
Na vašich webových stránkách se můžeme 
dozvědět, že esenciální oleje pyramidizu-
jete. O co se jedná? V čem je tento proces 
pro uživatele výhodný?
V  polovině devadesátých let jsem se stal 
spolumajitelem čajovny a  vzdělávacího 
centra, kde byla také místnost v které byla 
pyramida, do které bylo možné si lehnou 
a  nechat na sebe, nebo třeba na vodu 
a  potraviny, působit pyramidální energii. 
Účinky jsem byl fascinován. Má mysl měla 
najednou bezpočet důkazů o prospěšnosti 
této energie. Podivoval jsem se tehdy, proč 
tohoto jevu lidé nevyužívají více. Získané 
zkušenosti jsem pak využil a začal je vyu-
žívat při výrobě a skladování našich esen-
ciálních olejů. Používáme ale také další 
harmonizační frekvence jako je například 
energie polodrahokamů, hudby a  speci-
fických tónů. Věda dnes za-
číná potvrzovat, že samotné 
myšlenky jsou tvůrčí a ovliv-
ňují náš svět. Někteří fyzici 
dokonce hovoří o  vesmíru 
informací – myšlenek.

BEWIT se stal známým a ob-
líbeným mimo jiné díky svým 
jedinečným směsem esenci-
álních olejů.
Ano. Jak esenciální oleje 
„přišly” do mého života, tak 
jsem postupně zjistil z  lite-
ratury, vědeckých studií, historických svě-
dectví i  od autorit v  tomto oboru, jejichž 
práci studuji, že určitými kombinacemi lze 
esenciální oleje potencovat – zvyšovat je-
jich účinnost. Jednoduše bychom mohli říci 
že v určitých situacích platí, že 1+1=3.

Pamatujete si na první směs, kterou jste 
sestavil?
Ano, pamatuji si na ní velice dobře, pro-
tože se následně stala naším bestselle-
rem. Směs jsem nazval COLDET (zkratka 
z  anglického colon detoxication). Mnoho 
let jsem se zabýval bylinkou Aloe Vera. 
Studoval jsem její účinky a  zabýval jsem 
se jejím působením na lidský organismus. 
Byl jsem velice nadšen, když jsem zjistil že 

mnohé esenciální oleje 
dokáží působit na lid-
ský organismus podob-
ným způsobem právě 
jako Aloe Vera, která je 
velice účinná při očistě 
trávicího traktu. Dnes 
je všeobecně známo, že 
v našich střevech se na-
chází 70–80 % našeho 
imunitního systému. Dát 
si do pořádku naše stře-

va je jednou z nejdůležitějších věcí pokud 
chceme do našich životů vnést více zdraví. 
Navíc, jak potvrzuje lékařská věda, ve stře-
vech se tvoří i naše nálada, mnohé vědec-
ké práce hovoří o střevech jako o druhém 
mozku. 

Druhou směsí, kterou jsem sestavil 
jsem nazval MIRACLE. K  jejímu sestavení 
mě vedla práce doktora Davida Stewarta, 
který zjistil, že některé esenciální oleje do-
káží na sebe vázat ionty, které způsobují 
překyselení organismu a  vytváří tak tolik 
prospěšné zásadité prostředí. On dokonce 
tento jev popisuje slovy – esenciální oleje 
se za nás sebeobětují. Začal jsem kombi-
novat různé oleje a  další velice oblíbená 
směs byla na světě.

Jak je možné získat esenciální oleje BE-
WIT, případně s BEWIT spolupracovat?
Šíříme naše výrobky pomocí sítě našich 
partnerů, která je nejen v Česku a na Slo-
vensku, ale i v zahraničí. Je možno se ob-
rátit přímo na tyto partnery. Nebo nás kon-
taktujte přímo, rádi Vám pomůžeme – jiri.
cernota@bewit.love, 605 248 621, www.
BEWIT.LOVE.

Dobrý den pane Černoto. Kde esenciální 
oleje získáváte a jak měříte jejich kvalitu?
Od začátku, kdy jsem založil BEWIT, bylo 
našim záměrem nabízet ty nejkvalitnější 
esenciální oleje. Jednoduchou odpovědí 
by tedy bylo, získáváme je z celého světa, 
pokud tedy pomineme Arktidu a  Antarkti-
du. Žádná firma nevyrábí všechno. V České 
republice by mělo smysl vyrábět některé si-
lice z rostlin, které zde jsou tradičními – na-
příklad kmín, chmel, konopí, květ lípy, smr-
kové jehličí atd. Pro Hřebíček, nebo Ylang 
ylang bude lepší zajet třeba do Indonésie, 
pro citrusy třeba na Sicílie, nebo do Brazílie, 
pro růži třeba do Bulharska a pro Palo San-
to, nebo Kopaivu do střední Ameriky. I když, 
pokud bude docházet k  určitým klimatic-
kým změnám, je možné, že se u nás v bu-

doucnu bude dařit bylinkám a  rostlinám, 
které jsou dnes běžné spíše ve středomoří. 
Uvidíme. V sídle naší firmy v Ostravě jsme 
vybudovali laboratoř, která má vybavení na 
světové úrovni a umožňuje nám měřit kvali-
tu esenciálních olejů. Používáme jak hmot-
nostní spektrometr, tak plynový chromato-
graf, který může pracovat při teplotách až 
500 °C a má dvě kolony, z nichž jedna má 
unikátní délku 105 metrů. Oba přístroje 
máme navíc propojeny, na čemž pracoval 
docent Čabala z Karlovy Univerzity více jak 
5 let. Toto řešení nám pak umožňuje získá-
vat trojrozměrný obraz esenciálních olejů. 
Pro námi definovanou kvalitu jsme si pak 
vytvořili systém vlastních vnitřních norem 
a postupů, který jsme nazvali CTEO ® – Cer-
tified Therapeutic Essential Oils.
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esenciální oleje  
v terapeutické 
kvalitě

Věda dnes začíná 
potvrzovat, že 

samotné myšlenky 
jsou tvůrčí a ovlivňují 

náš svět. Někteří 
fyzici dokonce hovoří 

o vesmíru informací 
– myšlenek.
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