INVITASJON TIL DEG SOM ØNSKER Å GJØRE EN FORSKJELL
- ved å få og gi empowerment videre!
-

Vi ønsker å invitere DEG som er interessert i å få mer informasjon om den
helt unike og innovative utdannelsen i vårt nye selskap mPOWER Academy
– hvor forskningsbaserte utdannelsesmoduler og stressmestringsverktøy blir
kombinert med skjønnhetspleie, velvære og omsorg!
Tone Lise Forbergskog og Rebekka Nøkling vil holde kveldens inspirasjonsforedrag
hvor de vil fortelle deg mer om hvordan du kan gå frem for å sikre deg en plass på dette
spennende og grensesprengende undervisningstilbudet som viser vei inn i fremtiden!
Gjennom mPOWER-utdannelsen vil du få en personlig og positiv selvutvikling, samtidig
som du kan sikre deg flere og nye kunder og ta et sosialt ansvar sammen med oss!
Tid og sted: Torsdag 22. og 29. november kl 17.30-19.30 i Tone Lise Akademiet sine lokaler.

VISSTE DU AT: DU KAN VELGE MELLOM KVELDSUNDERVISNING ELLER HELGESEMINARER?

mPOWER-undervisningen vil foregå i de lekre og nye lokalene som også brukes av
Tone Lise Akademiet i Haslevangen 15. Første kveldsundervisningstime starter allerede
30. januar 2019 for de mPOWER-studentene som ønsker å ta sertifiseringen i vårsemesteret.
Forelesningene vil gå to ganger i uken, om kvelden fra kl 16.30-20.30. Det er også mulig å ta
utdannelsen som helgekurs, med oppstart i mars 2019. I tillegg til forelesninger med Nøkling og
Forbergskog, så er det nye med mPOWER-utdannelsen at studentene får podcaster som
undervisningsmateriale, istedenfor bøker. Eksamenene er også praktiske og gjennomføres på en
felles fagsamling for de to studentgruppene som uteksamineres før sommeren.
Vil du vite mer? Kom på informasjonskvelden og vi vil hjelpe deg!

VELKOMMEN!
Hilsen Tone Lise Forbergskog, Rebekka Nøkling,
Marius Engh, Runar Heggen og Asveig Marie Levang
FOR SPØRSMÅL OG ANDRE HENVENDELSER send en e-post til:

post@livslystogmotivasjon.no eller ring: 900 71 428

mPOWER Academy: www.mpoweracademy.org er et nyoppretted selskap som har fokus på

positiv selvutvikling, stressmestring, livsglede, velvære og skjønnhetspleie som gir godfølelsen tilbake
i hverdagen. Dette har selskapet tenkt å gjøre gjennom et helt nytt utdanningssystem, som allerede
starter våren 2019. Her vil skjønnhetspleie og velvære kombineres med tverrfaglig kompetanse innen:
stressmestring, mental trening, empowerment, endokrinologi (læren om hormonbalansen din), antiaging, genforskning, hjerneforskning og psykologi.

