
• Környezettudatos gondolkodás, a 
változtatás lehetőőőősége



Add magadnak és szeretteidnek az 
időőőődet!

• Egészségtudatosság
• A Dalai Lámát, mikor arról kérdezték, hogy mi az, ami 

leginkább meglepi az emberiséggel kapcsolatban, ezt 
válaszolta:
„ Az ember! Azért, mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt 
keressen. Aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az 
egészségét. Olyan izgatott a jövőőőőjével kapcsolatban, hogy 
elfelejti élvezni a jelent. Az eredmény az, hogy nem él sem a 
jelenben, sem a jövőőőőben. Úgy él, mintha soha nem halna meg, 
és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán. „”



A változás lehetőőőősége

Tettél olyan dolgokat mostanában amiért elismerőőőően, szeretettel gondolhatsz 
Önmagadra?
Akár a munkádban, akár otthon a családban, akár az utcán...
Na és megjutalmaztad Magad valamivel? Valami aprósággal... 
Mondjuk egy sütivel, a kedvenc zenéddel, öt perccel ami csak a Tiéd, egy 
elégedett mosollyal miközben ezt gondolod: "Igen, ezt ügyesen 
megcsináltam."
Ha legközelebb bármit teszel amiért megérdemled Önmagad elismerését,
tedd meg!
Ha nem kapod meg mástól, kapd meg saját magadtól!
Mert megérdemled!!!



• Ma nem csak gazdasági, hanem 
értékválság is van

• Anyagias világ előtérbe kerülése 
• – piaci szemlélet, nemtörődömség
• Fizikai-és lelki környezetszennyezés
• Az emberek öntudatlanul élik önpusztító
életüket.

• ÚJ FAJTA ÉRTÉKRENDRE VAN 
SZÜKSÉG!!!!



KI A FELELŐS?!

„Az egészségromlásért azonban nemcsak a 
társadalom, a körülmények, hanem az 

ember önmaga is felelős.

Felelősek vagyunk önmagunkért, és a jövő
nemzedékért is.”

Dr. Bene Éva



MIT TEHETEK?!
Védd magad!!!

• „JOBBAN SZERETEK IGAZ DOLGOKKAL 
MEGÜTKÖZÉST KELTENI, MINT HÍZELGÉSSEL 

TETSZÉST ARATNI.” (Seneca)

• Merj kilógni a sorból, merd nyíltan felvállalni azt, 
amiben hiszel



Lehetőségek, megoldások

• Vegyszermentes otthon, háztartás

• Energia megtakarítás – pénzmegtakarítás

• Tudatos vásárlás, boltcsere

• Tiszta víz

• Egészségmegőrzés: tudatos táplálkozás, testi, szellemi, lelki 
harmónia

• Személyiségfejlesztés: önfejlesztés

• Az ember a természet szerves alkotó része, az ember és 
környezete biológiai egység.

• Egyetlen megoldás: A környezetrombolás megszüntetése, a 
természet tisztelete és megóvása mindnyájunk érdeke, mert a 
betegségek megelőőőőzése minden ember saját egészségének a 

védelmét szolgálja!!!



Egy lehetőség

• ÖKONET – BIOCOM ÉLETMÓD, ÉLETÉPÍTŐ
PROGRAMJA

• EGY MINŐSÉGIBB ÉLETÉRT 

• For a Better Quality of Life



Mit tehetek?!

• TERMÉSZETES ÉLETMÓD
• Vegyszermentessé teszem önmagam és környezetem

CSERÉLJ BOLTOT!!! VÁSÁROLJ TUDATOSAN!!!

• Természetes alapanyagú takarítószerek( szódabikarbóna, 
citromsav, mosószóda, aktív oxigénes fehérítő, SCD probiotikus

termékek, Ökonet mosószer, öblítő, mosogatószer) 

• Természetes alapanyagú kozmetikumok (organikus, natúr biocom
kozmetikumok)



Mit Tehetek?!

• KÖRNYEZETVÉDELEM

• Takarékoskodj, spórolj az energiával!!!

• Kedvezménykártya (20%)                                                  



Mit tehetek?!

• EGÉSZSÉGMEGŐŐŐŐRZÉS 

• „A teremtés kertjébőőőől” – „Creation’s Garden”

• Tiszta forrás ivóvíz (reverz ozmózis víztisztító)

• Méregtelenítés, tisztítás, lúgosítás, antioxidánsok

• Immunerősítés

• Megfelelő táplálék

• Önfejlesztés, lelki egyensúly



Stresszkezelés

Az életben nem problémák vannak, hanem 
megoldandó feladatok!

Rajtunk múlik a boldogságunk, életünk alakítása egyedül a 
mi kezünkben van!

Legfontosabb küldetésünk az életben: 

ISMERD MEG ÖNMAGAD!!!

Mi kell hozzá: akaraterő, kitartás, alázat, tanulás

Kívül belül táplálnunk kell testünket, lelkünket, 
szellemünket.



Hogyan segít ebben az     
Ökonet életépítőőőő programja?

• Teljeskörű képzések (orvosok, természetgyógyászok, 
trénerek)

• Orvosok, gyógyítók, alternatív terápiák

• Saját tapasztalatok megosztása másokkal

• Pozitívan együtt gondolkodó, egymást segítő támogató
közösség, szeretetteljes légkör, új barátok, ismerősök 
étrendkiegészítők, vitaminok



Stressz kezelésére termékek
Zaklatott, feszült világunk természetes    

relaxácói

• Stress Reducer – növényi aalpanyagú stresszoldó, nyugtató, 
antioxidáns hatású

• St. Johns Wort Liquid Extract – (Szent János virágából, 
Orbácfűből)- stresszoldó, nyugtató, fájdalomcsillapító,        

visszérgyulladásra, aranyérre

• Q10 tartalmú készítmények: sejtjeink energiatermelési folyamatát 
szabályozza, „szívvédő vitamin”, antioxidáns, immunerősítő, gátolja 
az öregedési folyamatokat

• Immun Supreme – 3 féle alga: Isten ajándéka, a világ legerősebb 
antioxidánsa(Asztaxantin nevű anyag), sejtszintű méregtelenítés, 
setek teljeskörű táplálása (4000 féle tápanyag) 60x erősebb 
antioxidáns a C vitaminnál, 550x erősebb az E vitaminnál



• Melatonin – ha nem tudsz aludni Segíti a nyugodt alvást  

Könnyen használható nyelv alatti tabletták Zamatos narancs ízben

• Sleep induce – ha nem bírsz elaludni: Potens gyógyhatású
anyagokat és gyógynövényeket tartalmaz, bio-energetikailag gyártott

• A Természet és a tested mindig megadja számodra a 
segítséget, és ha észreveszed jelzéseiket, erősebb 

lehetsz most, mint valaha voltál.

• Mindebből adódik, ha kevés az önbizalmad meg kell tanulni 
szeretni, értékelni önmagad!

• Ha ezen változtatni akarsz nem kevés figyelmet, időt, energiát kell 
rááldoznod! Egy biztos, hogy MEGÉRI!

•



„Szeretem magam!”

• Mindebből adódik, ha kevés az önbizalmad meg kell tanulni szeretni, 
értékelni önmagad!

• Amikor csak teheted mond ki hangosan legalább háromszor egymás 
után (legjobb, ha tükör előőőőtt teszed)

• „Szeretem magam! Szeretem magam! Szeretem magam!”

• Este elalvás előtt és reggel ébredés után feltétlenül mond a mondatot 
háromszor. Én önmagam vagyok és a világon nincs még egy ugyanilyen 
lény.

• Minden belülről fakadó dologért egyedül én vagyok a felelős.
• Tegyél olyan dolgokat, amitőőőől elismerőőőően gondolhatsz magadra!!!
• A növekvő önbizalom a kiindulópontja annak, hogy igazán nagy dolgokat 

tudj véghez vinni és hogy életed irányítása tényleg a Te kezedbe 
kerülhessen!



Segítünk megvalósítani 
önmagad

Lehetőőőőségek karnyújtásnyira

Választás a tiéd   - Rajtad múlik

Egészségmegőőőőrzés 

Környezetvédelem

Természetes életmód

Siker
Ha bőőőővebben szeretnél ezekrőőőől hallani keress Bennünket!  

Simon Anikó Tel: 06205532723

Mail. anikozsmte@t-online.hu


