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Drazí spolupracovníci sítě Colway,

s velkou radostí vám mám tu čest představit  
1. vydání našeho  firemního magazínu 
„Colway NEWS“. 

Ve zmíněném magazínu vám budeme pre-
zentovat nejčerstvější informace ze života firmy, 
zajímavé články o zdraví a kráse, a rovněž 
rozhovory s lidmi, kteří mají k těmto tématům 
co říci. Budeme se vám snažit zpřístupnit také 
články a rozhovory s profesionály — lékaři  
a kosmetology.

V tomto magazínu budeme zveřejňovat in-
formace, závěry a dokumenty (včetně obrazo-
vých) z našich firemních událostí. Patří mezi 
ně firemní setkání, školení, prezentace a rovněž 
zahraniční výjezdy pro naše oceněné členy.  
V budoucnu rozšíříme magazín i o rubriku 
obsahující rady a zajímavosti. Chtěli bychom, 
aby se náš magazín stal prostorem, ve kterém se 
může každý z našich spolupracovníků podělit 
s ostatními o své zkušenosti s použitím našich 
produktů a rovněž s osobními způsoby práce 
vedoucími k úspěchu. Pokud někdo z vás také 
našel nějaký zajímavý článek či obrázky, které 
by stálo za to zveřejnit v tomto magazínu,  
prosíme o jejich zaslání do firmy.

V našem „COLWAY NEWS“ magazínu budeme 
představovat a hodnotit úspěchy našich úspěš-
ných spolupracovníků, pomocí zveřejňování  
TOP žebříčků lidí, kteří již v kariéře vystoupili 
na vyšší úroveň, a také rozhovory s lidmi, kteří 
již s firmou Colway dosáhli úspěchu.

Všem spolupracovníkům přeji pevné zdraví  
a mnoho energie a úsměvu, stejně jako úspěch 
při práci s firmou Colway.

Józef Madaliński
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Colvita bude v „rybích“ tobolkách! 
S radostí vám 

oznamujeme, že 
se úspěšně podařilo 
změnit obal Colvity  
z původní vepřové 
želatiny. V budoucnu 
už by měla být pouze 
z ryb. Rezervujeme ji 

však pro zahraniční odbě-
ratele, u nichž je tato změna podmínkou pro 

možnost její distribuce. Po vyčerpaní zásob dosavadních tobolek, 
což s největší pravděpodobností nastane ještě na podzim, bude celý 
sortiment Colvity dostupný v tobolkách z rybí želatiny. Na první po-
hled se nebudou nijak lišit, a proto osoby, pro které to má význam, 
budou mít přístup ke  kopii dokumentu, který tyto změny potvrzuje. 
Rovněž uvažujeme o výrobě certifikátu „kosher“ a „hallal“.

AK
TU

ÁL
N

Ě
Zlatá maska 
Colway u anglic-
kých celebrit 

V populárním anglickém 
televizním seriálu „The only 
way is Essex“, kde bývá každý 
nový díl plynule realizován jeho 
hvězdou. Lauren Goodger ob-
divovala na Facebooku Zlatou 
masku… To vyvolalo vlnu zá-
jmu a… reakce s vlastním zájmem Manažeru Colway U.K., kteří 
bleskově zorganizovali v seriálovém díle Essex prezentaci, která se 
změnila v opravdovou show i díky přítomnosti britských celebrit 
– v opravdovou společenskou událost. V současnosti často v me-
diích vídané osobnosti tak daly nákupem našich výrobků najevo, 
že bude nutné podobné ukázky organizovat přímo v salonech… 

Vitamín C-olway
Bleskovým tempem pokračují práce nad novým produktem, který jste 

si sami vyžádali a který už určitě vznikne! K tomuto tématu máme jen 
samé senzační novinky. Budeme mít opět revoluční výrobek. Takový, jaký 
dosud nemá NIKDO NA SVĚTĚ! Ke kterému nebude moci po dlouhé měsíce 
nikdo v České republice nabídnout ani trochu podobný vitamínový přípra-
vek! Takový, který míří do čela avantgardy ve výživových doplňcích sektoru 
wellness. Ideálně se trefuje do nejnovějších trendů, z posledních výsledků 
vědeckých výzkumů Sergeje Batečka a objevu Institutu P. Holforda, s nímž 
náš profesor spolupracuje.

Nová formule Matrixylu! 
Nebylo to vůbec jednoduché, ale vašim návrhům bude učiněno za dost! Byla zakoupena nejnovější forma Matrixylu – tato 

složka má již klinicky potvrzenou schopnost jejích klíčových peptidů pronikat pres všechny vrstvy epidermy do kůže.  Budeme se 
důsledně držet s našimi krémy v avantgardě světové biotechnologické branže!

Držák na Medolight
Pro všechny majitele přístrojů Medolight máme 

novinku pro jeho snadnější používání – praktický plas-
tový držák přístroje s popruhem. Při svícení na různých 
místech těla a končetin nemusíte Medolight přidržovat, 
pouze se vloží do pouzdra, oušky se provleče pásek  
tzv. sucháč, a stáhne podle potřeby. Můžete si jít lehnout 
nebo pracovat a zároveň se svítit Medolightem. Držák je 
opravdu skvělý při zánětu křečových žil a jejich odstra-

ňování, různých poraněních končetin, ekzémech, 
tenisovém loktu, snižování  

a zvyšování krevního tlaku 
a při řešení dalších pro-

blémů.
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DVD Dr. Andrzej Wątrobin-
ski „Terapie světlem s 
přístrojem Medolight“ 

18. června 2012 přijal Dr. Andrzej 
Wątrobiński pozvání na prezentaci ZEST Me-
dolight a přijel za námi do Ostravy. Připravili 

jsme pro vás záznam této úžasné přednášky, 
včetně bohaté diskuse…

Informatorium
Firma Colway ČR pro vás a vaše 

obchodní partnery a klienty rozšířila 
sortiment reklamních a propagačních 
materiálů o nově vydané tištěné publi-
kace školicích a reklamních materiálů ve 
formátu A4 – Přírodní kolagen – kom-
plexní informatorium a Voda – Aqua Live.  
Pro naše aktivní distributory kolagenu 
máme také nové pevné složky s kom-
plexním informačním servisem materiálu 
v tištěné podobě.

Prof. Dr. Sergej Batečko
28. 4. 2012 proběhlo v Brně historicky první setkání  

s Prof. Dr. Sergejem Batečko, které bylo v řadách účastníků hodnoceno 
velmi pozitivně, jako nebývalý přínos ke všeobecně známým informacím 
o kolagenu a jeho působnosti na lidské zdraví.

Příjemným překvapením, které se odehrálo při této příležitosti, byla 
také premiéra českého vydání jeho knihy Kolagen – nová strategie udr-
žení zdraví a prodloužení mládí.

Stejně tak bude nově v sortimentu firmy série 2 DVD přednášek 
Prof. Dr. S. A. Batečka, na nichž najdete 120 minut s originálním zvukem a s českými 
titulky. Nahrávka této přednášky byla pořízena vloni v Bulharsku při firemním setkání  
u příležitosti oslav 7. výročí firmy Colway.

Vracejí se „staré“ 
nádobky na krémy! 

Krémy Day a Night budou nejpoz-
ději v září firmou Vena opět baleny 
do skleniček, které jsme považovali 
za hezčí a hodné těchto produktů.  
Po vyčerpání zásob a určitých změ-
nách ve složení, což připomeneme 
později, vracejí se lahvičky EuroVetro. Ty, které 
jsme měli rádi. 

Kim Bassingerové věk krásu neubírá
Byla Bondovou dívkou, Batmanovou dívkou a nejméně dvě desetiletí nejatraktivnějším americkým sexsymbo-

lem. Oscarová Kim Bassingerová jako by zastavila čas, je nádherná i ve svých osmapadesáti… Kim Bassingerová 
se dělí se čtenáři časopisu Prima Family o své zkušenosti s kolagenovým gelem a jeho omlazujícím působením.
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Budeme mluvit o exposé… 
Kolikrát jste jej už slyšeli? Nejspíš to 

bylo exposé s politickou náplní, premiéra 
či nějakého ministra. A nejspíš bylo také 
velmi dlouhé a strašně nudné! Druhého 
dne z něj pak novináři vytahovali jen něja-
ká důležitá fakta a prohlášení.

Nemám v úmyslu vás přemlouvat  
k započetí politické kariéry. Mám však  
v úmyslu vás přesvědčit o tom, že dobře 
připravené exposé může manažerovi uleh-
čit život. Dobře připravené znamená krát-
ké, věcné a obsahující nezbytné elementy.

Co je to exposé a za jakým účelem jej 
manažer prohlašuje?

Exposé by mělo být určitou formou vzá-
jemné dohody, jakou uzavíráme se svými 
spolupracovníky.

Na jedné straně představujeme svoji na-
bídku a na straně druhé upřesňujeme zá-
sady, na jejichž základě budou naši spolu-
pracovníci oprávněni tuto nabídku využít. 

Manažer prezentuje své exposé s cílem 
předat tyto zásady. Jejich představení mu 
dovolí, aby se na ně mohl později odvo-
lávat. 

Např. pokud jsou tyto zásady narušené 
nebo (což je příjemnější) pokud bude ně-
kdo za pečlivé dodržování těchto zásad 
odměněn.

 Ve větších společnostech je exposé vy-
hlašováno, pokud manažer postupuje na 
novou pozici. V naší situaci je pro expo-
sé základem zformování celého klíčového 
týmu. Měl by být prezentován již na prv-
ním setkání.

Co by mělo obsahovat exposé?
V poslední době jsem dostával mnoho 

takových otázek: co by mělo obsahovat 
mé exposé?

Při hledání odpovědi na tuto otázku na-
vrhuji změnit úhel pohledu. Nejdříve se 
zamysleme nad tím, co se vůbec chtějí vaši 
posluchači dozvědět.

Určitě se zamýšlejí nad tím, z jakých 
důvodů byli právě oni vybráni pro váš klí-
čový tým? (Proč jsem byl/byla vybrán/a 
právě já?) 

Co mohu získat? (Kolik vydělám? Kdy 
budu „povýšen“?)

Proč mají brát vážně vaše návrhy (Ja-
kým způsobem mi pomohou plnit mé sny? 
Z jakého důvodu mám uvěřit, že vámi na-
vrhované nabídky kariéry budou účinné?) 

Co se stane, když tyto návrhy nebudou 
realizovat? (Jaké budou zásady?)

To jsou otázky a pochybnosti, které 
nejčastěji zajímají vaše klíčové partnery  
v byznysu Colway.

V exposé je potřeba na tyto otázky od-
povědět.

V úvodu vysvětlete svoji volbu. Ideální 
stav je, pokud svůj výběr klíčového týmu 

opřete o fakta a tvrdá pravidla, které si mů-
žete snadno ověřit. 

„Právě vás jsem si pozval do své-
ho klíčového týmu, který chci vytvořit  
v Colway, protože každý z vás pravidelně 
objednává zboží v hodnotě alespoň, účast-
níte se školení a setkání mé skupiny. Navíc 
každý z vás přivedl na setkání Prezentace 
možností v Colway  nejméně dvě osoby… 
(řekněme, že byla taková podmínka).

To jsou fakta. Daleko lepší pro vysvětle-
ní výběru než subjektivní hodnocení z ka-
tegorie: dobře se domluvíme, vysíláme na 
stejné vlnové délce nebo cítím, že je mezi 
námi chemie.

Poté bychom měli prezentovat cíl se-
tkání a pozvání do týmu. Jinak řečeno: co  
z toho budou mít oni?!

Zde je vhodné se odvolat na jejich sny  
a přání. Pokud jsou to vaši známí či lidé 
z nedávného náboru, pak si vybavíte je-
jich priority a o čem sní? Stojí za to při-
pomenout i vaše vlastní sny a to jak byly 
realizovány. Nebo jakým způsobem bu-
dou realizované. To připomene vašim 
spolupracovníkům, že jste kdysi také byli  
na jejich místě.

„…chci lidem, jako jste vy, pomoci 
dosáhnout jejich cílů. Realizovat sny. Již 
dříve jsem se s vámi bavil o vašich snech,  
o tom čeho chcete dosáhnout. Tyto sny 
jsou různé, protože i vy jste různí. Důleži-
té je, že jste je sami dokázali pojmenovat  
a že víte, čeho chcete dosáhnout? Pojme-
nování snů nám později umožňuje verifi-
kovat, zda se nám jich podařilo dosáhnout. 
Vzpomínám si na svůj sen, kdy jsem začí-
nal spolupráci s firmou. Chtěl jsem si při-
vydělat asi 500 zlotých měsíčně – vysnil 
jsem si hezkou plazmovou televizi a tako-
vouto výši měla její měsíční splátka. Po-
vedlo se mi toho dosáhnout po….  Od … 
jsem již pravidelně vydělával více než …  
zlotých. Vaše sny jsou, jak již jsem zmínil, 
různé. Jsou zde lidé, kteří chtějí vydělávat 
podobné částky k těm mým počátečním 
500 zlotých. Ale jsou zde s námi i tako-
ví, kteří chtějí splácet kvalitní auto či byt  
a budou potřebovat např. dalších 1 000 
zlotých měsíčně. Jsem zde proto, abych 
vám pomohl dosáhnout vaše cíle…“

Nastal čas, abyste se pochlubili svými 
výsledky. Vaši spolupracovníci budou při-
stupovat k práci s chutí, pokud uvěří, že to, 
co jim vy za chvíli budete nabízet, již ve 
vaší práci efekty přineslo. Znovu jsou nám 
potřebná fakta. Fakta, ne fantazie. Nepo-
vídejte jim jen a pouze o tom, co získáte  
a čeho dosáhnete v budoucnu. Mluvte  
o tom, co je tady a teď. Čeho jste již do-
sáhli? Manažer, tedy osoba, která dosáhla 
úrovně 12 %, se již musí mít čím pochvá-
lit. Může to znít takto:

„…Dovolte, abych vám vysvětlil zně-
ní mého návrhu. Úrovně obratu X v Co-
lway jsem dosáhl v průběhu Y měsíců. 
Má struktura se skládá ze Z osob a vy jste  
v tomto týmu nejlepší. V průběhu této doby 
jsem se účastnil několika školení… Naučil 
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jsem se techniku prodeje, jak náborovat, 
školit a rozvíjet tým. Jsem přesvědčen, že 
vás budu schopen za několik týdnů naučit 
tomu, co již sám umím. Každý z vás, po-
kud bude chtít, si pak vytvoří svůj vlast-
ní klíčový tým a bude přednášet podobný 
výklad tomu mému. Kdo z vás si chce za  
3 měsíce vytvořit svůj klíčový tým a začít 
si realizovat své další a větší sny a cíle?…“

Věcně a bez zbytečné samochvály. Do-
volí vám to proniknout k posluchači tako-
vých informací blíže, protože to již nejsou 
jen prázdná slova. Jsou opřená o fakta. Je 
vhodné se ptát, kdo má zájem dosáhnout 
toho, o čem je řeč, již v této fázi?

Je čas přejít k zásadám, které máte vy 
jako manažeři právo stanovit. Vyplatí se 
dbát na to, aby spolupracovníci věděli, 
s čím mohou z vaší strany počítat. Kolik 
času jim budete věnovat, jak často budete 
společně pracovat atd. Důležité je rovněž 
představit typy chování, které nebudete to-
lerovat, se zdůrazněním toho, co se stane, 
pokud se někdo nebude chtít vámi před-
staveným pravidlům přizpůsobit. Taková 
prezentace zásad a předpokladů má vliv 
na jejich pocit bezpečí a ulehčuje pak do-
hled na dodržování společně stanovených 
zásad. Může to vypadat více méně takto:

„…tvoříte můj klíčový tým, tým pro 
mne nejdůležitějších lidí v Colway. Jsem 
vám zcela k dispozici. S každým z vás 
budu pracovat na realizaci vašich cílů.  
V první řadě si naplánujeme individuálně 
vaše osobní dlouhodobé cíle, a pak si je 
rozčleníme na cíle středně- a krátkodobé. 
To nám dovolí rozplánovat společné kro-
ky, v průběhu kterých vás budu učit všech-
no to, co nám dovolí dosáhnout vašeho 
úspěchu. Aby se naše spolupráce vydařila, 
musím vás seznámit i se svými požadavky 
vůči vám. Pokud pro vás mé podmínky ne-
budou přijatelné, pak mi to prosím řekně-
te hned teď. Samozřejmě, že to pochopím  
a nebudu mít žádné námitky, pokud něko-
mu mé zásady nebudou vyhovovat. Raději 
to uslyším hned než za několik týdnů. Ne-
budu se zlobit. Od distributorů a manažerů 
svého klíčového týmu očekávám…“

A tady je seznam vašich podmínek; bu-
dou různé, ale důležité je, aby byly mě-
řitelné, protože pouze tehdy budete mít 
možnost jejich plnění ověřit. Mohou to být 
podmínky, které se týkají času věnovaného 
obchodním záležitostem Colway v průbě-
hu týdne. Může to být minimální množství 
lidí pozvaných na prezentaci Colway. Ale 
může to být i množství smluvených setká-
ní z očí do očí s potenciálními distributo-
ry? Je vhodné také mezi zásadami vyjme-
novat způsoby chování a jednání, které 
budou mile vítány, ale i takové, které vámi 
nebudou tolerovány.

„…ocením, pokud…, ale nebudu tolero-
vat…“

Každý z nás má svůj seznam takových 
typů chování. Měli bychom vybrat pár 
těch klíčových. Klíčových, tedy takových, 
které budou mít rozhodující vliv na náš 
úspěch či neúspěch.

Na závěr ještě doplnění kontraktu, tedy 
co se bude dít, pokud někoho napadne ne-
dodržovat zásady, které dříve odsouhlasil. 
Asertivně je třeba předeslat, jaké budou 
sankce.

V podstatě by měla být jedna! No možná 
i dvě! Tak jako ve fotbale žlutá a červená 
karta.

„…vzhledem k tomu, že mým záměrem 
bylo, abychom se považovali za partnery, 
chtěl bych se teď společně s vámi dohod-
nout, že porušení zásad nebo nepřizpůso-
bení se jim bude signálem pro opuštění 
klíčového týmu. Ponechávám si právo  
o tomto rozhodovat. Pokud budou tyto zá-
sady porušeny jednou, pak se domluvme, 
že si ještě dáme jednu šanci. Jestli však bu-
dou porušeny podruhé, pak to bude zname-
nat vyřazení z klíčového týmu. Souhlasí  
s tím všichni?… Pokud ano, pak rozjíždí-
me novou etapu ve vaší kariéře.“

Takovéto zakončení exposé vám umož-
ňuje rozloučit se s těmi, kterým se nechce 
pracovat a zbytečně by vás jen okrádali  
o váš čas i energii. Aby se takových situací 
vyskytlo co nejméně. Z vlastní zkušenosti 

však vím, že i přesto se vyskytnout mohou 
a tehdy je vhodné se odvolat na své expo-
sé, které celou věc zjednoduší.

Jak při exposé vystupovat?
Vyplatí se vám dbát na to, aby měl ka-

ždý z posluchačů pocit, že mluvíte právě 
k němu. Lze toho dosáhnout jednoduše.  
V průběhu vaší přednášky se zrakem 
zastavujte postupně na několik sekund  
na každém z účastníků setkání a dívejte se 
mu přímo do očí.

Je důležité také nemluvit monotónně  
a důležité otázky umocnit tónem hlasu. 
Lze také mírně měnit rychlost mluvy.

Měli byste při mluvě stát, či sedět? Tak, 
jak se lépe cítíte. Klíčový tým tvoří zpravi-
dla kolem 5 osob. Sedíc utváříte více přá-
telskou náladu. V situaci, kdy mluvčí stojí, 
se tvoří atmosféra spíše formální. Výběr už 
ponechávám na vás. Exposé se vyplatí nej-
dříve napsat a několikrát procvičit. Možná 
se i nahrajte a sami se poslechněte, abyste 
si ověřili, jak to zní.

Shrnutí: Exposé je základním nástro-
jem v práci manažera.

Umožňuje nám sdělit své zásady a před-
stavy na adresu týmu. Působí motivačně 
a zároveň spolupracovníky mobilizuje. 
Umožňuje vám dohlédnout na plnění po-
žadavků, jaké na svůj tým kladete.

Fantastická věc, kterou se je potřeba na-
učit.

Autorem článku je Ryszard Arma-
nowski.

Školitel s více než 10 lety praxe.
Své školitelské zkušenosti získával 

při spolupráci s takovými koncerny, 
jako je: Red Bull – Polsko, AIG Ban-
ka Polsko, Bosch Siemens, HIPP, UPC,  
Polkomtel S.A. a také jako přednášející  
na postdiplomových studiích coachingu na 
Vyšší bankovní škole.

V současnosti manažer Colway.
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Jak hodnotíte svůj dlouhodobý životní pobyt v Evropě?
Díky lásce a podpoře svého manžela jsem se velmi 

snadno přizpůsobila evropské kultuře a mohla jsem 
se prokázat nejen jako milující manželka, ale i jako 
matka skvělých dětí. Povedlo se mi ovlivnit životy 
mnoha lidí, při rozhovorech na téma mých pocitů ze 
sféry duchovní a z oblasti zdraví, přičemž jsem se roz-
víjela i ve své profesi. Například po použití polského 
přírodního kolagenu, který mi velice pomohl, jsem se 
začala dělit o informace na téma jeho blahodárných 
účinků na zdraví a krásu. Echo této činnosti se dones-
lo až na území Čech a Slovenska a tento polský vyná-
lez, biotechnologický hit, se rozvíjí v těchto zemích 
dodnes. Jsem dnes hrdá na svůj latinskoamerický pů-
vod a mým heslem je: „Pokud máš něco hodnotného 
nebo o něčem takovém víš, pak si to nenechávej jen 
sám pro sebe, ale poděl se o to s ostatními.“ 

Lze srovnat život ve větším městě v Jižní Americe s životem  
ve městě střední Evropy?

Jeden z hlavních rozdílů, který mohu uvést, že  
v jihoamerických metropolích se lidé i přes těžkosti 
dokáží radovat ze života, smát se a tančit. Důležitým 
činitelem je také latinskoamerický temperament – 
hudba je životně důležitá, každodenní součástí dne.

Jakým způsobem je možno popsat život a systém péče  
o zdraví v Jižní Americe?

Systém péče o zdraví v Peru: můžu potvrdit, že 
farmaceutický průmysl je dominantní, nemocnice, 
zdravotní střediska a lékárny jsou privátní. Zdravotní 
pojištění má pouze malá skupina lidí, z toho důvodu 
Peruánci používají přírodní metody léčby, které jsou 
snadno dostupné. Nekonečné a nezničené krajinné 
celky Amazonie a peruánských And, to nejsou pou-
ze zelené plíce světa, ale také jeho medicínské zdroje 
přírodních léčebných produktů. Na světě i v Evropě 
je již známá celá řada přírodních produktů z And, 
jako například Vilcacora a Macca.

Jaký je přístup obyvatel ve městech Jižní Ameriky ke zdravotní 
péči? Je srovnatelný se zásadami a postupy v Evropě?

Především mohu říci, že základem péče o zdraví 
mezi lidmi je jejich zdravá výživa. Lidé si uvědomují, 
že základem dobrého zdraví je žaludek. Z toho důvo-
du se u nás často říká: plný žaludek, veselé srdce. Dů-
sledkem toho je, že většina Jihoameričanů má zdravé 
bílé zuby, krásné lesklé vlasy apod.

Je srovnatelný přístup lidí k alternativním formám léčení? Mají 
na tuto skutečnost vliv historické postupy původních a indián-
ských kultur?

S plným přesvědčením mohu říci, že většina oby-
vatel Jižní Ameriky je přesvědčena o alternativních 

RO
ZH

O
VO

RY „Do mého příjezdu do Evropy jsem nikdy  
nepotřebovala žádnou návštěvu lékaře“

FANNY MADALIŃSKA
Fanny Madalińska, manželka majitele firmy Colway ČR, Józefa Janusze Madalińského. Původem z Peru, 

56 let, čtyři děti, od 30 let žije v Polsku. Od roku 2004 se zabývá kolagenem a díky její iniciativě se celá rodina 
Madalińskich začala kolagenu věnovat, následkem čehož vznikla firma Colway ČR a posléze i Colway SR.
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metodách léčení, jsou velmi vhodné a bezpečné. Zby-
tečné užívání antibiotik, které jsou doporučovány lé-
kaři západní kultury, způsobilo velké snížení imunity. 
S hrdostí mohu říct, že celé mé dětství, mládí jsem 
byla svědkem používání přírodních metod léčení. Do 
mého příjezdu do Evropy jsem nikdy nepotřebovala 
žádnou návštěvu lékaře, včetně zubaře.

Vždycky jsem vycházela z principu, že při péči  
o děti jsem je chránila před lékaři, kteří ignorují důle-
žitou roli imunity člověka.

Účinná léčba byla povinností lékařů v impériu říše 
Inků. Pokud pacient léčbu nepřežil, byl s nebožtíkem 
pochováván také jeho lékař.

Medicína Inků se opírala o jednotlivé přírodní pro-
cesy, které se navzájem v symbióze podporovaly. Je-
jich efektem pak bylo úplné vyléčení nemoci. (Špa-
nělské kroniky otce Calancha)

Základním právem, za jehož porušení hrozila smrt, 
bylo: „Miluj, uč se, pracuj, nelži, nebuď líný a ne-
kraď.“

Snažíme se naší činností lidem radit v prevenci a podpoře 
léčení. Měli bychom s touto činností a snahou šanci prosadit se 
v Peru?

S pevným přesvědčením můžu říct, že naše aktivity 

by měly velký úspěch v peruánském prostředí. Jižní 
Amerika na vás čeká.

Jaké máte zkušenosti s vlastním užíváním nabízených produktů 
firmy Colway?

Moje rodina i já jsme závislí na kolagenových pro-
duktech a Medolightu. Kamkoliv se hneme, produkty 
cestují s námi. Osobně mohu potvrdit, že díky kolage-
nu se cítím a vypadám mladě. Nikdy neskrývám svůj 
skutečný věk, naopak. V naší koupelně máme domácí 
lázně. Pokaždé, když máme bolesti, záněty, infekce, 
nachlazení, aplikujeme rychle Medolight, včetně na-
šeho šestiletého vnuka, který jej naprosto dokonale 
ovládá, včetně charakteristik jednotlivých programů, 
a díky tomu tak propaguje přístroj přirozenou cestou 
mezi svými kamarády.

Co doporučíte spolupracovníkům a co klientům systému 
Colway?

Spolupracovníkům: v první řadě se sami musíme 
stát produktem produktu. Máme výsadu mít a užívat 
unikátní produkty. Celý čas jsme pionýry, celý čas 
jsme na začátku. Česká i Slovenská republika jsou pa-
nensky nedotčeny. Milióny lidí očekávají a potřebují, 
až zaklepeme na jejich dveře. Souběžně s tím získat 
ODHODLÁNÍ A ROZHODNUTÍ. Každé MLM má 
svá pozitiva a negativa. Neexistuje ideální MLM. Na 
nás samotných záleží, jak využijeme pozitivních as-
pektů pro naši budoucnost. Problémy existují a budou 
existovat, proto doporučuji soustředit se na řešení,  
a ne na samotné problémy. Přeji vám, aby jste se cítili 
členy rodiny Colway.

Klientům: Medolight je náš moudrý lékař, který léčí 
neinvazivně a zdarma. Kolagenové výrobky nám dá-
vají krásu a zdraví, je to náš elixír mládí, který doká-
že zastavit tok času a ušetří peníze. Znamená to, že 
máme doma jak lékaře, tak i soukromé lázně.

A co si přejete sama, co své rodině, co firmě?
Rodině přeji, aby jim překonávání potíží dodávalo 

křídla, nikoliv aby je zastrašovalo. Jsem vděčna, že 
jsem poznala svého muže, že mám krásné a zdravé 
děti a že kolem sebe mám úspěšné a skvělé lidi, kteří 
nám důvěřují a spolupracují s námi. Přeji všem mno-
ho úspěchů.

A nějakou jihoamerickou indiánskou zkušenost na závěr – citát 
či životní zkušenost!

Když jsem se svým manželem Jose cestovala přes 
Andy autobusem spolu s cca 30 spolucestujícími  
a s nimi převáženými slepicemi a morčaty, ve výš-
ce kolem 3 000 metrů se nám autobus porouchal. Se 
zcela klidným svědomím řidič požádal pasažéry, aby 
autobus potlačili a ujistil je, že je toto vozidlo jedním 
z nejlepších, a že „ví, jak dorazit do cíle“. Nikdo se  
s protestem ani neozval a jako příkladní Peruánci 
ukázali, i přes únavu, že: „A mal tiempo, buena cara“ 
– i ve špatném čase je třeba mít na tváři úsměv.
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Evropy

Stalo se již tradicí, že nejlepší z nás se stali „účastníky 
zájezdu“. Pravda, některým ostatním bylo přáno si pobyt 
koupit či jinak získat, ale pocity měli všichni stejné.
A někteří zvláště. Však si to jistě rádi přečtete…

Ohřáli jsme se 
na jižním cípu
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Andalusie je krásná část Španělska, jižního pobře-
ží Evropy taktéž. Historie v blízkosti Středozemního 
moře představuje vlivy Féničanů, Římanů, Maurů, 
Arabů, Angličanů, v posledních letech a stoletích pak 
domácích Hispánců.  Sevilla, Cordoba, Malaga, Gra-
nada, Gibraltar, Sierra Nevada – co pojem, to obrov-
ský motiv a při návštěvě nezapomenutelný zážitek. 
Pro nezúčastněné je třeba říci, že kdybychom to chtěli 
všechno vidět, tak je to honička minimálně na 14 dní. 
Protože honičky bylo dosti při práci a plnění nomi-
načních kritérií, na místě většina z nás zvolila raději 
teplý písek, příjemný bazén s občerstvením z rukou 
maďarské hostesky, a především pak super jídelnu 
s nepředstavitelným množstvím rybích pochoutek.  
A samozřejmě příjemně chladivé a dostatečně vlnící 
se moře.

Ale postupně to bylo tak… Většina z nás se sešla 
před odletem v Bratislavě, přebalili jsme před vstu-
pem do letadla tradičně přetížená zavazadla a vzhůru 
nad Alpy a do tepla jihu Evropy. Celkem rychle poté 
nás uvítali zástupci rodiny majitelů firmy na letišti  
v Malaze, pak přímo do hotelu. Abyste si udělali 
představu o charakteru pobřeží jižního Španělska pod 
pohořím Sierra Nevada, tak do hotelu PLAYA BONI-
TA a jeho recepce jsme vstupovali na úrovni 8. pat-
ra, na jídlo jsme chodili do 7. patra, bydleli většinou  
v 6. patře a na pobřeží a k bazénu sjížděli výtahem  
na opačnou stranu do přízemí.  

Tedy i patnáctimetrová vlna tsunami by neohrozila 
naše pokoje, natož jídelnu a zásoby hodnotného spek-
tra nápojů.

Pro osobní program jednotlivců i malých skupi-
nek se mimo slunění a koupání otevřela především  
cca 15 kilometrů vzdálená Malaga (velmi příjem-
nou elektrodráhou s výstupem z podzemí na letišti či 

uprostřed města) s vědomím toho, že se zde narodi-
li Pablo Picasso, ale i Antonio Banderas, že se zde 
mísí klasický bulvár pařížského typu s promenádou 
subtropickými palmami a teplomilnými rostlinami, 
že z příjemných malých náměstíček s kavárničkami 
a potulnými muzikanty a žebráky je krásný pohled 
na památky: katedrálu, forum romanum, fénickou 
tvrz, že z teras pod tvrzí přehlédnete obrovský přístav  
i klasickou arénu pro býčí zápasy spolu s krásnými 
budovami radnice a staré university, že je všude pří-
jemně  klidno, tak akorát pro turisty ze střední Ev-
ropy, kteří si po bloudění městem mohou spočinout 
vedle světových osobností, například P. Picassa či H. 
Ch. Andersena.

Dalším neopomenutelným motivem je pak lákají-
cí a interesantní Gibraltar s nenasytnými opicemi na 
každém kroku, jež dopřály překvapení až šok našim 
výletníkům dokonalou krádeží potravin ze špatně 
chráněných zavazadel.

Velkým zážitkem je návštěva městečka Ronda  
s historií cca 25 000 let zpět, tedy až z doby paleolitu, 
se zajímavými stavbami – vysoký most nad roklí, ka-
takomby, arabský palác s lázněmi, upravené jeskyně 
a další zajímavosti.

Na zpáteční cestě z výletu se ukázalo jako velmi 
neočekávané a interesantní celosvětové setkání bud-
histů nedaleko hotelu ve vnitrozemí i se silnou česko-
-slovenskou účastí. 

Už čtete dosti dlouho, stačí. Zkuste zavřít oči  
a představit si, že při troše dobré vůle a odpovídající 
pracovitosti máte možnost se příště na nějaká zajíma-
vá místa podívat s námi. Přeji vám to, už jen pro tu 
příjemnou atmosféru a pohodu mezi námi.
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Vitamín C je nejdůležitějším mezi vi-
tamíny, které přijímáme ve výživě, i kdy-
by to mělo mít význam jen pro jeho roli 
při procesu vzniku tělesného kolagenu 
– bílkoviny mládí a hlavní složky poji-
vové tkáně. Člověk je jedním z nemno-
ha savců naší planety, jehož organismus  
v játrech vitamín C nevytváří. Extrémním 
příkladem katastrofálních následků jeho 
nedostatku jsou kurděje. Nemoc, která se 
projevovala zastavením procesů tvorby 
kolagenu. Ani dnes nemíváme možnost 
vždy zcela účinně dbát o pravidelný přísun  
vitamínu C do organismu. Navíc mnohé 
nepříznivé civilizační vlivy nás stále čas-
těji řadí mezi osoby se zvýšenou spotřebou 
této látky. 

Kyselina askorbová, která bývá nejčas-
těji vyráběna syntézou z kukuřičné dex-

trózy, často představuje jedinou či hlavní 
složku drtivé většiny všech výrobků dis-
tribuovaných ve světě jako vitamín C. Je 
však v lidském organismu jen velmi slabě 
vstřebáván a jeho systematická konzumace 
či jen ve vysokých dávkách může v orga-
nismu způsobovat i pro zdraví nežádoucí 
vedlejší účinky. Bioorganický vitamín C je 
zcela přírodní levotočivou formou a vstře-
bává se stejně jako vitamíny získávané  
z potravin. Stejný je přece i jeho původ.

Vitamín C-olway

• zásobuje organismus přírodním vita-
mínem C

• stimuluje procesy tvorby kolagenu

• podporuje funkci imunitního systému

• zpevňuje stěny cévního systému

Obsahuje:

Mletá zrníčka naklíčené pohanky 
(fagopyrum esculentum moench). Po-
hanka je rostlinou, která je již tisíce let 
používaná ve východní medicíně proti 
vysokému krevnímu tlaku, slabému obě-
hu krve, alergii, křečovým žilám, omrzli-
nám, dysfunkci kapilárních cév a mnoha 
jiným zdravotním problémům, jako jsou  
např. projevy předčasného stárnutí orga-
nismu. Představuje bohatý zdroj bioflavo-
noidů, enzymů a jiných látek, které byly 
uznány za zdraví prospěšné. Ze zrníček 
pohanky se získává rutin, kvercetin, he-
speridin, hyperozid, angiotensin a inhi-
bitory lipázy. Obsahují vitamíny B1, B2,  
P a PP. A rovněž bílkoviny (12–15 %) a 
osm cenných aminokyselin, jako např. ly-
zin (5–7 %), lecitin, koenzym Q10, lipidy, 

Představujeme vám nový revoluční výrobek z kategorie výživových doplňků, který se již zane-
dlouho objeví v nabídce firmy Colway ČR. Po velmi úspěšném kolagenu v tobolkách – Colvita 
je to další z výrobků, před kterým již dnes smeká světový trh s vitamíny a výživovými doplňky.  
V nabídce Colway již koncem října…

 

VITAMÍN
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minerály (železo, fosfor a měď, nikl, ko-
balt, bor, zinek, vápník, hořčík, mangan, 
selen a jód), organické kyseliny: galusová, 
kávová, chlorogenová a protokatechová. 
Z klíčící pohanky se extrahuje levotočivá 
forma vitamínu C o největší vstřebatel-
nosti (v organismu člověka). Ve zralých 
zrníčkách pohanky se již vitamín C prak-
ticky nevyskytuje. Rostlinka hospodaří se 
svojí vitální biologickou silou v etapě klí-
čení. Extrakt z naklíčených zrníček může 
obsahovat až 26 % nejlépe vstřebatelné 
levotočivé formy vitamínu C. Lyofilizá-
ty a extrakty zelené pohanky jsou velmi 
hodnotným komponentem výživových 
doplňků, protože její klíčky obsahují velké 
množství flavonoidů (46 000 ppm). Svě-
tový seznam suplementů diety, mezi které 
bude zařazen, je již celkem imponující a 
stále se rozšiřuje. Fagopyrum esculentum 
moench extract je v sektoru výživových 
doplňků velmi pokrokovým komponen-
tem, který „rozjíždí ohromnou kariéru“.

Mleté plody hořkého pomeranče (ci-
trus aurantium L.). Hořký pomeranč ne-
patří mezi jedlé druhy ovoce. Představu-
je však výborný zdroj levotočivé formy 
vitamínu C, jehož množ-
ství může představovat  
v standardním výtažku 
až 42 %. Hořké pome-
ranče jsou však na rozdíl 
od těch běžných mnohem 
bohatší nejen o vitamín C, 
ale také o polyfenoly, antokyany 
a jiné silné antioxidanty. Např. biofla-
vonoidy – hesperidin a narirutin, thiamin, 
rostlinné kyseliny jako: kyselina listová, 
hydroxyskořicová, kávová, kumarová, si-
napová, ferulová, a k tomu: beta-karoten, 
provitamíny, vitamíny B1, B2, B6, z mi-
nerálů např. vápník, fosfor, železo, hoř-
čík, sodík, selen a draslík. Kromě obsahu 
skvěle vstřebatelné formy vitamínu C je 
hořký pomeranč slavný především díky 
extraktu z jeho plodů – synefrinu – přírod-
ní náhražky z trhu již staženého neslavně 
proslulého efedrinu. Synefrin má vědecky 
potvrzené vlastnosti, stimulující procesy 
termogeneze lipolýzy (rozkládání tuků) 
a také schopnost potlačovat chuť k jídlu. 
Proto se stal žádoucím komponentem pro 
účinné prostředky k hubnutí. Seznam far-
maceutických a suplementačních výrobků, 
které ve svém složení obsahují vitamíny 
a další aktivní látky pocházející z citrusu 
aurantium L., čítá několik stovek pozic. 
Nacházejí se na něm i celosvětově nejlépe 
prodávané suplementy.

Při tvorbě výživového doplňku C-olway 
jsme hledali výhradně mezi rostlinnými 
zdroji tohoto vitamínu, kde se vyskytoval 
ve formě nejlépe biologicky dostupné pro 
lidský organismus. Naklíčená pohanka ani 

hořký pomeranč sice nejsou množstevními 
rekordmany s ohledem na procentní podíl 
vitamínu C v surovině, jako jsou například 
acerola (barbadoská třešeň) nebo šípek. 
Přesto však vitamíny, které se vyskytují  
v citrus aurantium l. a ve fagopyrum escu-
lentum, jsou charakteristické nejlepší bio-
logickou dostupností, tzn. úrovní, jakou se 
tento vitamín uvolňuje v trávicím traktu  
z původních chemických vazeb dárcovské 
rostliny a jak se následně vstřebává a je 
rozváděn do orgánových tkání. Vitamín C 
v klíčkách pohanky a plodu hořkého po-
meranče je však charakterizován ještě ně-
čím daleko důležitějším. Je to jeho velmi 
vysoká biologická aktivita – úroveň, jakou 
je vitamín vstřebáván z výživy, jak splní 
svoji funkci v organismu a jak předchází 
následkům případného nedostatku této lát-
ky v těle.

C-olway je produktem bez kompromi-
sů. Obsahuje prostě dva rostlinné výtažky 
a nezbytné množství protihrudkující lát-
ky (rovněž přírodního původu), bez které 
by nebylo možné je uzavřít v tobolkách. 
Zrezignovali jsme z přídavku minerálních 
a s k o r b a n ů a j a k ý c h -

koli ji-
ných dalších forem vitamínu C.  
Dokonce ani komplexy bioflavonoidů, 
protože takové vazby, i když mezi tvůrci 
vitamínů bývají často používány, se v pří-
rodě nevyskytují. Zelená pohanka a citrusy 
obsahují dostatečné množství flavonoidů  
v přirozených vazbách s vitamínem C.

Rezignovali jsme i na levnější formy 
přípravku v tabletách, protože by pak bylo 
nutné dodat také látky, které se v přírodě 
vedle vitamínu C běžně nevyskytují. Ex-
trakty z rostlin obsahujících vitamín C, 
dokonce i těch, které charakterizuje jeho 
vysoký procentní podíl, musí mít také vel-
ký objem, aby bylo možno efektivně zís-
kat vysokou dávku čistého vitamínu. Proto 
si také výrobci vypomáhají s kyselinou 
askorbovou, která je také komponentem 
velmi levným. Náš výběr padl na extrakt  
z pohanky a z hořkého pomeranče také 
proto, že obsahují poměrně mnoho vi-
tamínu C (až 26 % a 40 %). Jinak řeče-
no, patří mezi rekordmany ve vydatnosti  
z efektivního výtažku. Dovolilo nám to 
složit tobolku obsahující výhradně přírod-

ní vitamín, bioorganický s relativně vyso-
kou dávkou samotného čistého vitamínu. 
Výrobek je v tomto ohledu v evropském 
měřítku unikátní.

No a konečně – naklíčená pohanka a hoř-
ký pomeranč také proto, že jsou to vhodné 
komponenty pro synergické působení pří-
rodního vitamínu s mnoha dalšími látka-
mi prospěšnými lidskému zdraví. Proto, 
že jsou již dlouho masově konzumovány 
v asijských zemích za účelem suplemen-
tace přírodním vitamínem C. Zejména  
v rozvinutých asijských zemích, kde je ce-
losvětově nejvyšší úroveň společenského 
povědomí o nutnosti doplňování výživy  
o doplňky pro zdraví. V současnosti se 
tam utvářejí také trendy sektoru wellness,  
a proto i v souvislosti s tím: co si již v té 
části světa spotřební trh získalo, je avant-
gardní a jednoduše velmi dobré. Teprve po 
mnoha letech si asijské vynálezy získávají 
své příznivce v USA a ještě později pak  
v Evropě. 

Vážení, tímto k vašim rukám klademe 
dle názoru mnoha autorit v současné době 
nejlepší vitamín C v Evropě.

1 tobolka v 670 mg hmotnosti obsahu-
je:

Mletá zrníčka naklíčené pohan-
ky (fagopyrum esculentum 

moench) – 200 mg.

Mleté plody hořkého 
pomeranče (citrus au-

rantium L.) – 375 mg.

a také: Stearan hořečnatý (získá-
vaný přirozenou cestou z rostlinné 

kyseliny stearové – protihrudkující lát-
ka). 

Tobolka je vytvořena z rybí želatiny.

1 kapsle obsahuje 200 mg 
vitamínu C, což představuje 
250 % DDD (doporučované 
denní dávky). 
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Těm všem, kteří se narodili nebo po del-
ší dobu bydleli na farmě, musím říci, že 
jste mými lidmi. I já jsem se narodil a byl 
jsem vychován na farmě. Mí rodiče ved-
li chovnou stanici jatečního dobytka. Jak 
zajisté víte, abyste si mohli na takovém 
chovu vydělávat, musíte pro něj produko-
vat vlastní potravu. Proto jsme pěstovali 
kukuřici a sóju.

Jednou týdně k nám na farmu přijíždě-
lo speciální vozidlo se strojem, který drtil 
seno, kukuřici a fazoli. K tomu jsme dodá-
vali potřebné množství vitamínů a minerá-
lů a teprve takovouto směsí jsme v průbě-
hu 6 měsíců krmili náš dobytek, který jsme 
poté prodávali na jatkách. Pořád jsem se 
zamýšlel, proč dobytek, který se živí vý-
hradně přírodní výživou, dostává ještě vi-
tamíny a minerály, a my lidé nikoli. Když 
jsem se na to zeptal svého otce, dostal jsem 
zcela vědeckou odpověď: Nežvaň tolik  
a vem za práci. Tahle otázka mne však stá-
le nenechávala v klidu.

Po ukončení střední školy jsem pokračo-
val ve studiu na universitě a dosáhl specia-
lizace v oboru výživy zvířat, načež jsem se 
rozhodl stát veterinářem. Na veterině jsem 
konečně dostal odpověď na svoji otázku.

Je to jednoduché: rolníci nemají žádná 
pojištění pro zvířata pro případ smrti či 
nemoci a nemají peníze na jejich nákladné 
léčení a operace. Proto využívají jednodu-

chou a účinnou proceduru. Podávají zvířa-
tům potřebné výživové doplňky.

Dozvěděl jsem se, že podáváním vita-
mínů a minerálů předcházíme případným 
nemocem chovných zvířat.

Po určité době po ukončení veteriny 
jsem pracoval v Africe a léčil jsem různá 
zvířata, dokonce i ta velká, jako jsou sloni, 
žirafy a nosorožci. Po dvou letech práce 
jsem dostal telegram ze St. Louise s otáz-
kou, zda bych nechtěl pracovat na pozici 
veterináře v místní ZOO. Získali údajně 
doplňkové vládní dotace ve výši 4,5 milio-
nu dolarů, určené na provedení speciálních 
výzkumů na zvířatech, která zemřela při-
rozenou cestou. Šlo jim o to, aby odhalili 
příčinu jejich smrti.

Přijal jsem tehdy tuto pozici a začal 
jsem pracovat v různých zoologických za-
hradách po celých Spojených státech. Ve 
svých výzkumech jsem měl zvláštní po-
zornost věnovat takovým zvířatům, která 
nebyla odolná na změny v životním pro-
středí. Teprve v 50. letech jsme se začínali 
učit o vlivu znečištěného přírodního pro-
středí na živé organismy.

Během 12 let jsem provedl 17,5 tisíce 
pitev nejrůznějších druhů zvířat, ale záro-
veň jsem se účastnil více než 3 tisíc pitev 
lidí, kteří dříve žili v blízkosti některých 
pro mne zajímavých zoologických zahrad. 
Díky těmto výzkumům jsem dosáhl ur-

čitého objevu a dospěl jsem k závěru, že 
všechna zvířata a všichni lidé, kteří ze-
mřeli přirozenou smrtí, zemřeli v následku 
nedostatku základních výživových látek, 
jakými jsou vitamíny a minerály.

I když jsem na toto téma napsal mnoho 
vědeckých prací a také knihu, přednášel 
jsem na toto téma na mnoha setkáních, 
stále jsem nedokázal vzbudit náležitý zá-
jem ani potřebné reakce v tomto směru.  
V 50. letech se nikdo problémem výživy 
nijak nevzrušoval. Tehdy jsem pochopil, 
že bych se měl stát lékařem, abych své 
vědomosti získané v průběhu léčení zvířat 
mohl využít pro správné léčení lidí. Pro-
to jsem si doplnil studium na medicíně  
a nastoupil do práce lékaře. Pracoval jsem 
v této profesi následujících 12 let. Dnes 
bych vám chtěl říci, jakým způsobem jsem 
využíval správnou výživu k léčbě pacien-
tů, a především k prevenci před nemocemi.

Pokud mých informací využijete ales-
poň z 10 %, vyhnete se mnoha problémům, 
ušetříte si bolest i výdaje, které jsou s ne-
mocemi a jejich léčbou spojeny. Budete 
moci využít potenciálu svého života po 
dlouhá léta těšíc se přitom pevnému zdraví 
i fyzické kondici.

Genetický potenciál lidského života činí 
120 až 140 let. V současnosti máme mož-
nost pozorovat 5 takovýchto skupin, kde 
střední délka života dosahuje 120 – 140 let. 

DR. JOEL WOLLES
MRTVÍ LÉKAŘI

NELŽOU

ZA
JÍ

M
AV

O
ST

I

Představujeme vám článek, který byl sepsán na základě přednášky Joela Wollese, která měla stejný titul „Mrtví lékaři nelžou“. Pře-
čtěte si jej pozorně, protože informace, které jsou v něm obsažené, mohou vám, vaší rodině či známým zachránit vaše zdraví, a dokonce 
i váš život.

Dr. Joel Wolles byl nominován na Nobelovu cenu v oblasti medicíny.

C O L W A Y  N E W S14



Jednou z nich jsou národy Tibetu a západní 
Číny, další najdeme v Pakistánu, Gruzii a 
Ázerbájdžánu. V roce 1973 časopis Nati-
onal Geographic věnoval celé jedno číslo 
dlouhověkým. Bylo jich v něm kolem 35, 
z čehož 12 žilo v Ázerbájdžánu. Bydlela 
tam mimo jiné 136letá žena. Na fotogra-
fii seděla s velkým kubánským doutníkem  
a sklenicí vodky a kolem ní tančily její 
děti, které měly 110–120 let. Nežila v do-
mově důchodců a nikdo nemusel platit za 
pečovatelskou službu, byla plná energie  
a radosti. Další fotografie ukazovala muže 
při sběru tabáku na poli. Měl tehdy 167 let 
a byl nejstarším člověkem na světě. V již-
ním Peru u jezera Titicaca žije indiánské 
plemeno o stejném jméně. Střední délka 
života členů tohoto plemene činí 120–140 
let.

V květnu roku 1995 zemřela nejstarší 
obyvatelka USA Margaret Smyth, ve věku 
115 let. Bylo prokázáno, že příčinou jejího 
úmrtí byla nesprávná výživa. V potravě, 
kterou dopřávala svému organismu, bylo 
velmi málo potřebných výživových slo-
žek. Měla především nedostatek vápníku. 
To vedlo k řídnutí kostí a v následku i ke 
zlomení nohy. Přidaly se další nemoci. 
Dcera zesnulé potvrdila, že matka měla 
před smrtí nemoc stálé lačnosti, kdy měla 
podobně jako těhotné ženy neustálou chuť 
na nejrůznější laskominy.

Vůdce lidu v Nigérii měl 126 let. Jedna 
z jeho početných manželek vyprávěla, že 
měl všechny zuby vlastní. Lze předpoklá-
dat, že i jeho další tělesné orgány fungova-
ly spolehlivě.

Další člověk zemřel v Sýrii ve věku  
136 let. Ocitl se také v Guinnessově knize 
rekordů. Nebylo to však z důvodu dlouho-
věkosti, ale proto, že se po padesátce zno-
vu oženil a poté ještě zplodil devět dětí.

V listopadu roku 1993 se dostala  
na zemský povrch skupinka lidí, kteří strá-
vili ve vhodných sanitárních podmínkách 
dva roky pod zemí. Týkalo se to kyslíku, 
osvětlení a výživy. Poté byly tři manžel-
ské páry z této experimentální skupin-
ky podrobeny nejrůznějším výzkumům. 
Odehrávaly se na universitě v Kalifornii. 
Výzkumy prokázaly, že kdyby se i nadá-
le živily stejně naplánovaným způsobem  
a přebývali i nadále v tak zdravém prostře-
dí, mohly by se dožít až 160 let.

V současnosti činí střední délka života 
Američanů 75,5 roku, z čehož u lékařů 
pouze 57 let. Závěr je jednoduchý, tedy 
pokud si někdo chce požít v průměru 
alespoň o 20 let déle, ať si nevybírá stu-
dium medicíny a profesi lékaře.

Pokud se chcete dožít 120–140 let, mu-
síte učinit jen dvě základní věci. Zaprvé  
– chránit se před nehodami, nadměrným 
pitím a kouřením, před ruskou ruletou  
a před lékaři. Jak jste si všimli, do této ne-
velké skupinky nebezpečných věcí jsem 
započítal i návštěvy u lékaře. Toto velmi 
tvrdé tvrzení bych rád podepřel zprávou z 
ledna roku 1993, která ohlásila výsledky 
výzkumu početné skupiny lidí, kteří byli 
podrobeni speciálním vyšetřením v průbě-
hu tří let v amerických nemocnicích.

Týkala se příčin úmrtí pacientů. Dovo-
lím si teď citovat jen část této závěrečné 
zprávy:

300 tisíc lidí ročně bylo v amerických 
nemocnicích zamordováno z důvodu 
špatně vykonané práce lékařů.

Zpráva netvrdí, že by úmrtí byla ná-
hodná, že se někdo kdesi převrátil, udusil 
apod. Netvrdí, že by byly následkem za-
nedbání bezpečnostních podmínek. Bylo 
zamordováno. Pokud Američani použili 
slovo zamordováni, pak to myslí doslov-
ně. V tom jsou například případy, kdy si lé-
kař popletl čárky ve větě, napsal nesprávné 
datum použitelnosti léku nebo vůbec naor-
dinoval špatný lék či stanovil mylnou dia-
gnózu apod.

Zpráva hovoří jasně – 300 tisíc lidí bylo 
zamordováno. Pokud to porovnáme s po-
čtem těch, kteří zemřeli v průběhu války 
ve Vietnamu, kde se střílelo, bombardova-
lo, využívalo napalmu, bude nás toto číslo 
ještě více děsit. V průběhu 10 let války ve 
Vietnamu zemřelo 56 tisíc lidí, tedy ročně 
v průměru 5600. A tehdy tisíce lidí demon-
strovaly proti válce. Dnes je mordováno 
300 tisíc ročně, jak hovoří tato závěrečná 
zpráva a my to přijímáme jako něco nor-
málního. Nikdo neprotestuje, nikdo ne-
organizuje demonstrace. Nikdo nehlásá 
hesla, nevláčí transparenty s nápisy: Bože 
ochraň nás před lékaři a současnou me-
dicínou.

Tou druhou důležitou věcí je dělání věcí 
pozitivních. Počítám mezi ně především 
dodávání potřebných doplňků výživy, vi-
tamínů a minerálů do organismu. Náš or-
ganismus potřebuje denně 90 složek výži-
vy, které bychom mu měli dodávat pomocí 
výživy. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů,  
12 základních aminokyselin a základní 
tuky. Dlouhodobější nedostatek některé  
z těchto složek může vést ke vzniku nej-
různějších druhů nemocí. Všechny nám 
však výživa nedodává v potřebném opti-
málním množství.

V průběhu studií, ale i později během 
mnoha výzkumů jsem se lidí ptal, zda be-
rou nějaké vitamíny. Nejčastěji padala od-
pověď, že pouze vitamín C. Ostatní znali 
jen málo nebo vůbec.

Správnou výživou se obvykle lékaři ne-
zabývají. Jsou zaneprázdněni léčbou ne-
mocí, které však často vznikají z důvodu 
nedostatku vitamínů a minerálů. Otázkami 
správné výživy se však běžně zabývají re-
klamy v masmédiích, které nás bohužel 
krmí smetím nebo přímo jedy.

6. dubna roku 1992 se v měsíčníku 
„TIME“ objevil článek nazvaný „Moc vita-
mínů“. Byly v něm představeny nejnovější 
vědecké výzkumy, které ukazují ohromný 
vliv vitamínů v případě prevence pro one-
mocnění srdce, nádorovým onemocněním 
a rychlému stárnutí. Tomuto problému se 
v časopise věnovala část jeho stran. Mezi 
mnohými komentáři byl jen jeden negativ-
ní. Pronesl jej lékař, jehož se autor článku 
zeptal, co si myslí o doplňování naší diety 
o vitamíny a minerály. Tehdy řekl: Braním 
doplňkových vitamínů a minerálů nedělá-
me pro organismus nic dobrého. Veškeré 
potřebné složky můžeme získat z normální 
výživy. Pokud je budeme doplňovat, bude-
me mít jen dražší moč. Lidé z Missouri by 
řekli jednoduše: Není potřeba pročůrávat 
dolary. Je tato teze pravdivá? Musím vám 
říci, že po těch mých 17,5 tisících pitvách 

zvířat i lidí jsem osobně připraven každý 
den vyčůrat půl nebo celý dolar, protože  
i tak je to nejlevnější pojistka, jakou si mů-
žeme představit. Pokud nezainvestujete 
do svého zdraví a zdraví svých blízkých, 
budete muset vyložit velké peníze na léč-
bu sebe i své rodiny u lékařů, takových, 
jakých jsme výše citovali.

Budete splácet domy, Mercedesy a do-
volené svých lékařů a pojišťovacích firem. 
Berte při tom v úvahu, že z těchto peněz 
ani haléř nepůjde na výzkumy, ale všech-
no jen do soukromých kapes. Samozřejmě, 
že vlády v každé zemi utrácejí velké pení-
ze na lékařské výzkumy, ale ty pocházejí  
z rozpočtu, který si přece platíte vy sami 
ve svých daních.

Vláda USA v současnosti utrácí kolem 
1,3 trilionu dolarů ročně na zdravotní vý-
zkumy. Při této příležitosti vám chceme 
nastínit, že kdybyste stejné pojistky a zdra-
votnický systém využívali i vzhledem ke 
zvířatům, pak by jeden hamburger musel 
stát 250 dolarů. Pokud bychom však tuto 
situaci obrátili, pak by pojištění pětičlenné 
rodiny stálo jen 10 dolarů. Pamatujte si, že 
rozhodujete sami o sobě a sami si vybíráte.

Prostřednictvím systému zdravotního 
pojišťování by se mnoho pojišťovacích 
agentů i lékařů stalo velmi bohatými. To 
je dluh, který by nám měli někdy splatit. 
Měli by možná udělat to, co kdysi udělali 
někteří výrobci automobilů pro své klien-
ty. Několikrát se stalo, že některé automo-
bilové značky stahovali z celé země proda-
nou sérii aut, pokud u nich byla odhalena 
závažná konstrukční vada. Tak tomu bylo 
například s Fiatem, který klientům před 
několika lety umožnil celkovou přestavbu, 
opravu či možnost vrátit automobil Punto, 
protože byl prodáván se závažnou vadou. 
A tady se ročně zabíjí 300 tisíc lidí a my 
neslyšíme ani slovo: Promiňte.

Mnoho lékařů by mělo svolat své paci-
enty a napravit to, co zkazili. V podstatě 
by měli svolat všechny, které léčili na žalu-
deční vředy. Pravděpodobně všichni nebo 
téměř všichni lidé tvrdí, a to také lékaři, 
že hlavní příčinou vředových onemocnění 
je stres. Přitom veterináři již před 50 lety 
věděli, že vředy vyvolává bakterie, která 
je všem specialistům velmi dobře známá. 
Rolníci nemají peníze na nákladnou léč-
bu chovných zvířat, či na drahé operace, 
a proto dobytek léčí a chrání jinak, a při-
tom značně levněji a účinněji. Veteriná-
ři už dávno věděli, že žaludeční vředy je 
třeba léčit pomocí minimálního množství 
minerálů s přidáním vhodného antibiotika. 
Taková léčba je velmi účinná. Léčba ža-
ludečních vředů u prasat díky tomu stojí  
5 dolarů, a nikoli stovky či tisíce, jak je 
tomu v případě lidí.

V roce 1974 Americký zdravotní insti-
tut oficiálně prohlásil, že žaludeční vředy 
nejsou vyvolávány stresem, ale bakterií, 
přesně tou stejnou, jakou už dávno zna-
li a léčili u zvířat. Prohlásil rovněž, že je 
možné vředy léčit pomocí stejných léků. Je 
tedy možné se vyléčit za 5 dolarů, nebo se 
nechat s velkými náklady operovat.

Jednou z nemocí, která v současné 
době způsobuje velké množství úmrtí, je 
rakovina. Spolu s účtenkou za léčbu by 
vám lékaři měli dávat také kopie článků,  
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na téma nádorů. V září roku 1993 Nati-
onale Country Institute zkoumal spolu  
s harvardskou universitou problém nádo-
rových onemocnění. Díky tomu byl vypra-
cován způsob, jakým je potřeba se živit, 
abychom této nemoci mohli předejít.

Jistý dvojnásobný laureát na Nobelovu 
cenu v oblasti medicíny tvrdí, že pokud 
chceme předejít vzniku rakoviny nebo ji 
léčit, je třeba přijímat 10 000 mg vitamí-
nu C denně. Tento laureát Nobela má dnes 
94 let a těší se pevnému zdraví a skvělé 
kondici. Pracuje stále 14 hodin denně na 
universitě v San Franciscu a na své farmě. 
Lékaři, kteří se mu kdysi vysmívali, ze-
mřeli již před 35 lety. Komu budete věřit? 
Těm, kteří již zemřeli? Volba je jen na vás.

Objektem výzkumů NCI a harvardské 
university byly regiony v Číně, v nichž 
byl zaznamenán nebývale vysoký podíl 
úmrtí v následku nádorových onemocnění.  
K tomuto výzkumu se připojilo 29 tisíc ne-
mocných lidí. Byly jim v průběhu pěti let 
podávány vitamíny a minerály, které měly 
ověřit vliv suplementů na jejich zdravotní 
stav. Pacientům byly podávány dvojná-
sobně vyšší dávky, než jaké jsou člověku 
doporučovány. Ve skupině, která užívala 
vitamíny E, C, a karoten 13 % lidí zcela 
uniklo rakovině. Pokud jde o typ rakoviny, 
který v této provincii způsoboval největší 
úmrtnost, tedy rakovinu žaludku, byla ná-
prava ještě patrnější, protože činila 21 %. 
21 % těch, kteří měli zemřít, přežilo. To 
jsou velmi dobré výsledky, když bereme  
v úvahu, že v tomto odvětví je považováno 
za úspěch 0,5 % zlepšení. Každý lékař by 
měl dle mého názoru posílat svým pacien-
tům kopie těchto výzkumů. V současnos-
ti téměř každá druhá osoba ve věku nad  
70 let trpí Alzheimerovu nemocí. Vete-
rináři i rolníci již před 50 lety věděli, jak 
před ní svá zvířata uchránit. Stačí podávat 
vitamín E, aby této nemoci předcházeli.  
V srpnu roku 1992 universita v San Die-
gu publikovala článek, v němž mimo jiné 
podtrhla, že vitamín E snižuje nebezpečí 
zanikání paměti. Zadávám si tedy otázku: 
– Měli bychom se snad začít léčit u ve-
terinářů?

Lékaři, kteří přijímají pacienty s ledvino-
vými kameny, nejdříve doporučují omezit 
konzumaci mléka mléčných výrobků, tedy 
snižují dávku vápníku. Při své hlouposti  
a naivitě usuzují, že ledvinové kamínky 
jsou odložené zbytky vápníku pocháze-
jícího z potravy. Kvůli nedostatku jiných 
možností si pak náš organismus začne tuto 
složku čerpat z kostí, které řídnou. Ledvi-
nové kameny i tak vzniknou, a ještě přibu-
dou problémy s kostmi. 

Již před léty se vědělo, že pokud chce-
me předejít vzniku kamenů u zvířat, je po-
třeba jim podávat vyšší množství vápníku  
a hořčíku. Asi před pěti lety jsem se roz-
hodl začít sbírat výsledky z pitev lékařů  
a právníků. Koukněme na ně. Průměrná 
délka života lékařů činí 57 let, zatímco  
u průměrného Američana činí 75,5 roku. 
Právě tato skupinka krátce žijících lidí nás 
učí, co můžeme a co nesmíme. Současně 
se vedle nás lidé dožívají 120–140 lat,  
a my si jich nevšimneme a nezeptáme se 
jich na recept na dlouhověkost. Kdo by 
tedy měl být pro vás tou autoritou:

Krátce žijící lékař nebo 140letý člo-
věk, který se těší dobrému zdraví a kon-
dici?

Mnoho nemocí a poruch činnosti organi-
smu bývá způsobováno nedostatkem mědi. 
Např. šedivění vlasů, vznik vrásek, ochab-
lá pokožka, rozšiřování žil, které mohou 
vést i k úmrtí.

V mnoha případech lze na krátkou dobu 
řešit tyto problémy plastickou operací, ale 
nebylo by levnější a bezpečnější užívání 
výživových doplňků obsahujících právě 
měď?

Měli bychom dbát o své srdce, jehož vý-
měna stojí kolem 750 tisíc dolarů. Pokud 
si jej neochráníme, protože nechceme mít 
drahou moč, pak nás takové dobrodružství 
může stát i cenu života. 

Rolníci dobře znají nemoc stálé lačnosti. 
U zvířat se objevuje velmi často.

Např. krávy, když dávají mléko, zbavu-
jí se velkého množství vápníku a hořčí-
ku a tehdy olizují zeminu, kameny, stěny  
a ohrady obělené vápnem. Dobrý rolník ví, 
že tehdy je potřeba jim podat další mine-
rály, protože když to neudělá, bude muset 
stavět novou ohradu.

U lidí se tento problém vyskytuje rov-
něž často. Nemoc stálé lačnosti na něco  
z důvodu nedostatku jistých složek v po-
travě je viditelná především u těhotných 
žen. Dokáží se například vzbudit uprostřed 
noci a vyslat svého manžela na nákup  
v nočním obchodě pro smetanovou zmrzli-
nu. Tím se nám hlásí, že jim chybí některé 
minerální složky, které si dítě z organismu 
matky odebírá. Také se nám někdy stává, 
že vidíme dítě, které pojídá hlínu nebo 
olizuje omítku ze stěn. Není psychicky 
nemocné, ale jen cítí nedostatek minerálů. 
Pokud sami u sebe zpozorujete tzv. kvete-
ní nehtů či skvrnky na pokožce, pak jste 
obdrželi signál, že váš organismus potře-
buje selen. Nečekejte srdeční záchvat, ale 
aplikujte jeho dodatečnou dávku. Po 3–4 
měsících skvrny zaniknou a hrozba infark-
tu se od vás vzdálí. 

Příčinou zvýšené hladiny cukru v krvi 
je nedostatek vanadu a chromu. Když se 
tyto nedostatky prohlubují, máme vysokou 
šanci onemocnět na cukrovku. Známkou 
chybějícího zinku je plešatění. Pokud na 
tento signál včas nezareagujeme, čekají 
nás kromě ztráty vlasů také problémy se 
sluchem, ztráta čichu a vnímání chuti. 

Abychom organismu dodali potřebné 
složky, museli bychom konzumovat potra-
vu z ekologicky čistých plantáží a jíst je 
ve velkém množství. Bylo by to pravděpo-
dobně několik kilogramů směsi, která by 
se skládala z 15–20 různých rostlin, ovoce, 
obilných produktů a bílkovin. V praxi to 
však vypadá jinak. Pokud má pro vás ži-
vot stejnou hodnotu, jako ten můj pro mne, 
pak byste se měli ujistit, zda ve svém jídle 
příjímáte to, co je pro váš organismus po-
třebné. Pokud se však ukáže, že je tomu ji-
nak, pak byste měli co nejdříve začít dietu 
doplňovat o suplementy: vitamíny a mine-
rály v tabletkách. 

Zaručuju vám, že se 120 nebo 140 let  
v dobré kondici nedožijete, pokud nebude-
te konzumovat k potravě také v odpovída-

jícím množství a kvalitě vhodné potravino-
vé doplňky. 

Pokud se jedná o minerály, situace je 
přímo dramatická. Vitamíny jsou tvořeny 
v rostlinách, minerály – bohužel ne. Jsou 
rostlinami získávány z půdy a z vody. Tam 
se však často nevyskytují, protože půda již 
bývá jalová, znečištěná olovem a jinými 
těžkými kovy či radioaktivními prvky.

V roce 1936 americký senát na II. setká-
ní 74. kongresu vydal dokument č. 264, 
který potvrdil, že je zemina v USA velmi 
vyčerpaná, přímo zbavená minerálů. Tak 
je tomu bohužel po celém světě. Ptáte se, 
zda se od roku 1936 situace nezlepšila? 
Zřejmě nikoli. Spíše naopak. 

Umělým hnojením země půdě dodává-
me pouze tři základní minerální složky: 
dusík, fosfor a draslík. Ty jsou potřebné 
pro růst rostlin, což je pro rolníky nejdů-
ležitější, protože nevydělává na obsahu 
vitamínů ve svých plodinách, ale na jejich 
množství. Stačí 5–10 let, aby se následkem 
nedostatku vhodného hnojení půda zcela 
vyčerpala z obsahu minerálních složek. 
Pokud se z půdy čerpá 60 složek a dodává 
pouze 3, pak je to naprosto nevyrovnaná 
bilance. Můžete si to srovnat s kontem  
v bance. Pomyslete, co se stane, pokud  
z něj budete čerpat více, než kolik na něj 
bude přicházet. Proto musíme naši výži-
vu doplňovat o vitamíny a minerály, které 
získáme v jiné podobě. Dříve byla výživa 
člověka založena výhradně na plodech 
země, kterou tehdy nikdo umělými hnoji-
vy nehnojil. Činila to sama příroda. Lidé 
žili poblíž velkých řek a zavodňovali svá 
políčka vodou stékající z hor. Ve starověku 
se lidé nemodlili jen o déšť, ale i o zápla-
vy, protože díky nim se půda obohacovala  
o minerály.

V další části bych vám chtěl nastínit, 
jaké škody způsobuje v lidském těle nedo-
statek minerálů.

Chybějící vápník může způsobit nebo 
mít přinejmenším vliv na vznik až 140 
nemocí. Jednou z nich je revmatismus.  
V USA je na 10. místě mezi nemocemi, 
které vedou k úmrtí. U velmi těžkých pří-
padů se pacientům vyměňují klouby. Tako-
vá operace stojí kolem 35 tisíc dolarů. Lidé 
se zajisté smrti bojí, a proto jsou schopni 
za léčení platit ohromné částky. A přitom 
stačí organismu včas dodat potřebnou dáv-
ku snadno vstřebatelného vápníku v tablet-
kách. Zvířata revmatismus netrápí. Proč? 
Protože farmář nemá 35 tisíc dolarů na to, 
aby je zaplatil za operaci jednoho kravské-
ho kolena. Řekněme, že si rolník k takové-
mu nemocnému zvířeti pozve odborníka. 
Tedy veterináře. Po vyšetření mu potvrdí 
diagnózu revmatismu a říká: Jestli chceš, 
tak já ti ho zoperuji tak za 120–140 tisíc 
dolarů. V tom momentě farmář vytahuje 
zbraň a ubohou krávu nebo býka zastřelí. 
Ale ve skutečnosti rolník nedopustí, aby  
u jeho zvířat k revmatismu došlo, protože 
jim dává každý den dávku vápníku. To ho 
stojí jen pár centů.

Člověk se bohužel řídí falešně chápa-
nou šetrností, jejíž následky jsou fatální 
nejen pro jeho kapsu, ale hlavně zdraví.

Rovněž nejrůznější bolesti páteře jsou  
z 90 % způsobeny chybějícím vápníkem  
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v organismu. Lékaři tehdy předepisují pro-
středky proti bolesti, které sice zmírňují 
trápení, ale neléčí příčiny.

Představte si takovouto situaci: špat-
ně jste si uzavřeli uzávěr oleje na motoru  
ve svém autě. V průběhu jízdy se vám 
veškerý olej pod uzávěrem vylil a v autě 
se vám rozsvítila kontrolka. Protože vás  
po chvilce začíná toto světýlko rozčilovat, 
odpojíte kabel, který k žárovce přivádí 
proud. Jak daleko tímto způsobem zajede-
te? Nepřipomíná vám to situaci s tabletka-
mi proti bolesti?

Další nebezpečnou nemocí, která má 
příčinu v chybějícím vápníku je vysoký 
tlak. První věcí, kterou doporučí lékař, je 
přestat solit. A co v takových případech 
dělají lesníci a farmáři chovající dobytek? 
Zavěsí jim na pastvině kostku kamenné 
soli. Kdyby to farmář neudělal, pak by se  
u veterináře nedoplatil. Z vyšetření skupi-
ny více než 5 tisíc lidí se zvýšeným tlakem, 
kterým byla na období 20 let z diety vylou-
čena sůl, vyplývá, že u 99,7 % vyšetřova-
ných to nemělo žádný vliv na změnu tlaku. 
Stálý strach před předávkováním soli však 
vyvolává stres, který zvyšuje tlak mnohem 
více, než by to dokázala právě sůl. Druhé 
skupině 5 tisíc lidí se zvýšeným tlakem 
byla v průběhu 6 týdnů podávána zvýšená 
dávka vápníku, a za tuto dobu 86 % vyšet-
řovaných krevní tlak klesl a stabilizoval se.

Poslal vám snad lékař omluvu či opravu 
svého doporučení neslané diety? Napravil 
svoji chybu? Doporučil vám užívat sůl?

Další nemocí, která je podmíněna nedo-
statkem vápníku je insanie. Projevuje se 
tím, že se člověk ráno probouzí ještě více 
unavený, než když se kladl ke spánku. Lé-
kaři tehdy tradičně předepisují prášky na 
spaní, aby tím zajistili hluboký spánek. 
Kolem 10 tisíc lidí ročně umírá v násled-
ku předávkování prášků na spaní. Rovněž 
noční svalové křeče, ženské problémy  
s bolestmi v průběhu menstruace, boles-
ti v dolní části páteře, na které si stěžuje  
80 % Američanů, to je následek nedostat-
ku vápníku.

Pokud jen stručně shrneme jmenované 
nemoci, pochopíme, že k jejich léčbě bu-
deme potřebovat asi 15 specialistů. Lidé 
každoročně utratí 25–250 tisíc dolarů na 
léčbu, zákroky a operace, i když ve větši-
ně případů lze těmto těžkostem uniknout 
výběrem odpovídající diety bohaté na vita-
míny a minerály.

Cukrovka je v USA nemocí č. 3, pokud 
se jedná o příčinu smrti. Vyvolává ještě ce-
lou řadu dalších onemocnění, jako je sle-
pota, jaterní komplikace, které často vedou 
i k transplantaci tohoto orgánu. Cukrovkáři 
žijí krátce. V roce 1975 bylo prokázáno, že 
chrom a vanad, které se vyskytují pouze 
jako stopové prvky, jsou prevencí i mož-
ností léčby cukrovky.

V červnu 1959 měsíčník National He-
alth představil světu tyto dva výše jme-
nované minerály. Z podrobných výzkumů 
Lékařské university ve Vancouveru vyplý-
vá, že mohou ve velké míře nahradit inzu-
lín. Samozřejmě jej cukrovkáři nemohou 
hned zcela odhodit, jde to jen postupně, 
během 4 až 6 měsíců. Pozitivní následky 
působení těchto minerálů byly zaznamená-

ny u tisíců lidí trpících cukrovkou.
Obraťte svoji pozornost k faktu, že po-

kud se zeptáte producenta krmiv pro zvířa-
ta, jaké suplementy jsou v nich obsaženy, 
pak se ukáže, že tam je více než 40 výži-
vových složek, vitamínů a minerálů. V jíd-
le určeném pro krysy se nachází 28 tako-
vých složek. Vsadím se s každým z vás, že  
i kdybyste hledali u současné výživy pro 
děti co nejbohatší složení, neobsahovala 
by více látek, než je pro organismus ne-
zbytně nutné. Je to spíše jako ve vězení.

Chci vám ještě říci o jedné velmi zajíma-
vé události. Kdysi jsem přednášel na uni-
versitě ve státě Michigan a poznal jsem tam 
člověka, který je majitelem přenosného 
WC. Povídal mi, co všechno nachází mezi 
nestrávenými zbytky z lidských žaludků. 
Obsah nádoby přenosné toalety prochází 
před vypuštěním do kanálů přes filtry, na 
nichž se zachytávají nejrůznější předměty, 
které vhazují do toalet děti a také nejrůz-
nější látky, se kterými si žaludeční šťávy 
neporadily. Můj kolega mne zavedl na své 
pracoviště a ukázal mi hromadu něčeho, co 
nazval vitamíny a minerály. Zeptal jsem 
se, odkud to může vědět, že jsou to vitamí-
ny? Odpověď zněla, že je to na nich přece 
i napsané – např. multivitamín.

Mnohé firmy produkují vitamínové pro-
středky, které se ve vodě i v žaludečních 
šťávách jen špatně rozpouštějí. Pokud na-
jdete na balení například oxid železnatý, 
neboli prostě rez, tak si takovými suple-
menty nelamte hlavu a nezatěžujte žalu-
dek. Je to nevstřebatelné. Lépe uděláte, 
když půjdete olízat nějaký rezavý plot či 
automobil. Správná forma železa je fuma-
ran železa. Podobný příklad je calcium, 
tedy vápník, který můžeme koupit velice 
levně v každé lékárně. Bývá to však jeho 
špatně vstřebatelná forma. Správná forma 
je calcium magnesium, tedy vápník s ob-
sahem hořčíku, který ovlivňuje správnou 
vstřebatelnost této velmi potřebné složky.

Někdo si může pomyslet, že takové 
složky jsou přece dostupné i v přirozené 
formě. Jsou však nejméně čtyři hlavní dů-
vody, kvůli kterým nemůžeme vstřebávat 
všechny potřebné látky pouze z potravy:

Museli bychom konzumovat obrovské 
množství zeleniny a ovoce, obilných vý-
robků a bílkovin, za předpokladu, že ob-
sahují odpovídající množství takových-
to suplementů. Avšak výrobky, které se 
prodávají v obchodech, jsou na minerální 
složky velmi chudé. Jsou jich i zcela zba-
vené, na což má vliv hned několik činitelů:

Transport a skladování. Potravinářské 
produkty musí často mezi producentem  
a vaším stolem překonávat dalekou cestu. 
V průběhu této cesty mohou ztratit velkou 
část v nich obsažených vitamínů.

Mytí a vaření. Mnoho vitamínů roz-
pustných ve vodě je citlivých na působení 
vysoké teploty, kyselin a alkalických slou-
čenin. Například brokolice může ztratit  
40 % vitamínu C v průběhu prvních 10 mi-
nut varu.

Zavařování. Cena, kterou platí náš or-
ganismus za konzumaci pohodlných tr-
valých potravin, které jsou zavařeny či 
jinak upraveny pro dlouhodobé sklado-
vání, je horší výživová kvalita. Mražená 

zelenina často obsahuje až o 50 % méně  
vitamínu C než ta čerstvá. Mleté obilné 
zrní ztratí až 90 % obsažených vitamínů.

Výrobky mohou být kontaminovány ra-
kovinotvornými látkami, což je v období 
tak vysokého znečištění životního pro-
středí zcela samozřejmé. Ani obchody se 
zdravou stravou nemusí vždy nabízet jen 
plnohodnotné potraviny, stává se i tam, že 
prodávají zboží neznámého původu.

Vitamíny a minerály nejsou antibio-
tikem, které si je možné brát jen během 
týdne, když jste nemocní, a pak můžete 
přestat. Pokud se chcete těšit dobrému 
zdraví a kondici, je třeba je konzumovat 
stále. Suplementaci je potřeba ukončit teh-
dy, kdy už váš organismus nepotřebuje ani 
kyslík.

Pokud je pro vás váš život důležitý, 
dbejte o svůj organismus tím, že mu bu-
dete dodávat dostatek potřebných složek 
produkovaných nejlepšími ověřenými fir-
mami. Je jich velmi mnoho, ale nemnohé 
z nich produkují suplementy na přírodní 
bázi bez syntetických přísad. Nenechejte 
se klamat reklamními slogany a nápisy 
na balení či ujišťováním prodejce, že vý-
robek je 100 % přírodní, protože pochází  
z USA, Kanady či mnoha jiných zemí, kde 
právo nebrání umístit takovéto nápisy, po-
kud je alespoň jedna složka přírodní. Rov-
něž se stává, že jsou hlavní složky tako-
vého suplementu 100 % přírodní, ale pro 
jejich spojení v tabletce je použit chemic-
ký nosič, který ve vysoké míře diskvalifi-
kuje přírodní přívlastek takového výrobku. 
Podobně je tomu s chemickými barvivy či 
s přídavky aromat. Vyplatí se vám obracet 
na to pozornost při výběru i konzumaci da-
ného suplementu.

Je vhodné také zjistit, zda firma vlast-
ní své plantáže, kde se nacházejí a jakým 
způsobem jsou rostliny pěstovány. Jsou to-
tiž firmy, které produkují své suplementy 
z rostlin, zeleniny a ovoce anebo z plodů 
pocházejících z cizích plantáží, kde nemají 
kontrolu nad procesem jejich produkce.

Je potřeba se seznámit s historií rozvo-
je dané firmy, s její tradicí, výzkumným 
pozadím, se systémem kontroly kvality,  
s objemem produkce i s trhem jejich od-
běratelů.

Často slýcháme, že nejdůležitější je 
zdraví, ale ve skutečnosti pro to neděláme 
mnoho. Efekty nesprávné výživy, tedy ne-
dostatku potřebných vitamínů a minerálů, 
lze odpozorovat až s odstupem několika 
let.

Přitom již dnes se můžete před tím 
uchránit. Dobré suplementy, vitamíny  
i minerály jsou na to nejlepším a nejlevněj-
ším pojištěním.

Na závěr bych vám chtěl říci o něčem 
velmi důležitém a dle mého názoru i velmi 
vážném:

Pokud se váš lékař domnívá, že pro 
vás dodatečné užívání suplementů není 
důležité nebo že je můžeš najít v každo-
denní výživě, pak rychle změňte svého 
lékaře. Čím dříve to uděláte, tím máte 
větší šanci, že se budete těšit z dlouhého 
života v plném zdraví a kondici. To vám 
všem přeji z celého srdce!
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Stručné hodnocení výsledků, vývoje a úspěchů za osm měsíců roku 2012:
Domníváme se, že je vhodné zveřejnit mezi všemi spolupracovníky i čtenáři našeho periodika tyto 

objektivní, upřímné a zásadní informace. Týkají se dosažených výsledků za hodnocené období v prv-
ních osmi měsících letošního roku. Jsou to sice hlavně údaje statistické, ale přesto celkem zajímavé.

Procentní poměr obratů mezi ČR a SR:  Colway ČR 76 % : Colway SR 24 %.

Nepřestavuje ještě zcela odpovídající poměr lidských a pracovních zdrojů po rozdělení bývalé pat-
náctimilionové republiky (Klaus – Mečiar).

Za povšimnutí však stojí také ta skutečnost, že v rámci hodnocených státních území se podstatně liší 
výsledek v divizích Colway a Zest, a to celkem zásadně:

Colway ZEST
ČR 72,20 % 27,80 %
SR 42,80 % 57,20 %

Tyto výsledky jasně ukazují, že zatímco v českých krajích se více mažeme a pečujeme o zdraví, 
vzhled pleti a tělesných orgánů, tak pod Tatrami a kolem Váhu se spíše svítí a masírují. 

S radostí vítáme také níže uvedené osoby v našich řadách na čerstvě dosažených pozicích  
Manager, Silver Manager, Golden Manager, Director, stejně jako i nového Vice Prezident Colway.  
K jejich postupům srdečně gratulujeme. V závorce za získanými pozicemi se nacházejí ocenění,  
na které mají postupující osoby dle firemních pravidel nárok.

Letní akce
Skončily prázdniny a spolu s nimi také naše LETNÍ AKCE a soutěž TURECKO 2012.

Velice nás těší, že jste s radostí a entuziasmem tuto akci přivítali a docenili její výhodné podmínky. 
Letní akce opět prokázala, že i přes teplotní bariéry pro kolagen nemusí být léto bariérou pro rozkvět 
byznysu. Obchod s kolagenem se i v letních měsících dále rozvíjel. Obraty našich nejlepších spolu-
pracovníků nás opravdu překvapily, někteří z nich objednali během posledního soutěžního dne zboží 
za 1 000 000,- Kč! (jako například paní Eva Sojková).

To svědčí o obrovské práci v době letních dovolených, velkém počtu ujetých kilometrů při osobních 
setkáních s novými i stávajícími  lidmi, kteří se chtěli seznámit s kolagenem a využít možnosti  náku-
pu se slevou 20 % již za nákup 3 000,- Kč v MOC.

Paní Eva k tomu říká:

„Není divu, že tato poctivá práce byla korunována úspěchem a že vše vyvrcholilo v poslední den 
akce obrovským zájmem těch, které jsme během léta oslovili a oni ještě váhali. Každý nám říkal, 
zavolejte koncem srpna, já si to do té doby rozmyslím a ještě si o kolagenu najdu další informace 
na internetu. Nezkušený začátečník by propadl beznaději. Ale my s Markem ne. Víme, že nic se ne-
smí uspěchat, nikdo se nesmí tlačit k nákupu. Důležité je dát informaci a přidat vlastní zkušenost  
a srdíčko. Pokud nejste upřímní, lidé to na vás poznají. To je vlastně jediné tajemství našeho úspěchu 
a proto se k nám lidé rádi vracejí. Ví, že každý z nich je pro nás výjimečný a každého klienta si vážíme, 
i kdyby si u nás koupil jen vzoreček kolagenu. Tohle léto bylo krásné, tak krásné, jako když člověk 
zakládá nový trávník. Zryje pozemek, zbaví ho plevele, nasází semeno, upěchuje ho a pravidelně  
v tropických vedrech zalévá. Dlouho nic není vidět, ale najednou se člověk nestačí divit, jak se krásně 
všechno zelená. Ale to je teprve začátek té práce, do které je potřeba dát srdíčko. Protože každý ví, že 
i o nový trávník se musí stále pečovat, a pokud péči zanedbám, byla celá práce zbytečná. Každý klient 
musí být spokojený, a pokud není, odejde“.

M
LM
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Soutěž Turecko
Tato soutěž byla trochu jiná než ty předchozí, proto-

že podmínkou účasti nebyl jen nárůst  nových struk-
tur, ale také zvýšení obratu celé struktury v porovnání 
s minulým rokem. Tato podmínka byla samozřejmě 
mnohem jednodušší pro začátečníky nebo pro spolu-
pracovníky s malou strukturou než pro ty, kteří s fir-
mou Colway spolupracují od samého začátku a mají 
větší struktury a zkušenosti. Záměrem bylo především 
vyrovnání šancí pro lidi s menšími zkušenostmi s těmi 
zkušenými, kteří s námi již na zájezdě byli nejednou, 
ale i pro úplně nově začínající spolupracovníky. 

Náš záměr se podařilo splnit beze zbytku, protože 
mezi vítězi jsou bez rozdílu pozic pouze ti, kteří si zamilovali naše jedinečné produkty, sami je pou-
žívají  a  rádi s nimi seznamují další spokojené klienty i distributory.

Zde jsou tedy naši vítězové:

1. Marcalíková Vlasta – sponzor Eva Sojková – obrat v nových strukturách v kolagenu  
1 072 830,- Kč a procentuální nárůst obratu o 63,81 % – v souladu s podmínkami soutěže má 
nárok vzít s sebou druhou osobu zcela zdarma. Rozhodla se, že s sebou vezme svého nadspon-
zora Marka Sojku, který jí je po celou dobu tou největší oporou a příkladem toho, jak pomáhat 
lidem, kteří mají zdravotní problémy a jak jim zpětně věnovat maximální péči.

2. David Radek, Ing. – nadsponzor Eva Sojková – obrat v nových strukturách 382 240,- Kč  
a procentuální nárůst obratu o 75,09 %. Pro Colway se stal neocenitelným příkladem pro ty, 
kteří ještě nenašli spojitost mezi kolagenem a světelnou terapií. V této soutěži se velmi úspěšně 
zaměřil na prodej přístrojů světelné terapie Medolight a Massageru a za to mu patří velký dík.

3. Sojková Eva – sponzor Marek Sojka, DiS. – obrat v nových strukturách v kolagenu  
366 332,- Kč a procentuální nárůst obratu o 28,62 %. Pokud by byl sledovaným kritériem 
hodnocení i celkový obrat v rámci celé Colway, paní Sojková by se bez všech pochybností 
umístila na prvním místě a je příkladem toho, že když člověk pracuje srdíčkem a je čestný, lidé 
mu důvěřují a rádi se k němu vracejí.

4. Kolovratová Karolína – sponzor Monika Petri – obrat v nových strukturách 294 980,- Kč  
a procentuální nárůst obratu o 58,51 %. V paní Karolíně je obrovský potenciál. V letošním 
roce vyhrála již druhou soutěž. Paní Karolína k tomu říká: „Kolagen byl pro mě posledním 
puzzlem ve skládance zdraví, který mohu nabídnout svým klientům. Výhra v soutěži mě velmi 
potěšila, ale kdybych nebyla přesvědčená o kvalitě kolagenu, nikdy bych se jí nezúčastnila“.

5. Fridecká Pavla – nadsponzor Eva Sojková obrat – v nových strukturách 284.810,- Kč a pro-
centuální nárůst obratu o POZOR AŽ O 506,49 %!!! Paní Pavla k tomu říká: „Jsem ráda, že 
mě moji nadsponzoři Eva a Marek Sojkovi přesvědčili, abych se znovu po 3 letech zapojila do 
aktivní práce v Colway. Podařilo se mě seznámit s účinky kolagenu i na Maltě, kde se velmi 
slibně rozjíždí síť spokojených uživatelů. Ale věrná zůstanu svému regionu v Olomouci, proto-
že kolagen si to opravdu zaslouží“. Za tento úžasný comeback paní Pavla získá od firmy navíc 
malý dárek - přírodní kolagen Platinum 100 ml.

Největší obrat ze SR v kvalifikaci do soutěže o Turecko měla Mudr. Helena Čechová s průměrným 
měsíčním obratem 125 132,- Kč (5 000 €). Přestože nebyl dosáhnutý obrat dostačující na kvalifikaci 
do soutěže, patří paní Čechové upřímné uznání a pochvala sa dosažené výsledky.

Vítězům srdečně gratulujeme a na jejich přání odjezd v říjnu 2012 odložíme na jaro 2013, tak aby 
mohli odjet společně s dalšími výherci nově vyhlášené soutěže o zahraniční dovolenou.

Vám všem přejeme úspěch v dalších soutěžích a při rozvoji kariéry v Colway.
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Nové postupy na vyšší pozice v letošním roce
Chtěli bychom stručně představit spolupracovníky na pomyslném vrcholu na nejvyšších pozicích

VICE PRESIDENT: Marek Sojka, DiS.
S firmou Colway spolupracuje od konce roku 2005. První  

Vice President Colway v České republice. Nejmladší lídr na vyšší ře-
ditelské pozici ve firmě, přitom s obrovskou praxí v byznysu a práci  
s Kolagenem. Laureát mnoha konkurzů. Zúčastnil se všech dosavad-
ních zájezdů. Odborník multilevel marketingu a otec velkých struktur.  
Od ledna do srpna 2012 se obrat jeho struktury zvýšil v ČR o 20,7 % a v SR  
o 234,54 %. Za svoji práci a příkladný přístup ke klientům i distributo-
rům byl oceněn i na 8. výročí založení celosvětové Colway.

DIRECTOR: Eva Sojková
S firmou Colway spolupracuje společně se synem od konce  

roku 2005. Na sedmém výročí Colway v Polsku na zámku Rýn byla 
vyhlášena spolu se synem Markem jako „veteránka Colway“. V roce 
2006 založila „První bezplatné konzultační a poradenské kolagenové 
centrum“ v ČR a SR a Wellness klub Nezestárni.cz. Dodnes zamilo-
vaná do  Kolagenu, věnující mu svůj veškerý čas. Skutečná líderka, 
pracuje se strukturou nejen v prvních liniích, ale úspěšně podporuje 
svoje lídry  i hluboko ve struktuře. Od ledna do srpna 2012 se obrat její 
struktury zvýšil v ČR 28,62 % a v SR o 246,87 %.

DIRECTOR: Ing. Radek David
S firmou Colway spolupracuje od r. 2010. Na pozici Director se do-

stal za necelé dva roky. Odborník na práci v multilevel marketingu. 
Laureát mnoha konkurzů. Od ledna 2012 do srpna 2012 zvýšil obrat 
své struktury v ČR o 75,09 %.

Další postupy

GOLDEN MANAGER Mlčochová Jana, Ing., Sadowá Zuzana, Koloničná Renata
SILVER MANAGER Gášpárová Eva, Mlčochová Barbora, Adamová Dagmar, Mgr., Marcalíková 

Vlasta, Olejárová Jana, Papyanová Monika, Štěpánková Elena
MANAGER Burgrová Michaela, Čajková Ludmila, Davidová Marie, ml., Dvořák On-

dřej, Dvořáková Miroslava, Ellul Dagmar, Gašpar František, Gášpárová 
Eva, Holubcová Zuzana, Hosová Hana, Hůňová Dana, Jíchová Lenka, 
Jindřichová Jiřina, Keclíková Hana, Komínková Jitka, Kosnarová Alena, 
Kovářová Jana, Krylová Kateřina, Kuželová Zuzana, Mgr., Maříková Dana, 
Matysová, Bednářová Hana, Melicher Peter, Mikesková Jarmila, Nedelková 
Eva, Němečková Petra, Mgr., Oczková Gabriela, Páclová Blanka, Perglová 
Lenka, Procházková Jarmila, Rusnáková Ivana, MUDr., Říhová Yveta, Mgr., 
Schlauchová Michaela, Mgr., Šatrová Šárka, Šebková Barbara, Youssef Mi-
roslava
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Naši nejlepší spolupracovníci
Kromě spolupracovníků, kteří postoupili na vyšší pozici, bychom chtěli ze srdce poděkovat všem 

aktivním členům naší sítě, za jejich přínos k rozvoji firmy. Zde jsou naši nejaktivnější spolupracovní-
ci. Srdečně vám děkujeme za houževnatou spolupráci, gratulujeme k dosaženým úspěchům a přejeme 
vám mnoho úspěchů při další spolupráci s Colway.

GOLDEN MANAGER: 
Ing. Iveta Bérešová

Začala spolupracovat s Colway od začátku půso-
bení firmy na Slovensku v roce 2010. Stala se první 
osobou na pozici Golden Manager na Slovensku a je 
dnes sponzorkou největších struktur, skutečná stavi-
telka MLM. Jako první uvedla produkty firmy Colway 
do prostředí mezi slovenskými lékaři.

SILVER MANAGER:  
MUDr. Helena Čechová

Nejoptimističtější doktorka v Colway, stále-
usměvavá s ohromnými profesními zkušenost-
mi. Od počátku spolupráce s firmou Colway 
na Slovensku (2010) se středním měsíčním obratem 
přes 6 tisíc Euro! Vede centrum přírodní medicíny, ve 
kterém šíří vědění o kolagenu a Medolightu. S chutí 
se dělí o vlastní zkušenosti z práce s našimi produkty 
nejen s lidmi ze své struktury, ale v celé firmě.

SILVER MANAGER: 
MUDr. Andrea Pasečiaková

Specializovaná dermatoložka, která kromě 
výborných výsledků při prodeji dokumentuje své 
zkušenosti při léčbě pacientů při pomoci výrobků  
Colway. Mimo jiné i díky ní můžeme pomocí fotogra-
fií a popisů konkrétních případů oponovat názorům 
na „medical fiction“ s firmou Colway.

DIRECTOR:  
Ing. Jan Mitręga

Opravdový lídr, přednášející a školitel. Veterán 
Colway. Začínal již v roce 2005 s kolagenovou linií. 
Jako první se aktivně přičinil o rozvoj divize ZEST  
v ČR. Vybudoval a vyškolil ohromné prodejní struk-
tury.  Dnes je otcem jedné z největších struktur ve 
firmě zaměřené na produkty divize ZEST. Velmi dob-
rý mluvčí a školitel. Aktivně se účastnil a spoluorga-
nizoval téměř všechna firemní školení a firemní akce.

DIRECTOR a GOLDEN MANAGER: 
Václav a Zuzana Sadowí

S firmou jsou spojeni od roku 2009. Talentovaní 
prodejci s ohromnými zkušenostmi. Zavedli ve firmě 
novou dynamiku při rozvoji divize Zest. Uvedli do 
firmy a vyškolili mnoho vážených spolupracovníků. 
Přičinili se o neobvykle dynamický rozvoj struktur 
ZEST a byli vítězi většiny firemních soutěží. Zuzana 
byla vítězem soutěže Costa del Sol. Jejich neuvěři-
telné zkušenosti s výrobky dodnes inspirují nové 
spolupracovníky.

DIRECTOR a GOLDEN MANAGER: 
Lubomír a Renata Koloniční

Manželé – lídři, sponzoři slovenských struktur. 
Jejich struktury patří mezi nejdynamičtěji se rozví-
jející větve Colway, od Prešova přes Liberec až po 
Plzeň. Lubomír zaznamenal jeden z nejrychlejších 
postupů ve firmě ve velmi krátkém čase. V průbě-
hu půl roku od vstupu do firmy postoupil na pozici  
Golden Manager. Po dalších 10 měsících již byl jed-
ním z několika lidí na pozici Director. Jako jediný  
Director, splnil požadavky k získání služebního vo-
zidla. Velmi vstřícný, rád konstruktivně napomáhá při 
řešení nejrůznějších firemních otázek i složitých situací.

GOLDEN MANAGER: 
Hana Skutková

Proslavila se jako lídr a neobvykle talentovaný 
prodejce. Rovněž zaznamenala jeden z nejdyna-
mičtějších postupů v historii Colway ČR. V průběhu  
8 měsíců od vstupu do firmy byla již na pozici  
Golden Manager. Dodnes jí náleží rekord v osobním 
prodeji v průběhu prvních 2 měsíců od vstupu do fir-
my – obrat nad 620 tis. Lídr z blízkosti Olomouce. 
Spolu s manželem Martinem jako nemnozí dokázali 
vejít s našimi produkty do lékařského prostředí. 
Díky jejich působení a zaangažování jeden z lékařů, 
MUDr. Brychta, se rozhodl začít s klinickým výzku-
mem nad působením Medolightu.

GOLDEN MANAGER:  
Daria Černá

Velmi známá kosmetička pracující na nejvyšší 
profesní úrovni. Pro svoji klientelu vyhledává jen 
tu nejkvalitnější kosmetiku a potravinové doplňky.  
Dlouhá léta je věrná firmě Colway a  je v ní téměř od 
začátku. Vítězka mnoha  soutěží.  Neúnavně propa-
guje  kolagen i  v ruskojazyčném prostředí.

GOLDEN MANAGER: 
Jadwiga Valentová

Opravdová business-woman, lídr a rodič obrov-
ských struktur. Průkopnice Colway v České republice. 
Systematická, od začátku spolupráce s Colway se ne-
stalo, aby si nesplnila svůj kvalifikační nákup.

SILVER MANAGER: 
Renáta Szalbotová

Lídr působící v okolí Havířova, zaznamenala jeden 
z nejrychlejších postupů na Silver Managera. Začínala 
s prodejem přístrojů Medolight a nyní se specializuje 
na distribuci kosmetiky Colway.
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Další spolupracovníci, kterým bychom chtěli zvláště poděkovat a ocenit je:

Spolupracovník (případně jeho sponzor a nadsponzor)
BENDA ZDENĚK | SM (Černá Daria, Sojka Marek, DiS.)
BENEŠOVÁ HANA | D1 (Sojková Eva)
BÍLKOVÁ KARIN | M (Fukalová Jana, Mitrega Jan, Ing.)
BRUNCLÍKOVÁ ROMANA | SM (Murčinko František, Ing., Krupičková Olga)
ČAJKOVÁ LUDMILA | M (Sadowý Václav)
ČECH PATRIK | M (Čechová Helena Energy Slovakia, spol s.r.o, Bérešová Iveta, Ing.)
ČERNÁ DARIA | GM (Sojka Marek, DiS.)
ČERVIENKA JOSEF | M (Konečná Petra, Mgr., Skutka Martin, Ing.)
ČÍŽ JIŘÍ | M (Sadowý Václav, Mitrega Jan, Ing.)
CRUSEOVÁ HANA | SM (Sojka Marek, DiS.)
DAVIDOVÁ CLAUDIA | SM (David Radek, Ing.)
DAVIDOVÁ MARIE | M (David Radek, Ing.)
DVOŘÁKOVÁ MIROSLAVA | M (Perglová Lenka, Cruseová Hana)
FORMANKOVÁ HANNA | M (Jana Němečková Vyhnánková, Mgr., Jolana Strašková Janišová)
GÁŠPÁROVÁ EVA | SM (Mlčochová Jana, Ing., Bérešová Iveta, Ing.)
GROFČÍK RUDA| D3 (Skutková Hana, Koloničný Lubomír)
HAVELKA PAVEL | D3 (Eva janáková, Lojek Petr)
HEJÁTKOVÁ LENKA | M (Jarošová Zuzana, Sojková Eva)
HOLMANOVÁ ROMANA | M (Sojková Eva)
HRABĚ VÁCLAV | M (Mojžíš Vladimír, Koloničná Renata)
HRBKOVÁ LIBUŠE | D3 (Nováková Gabriela, Skutková Hana)
HRUBÁ MARIE | M (Kolovratová Karolína, Petri Monika)
JANOŠÍKOVÁ JANA | M (Kubíčková Ludmila, Skutková Hana)
JANOŠÍKOVÁ JAROSLAVA, ING. | M (Skutková Hana, Koloničný Lubomír)
JAWORSKÁ SOŇA | M (Mojžíš Vladimír, Koloničná Renata)
JERSENSKÁ YVONA, Ing. | M (Kloučková Barbora, Sojková Eva)
JURČÁK LUBOR | M (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
KANTOROVÁ RUTH | M
KOLONIČNÁ ELENA | M (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
KONEČNÁ PETRA, MGR. | SM (Skutková Hana)
KOSTELNIK MIROSLAV, MGR. | D3 (Čechová Helena)
KOVALSKÁ MÁRIA, MGR. | D3 (Bérešová Iveta, Ing.)
KRAJČÍKOVÁ MARIE | D2 (Marcalíková Vlasta, Sojková Eva)
KRYLOVÁ KATEŘINA | M (Papyanová Monika, Valentová Jadwiga)
KUBÍČKOVÁ LUDMILA | M (Skutková Hana, Koloničný Lubomír)
LINHART MARCEL | M (Sadowý Václav, Mitrega Jan, Ing.)
LOJEK PETR | SM (Mitrega Jan, Ing.)
MARCOLOVÁ JANA | D3 (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
MAREŠOVÁ MILADA | SM (Sojková Eva)
MAŘÍKOVÁ LUDMILA | M (Kloučková Barbora, Sojková Eva)
MARLEYOVÁ ALEXANDRA | M (Nováková Gabriela, Skutková Hana)
MASTNÁ JARMILA | D3 (Fridecká Pavla, Mičolová Ludvika)
MELICHER PETER | M (Čechová Helena , Bérešová Iveta, Ing.)
MIHULOVÁ SVĚTLA | M (Sojková Eva, Sojka Marek, DiS.)
MIKESKOVÁ JARMILA | M (Hosová Hana, Sojková Eva)
MLČOCHOVÁ JANA, ING. | GM (Bérešová Iveta, Ing.)
MOJŽÍŠ VLADIMÍR | SM (Koloničná Renata)
MRŇÁKOVÁ DAGMAR | M (Krylová Kateřina, Papyanová Monika)
NÁBĚLKOVÁ PAVLA | M (Jana Němečková Vyhnánková, Mgr., Jolana Strašková Janišová )
NĚMEČKOVÁ MARKÉTA | D3 (Holá Jana, Sojková Eva)
NOVÁKOVÁ GABRIELA | SM (Skutková Hana, Koloničný Lubomír)
NYTROVÁ EVA, ING. | M (Králová Miluše, Sojková Eva)
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OCZKOVÁ GABRIELA | M (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
ORTUTOVÁ ĽUDMILA, MUDR. | M (Pasečiaková Andrea, Mudr., Mlčochová Jana, Ing.)
PÁCLOVÁ BLANKA | M (Králová Miluše, Sojková Eva)
PAPYANOVÁ MONIKA | SM (Valentová Jadwiga)
PERGLOVÁ LENKA | M (Cruseová Hana, Sojka Marek, DiS.)
PETINIS VASILIS | M (Bajtošová Alena, Kučera Zdeněk)
PETRI MONIKA | SM (Marešová Milada, Sojková Eva)
PILNÁ RADKA | M (Sojková Eva)
RACHVALOVÁ DRAHOMÍRA | M (Szmeková Michaela, Koloničná Renata)
RALIDIAK MIROSLAV  | D3 (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
ROHAĽOVÁ ANNA | D1 (Čechová Helena, Bérešová Iveta, Ing.)
ROUHOVÁ KATEŘINA | M (Cruseová Hana, Sojka Marek, DiS.)
RUSNÁKOVÁ IVANA, MUDR. | M (Hrubá Marie, Kolovratová Karolína)
RUSNOKOVÁ DAGMAR | SM (Sadowý Václav)
SADOVÝ STANISLAV | M (Sadowý Václav)
ŠAFROVÁ ZUZANA | M (Slavíková Helena, Urbanová Marie)
SCHOENFELDER LUCIA | D3 (David Radek, Ing.)
ŠEBKOVÁ BARBARA | M (Marcalíková Vlasta, Sojková Eva)
SKOUPÝ JIŘÍ | D3 (Ing. Yvona Jersenská, Kloučková Barbora)
SKUTKOVÁ HANA | GM (Koloničný Lubomír, Sadowý Václav)
ŠTALMACH MIROSLAV | M (Cywka Pavel)
SZALBOTOVÁ RENATA | SM (Koloničná Renata, Koloničný Lubomír)
TAŤÁKOVÁ IVANA | M (Bordovský Ladislav, Sadowy Vaclav )
TERINGOVÁ HELENA | D1 (Rohaľová Anna, Čechová Helena)
VEVERKA  JAROSLAV, Ing. | D1 (Lojek Petr, Mitrega Jan, Ing.)
VLACHOVÁ DAGMAR | M (Cruseová Hana, Sojka Marek, DiS.)
YOUSSEF MIROSLAVA | M (Mihulová Světlana)
ŽEJDLÍKOVÁ ALEX EVA JANÁKOVÁ | M (Lojek Petr, Mitrega Jan, Ing.)

Poděkování
Velmi rádi bychom poděkovali těm spolupracovníkům, kteří si zamilovali skvost mezi kolageny  

– přírodní kolagen Colway a pravidelně do firmy přinášejí velké obraty. Děkujeme jejich sponzorům 
za záslužnou práci. Také bychom rádi poděkovali všem našim spolupracovníkům, kteří neúnavně 
pracují v terénu a seznamují klienty, distributory, ale i lékaře s přístrojem světelné terapie ZEST  
Medolight a s dalšími přístroji k zajištění krásy a zdraví. Zvlášť jsme chtěli poděkovat lídrům, kteří 
vlastní největší struktury s největším nárůstem obratu. Největší strukturou v České republice jsou 
struktury Marka Sojky, DiS., a Ing. Jana Mitręgy. Na Slovensku je největší struktura paní Ing. Ivety 
Bérešové.

Srdečně vám gratulujeme.
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