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SLAVNOST BEWIT  

Koncertní sál ZŠ Hukvaldy 13. - 14. 4. 2019 

 

Zveme Vás na SLAVNOST BEWIT, ve smyslu Spolu na Zemi. 

Těšit se můžete na osobní zkušenosti lidí a jejich příběhy 

se silicemi rostlin (esenciálními oleji), na přednášky odborníků 

a členů BEWIT FAMILY, na sdílení i na bohatý doprovodný 

program. 

 

Sobota 13.4.2019 
 

              9:00   Prezentace účastníků 

  9:30 -   9:40  Ing. Jiří Černota, přivítání účastníků  

  9:40 - 10:10  Štefan Klocek: BEWIT HOME - nová výrobková řada  

10:10 - 10:40  Ing. Nikola Kostková: BEWIT HOLISTIC COSMETICS - 100% přírodní 

 kosmetika - novinka v nabídce BEWIT 
 

 Přestávka 
 

11:00 - 11:40  MUDr. Jan Štěpán: Použití esenciálních olejů v praxi lékaře   

11:40 - 12:10  Radka Svobodová a Jan Kahle (Taran): Silice v našem životě a práci  
 

 Oběd 
 

13:10 - 13:40  David Tekenoš: Jedinečné výrobky PRAWTEIN, použití principů Spagirie 

13:40 - 14:10  Mgr. Lenka Zvolánková: Esenciální oleje  pro děti v praxi naturopatky 
 

Přestávka 
 

14:55 - 15:25 MVDr. Edita Dávidová: Postrach doby a zázrak z nebes, zázraky se silicemi 

u onkologicky nemocných 

15:25 - 15:55  Luboš Lerch, Marcel Haim: Podpůrné funkce ve virtuální kanceláři 
 

 Přestávka 
 

16:10 - 16:45  MVDr. Karolína Štoselová: Použití silic v péči o zvířata  

16:45 - 17:20  Ing. Petr Valenta: Mé zkušenosti s esenciálními oleji a spolupráce s BEWIT 

17:20 - 18:00  Ing. Jiří Černota: Poděkování aktivním členům BEWIT FAMILY, aktuality, 

  novinky, vize 

 

Setkání budou provázet písně Radky a Tarana (https://radkataran.cz/). 

 

19:00  Společné bubnování s René Gavlasem (http://gavlasovi.cz).  

Kdo má, bubny sebou. 

 

Vstupné v předprodeji 199 Kč (do 13:00 hod 12.4.2019). 

Vstupné od 13:00 hod 12.4.2019 a na místě 299 Kč. 
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Děti jakéhokoliv věku vítané, bude pro ně připraven bezpečný a kreativní prostor v předsálí 

s možností očního kontaktu s rodiči v sále přes prosklené dveře. Děti jsou vítané i v sále. 

 

Do 9.4. si můžete na info@bewit.love objednat vegan raw obědy na sobotu a neděli od 

RAWZINKA. Menu na bewit.love/slavnost, na facebooku BEWIT esence rostlin i v BEWIT 

FAMILY skupině. V sobotu bude na místě i možnost koupit si od RAWZINKA slané i sladké 

občerstvení, kávu, čaj. Pro společné pohoštění můžeme přinést vlastní výpěstky, dary ze 

zahrad, ovoce, zeleninu, ořechy, podělit se s ostatními o domácí moučníky…  

 

Všichni účastníci dostanou tradičně BEWIT srdíčko, na které si mohou kápnout silice z 

nabídky BEWIT.. K dispozici budou všechny BEWIT silice, jednodruhové i směsi, stejně jako 

ostatní výrobky (nosné oleje, PRAWTEIN, spirulina, řada raw cacao…).  

Pro zájemce možnost přespání v prostorách školy (v učebně) od pátku do neděle.. Je třeba 

mít vlastní spacák a karimatku. Cena 100 Kč/osoba a noc. 

Vstupenky a bližší informace na https://bewit.love/vstupenky/       

 

 

Neděle 14.4.2019 
 

Znovuzrození - se silicemi rostlin k celistvému bytí 

Radka Svobodová a Jan Kahle (Taran)  
https://radkataran.cz/ 

 
Období intenzivních změn, kterým nyní procházíme, si žádá  propojení materiální i duchovní 

podstaty v nás, abychom mohli smysluplně žít svoje talenty a dary v našem každodenním životě. 

Silice rostlin jsou nám na této cestě jedinečnými průvodci. 

Jak se neztratit ve světě, který je částečně vychýlený z rovnováhy a zároveň nemít potřebu z něj 

utíkat? K tomu je třeba probudit naše latentní formy, oživit své schopnosti a talenty, které ve starém 

způsobu života byly zapomenuty. Je dobré se postavit nohama pevně na zem a následovat volání 

své duše. Svět nám slouží jako mapa k našemu podvědomí a rozvzpomínání se na to, kým 

skutečně jsme. Abychom mohli aktivovat svůj plný potenciál, je dobré věnovat pozornost svému 

podvědomí, uzdravit staré rány, obejmout své emoce a postavit se do své síly. Můžeme tak v sobě 

projevit roli tvůrce, který aktivně tvoří svoji realitu a je plně zodpovědný za všechny okolnosti svého 

života. Ve všech těchto krocích jsou nám silice rostlin mocnými průvodci, jejichž vůně nás vrací k 

podstatě. K sobě samým. 

 

Teoretická část:   1. Myšlenky a emoce 

                             2. Vztahy jako naše zrcadlo  

  3. Z role oběti k aktivnímu tvůrci 

Praktická část:   1. Spontánní tanec při šamanském bubnování 

                            2. Intenzivní energetické dýchání – uvolnění                              

                                    nevědomých emocí, práce s tělem 

                            3. Zpěv posvátné Gayatri mantry, meditace 

                            4. Společné sdílení v kruhu 

                            5. Rituál se silicemi a živou hudbou 
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Při naší práci se zaměřujeme na přepisování nevědomých vzorců chování, které zastavují náš 

potenciál a brání nám v plném projevování své síly. Život vědomého tvůrce znamená vědomý 

kontakt s naší duší, uplatňování našeho jedinečného záměru a probouzení darů a talentů, které 

jsme si pro tento život zvolili. Naše prožívání může být lehké a radostné a naše problémy a 

překážky se mohou stát příležitostí k našemu osobnímu růstu. Každý z nás má svoji jedinečnou 

cestu, a my se s vámi můžeme podělit o své osobní zkušenosti a nástroje, které nám pomohly 

otevřít dveře k našim vlastním talentům a darům. Budeme sdílet své zážitky a osobní zázraky se 

silicemi rostlin, které nás na cestě provází.      

9 - 16 hod 

Cena: 990 Kč 

 

 

Silice v praxi naturopatie - seminář mgr. Lenky Zvolánkové 

1. blok – Psychosomatické příčiny nemocí a jejich řešení pomocí esenciálních olejů 

2. blok – Analýza živé kapky krve v temném poli mikroskopu Darkfield– tajemství lidské krve 

3. blok – Jak podpořit samoléčící schopnosti těla (homotoxiny, ukázky nezdravé krve a řešení 

pomocí esencí, přehled účinků olejů podle symptomů) 

4.blok –  Esenciální oleje jako návrat k harmonii – využití (zdraví, domácnost, kosmetika, 

zahrádka, vaření), způsoby získávání , účinky na lidské tělo, způsoby aplikace a ředění, kvalita, 

výnosnost     

9 - 16 hod    

Cena: 890 Kč                                                                                       

 

 

Cesta zdraví s MUDr. Kamilem Běrským 

Cesta Zdraví. Desetiletí odborných a životních zkušeností lékaře v přednáškách s možností 

konzultací. MUDr. Kamil Běrský zahájil kariéru jako kardiochirurg, vzdělává se v alternativní 

medicíně a desetiletí působí jako praktický lékař. Je propagátorem prevence a zdraví, místo 

léčby. V tomto setkání bude přednášet témata: 

 

1) Podstata zdraví v kořenech evropské, japonsko-čínské a indické historie a tradice. Tao a Ying 

a Yang, zákony absolutna a relativity a jejich projevy v teorii 5 elementů, orgánové hodiny, nine 

star Ki. 

2) Čakry, Caduceus a jejich archetypální zákony a projevy energie ve zdraví a nemoci. 

3) Rudolf Steiner a projevy a vztahy astrálního těla k nemoci a vlastní astrální léčbě esenciálními 

oleji. 

 

Vše se vzájemně prolíná a vede k synergii a pochopení Života a Zdraví v duchovním rozměru 

chápání kontextu. MUDr. Kamil Běrský používá silice rostlin ve své praxi. Důležité pro něj bylo 

setkání s Garry Youngem počátkem 90 tých let za studijního pobytu v USA. 

9 - 16 hod 

Cena: 600 Kč 

 

 

 

Seminář techniky BEWIT Essential Therapy - KING's 

David Tekenoš, Adriana Chylová 
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BEWIT ESSENTIAL THERAPY - KING's (Královská terapie) navazuje na základní z řady tělesných 

terapií a technik s užitím esencí BEWIT - EVERYDAY. Vychází z principu Tuina masáže. Je 

vhodná pro každého, pro použití, kdy máme dostatek času pro hlubší terapii. Ukážeme si vybrané 

body a místa těla, kde můžeme esencemi účinně působit a naučíme se způsoby práce. Esence 

rostlin se spojí s esencí (chi, pránou, ki...) člověka a účinně podporuje vitalitu a zdraví. 

Základem je stejně, jako u EVERYDAY sedm poloh, které působí pro: 

 

zklidnění psychiky, projasnění mysli, zmírnění bolesti hlavy 

zmírnění otoků a celulitidy, detoxikace organismu 

celkové posílení vitality a imunity 

harmonizaci těla, mysli a duše, celkové zklidnění a posílení imunity 

"dobití baterek" - při akutních stavech vyčerpání 

uvolnění od únavy a tíhy tělesné i duševní 

otevření a posílení dechu, vitality 

 

Účinky těchto poloh završíme a prohloubíme celkovou do hloubky působící relaxační a 

transformační technikou, která této terapii dává název "královská". KING's. 

V celodenním semináři se naučíte prakticky techniku provádět. Budou k dispozici vybrané 

kompozice esencí BEWIT. 

Počet účastníků omezen na 24 (pracovat budeme v párech). Seminář povedou David Tekenoš a 

Adriana Chylová, které znáte z přednášek ze Slavností BEWIT FAMILY a z tajné fb skupiny BEWIT 

FAMILY. David se tři desetiletí věnuje mnoha technikám, postupům a filosofii z japonsko-čínské 

kultury. S Adrianou dokončují studium čínské medicíny a aplikují různé postupy ve své praxi. Hitem 

je nyní například protivrásková akupunktura s esencemi. BEWIT ve spolupráci připravuje další 

semináře. 

Počet míst omezený na 24 (12 párů). 

9 - 16 hod 

Cena: 1200 Kč 

 

 

Homeopatie, přírodní cesty ke zdraví a BEWIT HOME 

Štefan Klocek 
 

Zabývám se již několik let zkoumáním působení frekvencí na zdraví. Jako první jsem se 

seznámil asi před 35ti léty mimo jiné právě i s Homeopatií. Díky mým zdravotním problémům, 

které lékaři za pomocí školské medicíny nedokázali odstranit, jsem se po stále zhoršujícím se 

stavu, začal zajímat o vyléčení jinými cestami. A tak začala moje cesta k objevování sebe, 

různých technik, až po objevování působení frekvencí, díky naším myšlenkám a pocitům. 

Na semináři bude představena v krátkosti historie Homeopatie, počátky léčitelství až po 

některé dnes známé způsoby léčby. (EFT, GNM, SRT, SR, Automatická kresba, Frekvenční 

medicína, šamanismus...). 

K mým zálibám patří studium působení frekvencí na vodu a následné působení vody na 

ozdravné procesy u lidí, zvířat, rostlin, přírody. Voda jako nositelka života na této planetě, je 

ve své podstatě obsažena ve větší míře všude, kde se podíváme. Umí nás léčit, vyléčit i 

zahubit. Je jen na nás, jak k ní budeme přistupovat. Část bude zaměřena na úpravu vody v 

našich tělech právě pomocí homeopatických - frekvenčních roztoků, které v nabídce firmy 

BEWIT, mají označení BEWIT HOME. 

http://www.bewit.love/
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Budou představeny jednotlivé řady : pro lidi, pro zvířata, pro rostliny a zahradu. 

Vzhledem k tomu, že výroba homeopatických přípravků podléhá daným předpisům a 

pravidlům, vysvětlíme vám záměr při výrobě a užití právě výrobků pod označením BEWIT 

HOME. Dostanete několik užitečných rad, jak za pomocí BEWIT HOME je možné působit na 

lidské tělo, na zvířecí tělo bez ohledu na jeho velikost a druh, ale i jak např. vyhnat ze zahrady 

slimáky, či mandelinky bramborové. Během tohoto semináře si osvojíte orientaci ve způsobu, 

jak vybírat ten přípravek, který by mohl být nejvhodnější pro danou dobu, vzhledem k jeho 

předpokládanému účinků. 

Jedním z cílů semináře je ukázat vám jedinečnost, jednoduchost a efektívnost používání 

BEWIT HOME. 

9-16 hod 

Cena 600 Kč 

 

 

 

Seminář Sebepoznání a silice rostlin 

Ing. Jiří Černota 
  

Kdo jsem já? Smysl a paradox života. Dlouhá a krátká stezka poznání. Řešení životních 

krizí. Život jako učitel. Intuice, nejcennější schopnost člověka. Výjimečnost dnešní doby. 

Duchovní význam snu. Skrytá nauka za jógou. Mentalismus. Inspirovaný život.    

10 - 13 hod          

Seminář je bezplatný 

 

 

 

 

 

Informativní setkání pro zájemce o BEWIT FREQUENCY 

SCANNER 

MVDr. Edita Dávidová 
  

 

 

16:00 Společné zakončení Slavnosti pod lipami před budovou školy 

poděkováním Matce Zemi za doprovodu písní Radky a Tarana.  

 
 

Vstupenky a bližší informace na https://bewit.love/vstupenky/ 
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