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Miten tulit Young Livingiin?
Barbara teki ensimmäisen ER-tilauksen maaliskuussa 2006. Young Livingistä tuli Anitan
varsinainen työ tammikuussa 2015.
Miten kuulit Young Livingistä ja kuka tutustutti sinut Young Livingiin?
Siegfried Deutsch (ylälinjalainen) tutustutti Barbaran Young Livingiin, kun hän kutsui
Barbaran luennolleen. Prakama ja Lars esittelivät Feelings-kokoelmaa. Anitasta tuli Young
Living -"käännynnäinen" käyttäessään YL-tuotteita vuosina 2006-2014. Hän työskenteli
yksityispankissa omaisuudenhoitajana vuoden 2013 loppuun.
Mikä tekee Young Livingistä uniikin?
Vain korkealaatuisimmat tuotteet voivat menestyksekkäästi pysyä markkinoilla 25 vuotta.
Tiedämme, että minkään muun eteerisiä öljyjä valmistavan yrityksen tuotteet eivät
ole lähellekään samaa laatua kuin Young Livingin. Tämän, ja tietenkin myös Seed to
Sealin vuoksi, YL on niin ainutlaatuinen yritys. Gary ja Mary rakensivat yrityksen suurella
intohimolla. Gary oli yksi aromaterapian pioneereista. Näidenkin syiden vuoksi olemme
ylpeitä voidessamme tehdä töitä tälle yritykselle.
Miten elämäsi on muuttunut sitten Young Livingin?
Teemme nyt töitä itsenäisesti. Vastaamme itse asioista, tutustutamme ihmisiä tuotteisiin
ja autamme heitä monin eri tavoin. Autamme heitä mm. saavuttamaan hyvinvointia,
korostamaan kauneuttaan, rakentamaan liiketoimintaansa, turvaamaan taloudellista
tulevaisuuttaan ja tekemään Young Livingistä pääasiallisen tulolähteen. Tuntuu hyvältä jakaa
vuosien kuluessa kartuttamaamme aromaterapiatietämystä.
Mikä on suosikki YL-tuotteesi ja miksi?
Suosikkituotetta on vaikea nimetä, koska niin moni tuote on tehnyt elämästämme
paremman. Tykkäämme mm. suihkugeeleistä, vartalovoiteista, Thieves AromaBright
-hammastahnasta, Thieves Household Cleanerista, NingXia Redista, NingXia Zyngista,
OmegaGizesta, Longevitysta, Life 9:stä, Mulitgreenseistä, eteerisistä Lavender-,
Peppermint-, Frankincense-, Lemon-, Geranium-, Harmony-, Lady Sclareol -, Thieves-,
Melrose- ja PanAway-öljyistä sekä Young Living -diffuusereista. Uusin löytömme on Savvy
Minerals. Meikit tuntuvat iholla ihanan kevyiltä ja silti niissä on ytyä.

ROYAL CROWN DIAMONDIT: KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Anita ja Barbara Ochsenhofer
I TÄVA LTA

Miten Young Livingin öljyt ovat hyödyttäneet sinua?
Elän elämääni harmoniassa luonnon kanssa ja autan muita pääsemään samaan. Voin myös
rikastuttaa muiden elämää ja auttaa ympäristöasioissa.
Oliko sinulla epäilyksiä Young Livingiä ja sen muodostamaa yhteisöä kohtaan ennen
liittymistäsi?
Barbara oli vakuuttunut alusta lähtien, ja öljyt toimivat hänelle heti. Anitan vakuuttamiseen
meni pidemmän aikaa, ja siihen vaadittiin monia positiivisia arvosteluja ja tarinoita. Anita
rakastaa tri. Michael Buchin ja tri. Oli Wenkerin luentoja ja puheita, koska Anitasta on
kiinnostavaa saada tieteellinen näkökulma öljyihin ja YL-tuotteisiin.
Mikä muutti suhtautumisesi Young Livingiin?
Hyvä palaute, upeat tuotearvostelut ja menestys! Ja tietenkin hyvät tuotekokemukset.
Missä vaiheessa päätit jättää päivätyösi ja keskittyä Young Livingiin?
Barbara tahtoi olla Itsenäinen ammatinharjoittaja ja verkostua uniikkien tuotteiden
avulla. Anita oli työskennellyt yksityispankissa vuosia ja hän tiesi, ettei pysyisi siinä työssä
loputtomasti. YL-liiketoiminta tarjosi hienon mahdollisuuden auttaa hänen äitiään, Barbaraa.
Suosittelisitko Young Livingiin liittymistä muille?
Ehdottomasti. Kun jaat Young Livingiä, et pelkästään paranna muiden elämänlaatua,
vaan pidät huolta myös ympäristöstä. Meillä on vartalonhoitotuotteita, siivoustuotteita,
kosmetiikkaa, vauvanhoitotuotteita jne. Meillä on jokaiselle jotain.
Mikä on kummallisin kuulemasi myytti Young Livingistä?
Se, että Young Living olisi pyramidihuijaus.
Mitä vastaisit oikaistaksesi asian?
Young Living on elämäntapa. Tämä on elämäntapa, joka tulee suoraan sydämestä, ja
jokaisen tulisi päästä osalliseksi tästä. Kysyisin näiltä epäilijöitä, mitä he tietävät Young
Livingistä ja sen jälkeen kouluttaisin heitä. Antaisin heidän puhua, niin että he huomaisivat,
miten paljon heillä on opittavaa!

