
Mnohokrát jsem přemýšlela, 
jak dostat esence vůně květů, 
horských bylin, bosých no-
hou v  trávě, horských potoků 

a slunce či kapek deště na pokožce k lidem. 
Sama si tvořím oleje pro sebe a  své blíz-
ké, maceruji ve spojení ze zemí, sluncem, 
s rytmem univerza. Vyslala jsem do „éteru“ 
prosbu o  spojení a  synergii s  vírou, že je 
možné potkat dílo člověka, které uchová 
nejvyšší frekvenci, a ještě ji povýší nad dílo 
přírody. A to nejdůležitější – aby se to vše 
dělo způsobem, který by tyto esence eticky, 
podnikatelsky a moudře, s vědomím jedno-
ty, nabízel lidem. Našla jsem. Vítám vás ve 
voňavé, průzračně čisté zahradě BEWIT. 

Od střechy k bylinám
Od mládí bylo snem zakladatele společ-
nosti BEWIT pomáhat lidem. „Toužil jsem 
vytvořit produkty, které ponesou a  ucho-
vají nejvyšší frekvence přírody“, hovoří Ing. 
Jiří Černota. „Po prodeji firmy se střešními 
krytinami a  dalších životních změnách 
jsem hledal cestu, jak dál. Čistou a etickou, 
v souladu s přírodou a podstatou člověka. 
Takto nastavený jsem se dostal k  esenci-
álním olejům a  vystudoval Essential Oils 
Institut u  světově uznávaného doktora 
Axeho. Do života mi přišly nabídky na spo-
lupráci v  síťovém marketingu i  s  dobrými 
produkty. Ovšem nastavení tohoto systému 
se mnou nesouznělo. Protože jsem mezitím 
sám vytvořil metodu vzdělávání Revoluční-
ho marketingu očištěnou o tlaky a zátěžo-
vé praktiky klasických ,sítí‘, rozhodl jsem se 
důvěřovat svému vnitřnímu hlasu a vytvořit 
si vlastní produkty u nás, v srdci Evropy. Od 
rozhodnutí v roce 2014 se přesně za 9 mě-
síců zrodil BEWIT. Prodej jsme spustili 1. 7. 
2015.“

Jiří namíchal jako první směs COLDET 
(z  angl. colon detoxication). Je to směs 
na očistu střev a  trávicího traktu, která se 
hned od počátku stala bestsellerem BEWI-
Tu. „Mnoho let jsem se zabýval rostlinou 
aloe vera, jejími účinky na lidský organis-
mus. Byl jsem nadšený, když jsem zjistil, že 
mnohé esenciální oleje dokážou působit 
na lidský organismus podobným způsobem 
jako právě aloe vera. Sedmdesát až osmde-
sát procent naší imunity pochází ze střev, 
v nich se tvoří i naše nálada, mnozí vědci 
o  nich hovoří jako o  druhém mozku. Dát 

si do pořádku střeva je jedním z  prvních 
kroků k  harmonii.“ Druhou směsí se stal 
MIRACLE (angl. zázrak), inspirovaný prací 
doktora Davida Stewarta, který zjistil, že 
některé esenciální oleje na sebe dokážou 
navázat ionty způsobující překyselení or-
ganismu, doslova se „sebeobětují“, a vytvo-
ří tak prospěšné zásadité prostředí. 

SVĚTELNÉ VODY 
A VLASTNÍ LABORATOŘ
Dnes má BEWIT mnoho stovek výrobků 
a  vysokofrekvenčních směsí, které vyrábí 
v krásných prostorách staré továrny v Ost-
ravě. Jako jediný z českých a  slovenských 
dodavatelů esenciálních olejů má BEWIT 
i  vlastní laboratoř na testování kvality 
olejů. Její vybavení je na špičkové světové 
úrovni. 

„Esenciální oleje nakupujeme z  celého 
světa, ze zemí, které jsou přirozeným do-
movem rostlin, z  nichž se oleje získávají. 
Podmínkou spolupráce je ovšem nejvyšší 
kvalita. Esenciální oleje jsou oblastí, ve kte-
ré mnoho dodavatelů podvádí, ale protože 
já jsem se rozhodl nabízet lidem nejvyšší 
kvalitu, laboratoř byla nutností,“ s  klidem 
pokračuje dřevař, který vystudoval vyso-
kou školu ve Zvolenu. „Právě během studií 

na Slovensku jsem se stal vegetariánem,“ 
směje se 

„Naše esenciální oleje nesou označení 
CTEO – Certified Therapeutic Essential Oils. 
To znamená, že mají nejvyšší frekvence 
v terapeutické kvalitě. Mnohé další produk-
ty vyrábíme i přímo u nás, jsme jedineční ve 
výrobě PRAWTENů – jedná se o  čokolá-
dovou ,pastu‘ z  bio kakaových bobů smí-
chanou s bylinami, pupeny a klíčky našich 
domácích stromů a  bylin. Do života jsme 
uvedli i holistickou kosmetiku a esenciální 
vody, používáme starobylý proces ,spagy-
rie‘ a  práci se světelnou a  zlatou vodou,“ 
upřesňuje Jiří, padesátník, který je více než 
třicet let vegetariánem a takřka dvacet let 
veganem. Chůze naboso, půsty, meditace 
a  koupel v  chladivých vodách horských 
potoků a řek je takřka každodenní součás-
tí jeho života. On sám žije v  beskydských 
kopcích. V halách a kancelářích jeho firmy 
v Ostravě visí ze stropu pyramidy, v prosto-
rách jsou uložené vzácné kameny, zní tam 
hudba, tóny… je tam cítit pokora a harmo-
nie. A  všudypřítomná esence vysoké vib-
race, jako byste se pohybovali v „laserově 
průzračném světle“, kdy až do morku kostí 
vnímáte vibraci čistoty a ochranu před ruši-
vým elementem a virem. te
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Alchymista ve službě přírodě
Nejjemnější esence přírody a cesta „živého“ 

podnikání jako brána pro návrat k podstatě života.

ESENCIÁLNÍ OLEJE
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Jak esenciální oleje působí, uvedu na 
své první zkušenosti s jejich použitím. S Ji-
řím jsme se potkali v době, kdy jsem měla 
jemně podvrtnutý kotník, který mě bolel 
skoro dva týdny. Stačilo dané místo potřít 
dvěma kapkami oleje NOPA – No pain (bez 
bolesti) a bolest do tří minut ustala a už se 
nevrátila. V tom okamžiku jsem měla úplně 
jasno. Doslova zázračné jsou i další směsi 
a pro mě je vždy krásné vnímat, jak je tělo 
nebo duše vyžadují. 

„Inteligentní“ oleje pro lidi, 
zvířata, rostliny i prostor
Příroda léčí, vyživuje, obnovuje, udržuje. 
A  co může udělat člověk – její syn nebo 
dcera? Umožnit, aby se její síla rozzářila 
v bytostném žití jich samotných a znovu se 
co nejvíce oživila hlavně v  lidech. Aby se 
rozpomenuli, probrali a rozkvetli. Jak bylo 
a  je myšleno odpradávna… To umožňuje 
BEWIT. Jiří vytvořil název z  citátu Paula 
Bruntona, který v mnohém inspiroval i Edu-
arda Tomáše. Be With It – buďte s tím – je 
nejlepší rada pro toho, kdo to může pocho-
pit. To je poselství a esence, ze které vznikl 
název české společnosti BEWIT. 

Esenciální oleje z  růže, vzácné kadidlo 
a myrha, přenádherné neroli z květu pome-
rančovníku a sladká, vzácná vanilka, ylang-
-ylang či tymián, hloubka heřmánku, síla le-
vandule i hořkých mandlí… Oleje v nejvyšší 
možné kvalitě a  nejšetrnějším způsobem 
zpracování. BEWIT voní životem a  krá-
sou darů planety Země. „Mnohé výzkumy 
a osobní zkušenosti potvrzují, že esenciál-
ní oleje působí v organismu inteligentním 
způsobem. Podporují to, co nám prospívá, 
a eliminují to, co škodí. Esenciální oleje pro-
vázejí lidi takřka všech kultur od nepaměti. 
Byly součástí léčebných postupů i  udržo-
vání rovnováhy těla a  duše. Pomocí nich 
je možné zvýšit množství kyslíku v krvi až 
o 30 %. To dokáže ovlivnit mnoho chemic-
kých reakcí, zvýšenou vitalitu a schopnost 
se uzdravit. Každý olej má svou frekvenci. 
Vlastní frekvenci mají i naše buňky, orgány 
a  tělo jako celek. Nemocné tělo má jinou 
frekvenční úroveň než tělo v  rovnováze. 
Vzájemnou interakcí těla a  olejů dochází 
k homeostáze a vyrovnání. Například 
přenádherná růže nese nejvyšší frek-
venci – 320 MHz. Inhalací esenciálních 
olejů můžeme naši frekvenci zvýšit za 
méně než jednu minutu“, doplňuje Jiří. 

A  v  popisu klidně a  rozvážně po-
kračuje: „Esenciální oleje nejsou jen 
pro člověka. Rostliny si pomáhají 
i navzájem, můžete použít esence do 
vody, do rozprašovače, stříkat na listy 
a podpořit je. Působí i na zvířata a celý 
prostor. V BEWIT spolupracujeme s tý-
mem specialistů, kteří nabízejí odbor-
né poradenství. V týmu máme skvělou 
veterinářku, naturopatku, aromate-
rapeuta, terapeuta čínské medicíny, 

doktora algeziologa… Vím o tom, že mnozí 
veterináři míchají a  ve veganských kaps-
lích zvířatům podávají směsi nosných olejů 
s esenciálními.“ 

Esence, které se rozptýlí po místnos-
ti použitím difuzéru, prozařují prostor 
a  zlepšují náladu. Masáž nosnými oleji, 
které jsou taktéž v široké nabídce BEWIT, 
a ani jsem netušila, že některé z nich vů-
bec existují (okouzlil mě například celero-
vý nebo šípkový olej), podporuje tok lymfy 
v  organismu. Příznivci čínské medicíny 
zase oceňují, že pomocí esenciálních olejů 
je možné podpořit elementy v organismu 
a jejich kvalitu, jako je sucho, vlhko, horko 
nebo zima, a  doplňovat čchi do jednotli-
vých orgánů a meridiánů. Esenciální oleje 
dokážou tajemným způsobem uvolňo-
vat myšlenkové bloky a  vzorce z  našeho 
podvědomí, čímž uvolňují náš přirozený 
potenciál a mohou urychlit náš pokrok na 
cestě k sebepoznání. Některé oleje doká-
žou utišit i mysl. Umění zklidnit mysl bylo 
v  celé východní medicíně považováno za 
největší umění. Mnozí i dnes využívají k na-
vození klidu při meditaci sílu esencí. Právě 
a  jedině proto, že se zklidníme, se může-
me ponořit do hlubších vrstev své bytosti 
a  začít využívat potenciál, který se tam 
nachází.

„I  s  pomocí esenciálních olejů může-
me při rozhodování více používat vlastní 
intuici, kterou bychom mohli označit za 
nejcennější schopnost člověka, můžeme 
pochopit hlouběji, kdo jsme, proč tu jsme, 
a začít žít inspirovaný život.“ 

 Jiří ještě k tématu dodává: „Síla esenci-
álních olejů je veliká, mnohdy stačí jedna 
kapka. Je potřebné navnímat, jaká forma 
užívání je pro nás nejvýhodnější. Zásada 
číslo jedna je neublížit sobě ani druhým.“ 

PRAWTEIN – unikátní 
čokoládový poklad 
díky epilepsii
Impulz k  vytvoření jednoho z  nejjedineč-
nějších výrobků spojených s  esenciálními 
oleji získal Jiří Černota v nelehkém život-
ním období před patnácti lety, kdy jeho 
dceři diagnostikovali epilepsii. „Byla to pro 

mě zdrcující zpráva,“ přiznává. „Po úvaze 
jsme se rozhodli neužívat předepsané léky 
a jít cestou přírodní léčby. Chodil jsem teh-
dy denně na kopřivy, získával z nich šťávu 
a  manželka ji při kojení kapala pipetou 
dceři do úst. Žádnou jinou výživu dcera 
nechtěla. Během čtyř měsíců lékařka, kte-
rá dělala vyšetření na EEG, potvrdila, že je 
dcerka úplně zdravá. Uvědomil jsem si, že 
v potravinách, a hlavně v bylinách, je ob-
rovská síla a potenciál. Podmínkou však je, 
aby byly byliny pěstovány bez syntetických 
hnojiv a pesticidů. Ideálně aby byly z divo-
ké přírody a zpracované co nejšetrnějším 
způsobem do 42 °C, aby nedošlo k poško-
zení enzymů a  aby při jejich stabilizaci 
nebyly použity žádné syntetické látky. Jen 
tak je síla rostliny uchována a má pro naše 
tělo nejsilnější účinek. Mimochodem moje 
dcera dnes studuje balet a za celý život ne-
brala ani jednou antibiotika.“

Z  této zkušenosti vznikl o  mnoho let 
později PRAWTEIN, ve kterém je stabi-
lizátorem čokoláda. Na této myšlence 
se podílel také Jiřího přítel David, který 
vystudoval čínskou medicínu, věnuje se 
bojovým uměním a  hlavně se stal čoko-
latiérem. „Hledal jsem možnost, jak sta-
bilizovat bylinky a  esence ve výživovém 
doplňku. Kakaové boby jsou přirozeným 
konzervantem, který udržuje esence ne-
změněné. Ke kakaovým bobům v bio a raw 
kvalitě přidáváme byliny, superpotraviny, 
extrakty, esenciální oleje, speciální zlatou 
a  světelnou esenci. To vše zpracováváme 
jemně a  pomalu 24 hodin ve speciálních 
mlýnech, ve kterých jsou tisíce nerezových 
kuliček. Ty dokážou směs za soustavného 
chlazení dokonale rozemlít na nejmenší 
částečky, a všechny ingredience tak spolu 
propojit. Výsledkem je unikátní směs, tzv. 
čokoláda ve skleničce. Užívá se po mocca 
lžičkách, má blahodárný vliv na naše tělo, 
mysl i  ducha. PRAWTEINy obsahují prak-
ticky všechny organické aminokyseliny, 
vitaminy, minerály a další mikronutrienty. 
Tyto živiny jsou palivem pro tělo, které do-
káže s jejich podporou spustit samoléčící, 
ozdravné a  harmonizační procesy. Dnes 
máme více než 50 druhů PRAWTEINů“.

Přidávám osobní zkušenost a vřele 
doporučuji – PRAWTEIN MOON, namí-
chaný s  bylinkami pro podporu žen-
ského hormonálního systému a cyklu, 
je mým plně harmonizačním průvod-
cem od prvního propojení s BEWIT.

Inspirované ženou
Teď budu velmi osobní. Ze vzájem-
ného spolutvoření vzniklo krásně 
rozkvetlé spojení. Jak jsem uvedla – 
v  procesu poznávání Jiřího a  BEWIT, 
který stvořil, jsem v  hluboké úctě 
a velmi oceňuji, i  jako vysokoškolská 
inženýrka ekonomie, dílo, kterým BE-
WIT je. Za sebe opakuji znova to, co 
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jsem Jiřímu říkala mnohokrát. Dokázal 
stvořit vysoce profesionální, kvalitní, pev-
ný a široký rámec, jaký jsem nikde ve svém 
mnohaletém studiu v oblasti výživy a pří-
rody nezažila a  nenašla. BEWIT spojuje 
profesionální pevnost nastavení na jemné 
esence, tvoří, vyzdvihuje a  odevzdává li-
dem to nejlepší, co příroda nabízí, a  sou-
časně spojuje lidi a umožňuje nalézat pro-
pojení a  způsoby spolupráce, které jsou 
jedinečné. Toto je možné spojením intuice, 
duše a naslouchání a následných činů. Vní-
mám, že právě proto je a bude, v součas-
né době plné změn, přeměny společnosti 
a oživení skutečných hodnot, nosnou esen-
cí cesty vpřed i pro firmy a možnosti pod-
nikání. Bravo, Jirko, znovu a  zas ode mě 
k tobě, děkuji ti za tvé dílo. 

Voňavá, jemná, nádherná a  otevřená 
duše BEWIT si doslova sama přitahuje 
lidi. V tomto oceňuji jasné a důvěryhodné 
podmínky bez tlaku a  omezení, které Jiří 
nastavil (žádný tlak na „povinné“ nákupy, 
bez potřeby splnit každý měsíc „body“). 
BEWIT zní v „ženské“ esenci a ve spojování 
lidí, kteří spolu rádi a přirozeně tvoří a šíří 
to dál. Vnímám, že to celé vede samotná 
příroda a země, protože s každým otevře-
ným a  spojeným člověkem se navrací do 
její náruče její dítě a  zázrak života, nad 
kterým takovýto člověk zase začne žas-
nout a  děkovat. Spolutvoření s  BEWIT se 
nese v přirozenosti života a jeho nádechů 
a výdechů, jemného rytmu duše, inspirace 
a radosti ze společného spojení, které dále 
nese dobro, podporu pro život, ozdravení 
a harmonii člověka a lidstva.

Ve společném spojení vzniká i  část BE-
WIT, kterou jsme nazvali Inspirované že-
nou. Ženská krása a  vyzařování jsou od 
nepaměti spojené s  vůněmi a  esencemi. 
Proto jsme vytvořili prostor pro příběhy 
žen a  jejich vlastní parfémy, které nesou 
žár jejich duše a srdce. Prvním květem, kte-

rý se rozvinul, se stal parfém k  mé knize 
Nomádka z hvězd. Je přenádherný a jeho 
míchání pro mě bylo a stále zůstává osla-
vou… Velmi děkuji.

Uchované 
tajemství přírody
Ve slovech těchto strá-
nek zaznělo již mnohé. 
Ale asi nejvíc je zažít 

esence života, samotné 
esenciální oleje a čisté pro-

dukty, a  hlavně společnost 
BEWIT osobně. Jiří každý měsíc 

otevírá dveře i  pro exkurze v  laboratoři 
nebo formou přednášek, vysílaných i  on-
line.

„I  přesto, že díky unikátnímu vylepše-
ní vlastníme jedny z  nejlepších přístro-
jů na měření kvality esenciálních olejů 
v  současnosti a  dokážeme jejich složitou 
chemickou strukturu prostorově zobrazit 
v 3D zobrazení, si uvědomujeme, že jejich 
technická analýza je sice velmi důležitá 
a  významná, ale současně také víme, že 
jejich plné pochopení není možné. Příroda 
si vždy zachová svoje tajemství,“ usmívá se 
Jiří a dodává: „Člověk – prvek – nemůže po-
chopit celek – vesmír. Co ale člověk může, 
je uvědomit si svoje paradoxní postavení 
ve schématu věcí. Uvědomit si, že jsme 
současně autorem, hercem i  režisérem 
tohoto vesmírného příběhu. A  esenciální 
oleje mohou být tím tajemným kamenem, 
který nám pomůže rychleji si uvědomit 
vzájemné propojení a jednotu věcí a dějů. 
Mohou nám pomoci podpořit naše zdraví 
a  sílu, sebedůvěru, výkonnost, inteligen-
ci, vůli a  intuici. Mohou pomoci překonat 
strachy a  omezení našeho ega, nechat se 
unášet v toku, v porozumění sobě samým. 
Probudit skrytý potenciál, kreativitu i  ra-
dost z tvorby, ze sdílení a života samotné-
ho, a tak naplnit náš osud a žít inspirovaný 
život. Esence přírody nám mohou pomoci 
vstoupit do harmonie, podpořit naši vitali-
tu, tvořivost a chuť spolupracovat. Se zdra-
vými lidmi je zdravý svět. Co více si přát?“

Děkuji za rozhovor.
 

Pro čtenáře časopisu 
REGENA vytvořil Jiří spe-
ciální webový odkaz, kte-
rým se otevřou možnosti 
a  dary BEWIT. Vstupem 
získáte okamžitý přístup 
k  akcím a  slevám, kterými 
Jiří rozhodně nešetří, a  také 
možnost bezplatného využívání 
služeb poradního lékařského a vědec-
kého sboru BEWIT. Vstup je nezávaz-
ný. „Nic není povinné, každý si v BEWIT 
nabídce může najít svůj rytmus a při-
rozenost. Někdo se s nadšením ponoří 
do esencí hned, jiný postupně. Máme 
garanci plného vrácení peněz, žádné 
poplatky ani kvóty pro možnost naku-
povat, můžete svobodně a jednoduše 
přizvat další přátele nebo své blízké. 
Mám rád klid a  harmonii, přirozený 
rytmus bez tlaku, proto jsem BEWIT 
nastavil pro lidi organicky a s klidem. 
Vstupte, rozhlédněte se, ochutnejte, 
co s vámi ladí a voní, jak cítíte a kdy 
cítíte,“ s  klidem jemu vlastním kon-
čí s  úsměvem své vyprávění Ing. Jiří 
Černota. Přidávám se i já, jako „člověk 
svobody“ vnímám průzračnost a čisto-
tu nejvíc v lidskosti a přirozenosti, kte-
rá se v BEWIT zahradě děje přirozeně 
jako dech. Všichni jste srdečně vítáni.
www.mybewit.com/r/NovaRegena
Těšíme se na vás, radujeme se 

společně z nás, ze života. Krásný čas 
a  otevřenou duši, srdce, mysl i  oči 
a  smysly k  vnímání nádhery života 
z dechu ducha v náruči matky Země 
v i nás samotných.
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Vážení čtenáři a přátele Nové Regeny,
často se nás lidé ptají, kde seženou náš skvělý časopis, když nejsou předplatitelé. Zde uvádíme alespoň malý výčet 
prodejních míst v ČR. Jsme k dostání v řetězcích Valmont, Relay, M-trafik... Věříme, že si najdete „tu svoji“ prodejnu, 
abychom vám byli zase o něco blíž...  Máte-li dotazy na další prodejní místa, pište na: sefredaktor@e-regena.cz. 

Krásné Vánoce vám přeje redakce NR!

… více poboček najdete na našem webu www.e-regena.cz

Kde zakoupíte Novou Regenu?

PLZEŇ
RELAY
Nádražní 102/9

ÚSTÍ N. LABEM
RELAY
U Nádraží 965/6

PARDUBICE
MARLBORO TRAFIKA
třída Míru 95

LIBEREC
VALMONT
nám. Soukenné 669/2a

HRADEC KRÁLOVÉ
RELAY
Riegrovo nám. 914/2

ZLÍN
PRODEJ POŠTA 
J. A. Bati 5648

OLOMOUC
Trafika Malíková
Dolní náměstí 18/48

ČESKÉ BUDĚJOVICE
VELEK ZDENĚK
náměstí Míru 2

JIHLAVA
TABÁK KRÁL
Erbenova 54

PRAHA
RELAY
Spálená 104/31

BRNO
VALMONT
Česká 137/30

OSTRAVA
VALMONT
Vítkovická 3278/3

Napište nám 
a my to zařídíme!

Chybí vám Nová Regena  
v místě vašeho bydliště?  

Ve vašem oblíbeném obchodě?  
Ve vaší trafice?

Elektronická 
verze časopisu 

nově k zakoupení  
na www.e-regena.cz

N O V I N K A


