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SLAVNOST BEWIT  
Koncertní sál ZŠ Hukvaldy 12. - 13. 10. 2019 

 
Zveme Vás na SLAVNOST BEWIT = Be With It = Buďme s tím, co je, 
ve smyslu radostného živého spolubytí na Zemi. Těšit se můžete na osobní zkušenosti lidí 
a jejich příběhy se silicemi rostlin (esenciálními oleji), na tematické přednášky členů 
BEWIT FAMILY, na sdílení, raw dobroty, koncert. Děti vítány, bude hlídaný herní koutek v předsálí.  
 

Sobota 12.10.2019 
 

              9:00   PREZENTACE 
  9:30 -   9:40  Ing. Jiří Černota a ing. arch.Tereza Kostková - přivítání  
  9:40 - 10:00  Daniel Dávid: BEWIT jako cesta transformace k životu ve zdraví a hojnosti, k lásce. 

Jsme láskou a sdílíme lásku. 
10:00 - 10:40  Ilona Junga: Zdraví vlasů a přírodní péče. Odborná tricholožka představí své 

zkušenosti a uvede novou BEWIT sadu pro péči o vlasy. 
PŘESTÁVKA 

 

10:50 - 11:20  Zitka Johanidesová a mgr. Majka Gorausová: Naše zkušenosti s BEWIT 
(majitelka kosmetického salonu a mikrobioložka/biochemička + bylinářka). 

11:20 - 12:00  Stefan Richtárik: Použití esenciálních olejů v souvislosti s Novou Germánskou 
Medicínou MUDr. Hamera, bude uvedena nová BEWIT sada pro tento účel.  

 

 OBĚD 
 

13:00 - 13:20  Ing. Iva Bonyoma Lutchimba: Mé zkušenosti s esenciálními oleji a spolupráce 
s BEWIT = silice rostlin ve škole i na krajském úřadu.  

13:20 - 14:00  Evka Kozejová Kačková: Mé zkušenosti s rostlinnými oleji v masérské praxi i ve 
škole Zamas – lidský mikrobiom (Eva je její zakladatelka a majitelka). 

14:00 – 14:30 Ing. arch. Tereza Kostková: Cesta Ženy = archetypy a role Ženy, představení nové 
sady BEWIT „Cesta Ženy“.    

PŘESTÁVKA 

15:00 - 15:40 MVDr. Miroslava Můčková: Silice rostlin, nosné oleje a spirulina v mé praxi 
zvěrolékařky. 

15:40 – 16:10  MVDr. Edita Dávidová: Zkušenosti se silicemi u onkologicky nemocných. 
 

 PŘESTÁVKA 

16:30 – 17:00  Monika Krčková: Mé zkušenosti s esenciálními oleji a spolupráce s BEWIT v praxi 
kadeřnice, v osobním životě: „tvořit síť BEWIT FAMILY je radost“. 

17:00 - 17:30  Mgr. Andrea Fabrová: Mé zkušenosti s BEWIT v rodině, ve škole, v šíření darů 
přírody s láskou všem, podpora silicemi samoléčících schopností těla po úraze. 

17:30 - 18:00  Ing. Jiří Černota: Poděkování aktivním členům BEWIT FAMILY, aktuality, vize. 
 
18:18 – 19:40 Kruh žen se silicemi na téma Cesta Ženy: MOON, vede Tereza Kostková  
 
20:00 – 21:30 Helena a Daniel + kytary… „písně, které promlouvají k naší duši. Přivoláváme jimi 
síly přírody, síly v nás, vedou nás do našeho nitra, kde objevujeme svou pravdu, krásu, čistotu, 
lehkost, plynutí, radost…“  Koncert meditativní hudby 


