
31. Ještě v průběhu 20. století 
používali zubaři při umrt-
vení zubů olej hřebíčku. 

V oblasti eliminace bolesti přírodní ces-
tou mohou esenciální oleje sehrát v blízké 
budoucnosti daleko významnější roli než 
dnes. Autor článku sestavil oblíbenou směs 
BEWIT NOPA.

32. Tvrdit, že esenciální oleje 
vyléčí vše, by bylo přehna-
né a nepravdivé. Mohli by-

chom ale říci, že mohou být pomocí a pod-
porou prakticky u všech životních nesnází.

33. Možnost podpory psychi-
ky pomocí esenciálních 
olejů je všeobecně zná-

má. Těším se, že si tuto skutečnost uvědomí 
více odborníků a použijí ji při pomoci lidem 
s depresemi a nevyrovnanou psychikou. BE-
WIT ANTIS může být v tomto směru přírodní 
podporou.

34. Esenciální oleje určitým 
tajemným způsobem do-
kážou uvolňovat myšlen-

kové bloky a vzorce z našeho podvědomí, 
čímž uvolňují náš přirozený potenciál a mo-
hou urychlit náš pokrok na cestě k sebepo-
znání. Pochopení a aplikace tohoto jedno-
duchého faktu může mít pozitivní dopad na 
miliony lidí.

35. Mnohé esenciální oleje 
dokážou pomoci při na-
stolení tiché atmosféry 

soustředěného vnímání, postoje pokory 
a ochoty odpustit. Potřeba odpouštět je pr-
vořadá. Bez toho aktu je cesta vpřed poma-
lá, bolestivá a trnitá. Pomoc v tomto směru 
byla záměrem při sestavení směsi BEWIT 
FORGIVENESS.

36. Je náhoda, že v kostelích 
se kadidlo používá více 
než 2000 let? Některé 

esenciální oleje dokážou uklidnit naši mysl. 
Umění klidu mysli bylo v celé východní tra-
dici považováno za umění nejvyšší. Mnozí 
lidé i dnes využívají sílu esenciálních olejů 
k navození klidu při modlitbě a meditaci. 
Jedině tím, že se zklidníme, se můžeme po-
nořit do hlubších vrstev své osobnosti a za-
čít využívat potenciál, který se zde nachází. 
Můžeme při našich rozhodnutích více vyu-
žívat vlastní intuici, kterou bychom mohli 
označit za nejcennější schopnost člověka, 
můžeme pochopit hlouběji, čím jsme, proč 
jsme zde, a začít žít inspirovaný život.

Přestože v BEWIT vlastníme díky unikát-
nímu vylepšení jedny z nejlepších přístrojů 

současnosti na měření kvality esenciálních 
olejů a dokážeme jejich složitou chemic-
kou strukturu zobrazovat prostorově v 3D 
zobrazeních, tak si uvědomujeme, že jejich 
technická analýza je sice velmi důležitá 
a významná, ale současně víme, že jejich 
plné pochopení není možné. Příroda si 
vždy zachová svá tajemství. 

Člověk – prvek nemůže pochopit Celek-
-Vesmír. Co ale člověk může udělat, je uvě-

domit si své paradoxní postavení v sche-
matu věcí. Uvědomit si, že jsme současně 
autorem, hercem i režisérem toho vesmír-
ného dramatu. Esenciální oleje mohou být 
oním tajemným šémem, který nám pomů-
že uvědomit si rychleji vzájemnou propo-
jenost a jednotu věcí a dějů. 

Mohou nám pomoci podpořit své zdraví 
a sílu, sebedůvěru a výkonnost, inteligenci, 
vůli i intuici (BEWIT INTUITION). Probudit 
skrytý potenciál, kreativitu i radost z tvor-
by, sdílení a ze života samého. Mohou nám 
napomoci překonat strach a překročit 
omezení vlastního ega, nechat se unášet 
ve flow, pochopit více sebe sama, naplnit 
svůj osud a žít inspirovaný život. Co víc si 
přát? 

Mohou nám pomoci být zdravými, vitál-
ními, tvořivými, spolupracujícími lidmi. Se 
zdravými lidmi je zdravý svět. 

Zájemci o esenciální oleje BEWIT se 
mohou obrátit přímo na partnery BEWIT 

v jednotlivých regionech nebo získat 
informace přímo: jiri.cernota@bewit.love, 

605 248 621, www.BEWIT.LOVE.

28. Při vdechnutí esenci-
álních olejů je lze už 
po několika sekundách 

identifikovat v krvi. Mnohé pak dokážou 
překonat hematoencefalickou bariéru 
našeho mozku a působit na jeho centrální 
části. Ovlivňují tak naše myšlení i cítění, 
a tím vlastně následně všechny procesy 
našeho organismu. Změna myšlení je po-
čátkem každé následné změny. 

29. Esenciální oleje nás často 
pozitivně ovlivňují a pod-
porují i při těch nejzávaž-

nějších chorobách, a co je podstatné, často 
to dělají několika mechanismy současně. 
Je docela jasné, že mnohé mechanismy se 
současné vědě ještě nepodařilo odhalit. 
Komplexní působení esence růže, která po 
tisíce let roste na polích v Bulharsku, bylo 
známo těm, kdo si vzácný olej mohli do-
volit, již ve starověku. Dnes jsou nám tyto 
poklady dostupnější.

30. Věda potvrdila, že rost-
liny se mezi sebou do-
rozumívají, že spolu ko-

munikují, a to i na veliké vzdálenosti. Jsem 
přesvědčen, že významnou roli v těchto 
„telepatických“ schopnostech hrají esence 
dané rostliny. Jestliže tyto esence vyde-
stilujeme a následně sami používáme, je 
jen logické, že podporují uvolnění těchto 
našich vlastních skrytých možností. Možná 
vás zaujme zajímavá směs BEWIT MAGIC.

TERAPEUTICKÉ ESENCIÁLNÍ 
OLEJE BEWIT 

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