul Diamond Lucija Adzic care ne va spune cum a
avansat la rangul de Diamond. Ne va inspira și ne va împuternici pentru a ne urma
adevăratul scop și a îndrăzni să trăim o viață plină de bunăstare.
Lucija este o mamă a trei copii, care îi ajută cu pasiune pe oameni să adopte o
abordare naturală pentru familii sănătoase. S-a dedicat împuternicirii oamenilor,
ca ei să viseze în mod măreț, să își descopere adevăratul scop și să trăiască o viață
plină de bunăstare și abundență. Datorită faptului că a avansat la rangul Diamond,
dorește să împărtășească cu noi povestea ei pentru a-i motiva pe alții să avanseze
până în vârf și să fie cea mai bună versiune a lor.

Doktor farmacji Daniela Haidu
Află cum să menții sănătatea ta și a copiilor tăi cu Daniela Haidu Ea ne va oferi
informații despre suplimentele Young Living și despre cum să fim cea mai bună și
cea mai sănătoasă versiune a noastră.
Condusă de motivația de a ajuta oamenii, Daniela a urmat cursurile facultății de
Farmacie și datorită dorinței sale de a înțelege și studia mai mult, a completat
studiile de master și doctoratul. Ea a descoperit lumea cercetării, dar s-a conectat
încontinuu la nevoile de sănătate ale oamenilor. Motivația ei este să educe
oamenii cu privire la lucrurile simple dar cu un efect pe termen lung: adoptarea
unui stil sănătos de viață. Cercetarea este o ancoră pentru activitatea creierului,
dar creativitatea care vine din lucrul cu oamenii este cea care îi deschide orizonturile. Ea este, de asemenea,
foarte recunoscătoare pentru familia ei!

Katarzyna Kate Kowalczyk
Fă-ți casa să strălucească cu ajutorul lui Katarzyna Kate Kowalczyk care a scăpat
de detergenții de uz casnic, plini de chimicale dure și utilizează doar produse pe
bază de plante de atunci!
Membrul DIamond Kate s-a născut și a crescut în Polonia, înainte de a se muta în
SUA, unde și-a schimbat viața cu Young Living. A observat că viața ei e mult mai
relaxată după ce a început să utilizeze produse fără chimicale. De-a lungul anilor,
a urmat învățăturile lui D. Gary Young, a experimentat promisiunea Seed to Seal
la fermele Young Living, i-a inspirat pe alții în calitate de vorbitor și lider
internațional și a apărut în publicațiile Essential Oils și RISE. Împărtășește cu
pasiune cunoștințele și experiența ei și speră să îi inspire pe alții să aibă rezultate
uimitoare, de la starea de bine, la bucurie și abundență în viața de zi cu zi.

Antje Lüdemann
Află cum poți să ai grijă de clienții tăi, de la membrul Diamond Antje
Lüdemann și află mai multe despre felul în care ea își tratează fiecare client
în mod individual pentru un impact mai mare.
Antje Lüdemann și-a început cariera în Germania ca asistentă medicală înainte
de a deveni naturopat și s-a alăturat firmei Young Living în 2011. Uleiurile
esențiale și sprijinul autentic, adevărat, impresionant pe care l-a primit de la
Mary și Gary au ajutat-o să ajungă în 2018 la rangul Diamond. Antje este
motivată de provocarea de a lucra cu diferite tipuri de oameni, iar deviza ei de
a fi un lider de succes este „inspirația urmează informația și nu forțează
niciodată oamenii, nu manipulează niciodată, ci susține potențialul la maxim”.
Young Living a schimbat-o și a ajutat-o să trăiască stilul de viață dorit.
Isabella Magdala
Lasă-te inspirată de Isabella Magdala și de Maria Angeles Marin în timp ce
acestea ne împărtășesc secretele lor despre cum să dezlănțuiești puterea din
interiorul tău, din cadrul familiei și echipei tale pentru un echilibru mai bun în
viață.
Isabella Magdala este psiholog, sexolog, scriitor, vorbitor și cercetător științific.
În prezent își finalizează teza de doctorat. S-a înscris la Young Living datorită
uleiurilor Frankincense și Lavender, dar după ce și-a primit setul Starter, i s-a
schimbat viața. Chiar și cu un program încărcat, a reușit să împărtășească Young
Living cu alți oameni, iar în a treia lună a avansat deja la rangul de Silver. În 3
ani, Isabella a avansat la rangul de Platinum- primul membru din Spania care s-a dezvoltat atât de repede.
Isabella adoră aceste uleiuri și stilul de viață Young Living, deoarece înseamnă a ajuta oamenii să își
îmbunătățească calitatea vieții la nivel personal și profesional.

Maria Angeles Marin
Membrul Diamond, Maria, se va alătura Isabellei pentru a-ți oferi resursele de
care ai nevoie pentru a-ți utiliza la maxim puterea interioară.
Maria Angeles Marin, cunoscută sub denumirea de MA, este autodidactă,
curioasă și iubește să învețe lucruri noi în fiecare zi. Acest lucru a determinat-o
să devină aromaterapeut, antrenor, mentor și lider. Prima ei comandă la Young
Living a fost în 2013 și din acea zi a știut că a devenit antreprenor. Încă de la
început, a luat afacerea Young Living ca pe o provocare a creșterii personale și a
învățării zilnice și asta o face să se îndrăgostească de meseria ei în fiecare zi. Cea mai mare realizare din viața
ei este creșterea a trei fiice frumoase.

Brian Mayne
Brian ni se va alătura pentru DOUĂ seminarii exclusive, concepute pentru a-ți
oferi instrumentele de care ai nevoie pentru `a profita la maxim de viață` și
pentru `a-ți îndeplini visul Young Living` cu cartografierea țelurilor!
Brian este un vorbitor motivațional, autor și lider al științei gândirii pozitive și a
realizării țelurilor. Renumitul sistem cognitiv al lui Brian Cartografierea țelului
este utilizat în multe industrii. Brian este câștigător al „Premiului pentru
formare națională” în Marea Britanie, a fost votat „Purtătorul de cuvânt al
Anului” de către Academia directorilor executivi și are obiectivul personal de a
ajuta 7 milioane de vieți. El este autorul a patru cărți în opt limbi, iar seminariile
și prezentările lui- la fel ca scrierile și înregistrările lui- sunt prețuite pentru că mesajul lor este simplu,
aplicarea este practică și eficientă la furnizarea de rezultate extraordinare.

Aditya Nowotny
Aditya te va motiva în călătoria ta Silver Bound cu sfaturi și sugestii despre cum
să creezi o bază, să îți dezvolți afacerea și să devii un lider.
Membrul Crown Diamond, Aditya, este un vorbitor motivațional și un profesor
internațional de meditație care a predat la peste 135,000 de oameni în toată
lumea. Pasionat de progresul personal și colectiv al oamenilor în domeniile
bunăstării holistice și a dezvoltării personale și spirituale, el îi inspiră pe ceilalți
să-și urmeze adevăratul scop de a obține abundența. Până la înscrierea sa la
Young Living în 2009, Aditya nu a găsit niciodată uleiuri esențiale cu calitatea
supremă `Seed to Seal` a Young Living. Young Living e perfect pentru Aditya,
deoarece viziunea lui Gary și Mary Young, misiunea și puritatea uleiurilor lor se
potrivesc perfect cu propriul lui țel și cu vocația lui.

Simona Roman
Nu rata membrul nostru motivațional Diamond, Simona care ne va spune mai
multe despre călătoria Young Living și despre cum îți poți dezvolta afacerea
într-o piață cu venituri mici.
Simona a început cu un set Starter Premium și era interesată doar de două
uleiuri- Melrose și Lavender. În patru ani și jumătate, a avansat la rangul de
Diamond cu Young Living. După ce a descoperit minunatele beneficii ale
produselor, a început să împărtășească YL cu familia ei și cu prietenii apropiați
din România. sub deviza: ”Ia uleiurile acum și îmi vei mulțumi mai târziu. ”
Simona locuiește în Charlotte, Carolina de Nord, împreună cu soțul ei și cei trei
copii minunați, dar continuă să dezvolte și să aibă grijă de echipa ei - din care
peste 90% sunt în Europa!

Debra Starkey
Află mai multe despre comoara uleiurilor esențiale de la membrul Royal Crown
Diamond, renumita autoare Debra. Ea îți va arăta cum să utilizezi uleiurile
esențiale în mod sigur, eficient și la potențialul lor maxim.
Debra Starkey este o autoare renumită, mamă, recent căsătorită cu Bill Starkey
și a petrecut 20 de ani cu Young Living obținând prestigiosul rang de Royal
Crown Diamond. Deși s-a retras din consultanța personală ca naturopat,
botanistă, aromaterapeut și consilier nutrițional, Debra își petrece programul
ajutându-i pe ceilalți să înțeleagă atât beneficiile nutriției combinate cu
uleiurile esențiale, cât și dezvoltarea unei afaceri de succes. Printre cărțile ei se
numără: Gentle Babies, Nutrition 101: Choose Life!, Road to Royal, Road to
Wellness, Art of Blending and Bon Voyage.

Carol Yeh Garner
Carol îți va arăta cum poți avea mai mult succes cu Young Living prin
schimbarea mentalității. Află modalitățile simple de a-ți schimba modul de
gândire, de a scăpa de orice frică și de a prospera!
Carol și-a achiziționat setul ei Starter Premium de la Young Living în octombrie
2013 și nu plănuia să facă o afacere din asta. Însă, i-au plăcut produsele atât
de mult încât a început să își împărtășească poveștile de succes cu alții, iar
afacerea ei a crescut în mod organic. A renunțat la predarea metodei
Hypnobirthing și și-a închis clinica de hipnoterapie în 2014 pentru a se putea
concentra doar pe Young Living. A avansat la rangul de Royal Crown Diamond în 27 de luni. Experiența ei
în asistență socială clinică și hipnoterapie au ajutat-o să predea echipei sale, resursele și abilitățile necesare
pentru a-i copia succesul.

