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אזהרה!
אם נכנסת לקטלוג הזה רק כדי להעביר כמה דפים מעוצבים בכיף, המסמך הזה הוא לא עבורך. 

אם את נמצאת היום בנקודה שהחלטת בצורה מפורשת, שאת רוצה לעשות שינוי עם החיים שלך,

את רוצה ללמוד אורח חיים בריא יותר, את רוצה גם לחיות אורח חיים בריא יותר, את מרגישה  שיש לך 

מסר אדיר להעביר לעולם, ההגשמה שלך עומדת בראש סדר העדיפויות שלך ואת באמת רוצה לשנות את 

החיים שלך ולהשפיע על חיים של אחרים, המסמך הזה מרכז את המידע החשוב ביותר שעליך לקרוא ממש 

עכשיו על בית הספר שלי למנטוריות! הבית ספר הראשון בארץ שמשלב התפתחות אישית, מקצועית ועסקית!

את תוכנית הלימודים בניתי מתוך הקרביים שלי, מתוך הניסיון האישי שלי, אלפי שעות של למידה, הכשרות 

וקורסים והכי חשוב בניתי חברה גדולה עם מעל 15 עובדים שעוזרת לנשים לשנות את אורח החיים שלהן,  

ואת כל מה שאני עברתי ועזר לי להפוך לאוטוריטה בתחומי אני ארזתי לך ברhoי רtoי one)חבילה אחת(.

שתגרום לך כבר במהלך הלימודים לעבור שינוי אמיתי בחיים האישיים שלך, תהיה בך התשוקה להעביר 

לאחרים את הידע וההצלחה שלך ואת תתחילי ממש לעבוד בתחום ואפילו להרוויח כסף מההגשמה שלך!

אני מזמינה אותך לצלול פנימה להמשך הקטלוג ובסיומו יש לי הזמנה מיוחדת עבורך

תשאירי פרטים
  ואנחנו נחזור אליך.

בהצלחה, מזל כהן וצוות הבית ספר.
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למה בכלל להיות מנטורית לאורח חיים בריא?
זה לא סוד שתוחלת החיים עלתה ואיתם עלו יחס המחלות, 

לצערי הרב היום אין משפחה שאין בה מחלת סרטן,
1 מתוך 3 אנשים סובלים מסוכרת, יתר לחץ דם והשמנה

אנשים התרגלו להיות עייפים ועם כאבי ראש

וכבר ידוע לכולנו שיש קשר הדוק בין תזונה ואורח חיים
לבריאות הגוף שלנו.

אנחנו חיים בעידן שאנשים זקוקים להדרכה וליווי
אין להם כוחות לעשות את השינוי לבד

רובם לא מאמינים שבכלל ניתן לחולל שינוי.
השיטה שלי כל כך פשוטה וקלה ליישום,

כי היא הדרגתית ומאוזנת
לא עושים המון שינויים בבום

השיטה משלבת תזונה תודעה ותנועה כך שיש את 
כל הכלים להצליח

והכי חשוב זו שיטה לחיים!
לא עוד דיאטה, לא עוד תפריט קיצוני!

לא עוד חוסר איזון!

שינוי עושים באהבה או שלא עושים!)זה המוטו שלי(

אין ספק שהיום זה אחד המקצועות הכי מבוקשים 
ויש המון עבודה בתחום!

ולך יש כאן הזדמנות לרכוש מקצוע שלא רק ישנה את החיים שלך
ויגרום לך להיות בריאה בכמה דרגות, 

הוא גם ייתן לך סיפוק והגשמה ועוד מקור הכנסה מכובד.
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שיטת מזל כהן מורכבת משלושה עמודי תווך עקרים שגרמו לי להיות מנטורית מובילה בתחומי, אוטוריטה ומרצה מבוקשת 

)אני תמיד מלמדת רק דברים שאני עושה שעובדים בצורה סיסטמטית בלי טעויות, נטו הצלחה וודאית(

ברגע ששלושת עמודי התווך הללו יוטמעו בך, 
את תהפכי למנטורית אדירה במהירות גדולה ממה שאת יכולה לדמיין היום 

ותתחילי לעבוד מהר מאוד בתחום ולהשפיע על המון אנשים.
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