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Egyszerű tippek elfoglalt,  

de változtatni akaró Nőknek! 
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testi-lelki-szellemi 
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Biztosan te is rengeteget olvastál már arról, hogy mennyire fontos a testi 

méreganyagoktól való megszabadulás. Rengeteg recept, diétás módszer és 

tisztítókúra érhető el a neten. Lehet, hogy már te is jó néhányat letöltöttél és 

nagy elánnál belefogtál volna, de amikor megláttad, hogy mi minden kell 

hozzá, rögtön elment tőle a kedved.   

 

Megértelek, én is így voltam velük! 

 

Általában komoly megvonásokat, ízetlen és látványra fura ételeket kellett 

volna enni, azt is minimális mennyiségben. 

 

De könyörgöm ,  kinek van kedve, ereje,  kitartása egy -egy i lyen 

drasztikus változtatáshoz?!? 

 

Én a fokozatosságnak és az örömteli dolgoknak vagyok a híve. Tudom, hogy 

az, amit örömmel, jó kedvvel és lelkesedéssel csinálunk, 1000x hatékonyabb 

bármely önsanyargató szuper extra módszernél! 

Véleményem szerint – és a tapasztalat is ezt mutatja – sokkal látványosabb 

és sokkal tartósabb eredményeket lehet elérni apró, és örömteli életmód 

váltásokkal. 

Ennek a kis ingyenes e-booknak az a célja, hogy a hétköznapokra – reggelre 

és estére – adjon néhány olyan technikát, melyet ha betartasz, biztos hogy 

elindul a pozitív változás az életedben és meg is marad! 

 

Először gyorsan bemutatkoznék, hogy ki is vagyok én, 

és miért is hihetsz nekem!  
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Majoros Melinda vagyok, az önismeret, az önfejlesztés, a testi-lelki-

szellemi egészség, és a nőiség kiteljesítésének lelkes követője és 

szóvivője.  

Hiszek abban, hogy az élet a boldogságról, az örömről, és a szeretetet 

megéléséről szól, melyek az önmegvalósítás útját járva vállnak a 

mindennapi életünk részévé. Tudom azt is, hogy ennek eléréséhez 

holisztikus nézőpontra van szükség, mely során mind testi, mind 

lelki, mind szellemi szinten teszünk/cselekszünk. 

Küldetésem és célom, hogy hozzá segítsem a Nőket ahhoz, 

hogy újra felfedezzék azt a csodát, akik ők valójában  és 

újra megéljék saját szépségüket, teljességüket, belső 

erejüket, csodálatos energia rendszerüket.  

Tudom, hogy minden Nő képes arra, hogy megvalósítson egy olyan életet, mely a 

szabadságról, a kiteljesedésről és az örömről szól. Azonban ehhez fontos elsajátítani 

néhány olyan dolgot, amiket az idők során elvettek tőlünk, sőt megtanították, hogy 

miként fordítsuk saját magunk ellen úgy, hogy ennek ne legyünk tudatában.  

A fenti cél megvalósításáért hoztam létre az Élet Öröm oldalt, melyen számos 

segítséget találsz:  

Blog bejegyzések, melyek többek között a női önismeretről, a tudatos 

életvezetésről, a pozitív gondolkodás kialakításáról, az önbizalom fejlesztésről, az 

egészséges életmódról és a Szakrális Nőiségről szólnak  

Képzések: Női önismeret a csakrák világán keresztül; Szakrális Nő útja, 

Bőségben Élek; Hogyan vezess Női köröket?; A sikeres fogyás titka;  

Egyéni tanácsadások: Életvezetési Tanácsadás; Acces Bars kezelés; Csakra és 

Aura tisztítás és feltöltés; Bach-virágterápiás tanácsadás; Párkapcsolati 

elakadások oldása;  

 
Számtalan e-bookot írtam már, mely több száz nőnek segített eddig. Ez a mostani 
az egészséghez ad praktikus és hasznos tanácsokat. Használd bátran a benne 

foglaltakat egészséged megtartására és helyreállítására.  
 
Szeretettel, 

Melinda 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
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„Az önszeretet és önmagam tisztelete ott kezdődik, hogy nem 
teszem meg azt, ami testi és/vagy lelki fájdalmat okoz nekem, 
függetlenül attól, hogy ki kéri azt tőlem.”  

Majoros Melinda  

________________________________________________________________  

  

MIÉRT ÉRZED ROSSZUL MAGAD! 
 
Az életben számtalan kihívással kerülünk szembe, melyeket igyekszünk a 
lehető legjobban és a lehető legrövidebb idő alatt megoldani. Gondolom ezzel 
Te is így vagy!  
 
Dolgozol napi – jó esetben – 8 órát, építed a karriered, intézed a családi 
ügyeket, gondoskodsz a szeretteidről, tanulsz, hogy megvalósítsd a 
vágyaidat, és mindeközben igyekszel fitt és nőies maradni.  
 
De bizony előfordul az – nem is egyszer –, hogy már túl soknak érezzük a 
ránk háruló feladatokat, és egyre kevésbé bírjuk. Nincs energiánk, nyűgösek 
vagyunk, legszívesebben kivennénk 2 hét szabit, és eltűnnénk egy lakatlan 
szigeten, ahol csak pihennénk és süttetnénk a hasunkat...  

Neked is ismerős ez az érzés, ugye? 
 
Vágyunk arra, hogy újra energikusak, sikeresek, és hatékonyak legyünk, 
olyan, aki mindent könnyedén elintéz. De nem csak hatékonyak szeretnénk 
lenni, hanem vidámak és ellenállhatatlanul vonzók is.  
 

Szerencsére tehetünk azért, hogy jobban legyünk!  
 
Amikor életmódot akarunk váltani, akkor fontos, hogy azt lépésről-lépésre, 
fokozatosan tegyük meg. 
 
Miért? 

Azért, mert a személyiség nehezen viseli a hirtelen és sok változást, és 
igyekszik mindent megtenni azért, hogy visszaállítsa az eredeti, megszokott 
rendet.  
Azonban ha a változtatás fokozatosan történik, és közben pozitív eredmények 
is születnek, akkor a személyiségünk örömmel elfogadja, támogatja és 
véglegesen beépíti az új dolgokat!  
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MIKOR ÉS HOGYAN KEZDJÜK? 
 
Az elménk úgy működik, hogy szereti a mérföldköveket, és szereti azt, ha van 
mihez kötnie a dolgokat. Sokkal könnyebben meg tudja valósítani a célt, ha 
az részekre van osztva, és alá van támasztva objektív érvekkel.  
Ezért a siker érdekében legelőször rá kell nézned az aktuális helyzetedre. 
 

Hogy miért? 
 

Azért, mert csak a jelenlegi állapotod tudatos megváltoztatásával tudsz tartós 
eredményeket elérni. Ha ámítod magad, és egy hamis képből akarsz 
elindulni, kudarcra vagy ítélve. 
 
Nézzünk erre egy példát: 

A célod: 8 kilót lefogyni.  
 
Rossz indítás és kivitelezés: 

Elkezdesz egy drasztikus fogyókúrát, méregtelenítést mindenféle 
felkészülés nélkül. Ez megvonásokkal jár, azaz teljesen másként étkezel 
mennyiségben is és minőségben is, mint eddig. 
Amikor csak és kizárólag étel megvonással próbálkozol, mégpedig úgy, 
hogy nem nézel előtte szembe azzal, hogy miként élsz, mit eszel, és hogyan 
gondolkozol magadról és az ételről, akkor ebben az esetben, tuti bukás lesz 
az eredményed!  
Az kevés – ráadásul az egyik legrosszabb módszer, amit csak választhatsz 
– hogy ész nélkül megvonsz magadtól bármit is! (Erről a témáról 
részleteiben beszélek a Sikeres fogyás titka – kulcs az ideális alakodhoz 1 
napos tréningen.) 

 
Jó indítás és kivitelezés: 
1. lépés -> Felméred, hogy miért akarsz fogyni!  

Megfelelő indokok kellenek, olyanok, amik valóban motiválnak. Ez fogja 
tartani benned a lelket és adja az erőt, ha menet közben elgyengülnél. 
 

2. lépés -> Kitűzöd a cél elérésének időpontját és az indulásét is! 
- Ha nincs konkrét időpont, akkor az elméd folyamatosan tolni fogja 
előtted a kivitelezést és a valamikori távoli jövőbe helyezi. Így soha nem 
fogod elérni! 
- Reális időt adsz meg magadnak. Ne akarj 3 nap alatt 8 kilót fogyni. 
- Bontsd reális mérföldkövekre a célig tartó utadat.  
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Pl. Az első héten fél kiló + az életmód váltásban 2 étel elkészítésének a 
módjának megváltoztatása úgy, hogy egészséges legyen + 2 új receptet is 
beveszek. Hetente 2x20 percet mozgok örömmel és tudatosan.  
- Javaslom, hogy hétfői nappal indíts, akkor mindig aktívabbak, 
tudatosabbak és lelkesebbek vagyunk. A hétfőben sok az új dolgokat 
megtámogató energia. Csak figyeld meg magad, hogy milyen vagy hétfőn, 
szerdán, pénteken… 
 

3. lépés -> Szembenézel azzal, hogy: 

- Mit, hogyan és hányszor eszel egy nap és mennyit és mit iszol.  
   Ezt egy hétre lebontva. 
- Mennyit mozogsz egy héten. 
   Ha mozogsz, azt élvezettel teszed, vagy szenvedsz közben? 
- Hogyan gondolkozol az ételről és arról, hogy az miként hat a testedre?  
- Milyen hitrendszereid vannak a fogyással és az ideális alakkal 
kapcsolatban? 
- Hogyan vélekedsz a női testről, milyen hitrendszereid vannak arról, hogy 
mi az ideális? 
 

4. lépés -> Körbe járod a témát és megnézed, hogy milyen módokon lehet 
elérni a kitűzött eredményt. 

- Keresel fizikai mozgással kapcsolatos lehetőségeket. (nem kell heti x óra 
kemény izzadással járó mozgásban gondolkoznod, elég naponta 15 perc 
megfelelően elvégzett mozgás) 
- Keresel olyan ételeket, melyek az egészségedet szolgálják. Ezek 
változatosak, ízletesek és könnyen elkészíthetőek legyenek. Sokszor elég 
az, ha a meglévő receptednél egy-két dolgot kicserélsz. Pl. az ízfokozókat 
és a hidrogénezett növényi zsiradékokat lecseréled egészségesekre 
- Utánajársz, hogy miként lehet felülírni a fogyással kapcsolatos 
akadályozó hitrendszereidet. 
 

5. lépés -> Indulj el!  

Ha valódi támogató segítségre van szükséged és 
igazán szeretnél eredményeket elérni, akkor ezt 

olvasd el! 

 

A sikeres fogyás titka – Kulcs az ideális alakhoz  
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Most nézzük meg milyen egyszerű, de hatékony módszerekkel tudsz a 
hétköznapokban tenni az egészségedért. 
 
Hétfő reggel: 

1. Ébredés után rögtön kezdj egy nyelvtisztítással – előtte ne igyál, ne 
egyél semmit. Éjjel nagyon sok méreganyag választódik ki a nyelvre, ha 
lehet, ezt ne nyeld vissza, elég volt egyszer megküzdeni velük a 
testednek. A nyelvtisztítás után már mehet is a fogmosás (természetesen 
fluorid mentes fogkrémmel).  
2. A következő az arcod legyen. Radírozd le kókuszolajba kevert 
nádcukorral. De ha olajat nem akarsz használni, akkor csak nedvesítsd 
meg az arcod és radírozz át nádcukorral vagy Himalája sóval.  
3. Irány a konyha, és éhgyomorra igyál meg 2 dl vízben feloldott 
kovaföldet. Fantasztikus méregtelenítő! 

 
Ezzel a 3 egyszerű lépéssel máris rengeteget tettél az egészségedért. 

 
 

Napközben ne felejts el meginni legalább 
másfél liter tiszta vizet! 

 
Ha másként nem megy, akkor ízesítsd 
gyümölcsökkel, mentával, citromfűvel. 

Próbáld meg cukor nélkül inni. 
 

Istenien hűsít és frissít!  
 

 
Hétfő este: 

1. Készíts testradírt (keverj össze nádcukrot vagy Himalája sót 
kókuszolajjal) és tusolás előtt kényeztesd a testedet egy finom 
átdörzsöléssel. Ez az összes felesleges hámsejtet lehozza és puhává teszi 
a bőröd. A dörzsi utána jöhet a finom zuhany.  
2. Zuhanyzás közben képzeld el, hogy a víz, nem csak a fizikai 
szennyeződést távolítja el, hanem kimossa a testedből az összes 
feszültséget, szomorúságot és fizikai méreganyagot is. Így nem csak 
tested tisztul meg, hanem belső világod is, és ennek köszönhetően 
kellemesen pihentető éjszakád lesz. 
3. Lefekvés előtt 1 órával már ne nézz olyan filmeket, tv műsorokat, 
amik felzaklatnak. Helyettük inkább hallgass kellemes relaxációs zenét.  
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Kedd reggel: 

1. Ébredés után rögtön kezdj egy nyelvtisztítással – előtte ne igyál, ne 
egyél semmit. Utána jöhet a fogmosás.  
2. Az arcodat mosd meg hideg vízzel. Utána tonizáld almaecetes vízzel 
(1/4 almaecet, 3/4 víz).). Az almaecet tele van ásványi anyagokkal. Ne 
aggódj, az almaecet szaga pillanatok alatt elpárolog.  
3. Irány a konyha, és éhgyomorra igyál meg 2 dl vízben feloldott 
kovaföldet.  
4. Ezután menj, fésülködj meg, öltözz fel és utána irány újra a konyha 
és az almaecettel örvendeztesd meg a gyomrodat is. Keverj össze 3dl 
vizet, 1 evőkanál almaecet és 1 műanyag teáskanál mézet, majd idd meg. 

Még csak a 2. napnál tartasz és már most mennyi hasznos, de egyszerű 
dolgokkal tettél az egészségedért. Ugye nem is volt olyan nehéz?  
 

 
Tested 70-75%-a víz, ezért nagyon 
fontos a megfelelő mennyiségű és 

minőségű folyadék bevitel! 
 

Legalább másfél liter tiszta vizet igyál 

meg! 
 

Ezzel nem csak az egészségedért, de a 
szépségedért is rengeteget teszel! 

 
 

 
Kedd este: 

1. Zuhanyzás közben képzeld el, hogy a víz, nem csak a fizikai 
szennyeződést távolítja el, hanem kimossa a testedből az összes 
feszültséget, szomorúságot és fizikai méreganyagot is. Így egyaránt 

megtisztul külső és belső világod is. 
2. Fény légzés: Zuhanyzás után ülj le kényelmesen, egyenes háttal. 

Talpak a talajon. Képzeld el, hogy ragyogó fehér fényt lélegzel be, ami 
átjárja az egész testedet, és szürkés füstöt fújsz ki. Végezd kb. 3-5 
percig, amíg azt nem látod lelki szemeiddel, hogy belégzésnél és 
kilégzésnél egyaránt fehér fényt lélegzel.  

3. Amikor lefeküdtél, keress a mai napodban 3 olyan dolgot, amiért 
igazán hálás tudsz lenni. Próbáld minél jobban átélni az érzést. 
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Szerda reggel: 

1. Ébredés után köszönd meg a csodás éjszakai pihenést. Ha esetleg nem 
aludtál jól, akkor az új napodban rejlő lehetőségeket. Gondold végig a 
mai napi teendőidet és lásd, hogy minden jól sikerült!  
Ezután jöhet a szokásos fürdőszobai kör: nyelvtisztítás, fogmosás, 
arcmosás és tonizálás.  

2. Irány megint a konyha, és éhgyomorra idd meg a szokásos 2 dl vízben 
feloldott 1 kanál kovaföldedet.  

3. Menj, fésülködj meg és öltözz fel. Közben dicsérd meg magad legalább 
3 dologért.  

4. Irány a konyha és jöhet az almaecetes mix. (3dl víz, 1 evőkanál 
almaecet és 1 műanyag teáskanál méz összekeverve) 

 
 
Szerda este: 

1. Nyugtató, lúgosító lábfürdő 
Egy lavór vízbe tegyél 3 kanál Himalája sót vagy szódabikarbónát + 3 
csepp levendula olajat(megnyugtat), és 3 csepp teafaolajat (fertőtlenít). 
Mindkettő 100%-os tisztaságú legyen. Áztasd benne a lábadat 20 
percig. Utána kend be ápoló krémmel. 

2. Lefekvés előtt gondold végig a mai napodat!  
- Hogy érezted ma magad? 
- Milyen élethelyzetekben voltál? Azokból mit tanultál?  
- Miért lehetsz ma hálás?  
- Dicsérd meg magad mindazért, amit ma megtettél! Örülj 

önmagadnak!  
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Csütörtök reggel: 

1. Ébredés után rögtön jön a szokásos nyelvtisztítás. Majd a fogmosás.  
2. Az arcodat mosd meg hideg vízzel. Utána tonizáld almaecetes vízzel (1/4 

almaecet, 3/4 víz).  
3. Irány megint a konyha, és éhgyomorra idd meg a szokásos 2 dl vízben 

feloldott kovaföldedet.  
4. Menj, fésülködj meg és öltözz fel.  
5. Majd állj be a tükör elé, és mond magadnak hangosan és lassan a 

következő megerősítéseket:  
- Napról napra egyre egészségesebb és tisztább 

vagyok testileg is, lelkileg is és szellemileg is! 
(mosolyogj ) 

- Nagyon jól érzem magam a bőrömben! 
(mosolyogj )  

- Szeretem a testem. Tudom, hogy én alakítom 
őt azzal, ahogy gondoskodom róla. Ez 
örömmel és erővel tölt el! (mosolyogj ) 

- Ma minden könnyedén sikerül! (mosolyogj ) 
- Hálás vagyok az életemért és az összes 

lehetőségért, ami rám vár! (mosolyogj ) 
- Egyszerűen imádom az életem! (mosolyogj ) 
Hatás: Boldogabb, energikusabb, egészségesebb leszel + erősíted az 
önbizalmad, az önértékelésedet és az önszeretetedet, melyek a vonzó 
személyiség alappillérei közé tartoznak.  
Ha ezekről szeretnél bővebb információt kapni, és hatékony 
gyakorlatokat tanulni az „Ideális Én, ideális alakom” témájában, akkor 
mindenképp kattints ide >> Kulcs az ideális alakhoz 

6. Ezután a gyakorlat után irány újra a konyha és igyál meg 3dl citromos 
vizet (3 dl vízbe fél vagy egész citrom leve). 

 
 
Csütörtök este: 

1. Fény légzés újra: Zuhanyzás után ülj le kényelmesen, egyenes háttal. 
Talpak a talajon. (ha kényelmes, állhatsz is). Majd képzeld el, hogy 
ragyogó fehér fényt lélegzel be, mely az egész testedet átjárja, és szürkés 
füstöt fújsz ki. Végezd kb. 3-5 percig, amíg azt nem látod lelki 
szemeiddel, hogy belégzésnél és kilégzésnél egyaránt fehér fényt 
lélegzel.  

2. Indíts el egy mantrát és énekeld te is. A 3 kedvenc mantrámat itt találod 
>> Mantrák  

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
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Péntek reggel: 

1. Ébredés után rögtön jön a szokásos nyelvtisztítás. Majd a fogmosás.  
2. Az arcodat mosd meg hideg vízzel. Utána tonizáld almaecetes vízzel (1/4 

almaecet, 3/4 víz).  
3. Irány megint a konyha, és éhgyomorra idd meg a szokásos 2 dl vízben 

feloldott kovaföldedet.  
4. Menj, fésülködj meg és öltözz fel. Közben gondolj pozitívan az előtted 

álló napra és önmagadra. 
5. Irány újra a konyha és igyál meg 3dl citromos vizet (3 dl vízbe fél vagy 

egész citrom leve). 
 
Péntek este: 

1. Lúgosító fürdő 
Mielőtt bele ülsz a kádba érdemes egy gyors tusolással lemosni 
magadról a port, főleg nyáron. Majd utána engedj egy kád meleg vizet, 
szórj bele 200 g szódabikarbóna és legalább 20-30 percig áztasd magad 
benne. Érdemes a fejedet is időről-időre bele tenni, hogy a fejbőröd is 
kapjon a jóból!  A végén moss hajat és tusold le magad.  
Tipp: miközben áztatod magad, képzeld el, hogy a fizikai 
szennyeződések mellet, az egész hét során felvett lelki és testi 
salakanyagok is távoznak belőled.  
Ha jól esik gondold végig a hetedet és vonj le pozitív mérleget. 
Mindenképp úgy zárd, hogy erő és önértékelő állapotban légy. 

2. A fürdés után búj be az ágyba és olvass egy kellemes könyvet.  
 

 
 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
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GRATULÁLOK! MEGCSINÁLTAD! 

 
BÜSZKE VAGYOK RÁD!  

 
Végig csináltad ezt az 5 napot, ami tudom, hogy rengeteget adott az 
egészségedhez, az életedhez! Ezen a héten megtapasztalhattad, hogy a kis 
dolgokban, milyen hatalmas erők lakoznak!  
 
Remélem tetszettek a méregtelenítést segítő fizikális és mentális gyakorlatok. 
 
Javaslom, ne állj meg itt! Lépj tovább, és válj azzá a ragyogó Nővé, akivé 
csak Te tudsz!  
Mindig figyelj önmagadra, a testedre, az érzelmeidre és gondolataidra. Nézd 
egységében az életedet! Lásd meg az összefüggéseket benne! 
Keresd mindig azt, ami valódi értéket ad az életedhez. Tanulj, olvass utána, 
hogy mi mindent tehetsz még – egyszerűen és könnyedén – azért, hogy még 
Nőként testileg, lelkileg és szellemileg is ki tudj teljesedni, hogy igazán 
boldog, vonzó és sikeres legyél!  
 
Ajánlom Neked sok szeretettel az E-book-omat, amiben hasznos és praktikus 
tanácsokat és életvezetési tippeket adok ahhoz, hogy a testi, lelki és szellemi 
méreganyagokat könnyedén eltávolítsd, és hogy megvalósítsd a 
kiegyensúlyozott, sikeres és boldog életet.  
 

Az E-book-ért kattints ide >> Méregteleníts jól és hatékonyan 

 

Ha pedig egy 1 napos extra hatékony tréningre 
vágysz, melynek a témája a  

„A sikeres fogyás titka - kulcs az ideális alakhoz”, 
akkor gyere és csatlakozz azon nők táborához, akik 

már ezt a gyakorlatban eredményesen használják!  

…hogy miért lenne jó Neked ez a tréning? 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
http://eletorom-onismeretnoknek.hu/testi-lelki-szellemi-meregtelenites/
http://eletorom-onismeretnoknek.hu/kepzesek/a-sikeres-fogyas-titka/
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Olvasd el, néhány résztvevő véleményét „A sikeres 
fogyás titka - kulcs az ideális alakhoz” tréningről: 

 

 
 

“Melindát és a tudását nagyon ajánlom a megrekedt embereknek. 
Megmozgat, elgondolkodtat, felismerésekhez segít magunkkal 
kapcsolatban. Köszönöm ezt az értékes napot” Vassné Timi 
 

*** 
 

“Ajánlom, ha életmódot szeretnél változtatni és fogyni szeretnél. Több 
oldalról is megvilágítják a választ, melyek mellé jól használható 
gyakorlatot is kapni fogsz. Egyaránt történik oldás lelki és fizikai oldalról 
is. 
A nap tematikája nagyon szépen fel volt építve, nagyon jó volt és 
fesztelen. Bármikor kérdezhettünk és ez közvetlenné tette.” Éva 
 

*** 
 

“Sokat kaptam a mai napon. Ajánlom azoknak is, akik túlsúllyal 
küzdenek, és azoknak is akik “nőiesség megélése” problémával 
küzdenek. Ajánlom azért, mert segít más szemszögből látni saját magam 
és segít visszatalálni önmagunkhoz.”Julianna 
 

*** 
 

“Ajánlom a tanfolyamot:  
– mert könnyen megvalósítható gyakorlatokat tanultam,  
– mert az egész nap gyakorlat alapú, 
– mert rengeteg energiával és lelki erővel lettem gazdagabb estére, 
– mert Budapest szívében van a tréning könnye elérhető helyen, reális 
áron, 
– mert kiscsoportos a foglalkozás, ettől az egész nagyon személyes és 
barátságos. 
A legtöbbet a 3 meditáció és a tükörgyakorlat adott. A gátizomtorna pedig 
hatalmas ajándék!” P. Orsolya   

 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
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*** 
 
 
Az Élet Öröm számtalan ajándékot, jó írást és hasznos tanácsokat rejt 
magában. Gyere, látogass el hozzánk! 

 
 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/ 
 

https://www.facebook.com/EletOromfanpage/ 
 

https://hu.pinterest.com/eletorom/ 

 
 
 

Remélem személyesen is fogunk találkozunk! 
 

Várlak sok szeretettel a következő tréningemre! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Melinda 

http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
http://eletorom-onismeretnoknek.hu/
https://www.facebook.com/EletOromfanpage/
https://hu.pinterest.com/eletorom/
http://eletorom-onismeretnoknek.hu/kepzesek/

