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3 KULCS,  

HOGY MEGVÁLTOZTASD AZ ÉLETED, ÉS 

MÁSOKNAK IS SEGÍTS EBBEN! 

 

 
 
“Mindannyian képesek vagyunk egészséget teremteni magunknak, ha úgy étkezünk 

és úgy élünk, hogy azzal a mitokondriumok egészségét, és az egészséges 

sejtműködést támogatjuk. 

Ha felismerjük, hogy az egészséget nem a gyógyszerek vagy a műtétek teremtik 

meg, hanem azok a mindennapos döntések, amiket meghozunk azzal 

kapcsolatban, hogy mit eszünk, és milyen tevékenységeket folytatunk. És ezáltal  

a mi kezünkben van a döntés azzal kapcsolatban, hogy megteremtsük, és aztán 

elterjesszük az egészség járványát.” 

 

- Dr. Terry Wahls 
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🗝 1. KULCS 

 
A valódi megoldások nem a ________ ________________ 

hanem a   _______ _____ ________________ és 

_______________ rejlenek! 

 FUNKCIONÁLIS __________ ____ 

 

Levelek =  _____________ 

Törzs    =  ___________ __ ______ 

Gyökér =  _____________ 

 

 _____________  OKNYOMOZÁS 

 

Funkcionális  ______________________   ____________  álló  

_____________  _____________ _____________ felderítése. 

 

 _____________OKNYOMOZÁS 

 

 Funkcionális Laboros Állapotfelmérés 

 

Nem______________, hanem az __________ ____________ 

_____________, amivel __________ _____________ a valódi 

okokhoz. 
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  ______________ OKNYOMOZÁS 

 

 ______________     

 ___________ lehetnek:  

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

Honnan tudhatod? 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 __________________

    

🗝 2. KULCS 

 

Tartós változások eléréséhez a ______________ __________ 

____________________az elsődleges!  

 

LÉPJ ÁT INNEN         IDE! 

 

_________-_________            _______ ________ 

 

Belső _____: a _______ _____ ________ között? 

 

Melyiket táplálod? 

 

 

__________             _________       
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A ______ ______ EREJE 

 

“Először a _________________________, ami lehetővé teszi a 

változást, ezt kell tudni beállítani. És ez nagyon komplex, de ha 

egyetlen dologra kellene szűkíteni, a legfontosabb, hogy 

______________ __ ______ ___________! “ 

 

🗝 3. KULCS 

 

Az ________ a _______________, a siker a 

_______________ _______!  
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Hiánypótló elemek a ___ _______ _________ 3 kritikus 

területén: 

 

Terület Hiánypótló elemek 

 

1 ________ 

1. Gondolkodásmód 
2. Emocionális önfejlesztés 
3. Mentorálás pszichológiája 

 

2 ________ 

 

1. Támogató szoftver 
2. Szakmai közösség 
3. Hosszú távú együttműködés 

 

3 ________ 

1. Szakmai fórum 
2. Mentorálás 
3. Vállalkozásfejlesztési 

ismeretek 
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A 3 KULCS 
 

🗝 A valódi megoldások nem a ________ ________________ 

hanem a   _______ _____ ________________ és 

_______________ rejlenek! 
 

🗝 Tartós változások eléréséhez a ______________ 

__________ ____________________az elsődleges!  

 

🗝 Az ________ a _______________, a siker a 

_______________ _______! 

 
Készen állsz arra, hogy V.Á.L.T.S.®? 

 

Egy képzés, 

amivel megváltoztathatod az életedet. 

Egy képesség,  

amivel másoknak is segíteni tudsz. 

 

VÁLJ FUNKCIONÁLIS ÉLETMÓD MENTORRÁ! 
 

medkozpont.hu/______________ 

 


