Omlouvám se, odpusť mi prosím, Miluji Tě, Děkuji Ti
Vážení rodiče a přátelé školy!
Získali

jsme
možnost
zapojit
se
do
mezinárodního
projektu
ESENCE V AROMATERAPEUTICKÉ KVALITĚ DO ŠKOL,
a to pod záštitou Ústavu školství z.ú., který pro nás zajistil kvalitní německé difuséry
a ionizéry od společnosti AMALTEIA HARMONY s.r.o.. Ionizéry zvlhčují vzduch
a působí preventivně jako ochrana před viry a bakteriemi díky užití esencí v nich.
Jedná se o 100 % přírodní esenciální směsi a jedno-druhové oleje BEWIT, které
působí preventivně i blahodárně na tělesnou i psychickou stránku. Esenciální směsi
byly vytvořeny na základě ověřených studií. Také v ČR účinky potvrdilo mnoho
terapeutů, psychologů, aromaterapeutů, lékařů, učitelů i samotných dětí. Školy (MŠ
i ZŠ), které používají esence BEWIT, potvrdily, že i v době chřipkových epidemií jsou
stále v provozu. Proto i naše škola bude poskytovat potřebnou zpětnou vazbu, zda se
daří napomáhat prevenci a mít děti zdravé i v náročnějších obdobích roku.
Jsme si vědomi odpovědnosti k přírodě, která nám nabízí tu nejvzácnější a nejúčinnější
pomoc v podobě svých plodů. Esenciální oleje české značky BEWIT, které budeme
používat v naší škole, jsou jedním z nich. Majitelé dohlížejí na nejpřirozenější
a nejšetrnější způsoby pěstování, sklizně a zpracování rostlin bez herbicidů, pesticidů,
insekticidů, kontaminantů, chemických reziduí a bez genetické modifikace (GMO).
Netestují na zvířatech. Ověřují si své certifikované dodavatele. Jsou inspirováni
špičkovou americkou společností Young Living Essential Oils.

Ověřená směs používána ve školách je Směs BODYGUARD (Osobní ochránce).
Za své výborné účinky vděčí zejména rozmarýnu, který posiluje přirozenou
obranyschopnost, normální funkci dýchacího systému, přispívá k dobrému trávení
a pročišťování organismu, podporuje činnost trávení, žlučových cest i jater,
povzbuzuje krevní oběh a paměť, má vliv na emoční rovnováhu a celkově osvěžuje
tělo.

Další složky směsi tvoří hřebíčkový olej, který je mj. antioxidant, olej z eukalyptu,
který se podílí na silné imunitě a dobré funkci dýchacího systému, skořicový
a citronový olej, který povzbuzuje obranyschopnost.
Hlavní přínos směsi BODYGUARD spočívá v ochraně před negativními vlivy z okolí.
Receptura směsi BODYGUARD vychází z výzkumu, na jehož pozadí je legenda.
V 15. století ve Francii skupina námořníků okrádala mrtvé. Přestože v oblasti řádil
mor, tito muži se nenakazili. Po zadržení byli, výměnou za mírnější trest, přinuceni
prozradit složení směsi, která je chránila před nemocí.
Synergická směs BREATH (Dýchám) byla vytvořena proto, aby se váš dýchací
systém těšil dobrému zdraví v každém ročním období. Potřebnou oporu poskytují
esenciální oleje z eukalyptu, borovice a smrku, které tvoří základ směsi. Spolu
s majoránkovou silicí posilují přirozenou tělesnou odolnost. Levandule podporuje
relaxaci a dobrý spánek. Ve směsi najdete také éterické oleje z myrhy a cypřiše.
Nezapomínejte, že kvalita vašeho dýchání výrazně ovlivňuje celkovou kvalitu vašeho
života.
Synergická směs esencí I’M HAPPY (Jsem šťastná/ý) je velmi oblíbená pro svou
schopnost uvolnit a podpořit naše vnitřní síly. Směs dobře působí na hluboce skryté
a potlačované pocity zlosti, které mohou přerůst v zášť, a dokonce v přejídání. Lze ji
ocenit i v případě, kdy je potřeba naučit se zvládat kritiku, urážky a odpor. Esence ve
směsi povzbuzují schopnost odpouštět a soucítit.
Více informací o esencích a difuzérech naleznete na www.bewit.cz nebo
www.amalteia.cz (sekce psychické zdraví)

