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A gyógyreceptek használata előtt kérje ki orvosa tanácsát!

Tárgyak, tudás, élmények… Az emberek többsége mindig valamire vágyik, amije 
épp nincs, és ha megszerzi, rövid idő után újra hatalmába keríti az elégedetlenség. 
Kutatások szerint, ha valamilyen tárgyra vágyunk annak a megszerzése tölt majd el 
legrövidebb időre elégedettséggel, ám ha tudás, vagy élmények megszerzése a cél, 
az sokkal hosszabb távú örömöt eredményez… 
A fogyasztói társadalmat a tárgyak birtoklása iránti vágy mozgatja. Ma már bármit be 
lehet szerezni, az emberek mindent meg is akartak venni — így boldogságot kereső 
gépekké váltak. A „tervezett elavulás” eszméjével a marketing szakemberek igye-
keznek rávenni az embereket, hogy bármi áron, de mindig vegyék meg a legújabb 
cuccokat — az éppen aktuális csúcs telefont, a legújabb autót, bármit, mert ami kicsit 
korábban lett véve, az már nem menő. Így a tárgyak többsége pusztán átmenetileg 
képes örömöt és elégedettséget kiváltani azokból, akik birtokolják őket, az embe-

rek egy idő után ugyanúgy 
elégedetlenek és boldogtala-
nok maradnak. Vágynak a leg-
újabbra, a legmodernebbre. 
A fogyasztókból így lettek 
szépen lassan gyűjtögetők. 
Egy kiegyensúlyozott, önma-
gával elégedett, boldog em-
ber rossz fogyasztó. Jó dolog 
rossz fogyasztónak lenni, ér-
demes ezen elgondolkodni, 
hogy kinek mi ad igazi örö-
möt: a tárgyak, vagy a tudás, 
élmények birtoklása inkább...?
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Herbáció magazin megjelenések : február, május, augusztus, november hónapok 
közepén. (A Herbáció Plusz tematikus különszámok május és november közepén  
jelennek meg. E különszámokra előfi zetni nem lehet, csak az újság árusoknál, 

postákon vásárolhatók meg három hónapon keresztül.)

A Herbáció magazinnak eddig 51+8 füzete jelent meg. A korábbi lapszámok tar-
talomjegyzéke megtekinthető a www.herbacio.hu internetcímen. Megrendelés, 

információ: Email: nzr@herbacio.hu      Telefon: 0630 437 8900

Előfi zethető bármelyik Postán, előfi zetési csekk kérhető a hirlapelofi zetes@
posta.hu emailcímen is. Előfi zetői adatváltozás bejelentése, előfi zetői csekk  
kérése és reklamáció a Posta Hírlapcentrum 06 1 767 8262 telefonszámán 

lehetséges.
Változás! Európai Uniós adatvédelmi szabályváltozás miatt, mivel előfi zetőink a 
Postával vannak szerződésben és nem velünk, a kiadóval, így a szerencsére rit-
kán, de előforduló reklamáció kezelésben a továbbiakban jóval kevésbé tudunk 
segíteni. Ennek oka, hogy az előfi zetőink adatait mi, a kiadó sem kaphatjuk meg 
2018. május végétől. Előfi zetéssel kapcsolatos problémák esetén, kérjük fordulja-

nak a Postához, a fentebb pirossal kiemelt elérhetőségek valamelyikén.

MEGRENDELŐLAP HERBÁCIÓ ELŐFIZETÉSHEZ
Alulírott ezúton megrendelem a Herbáció című lapot egy évre (4 lap-
számra) 1680 forintért. Az előfi zetés a csekk befi zetését követően 
megjelenő lapszámtól indul, megjelenések február, május, augusztus, 
november hónapok közepén.
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(kérjük a megfelelőt aláhúzni)

A megrendelőlapot elküldheti postán: Magyar Posta Zrt. 
Hírlap Előfi zetés, 1900 Budapest, Email: hirlapelofi zetes@posta.hu

Telefonon is kérhet előfi zetési csekket: 
0630 437 8900 (kiadó), 06 1 767 8262 (posta)

előfizetés, megjelenések


