
11. Síla esenciální oleje pramení 
mimo jiné z toho, že se jedná 
o  přírodní komplexní látky, 

které jsou sloučeninami někdy i stovek pří-
rodních komponentů, které se navzájem 
doplňují a  podporují. Pokud inteligentně 
a se znalostí věci jednotlivé esence kom-
binujeme, můžeme jejich sílu ještě výraz-
ně navýšit. Umocnit. O jejich vyjímečnosti 
svědčí i to, že jejich životnost je (s malou 
nadsázkou) téměř neomezená. A  to bez 
přidání jakýchkoliv aditiv.

12. Esenciální oleje se od ne-
paměti používají jako pří-
rodní parfémy. Často bývají 

označovány jako vůně, které povznáší 
a  léčí. V  průběhu posledních 200 let sice 
získaly převahu vůně chemické. Nicméně, 
je zřejmé, že je otázkou času, kdy lidé tyto 
chemické náhražky přestanou používat. 
Oblíbeným parfémem je směs BEWIT WO-
MAN No. 1.

Zájemci o esenciální oleje BEWIT se 
mohou obrátit přímo na partnery BEWIT 
v jednotlivých regionech, nebo získat in-
formace přímo – jiri.cernota@bewit.love, 

605 248 621, www.BEWIT.LOVE.

10. Mnohé esenciální oleje 
mají afrodiziakální účinky 
a  pomáhají nám prohlou-

bit naše pocitové vnímání a  emocionální 
citlivost. Podporují uvolněnou spontán-
nost a  zdravou touhu po radosti a  potě-
šení, se kterou přichází i hlubší schopnost 
důvěrné komunikace, při které je umění 
přijímat a  prožívat stejně důležité, jako 
síla dávat a vyjadřovat. Uvolňují předsta-
vivost a inspiraci. Oblíbená je směs BEWIT 
EROS.

rostlin jsou komplexy i mnoha set jednot-
livých chemických látek. Nabízí se BEWIT 
E-SMO.

5. Každý esenciální olej má svou 
frekvenci. V  roce 1992 Bruce 
Tainio z  Tainio Technology 

sestrojil přístroj, kterým se tyto frekvence 
dají měřit. Své frekvence mají i naše buň-
ky, orgány a tělo jako celek. Nemocné tělo 
má jinou frekvenční úroveň, než tělo zdra-
vé. Vzájemnou interakcí těla a esencí do-
chází k podpoře nastolení homeostázy, čili 
rovnováhy. Zjednodušeně bychom mohli 
říci, rovnováha = zdraví, nerovnováha = 
nemoc. Nejvyšší frekvenci má esenciální 
olej růže – 320 MHz. Inhalací esenciálních 
olejů můžeme zvýšit naši frekvenci – vibra-
ci za méně než minutu.

6. Mnohé esenciální oleje, jako 
například Máta, Anýz, Kmín, 
Fenykl a  jiné, dokáží podpořit 

trávení a  harmonizovat naše střeva, kde 
se nachází 70–80% našeho imunitního sys-
tému. Lze tak podporovat samoléčebné 
schopnosti těla. Největším bestsellerem je 
směs BEWIT COLDET.

7. Doktor David Stewart uvádí ve 
svém bestselleru The chemistry 
of essential oils, že vybrané esen-

ciální oleje dokáží tím ,že se “sebeobětují”, 
měnit vnitřní pH našeho těla a tím podpo-
řit správnou acidobazickou rovnováhu na-
šeho organizmu. Tak vznikla směs BEWIT 
MIRACLE. Ph organizmu by mělo být v roz-
mězí 7,2–7,3. Význam tohoto faktu docení-
me, když ho propojíme s tvrzením nositele 
Nobelovy ceny doktora Otta Heinricha 
Wartburga: “Všechny choroby mají jedinou 
příčinu. Překyselený organizmus.” 

8. Pomocí esenciálních olejů lze 
zvýšit množství kyslíku v  krvi 
až o  30 %. Tento fakt dokáže 

pozitivně podpořit nespočet chemických 
reakcí, které v našich tělech neustále pro-
bíhají. Tím je zvýšena naše vitalita i schop-
nost uzdravit se. K  vyzkoušení se nabízí 
BEWIT O2 MAX.

 

9. Pokud určité esenciální oleje 
naředíme v  nosných rostlin-
ných olejích a použijeme je na 

kůži, můžeme se přesvědčit, že jejich úči-
nek je fantastický. A to jak v případě použi-
tí u problémové kůže, nebo jako prevence, 
či při každodenním použití. Jsem přesvěd-
čen, že toto je budoucnost kosmetiky. BE-
WIT má největší nabídku na trhu jak esen-
ciálních a nosných olejů.

1. Lidstvo je používá tisíce let. Byly 
součástí léčebných tradic praktic-
ky všech kultur. Od nepaměti jsou 

součástí čínské medicíny, indické ajurvédy, 
používali je šamani v Africe i Americe, jsou 
součástí evropské kultury. V bibli je o nich 
zmínka přibližně na 300 místech. Používali 
je ti největší lékaři našich dějin. Hippocra-
tes doporučoval každodenní vonnou kou-
pel. Lidé si vyzkoušeli, že esenciální oleje 
jsou darem přírody a pomáhají na mnoha 
úrovních. Krásný je už jejich název – esen-
ciální = základní, podstatný, nejdůležitější. 
Esenciální oleje lidé získávají z  různých 
částí mnoha rostlin po celé planetě.

2. Koncem 19. století vznikla 
aromaterapie – věda, která se 
zabývá zkoumáním esenciál-

ních olejů z vědeckého hlediska. Fakt, že 
esenciální oleje fungují a pozitivně ovliv-
ňují všechny složky naší osobnosti, je od té 
doby potvrzen nejen osobními zkušenost-
mi bezpočtu lidí, ale také vědeckými stu-
diemi. Jen v USA jich bylo provedeno více 
jak 17 000.

3. Je vědecky potvrzeno, že 
esenciální oleje působí přímo 
na viry, baktérie. Možnost po-

užití esenciálních olejů obdobným způ-

sobem jako antibiotika byla předmětem 
více jak 600 vědeckých studií. Esenciální 
olej tymián byl používán u vojáků za první 
i druhé světové války proti sněti. Každý vo-
ják australské armády má u sebe lahvičku 
s esenciálním olejem Tea Tree. Velice sil-
nou synergickou směsí je BEWIT PROTECT.

4. Literatura uvádí, že sesqui-
terpeny, které jsou součástí 
některých esenciálních olejů, 

dokáží harmonicky podpořit naše buňky 
a  napravit tak nerovnováhu způsobenou 
elektrosmogem, kterým si člověk zatoxi-
koval většinu životního prostoru. Esence 

TERAPEUTICKÉ ESENCIÁLNÍ 
OLEJE BEWIT 

aneb 36 důvodů proč si esenciální oleje  
pravděpodobně zamilujete (pokud už se tak nestalo)

1. část
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