
Diamond from Ukraine 

VLADIMIR SAMOHIN 

Vladimirs un Milana Samohini uzauga virsnieku ģimenēs, tāpēc biežas 

dzīvesvietas maiņas un iepazīšanās ar jauniem draugiem bija zināmas 

jau no pašas bērnības. Viņi iepazinās 1991.gada jūlijā. Vladimirs 

izmēģināja savus spēkus uzņēmējdarbībā, bet Milana centās iegūt divas 

augstākās izglītības.  Pēc tam viņi iepazinās ar Amway biznesa iespēju, 

kurā viņi saskatīja iespēju izmainīt savu dzīvi un savu nākotni. 

Tieši intensīva apmācība un sadarbība ar „Network21” saliedēto 

komandu,  palīdzēja viņiem attīstīt veiksmīgu cilvēku ieradumus.  Kā 

viņi, Vladimirs un Milana saka: „Izmantojot „Network21” apmācību 

sistēmu, mēs lasījām grāmatas, klausījāmies CD, apmeklējām 

seminārus, centāmies izpildīt rekomendācijas no augšējās sponsoru 

līnijas un ¬¬¬pieturējāmies pie principiem, kuru pamatlicēji ir Džims un Nensija Dornani. Tas soli pa solim tuvināja 

mūs panākumiem. Mēs savā dzīvē vienkārši darījām  to, ko mums ieteica mūsu mentori”.  

Vladimiram un Milanai ir trīs bērni: Maksims – 15 gadi, Iļja - 4 gadi, un 

adoptēta meitenīte Jekaterina – 2 gadi. Jekaterinas adoptēšanā ļoti 

palīdzēja Igors un Valērija Haratini, kā arī citi līderi no viņu komandām. 

 

Владимир и Милана Самохины выросли в семьях военных, 

поэтому частые смены мест жительства и круга общения были 

знакомы им с самого детства. Они познакомились в июле 1991 

года.  

Владимир пробовал себя в предпринимательстве, Милана 

стремилась получить два высших образования.  

Интенсивное обучение и сотрудничество со сплоченной командой 

Network TwentyOne выработали у них привычки успешных людей.  

«Воспользовавшись обучением от  Network TwentyOne, мы читали 

книги, слушали CD, посещали семинары, старались выполнять 

рекомендации верхней спонсорской линии, и придерживались 

принципов, заложенных Джимом и Нэнси Дорнан.  Это 

последовательно вело нас к успеху. Мы просто применяли в 

жизни то, что нам рекомендовали наши наставники”. 

У Владимира и Миланы трое детей Максим – 15 лет, Илья -  4 года 

и удочеренная девочка Екатерина -  2 года. В удочерении Кати им 

помогали Игорь и Валерия Харатин, а также лидеры с их команды. 

14 January 2017 
Time: 14:00 – 17:30 

Nordea Kontserdimaja 
Estonia puiestee 9, 10148 

TALLINN, ESTONIA 

*  BBS will be in Estonian and in 
Russian languages. 

 
15 January 2017 
Time: 14:00 – 17:30 

Radisson Blu Latvija: 
Elizabetes iela 55,  Rīga, LV-1010, 

LATVIA 

* BBS will be in Russian with live 
translation into Latvian. 

 

To be able to listen to the translation 

please bring your own device with 

FM radio receiver and earphones. 


