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• Elemense  
• Kayuragi  

• Ka-fuh  
• Herb & Earth  

• Koh Do  

• Cho-Cho-San  

• Mainichi-Koh Viva  
• Shin Mainichi-koh  
• Eiju  

• Mint a japán kultúra lelkes rajongói, cégünk célkitűzésének tekintjük Magyarországon
minél szélesebb körben elterjeszteni ennek egyik jelentős szegmensét, a füstölés kultúráját.
• A TRAdicionális JApáN füstölők mellett a mai, modern füstölőpálcikák is jelentős helyet
érdemelnek az életünkben.
• Próbálja ki minőségi termékeinket, nem fog csalódni!
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TRAJAN Kft.,
a minőségi japán füstölők forgalmazója
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Illatválogatás

• Az általunk forgalmazott füstölők Japán egyik legnagyobb füstölőgyártó cégének, a NIPPON KODOnak a termékei, amely az ősi hagyományoknak és
a legmodernebb igényeknek egyaránt igyekszik
megfelelni.
• A termékek a lehető legteljesebben ölelik át az illatok sorát, és  emellett néhány különlegességet is
(pl. „füstmentes” égés) kínálnak.
• Az anyacég több mint 440 éves hagyományt követve gyártja minőségi termékeit. A minőség az
alapanyagok kiválasztásától, a gyártáson keresztül,
egészen a csomagolásig garantált.
• Eddigi vásárlóink nagy megelégedéssel tértek vissza
hozzánk, és a nem mindennapi illatélményt nyújtó
füstölőinkhez.
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Modern illatok

• Morning Star  
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NIPPON KODO,
a minőségi japán füstölőinket
gyártó cég

440 éves hagyomány
beltéri füstölô
25-30 perces égési idô
kevésbé füstöl
lágy, érvényesülô illat
nem köhögtet
minôségi alapanyagok

ol

Alapillatok   
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Tartalomjegyzék

A minőségi japán füstölő
sajátosságai
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ÖN is legyen a partnerünk!

LEGYEN EGYÉNI VÁSÁRLÓNK!

Elérhetőségeink   

20

• Ismerje meg a minőségi japán füstölőinket, és rá fog jönni, hogy az illatok milyen fontos
szerepet töltenek be az életünkben. Tiszteljen meg bennünket bizalmával, és élvezze a
természet ihlette illatokat a mindennapjaiban.

LEGYEN A VISZONTELADÓNK!
A füstölők cikkszámaira kattintva a webáruházunkban
(www.fustolo.hu) azonnal megrendelheti a terméket.

2

• Ha olyan boltja, webáruháza, kulturális- vagy egyéb központja van, ahol úgy érzi helye
lenne a minőségi japán füstölőinknek, keressen fel bennünket, mint leendő viszonteladónk!
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• 200 szál/doboz
• 20 szál/doboz

Alapillatok

• égési idő kb. 25 perc
• 35 × 150 × 13 mm

Morning Star

• kis kerámia tartó

Szantálfa

• égési idő kb. 25 perc

A lágy szantál illata.

• 58 × 150 × 32 mm

Cikkszám: T-1710

Fenyő

Szantálfa

A gazdag fenyőillat.

Cikkszám: 171

Cikkszám: T-1720

Pézsma
Az elegáns pézsma illata.

Az 1960-as években született Morning Star termékcsalád
a válogatott minőségű összetevőivel teszi e füstölőket
közkedvelt és hiteles világmárkává.

Cikkszám: T-1730

Az amerikai piac legkeresettebb füstölőcsaládja.

Jázmin

Pacsuli
Az erőteljes pacsuli növény illata.
Cikkszám: T-1740

A vad jázmin illata.
Cikkszám: T-1750

Cédrus

171

Pézsma

Vanília

Cikkszám: 173

Cikkszám: 98720

Pacsuli

Zöld tea

Cikkszám: 174

Cikkszám: 98721

Cédrus

Levendula

Cikkszám: 169

Cikkszám: 98722

Borostyán

Lótusz

Cikkszám: 179

Cikkszám: 98724

A természetes cédrus illata.
Cikkszám: T-1690

Borostyán
A gazdag borostyán illata.
Cikkszám: T-1790

Vanília
Az édes vanília illata.
Cikkszám: T-987200

Zöld tea
A frissítő zöld tea illata.
Cikkszám: T-987210
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T-1730

T-1740

T-1750

T-1710

T-1720

T-1690

T-1790
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Levendula
A nyugtató levendula illata.
Cikkszám: T-987220

Lótusz
Az egzotikus lótusz illata.

173

174

169

179

98720

98721

98722

98724

Cikkszám: T-987140

Yuzu
A frissítő yuzu citrus illata.
Cikkszám: T-987160

Gardénia
A csodálatos gardénia illata.
Cikkszám: T-987170

Tömjén
A nyugtató tömjén illata.
Cikkszám: T-988340

Mirha
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T-988360
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Az aromás mirha illata.
Cikkszám: T-988350

Zsálya
Az energetizáló zsálya illata.
Cikkszám: T-988360

5

Modern illatok

• 40 szál/doboz

• 40 szál/doboz

• kis kerámia tartó

• kis kerámia tartó

• égési idő kb. 30 perc

• égési idő kb. 25 perc

• 50 × 176 × 20 mm

• 30 × 160 × 25 mm

Aloéfa (Sasfa)
Az aloéfa hagyományos, fás illatjegye.
Cikkszám: 38401

Lilaakác ( Wisteria)

Elemense

Kayuragi

Az Elemense termékcsalád azt az ősi bölcsességet tükrözi,
amely szerint a jó fizikai, szellemi és lelki egészség azzal
kezdődik, hogy harmóniában és egyensúlyban éljünk
a minket körülvevő világgal.

A Kayuragi füstölők világában az illat (Ka)
találkozik az illatos füstfuvallattal (Yuragi).
Engedje, hogy testét és lelkét átjárja a Kayuragi,
megteremtve a megelégedettség pillanatát.  

Mind az öt füstölőillatot – Föld, Víz, Tűz, Levegő és Éter –
a világ különböző tájain található különleges helyek ihlették,
amelyek ezen elemek egyikének minőségét tükrözik.

A Kayuragi termékcsalád a népszerű aloéfa- (sasfa)
és szantál illatok mellett további növény- és
gyümölcsillatokat foglal magába. Amikor meggyújtjuk,
füstje és aromája a teret belengve, megteremti
a megnyugvás pillanatát.

Az lilaakác puderes, növényi illatjegye.
Cikkszám: 38402

Illatvirág (Osmanthus)
Az osmanthus enyhe, gyümölcsös illatjegye.
Cikkszám: 38404

Szantálfa
A szantálfa lágy, fás illatjegye.
Cikkszám: 38405

Fehér barack
A fehér barack friss, édes, gyümölcsös illatjegye.
Cikkszám: 38451

Nem csak a kellemes illat, hanem a szálló füst
látványa is segíti az ellazulást, a kikapcsolódást.  
Tudományosan megmagyarázhatatlan az a kellemes
érzés, amit a lágyan ívelő füst, a lobogó tűz játéka
és a tengerhullámok morajlása vált ki az emberekben.
Egyszerűen csak engedjük át magunkat a füst és az illat
hatásának, hogy megtalálhassuk lelki nyugalmunkat.

Mikan (Japán narancs)

A harmonikus színvilággal kombinált csomagolást
a kimonótextilek ihlették.

Japán ciprus

A ragyogó sugarakban napfürdőzött
japán narancs pompás illata.
Cikkszám: 38457

Cseresznyevirág
A cseresznyevirágzás illata.
Cikkszám: 38458

A japán ciprus friss, nyugtató illata.
Cikkszám: 38459

Föld

Víz

Tűz

Levegő

Éter

Guatemala
El Mirador
őserdeje ihlette
fás illat,
vetiverrel,
ciprussal és
pacsulival.

Izland csodás
vízesése, a Detifoss
által ihletett vizes,
pézsma illat.
Jeges víz, köd
és pézsma
illatjegyekkel.

A Mayon vulkán
különleges ritmusa
által kiváltott, különösen energetizáló
illat, mangóval,
szegfűszeggel és
benzoinnal.

Éteri illat ánizzsal,
paradicsomlevéllel,
galbanummal,
amelyet a hajnal
ihletett az Equador
legendás hegyén,
a Chimborazón.

Az Erg Chebbi
sivatag rejtélyes
átalakulásai által
ihletett marokkói
illat; sáfránnyal,
fahéjjal és
borostyánnal.

Cikkszám: 98841

Cikkszám: 98842

Cikkszám: 98843

Cikkszám: 98844

Cikkszám: 98845
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• 50 szál/doboz

A termésszet illatai

• kis kerámia tartó
• égési idő kb. 25 perc
• 25 × 155 × 25 mm

Ka-fuh
A Ka-fuh füstölő egy zápor utáni hűvös erdőbe
visz el bennünket, ahol a fák levelei között
átszüremlő napfényben a virágok
enyhe illata lágyan terül szét a levegőben.
Tapasztalt füstölőkészítő mesterek által
– válogatott, természetes összetevőkből –
készült füstölők.

• 120 szál/doboz

Levendula

Víz

Élvezze egy levendulás kert
kényeztetését, amint lágy nyári
sugallatként gondoskodik Önről.

A ciklámen tiszta, virágos, víz jegyű illata őszirózsaillattal és a lágy
nyári szellő frissességével keverve.

Cikkszám: 27404  (50 szál)
Cikkszám: 27402  (120 szál)

Cikkszám: 27444  (50 szál)
Cikkszám: 27442  (120 szál)

Hinoki
(Japán ciprus)

Daphne
(Boroszlán)

Fedezze fel a cipruserdők friss
és minőséget sugárzó illatát!

A Boroszlán apró virágainak illata
kora tavaszi hangulatot teremt.

Cikkszám: 27414  (50 szál)
Cikkszám: 27412  (120 szál)

Cikkszám: 27464  (50 szál)
Cikkszám: 27462  (120 szál)

• égési idő kb. 25 perc
• 49 × 155 × 24 mm

Fehér szilva
Ez a tiszta, virág jegyű illat,
a levegőn áthatolva tölt el
bennünket örömmel
és élvezettel.

KEVESEBB FÜST

Cikkszám: 27434  (50 szál)
Cikkszám: 27432  (120 szál)

120
szál

50
szál

27402
27404
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27414

27434
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27412

27432

27442
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• 20 szál/doboz

Herb & Earth

• égési idő kb. 30 perc
• 55 × 296 × 3 mm

Levendula

Cédrus

Pacsuli

A levendula nyugtató illata.

A cédrus meleg illata.

Cikkszám: 98749

Cikkszám: 98754

A pacsuli növény
dinamikus illata.
Cikkszám: 98762

Bambuszpálcás füstölők,
amelyek kiemelkedő minőséget képviselnek.  
A kevesebb füsttel járó égés lehetővé teszi
az illatok tisztább és teljesebb érvényesülését.

Rózsa

Borsmenta

A rózsa elegáns illata.

A borsmenta markánsan
hűvös illata.

Cikkszám: 98751

Bergamott

Élvezze a gyógynövények, az illatos fák
és a fűszerek frissítő illatát!

A bergamott gyengéd illata.
Cikkszám: 98752

Szantál

KEVESEBB FÜST

A szantálfa kecses illata.
Cikkszám: 98753

Vanília
A vanília testes, édes illata.

Cikkszám: 98755

Cikkszám: 98763

Kamilla

Tömjén

A kamilla enyhítő illata.

A tömjén érős, gazdag illata.

Cikkszám: 98759

Cikkszám: 98764

Jázmin
A jázmin érett illata.
Cikkszám: 98761

98749
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98751

98752

98753

98754

98755

98759

98761

98762

98763

98764
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• 20 szál/doboz

Válogatott minőség

• égési idő kb. 25 perc
• 35 × 150 × 13 mm

Shibayama (Virágos szantál)

Shinsei

Víz

Virágos fás-illat; Szantálfa
lágy gyógynövényekkel.

Sakura

Elegáns és visszafogott
illat, amelyben keverednek
a hagyományos és a modern
gyógynövényes illatjegyek.
Szantálfa és kínai gyógynövények
keveréke.

A ciklámen tiszta, virágos, víz-jegyű
illata őszirózsaillattal és a lágy nyári
szellő frissességével keverve.
Azonos a Ka-fuh termékcsalád
Víz illatával.

Édes, finom illat cseresznyevirággal.

Cikkszám: KD-006

Cikkszám: KD-001

Koh Do

Cikkszám: KD-002

A Koh Do termékcsaládba kétféle kategória alapján
válogattuk be a füstölőket:

A szantálfa bõséges mennyisége
határozza meg a nyers alapanyagból
származó karakteres illatot.
Cikkszám: KD-003

Meiko (Fűszeres borostyán)

• olyan közkedvelt illatokat, amelyek ugyan
már szerepelnek termékeink között,
de más kiszerelésben (pl. Víz, Fehér szilva
és Mainichi-Koh szantálfa).

Bõséggel használt, minõségi
gyógynövények teremtik meg
ezt a pikáns-kesernyés, balzsamos,
ugyanakkor édes illatkülönlegességet.

KEVESEBB FÜST

Fehér szilva

Mainichi-Koh Szantálfa

Byakudan

• olyan kiemelt minőségű illatokat kerestünk,
amelyek megérdemlik, hogy megismertessük
őket vásárlóinkkal, de nem találhatók meg
más termékcsaládunk kínálatában,

Cikkszám: KD-016

Ez a tiszta, virág jegyű illat,
a levegőn áthatolva tölt el
bennünket örömmel és élvezettel.
Azonos a Ka-fuh termékcsalád
Fehér szilva illatával.

E legrégebb óta gyártott, gondosan
válogatott természetes alapanyagú,
tiszta szantál illatú füstölõnk Japán
legkedveltebb, az eladási lista élén
álló füstölője.
Azonos a Mainichi-Koh Viva
füstölő illatával.

Cikkszám: KD-017

Jinkoh (Aloéfa)

Cikkszám: KD-008

Tiszta aloéfa (sasfa) illat.
Cikkszám: KD-018

Hanaizumi (Brilliáns rózsa)
Édes rózsa érzéki és kedvelt illata.

Kyara (Aloéfa)

Cikkszám: KD-004

Cikkszám: KD-011

Gold (Aromás Kelet)

Amore

Kyara (kiemelkedő
minőségű) aloéfa (sasfa)
illatú füstölő

Édes-savanyú gyümölcsös, aromás,
modern illat; zamatos méz, koriander,
damaszkuszi rózsa, fahéj, szegfûszeg
és vanília kiváló keverékével.

Ellazulást, meditációt segítõ virágos
és fás illat. Gondosan válogatott
alapanyagokkal, illóolajokkal,
E-vitaminnal.

Cikkszám: KD-005

Cikkszám: KD-014

Cikkszám: KD-019

Minôségi

japán
Minôségi

japán

KD-001

KD-002

Minôségi

Minôségi

Minôségi

Minôségi

Minôségi

Minôségi

füstölôk

füstölôk

füstölôk

füstölôk

füstölôk

füstölôk

füstölôk

japán

japán

KD-003

KD-004

japán

KD-005

japán

KD-006

KD-008

füstölôk

japán

japán

KD-011

KD-014

Minôségi

Minôségi

füstölôk

füstölôk

japán

KD-016

japán

KD-017

KD-018
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• 36 darab / doboz

Kúpfüstölő
Cho-Cho-San
A kúpfüstölők jellemzői, hogy gyorsabban
égnek le, mint a pálcika alakú füstölők, viszont
mivel nagyobb az égési felülete, rövidebb idő
alatt tudja betölteni a teret az illatával.

• kis kerámia tartó
• égési idő kb. 10 perc
• 107 × 105 × 18 mm

Hosszú szálú füstölők

A hosszú szálú füstölő
használata mélyíti
a meditáció és az
elmélyülés idejét.

Shin Mainichi-Koh
(Szantál)
Testes, hosszú szálú,
különleges illatú füstölő.
•
•
•

Kb. 90 szál
Égési idő kb. 55 perc
33 × 265 × 28 mm

Cikkszám: 156

A dobozban 4 különböző illatú
kúpfüstölő található:

Daigen-Koh
(Rózsafa)

barna: szantál,

A hosszú szálú, rózsafa füstölő
ideális segédeszköz a csendes
elmélyülés kialakításához.

piros: cseresznye,
lila: aloéfa (Kyara),
zöld: fenyő.

•
•
•

Kb. 30 szál
Égési idő kb. 70 perc
22 × 260 × 22 mm

Cikkszám: 98550

Eiju
(Fűszeres szantál)
EIJU (jelentése: hosszú élet)
Szantálfa füstölő, a kínai
gyógyászatban hosszú ideje
használt különböző anyagokkal.
Lágy, édeskés illat, csipetnyi
hűvös, frissítő és kesernyés
illatjeggyel.
Vallási célra, és az otthon légkörének illatosítására egyaránt
használható füstölő.
•
•
•

Kb. 90 szál
Égési idő kb. 55 perc
33 × 265 × 28 mm

Cikkszám: 22053

Mainichi-Koh VIVA
(Szantál)
Japánban az eladási lista élét
vezető füstölő, válogatott
természetes összetevőkkel.
Cikkszám: 320

•
•
•
•

Kb. 40-50 szál
Égési idő kb. 55 perc
Hossza 235 mm
A tekercs átmérője kb. 20 mm

Cikkszám: 103
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Illatválogatás

• 8, 10 szál/tasak
• kis kerámia tartó
• égési idő 25-30 perc

Ha ki szeretné próbálni minőségi füstölőinket,
válassza illatválogatásainkat!
Ha még nem ismeri a minőségi japán füstölőket,
és szeretné kipróbálni őket; vagy meg szeretné ismerni
az illatokat nagyobb kiszerelés vásárlása előtt,
akkor válasszon az illatválogatásaink közül,
amelyek EGY-EGY TERMÉKCSALÁD illatait tartalmazzák.

Morning Star I.

Morning Star II.

Koh Do

1. Szantál
2. Fenyő
3. Pézsma
4. Mirha
5. Cédrus
6. Borostyán
7. Vanília
8. Tömjén

1. Levendula
2. Zöld tea
3. Lótusz
4. Pacsuli
5. Zsálya
6. Yuzu
7. Gardénia
8. Jázmin

•
•
•

•
•
•

1. Kyara – Aloéfa (Sasfa)
2. Jinkoh – Aloéfa (Sasfa)
3. Hanaizumi – Brilliáns rózsa
4. Sakura – Cseresznyevirág
5. Amore – Virágos, fás illat
6. Shibayama – Virágos szantál
7. Mainichi-Koh Sandal – Szantál
8. Shinsei – Gyógynövényes illat
9. Gold – Aromás kelet
10. Meiko – Fűszeres borostyán

8 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 130 × 4 mm

Cikkszám: IV-001

Így kisebb anyagi ráfordítással hamarabb megtalálhatja
azt az illatvilágot, amely az Ön személyiségét tükrözi.

8 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 130 × 4 mm

Cikkszám: IV-002

Ka-fuh
1-2. Levendula
3-4. Japán ciprus (Hinoki)
5-6. Fehér szilva
7-8. Víz
9-10. Boroszlán (Daphne)

Az illatminták tartozéka a kis kerámia füstölőtartó.

•
•
•

10 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 150 × 4 mm

IV-007

IV-005

IV-004

Figyelem: a csomagolás a valóságban eltérhet a képi illusztrációtól!
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IV-003

[A szögletes zárójelben a termékcsalád neve olvasható, amelyben
nagyobb kiszerelésben találhatja
meg az adott illatú füstölőt]

•
•
•

10 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 150 × 4 mm

10 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 130 × 4 mm

Cikkszám: IV-004

Cikkszám: IV-007

Kayuragi

Szantál-válogatás

1. Aloéfa (Sasfa)
2. Mikan (Japán narancs)
3. Lilaakác (Wisteria)
4. Szantál
5. Fehér barack
6. Japán ciprus (Hinoki)
7. Illatvirág (Osmanthus)
8. Cseresznyevirág (Cherry Blossom)

[A szögletes zárójelben a termékcsalád neve olvasható, amelyben
nagyobb kiszerelésben találhatja
meg az adott illatú füstölőt]

8 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 150 × 4 mm

Cikkszám: IV-005

IV-006

Virág-válogatás

•
•
•

•
•
•

IV-008

Cikkszám: IV-006

1-2. Föld
3-4. Víz
5-6. Tűz
7-8. Levegő
9-10. Éter

Elemense

IV-002

10 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 150 × 4 mm

1. Hanaizumi (Brilliáns rózsa) –
[Koh Do]
2. Amore – [Koh Do]
3. Fehér szilva – [Koh Do, Ka-fuh]
4. Jázmin – [Morning Star]
5. Sakura (Cseresznyevirág) –
[Koh Do]
6. Levendula – [Morning Star]
7. Lótusz – [Morning Star]
8. Gardénia – [Morning Star]
9. Daphne (Boroszlán) – [Ka-fuh]
10. Seiun Gold – [Koh Do]

Cikkszám: IV-003

IV-001

•
•
•

1. Mainichi-Koh Szantálfa [Koh Do,
Viva – hosszúszál]
2. Byakudan [Koh Do]
3. Szantál [Kayuragi]
4. Fűszeres szantál [Eiju] – hosszú szál
5. Shin Mainichikoh – hosszú szál
6. Shibayama (Virágos szantál)
[Koh Do]
7-8. Szantál [Morning Star]
•
•
•

8 szál
Égési idő kb. 25-30 perc
80 × 150 × 4 mm

Cikkszám: IV-008
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Könyvek

365 waka

K lasszikus japán versek

• A könyvekről bővebb információhoz juthat a cikkszámokra kattintva,
amelyek átirányítják Önt a webáruházunk oldalára (www.fustolo.hu).

500 haiku

Haiku – Az Ifjú Hold Az örök idő nyomában

Japánhoz, az országról
és történelméről
kialakított képhez
éppúgy hozzátartoznak
a különleges versek, a
haikuk és a wakák, mint
a szamurájok, a gésák, a
sógunok, a tea és a zen.

Basó Macuó XVII. századi
japán haikuköltő szerint
a haiku attól valódi, hogy
visszhangot kelt az olvasóban: továbbrezeg benne,
amikor „kicsomagolja” a
pillanatba sűrített látványt.
A legjobb alkotások átlépik
az időt, és akár több száz év
és több földrésznyi távolság
ellenére is beszédesek.

Cikkszám: TK-105

Cikkszám: TK-106

Cikkszám: NK-104

Az ágyas

A szamuráj erényei

A bölcsesség szirmai Buddhista káté

az év minden napjára

Egy, a sorsába bele nem
nyugvó lány izgalmas
történetét eredeti kínai,
japán, indiai romantikus
és erotikus, mesék, versek
teszik élvezetesebbé,
színesebbé.
Cikkszám: TK-107

Kicune ebben a novella
füzérben foglalta össze
mindazt, amit a bátorságról,
a becsületről, az önfeláldozásról, az együttérzésről,
a tisztességről, a hűségről
– a szamurájok erényeiről
tudni kell; mindegyik
erény lényegét egy-egy
példatörténettel, legendával,
tanmesével, vagy éppen
a Megvilágosodott szavaival
mutatja meg.
Cikkszám: TK-108

18

A nagy japán költőknek
sikerült a dolgokat néhány
egyszerű, könnyed, játékos,
de magával ragadó szóval a
lényegükben megérinteni és
mások számára is bemutatni.
A könyv tájékoztat a
haikuköltészet hátteréről
és történetéről, valamint
a legjelentősebb japán
haiku-költőkről.

Horváth Ödön bölcsességet
rejtő kötetében filozófiai
mélységekben jár, és
egyúttal a haiku hulló levél
könnyedségű és kicsinységű
versformájával játszik.

Cikkszám: NK-103

Téli szobában
csöndesen cserélgetjük
lélegzetünket.

Egyetemes
felelősségtudat

A Bölcsesség Óceánja Tibeti gyógyászat

Ebben a könyvben Őszentsége, a dalai láma által
1973-ban, első nyugati
útján adott tanítások
szerepelnek, melyekből
megtudhatjuk, hogy
minden egyes lény az élete
során hatalmas, egyetemes
felelősséggel tartozik az
emberei társadalom iránt, s
emellett komoly, útmutató
jellegű tanításokat kaphatunk a jelenlegi világ jobb
megértéséhez.

Idézetek Őszentsége,
a XIV. Dalai Lama műveiből
Őszentsége, a XIV. dalai láma,
szavai és gondolatai számos
élethelyzetben segítséget
nyújthatnak. Igaz, Ő sem kínál
minden problémára közvetlenül és azonnal ható ellenszert,
viszont olyan megvilágításba
helyezi a vallással, az élettel,
a halállal, a szenvedéssel, a
boldogsággal kapcsolatos
kérdéseket, hogy segítségével
mi magunk is képesek lehetünk
megtalálni a válaszokat.

Az olvasó megismerheti
a tibeti orvoslás eredetét,
napjainkig tartó történetét,
az alapot adó Négy Tantra, a
Gjüsi szerkezetét és vázlatos
tartalmát, az élet kialakulásáról, a test működéséről és a
halálról alkotott elképzeléseket.
Szó esik a helyes táplálkozás
alapelveiről, az egészség megőrzésében és visszanyerésében oly fontos szerepet játszó
helyes életvitelre vonatkozó
tanácsokról, és a tibeti
medicina sok más eleméről is.

Cikkszám: TK-110

Cikkszám: TK-111

Cikkszám: TK-101

Nepál – A világ teteje

Lázadó lelkek

A tizennégy dalai láma Bach virágterápia

Buddhista tanmesék és versek

Bevezetés Buddha tanához

Erdőből van rengeteg,
de kevés, hol szantált látsz.
Sokan vannak a bölcsek,
de kevés az okos mondás.

A párbeszédes formában
megírt könyv a buddhizmus
iránt érdeklődők, és a vallás,
a filozófia szerint élők számára
is tartalmaz hasznos informá
ciókat, eloszlat néhány tévhitet,
tisztáz bizonyos kérdéseket.
A kötet Máramaros-szigeten,
1900-ban kiadott könyv
csekély mértékben
modernizált változata.

Nepál, a világ teteje –
itt a világ legmagasabb
pontja, a 8850 méter
magas Mount Everest –,
különleges kis ország,
különleges emberekkel
és tájakkal, különleges
állat- és növényvilággal,
sokszínű, titokzatos
kultúrával. Paradicsomi
helyszín az extrém
sportokat kedvelők
számára is…

Cikkszám: TK-109

Cikkszám: MK-114

Cikkszám: TK-103

Élő vagyok, miként te is.
Itt, melletted állok.
Hunyd le a szemed
és nézz körül.
Előtted vagyok. Látod?
Cikkszám: TK-113

A szerelem
tibeti művészete

A mű szerzője – maga
is szerzetes – bátran
és őszintén elemzi
a szenvedély, a vonzalom
mibenlétét.
A stílusában, mondani
valójában erősen a Káma-
szútrára emlékeztető
kiadvány – jellege miatt –
felnőtt olvasók számára
ajánlható.
A kötet második felében
a művet eredeti szanszkrit
nyelven tanulmányozhatjuk.
Cikkszám: TK-102

Glenn H. Mullin életre kelti
a dalai lámához kapcsolódó
szent mitológiát,
bemutatja e csodálatos,
mindig más testben meg
jelenő, de esszenciáját
tekintve változatlan entitás
spirituális és politikai
történetét.
A kötet tartalmazza
a dalai lámák műveinek,
tanításainak részleteit,
ezek magyarázatát.

Dr. Edward Bach egyedül
álló gyógyítási rendszere,
a homeopátia alapelveit
továbbgondolva virág
kivonatok segítségével
a testi és lelki betegségek
érzelmi okainak kezelésére
és megszüntetésére
kínál lehetőséget.
A Bach-virágterápia egyaránt
felhasználható testi betegségek
vagy lelki problémák orvoslására, azok megelőzésére.

Cikkszám: MK-115

Cikkszám: MK-116
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minőségi japán füstölők
Forgalmazó: Trajan Kft.
1037 Budapest, Hunor u. 56-58. C/15.
Telefon: 06/20 530 3460
fustolo@japanfustolo.hu
www.japanfustolo.hu
fustolo.hu
f japanfustolo
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