VELKOMMEN TIL Å BLI VÅR NYE mPOWER-STUDENT!
Ønsker du faglig påfyll og ”siste nytt fra forskningen”, som du kan kombinere med det du har fra før
av utdannelse og jobberfaring? Eller ønsker du å starte på en helt ny og innovativ utdannelse, hvor
du også kan ”bruke hele deg” og dine livserfaringer? Kanskje du bare har gått litt lei, eller er sliten,
og rett og slett ønsker en forandring i livet? Da kan mPOWER-utdannelsen være noe for deg!
OM mPOWER SELSKAPET: I 2018 opprettet gründerne og
medeierne bak Tone Lise Akademiet, Livslyst & Motivasjon AS,
Teamwork OU AS, Podium AS og HR-Huset AS det nye selskapet:
mPOWER Academy AS. Målet var å utvikle et innovativt
utdanningstilbud for å skape nye og fremtidsrettede
jobbtjenester i et marked som stadig er i endring – og hvor stadig
flere nordmenn blir kronisk syke. Våren 2019 startet første
studentkull og utdannelsen har blitt en realitet. Akademiet har en
unik ledergruppe som har mye erfaring og en bred
fagkompetanse innen fagområdene som det undervises i.
Selskapet har fokus på å finne praktiske løsninger og
konkurransefortrinn for de som ønsker å tilby personlige
tjenester – men også å identifisere og utvikle nye tjenester for å
dekke kundens behov. Dette har selskapet gjort ved å kombinere
forskningsbaserte utdannelsesmoduler og stressmestringsverktøy
med fokus på: positiv selvutvikling, mental trening, ”nøkkelen til
personlig vekst i endringsprosesser ”med ulike fagområder innen:
helse- og omsorg, opplæring, velvære og skjønnhetspleie. Hver
student får også veiledning og hjelp til å skape sine egne
produktporteføljer. I tillegg tilbyr selskapet de ferdigeksaminerte
studentene, som da blir sertifiserte mPOWER-agenter, en helt ny
arbeidsplattform: mPOWER Agency, hvor de kan tilby sine unike
jobbtjenester på en kvalitetssikret måte – gjennom et
profesjonelt markedsførings- og bestillingssystem, som også vil
gjøre dem synlige i markedet og gi dem nye og flere kunder.
Grunnfilosofien er å skape nye arbeidsplasser ved å gi ulike yrkesgrupper en spesialkompetanse innen
stressmestring som kan kombineres med ulike fagområder. Slik ønsker mPOWER å legge til rette for å
skape små- og mellomstore bedrifter som er bærekraftige ved å tilby: fremtidsrettede tjenester hvor
stressmestring er en fellesnevner for å unngå at flere blir kronisk syke, profesjonelle hjemmetjenester og
konkrete tilbud til næringslivet og andre arbeidsplasser som ønsker å forebygge at ansatte blir langvarig
sykmeldte. Gjennom dette tar også mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli
”kronisk friske”. (Les mer om bakgrunnen til: ”mPOWER-lederteamet” bakerst i dokumentet)
HVA LÆRER DU SOM mPOWER-STUDENT?
Du vil bl.a. opparbeide deg en tverrfaglig
kompetanse innen: stressmestring, mental
trening, relasjonsoppbygging, motivasjon,
empowerment, endokrinologi (læren om
hormoner), anti-aging, genforskning,
epigenetikk, hjerneforskning, psykologi og
”siste nytt fra forskning som kan hjelpe deg”.
Som mPOWER-student vil du først gå
gjennom en positiv selvutvikling gjennom å
lære og så bruke verktøyene og metodene
våre aktivt i undervisningen og videre
gjennom oppgaver du skal løse sammen med
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dine medstudenter. I foredragene, som alltid har tilhørende mPOWER-podcaster som du får tilgang til (og
som du kan lytte til så mange ganger du vil), får du flere konkrete verktøy og praktiske råd, inspirasjon,
faglig påfyll og kvalitetssikrede stressmestringsverktøy som er velutprøvd på tusenvis av mennesker og som
er utviklet gjennom flere tiår. Du blir også opplært i det vi kaller ”en bevisst mPOWER-kommunikasjon”,
som er en viktig del av vår utdannelse for å bruke empowerment i praksis – og for å kunne opptre
profesjonelt og initiere en egenmobilisering hos mennesker/kunder som i utgangspunktet opplever mye
stress i hverdagen. Målgruppen eller sluttkunden kan være alle, men vi ønsker spesielt å hjelpe mennesker
som ofte blir isolert og som har liten innflytelse over sine liv, slik som: kronisk syke, pårørende, ensomme
og gamle mennesker. I tillegg ønsker vi å bidra aktivt og faglig profesjonelt med å forebygge at stadig flere
blir langvarig sykmeldte i samfunnet vårt.
HVEM KAN BLI mPOWER-STUDENT? Vi tilbyr utdannelsen som en tilleggskompetanse til ulike
yrkesgrupper. Du kan for eksempel være: sykepleier, yogalærer, personlig trener, fysioterapeut, sosionom,
osteopat, akupunktør, hjelpepleier, vernepleier, miljøarbeider eller jobbe innen HR, ernæring og
rehabilitering. Du kan også jobbe i skjønnhets- og velværebransjen (frisør, negledesigner, hudpleier, massør
osv.) – eller bare ønsker å starte på en ny utdannelse.

OM mPOWER-UTDANNELSEN:
Grunnpakken (inkluderer modul 1, 2 og 3) gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig
sertifisert mPOWER-agent. Du kvalifiserer da til å bli registrert i vårt mPOWER Agency som er en
felles plattform for våre ferdigeksaminerte studenter. Grunnpakken er også nødvendig for å kunne
ta fordypningsfag i mPOWER akademiet om du ønsker å spesialisere deg videre innen kreft,
diabetes, utbrenthet, ernæring, terapeutisk yoga & meditasjon, relasjonsstress med mer.

mPOWER GRUNNPAKKEN (200 timer sertifisering):
Modul 1: Studentene får en medisinskfaglig innføring og kvalitetssikret opplæring innen: stressmestring,
mental trening, empowerment, endokrinologi (hormoner), anti-aging, genforskning, epigenetikk, hjerneforskning, psykologi, forebygging av relasjonsstress, medfølelse, og en forskningsbasert bakgrunn for
øvelsene de skal lære i modul 2. Studentene vil også øve seg på å ”eie det teoretiske stoffet”, og bli i stand
til å gjenfortelle fagstoffet med egne ord. I tillegg får studentene praktisk opplæring i hva som er viktig for å
kunne mestre et vellykket kunde- og hjemmebesøk – både for mPOWER-agenten og kunden.
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Modul 2: Studentene vil nå omsette teori og kunnskap fra modul 1 til
konkrete øvelser og verktøy med hjelp og personlig veiledning av
faglærer. Denne delen av studie handler om å tilegne seg og
praktisere mPOWER sine 60-70 øvelser i grunnpakken. Øvelsene har
sin bakgrunn fra: medisinsk forskning, toppidretten og det voksende
terapeutiske forskningsfagfeltet som omfatter: yoga, meditasjon,
yoga nidra og pusteøvelser. Det legges vekt på at studentene skal bli
trygge på å kunne bruke de ulike verktøyene i sin nye jobbhverdag
som mPOWER-agenter på en korrekt og konsis måte, både for å
styrke seg selv og gi kunden en god opplevelse.

Modul 3: Studentene vil lære hvordan modul 1 og modul 2 kan kombineres på
ulike måter og med sine ulike bakgrunner og tidligere jobb- og livserfaringer. I
tillegg får studentene en innføring i selskapets etiske retningslinjer og de får også
en opplæring i hva taushetsplikt betyr i praksis. Hver student vil videre få utvikle sin egen produktportefølje
under veiledning av faglærer – som de også vil teste ut på prøvekunder. Dette vil også være utgangspunktet
for den praktiske eksamen som alle studentene må bestå før hjemmeoppgaver blir utlevert. Når alt er
godkjent vil studenten bli sertifisert og få utdelt sitt eget sertifiseringsbevis, og videre registrert i selskapets
mPOWER-register og i mPOWER Agency.

”WHO defines empowerment as: “a process through which people gain greater control
over decisions and actions affecting their health” and should be seen as both an individual
and a community process.”

OPPSTART UNDERVISNING HØSTEN-2019:

21. september (Narvik) og 25. september (Oslo) – se egen undervisningsplan
UNDERVISNINGSLOKALER/STED: mPOWER-studentene i Oslo vil ha undervisningslokaler
i Tone Lise Akademiet (Haslevangen 15) og i Livslyst & Motivasjon Senteret (Kirkeveien 67
på Majorstuen). I Narvik vil dette angis nærmere og det vil også vær mulig med overnatting.
PRIS OG SERTIFISERING: mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul
1, 2 og 3 koster 29 700,- NOK. Kurset gir totalt 200 timer sertifisering.
For å få diplom/kursbevis og sertifisering, kreves det at man følger:
obligatoriske forelesninger og lytter til de obligatoriske mPOWER-podcastene.
I tillegg må man levere hjemmeoppgaver etter gitte kriterier og tidsfrister.
Praktisk eksamen gjennomføres av to-og-to studenter, på den siste faglige
fellessamlingen. Deretter må man gjennomføre sin individuelle egenpraksis- og
produktportefølje på prøvekunder, før man kan praktisere som mPOWER-agent.
NEDBETALING: Du kan også ta mPOWER-grunnkurset som inkluderer modul 1, 2 og 3
på nedbetaling og betale 2800,- NOK/mnd over 1 år.
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ANNEN PRAKTISK INFORMASJON:
mPOWER-grunnpakken (inkl. modul 1, 2 og 3) er også nødvendig for å kunne ta fordypningsfag:
mPOWER grunnpakken
inkluderer følgende:
obligatorisk undervisning
som inkl. 200 timer med:
forelesninger og øvelser,
hjemmeoppgaver,
pensum i form av
podcaster (ja, du leste
riktig: vi erstatter
lærebøker med
podcaster), samt en
faglig samling med
praktisk eksamen
(hvor to-og-to
studenter går opp
sammen til eksamen i
form av å løse en
oppgave sammen) og
individuell egenpraksis
på utvalgte prøvekunder.

mPOWER ER ET SELSKAP SOM HJELPER DEG TIL Å LYKKES I PRAKSIS:
Uansett bakgrunn, så vil vi i mPOWER Academy AS hjelpe deg til å sette sammen og videreutvikle din
fagkompetanse med det du har fra før og det du lærer som vår mPOWER-student – slik at du kan skape
din skreddersydde drømmejobb – med arbeidstider som også passer din livssituasjon. Du kan med din nye
mPOWER-fagkompetanse velge å starte din egen bedrift, eller få en dagsaktuell tilleggskompetanse som
gjør at du kan få nye og flere kunder der du allerede jobber. Samtidig vil du som sertifisert og diplomert
mPOWER-agent bli en del av et profesjonelt fagmiljø hvor du stadig vil få mer faglig påfyll, inspirasjon og
kvalitetssikret informasjon om siste nytt innen mPOWER Academy sine fagområder. Du vil også bli en viktig
del av mPOWER-nettverket, få en positiv selvutvikling og bli med i et mPOWER-team som er opptatt av å
«se hele mennesket» og som tar et sosialt ansvar for at flere kan bli «kronisk friske» i samfunnet vårt!

”Vi søker DEG som vil være med på
å gjøre en forskjell – ved å få og gi
EMPOWERMENT videre!”
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Ledergruppen bak selskapet mPOWER Academy AS:
Tone Lise Forbergskog har over 30 års erfaring som entreprenør, produktutvikler
og foredragsholder. Hun brenner for tema som hvordan lykkes som entreprenør,
ledelse med hjertet og aktivt sosialt ansvar. 20 år gammel startet Tone Lise sin
første neglesalong i Oslo og fire år senere grunnla hun Tone Lise Akademiet A/S:
www.toneliseakademiet.no, Norges eneste profesjonsskole i negledesign og
makeup. Produktutvikling har hun holdt på med helt siden starten, og foruten
egne merker som TL Design neglelakk og TL Spa Design har hun bidratt i
produktutviklingsprosessen til en rekke andre merker. Tone Lise jobber i dag som
rektor og daglig leder for Tone Lise Akademiet og er deleier og strategisk partner
i Beautified. Hun er i tillegg Senior Leader ved Anthony Robbins Company. Selv har hun i over ti år engasjert
seg for å hjelpe kvinner utsatt for menneskehandel. En suksessfull salgskampanje i 2005 frontet av seks
norske kjendiskvinner skaffet både penger og publisitet til dette arbeidet. I samarbeid med en rekke
organisasjoner er engasjementet videreført gjennom et eget prosjekt som tilbyr ofre for menneskehandel
utdannelse og en ny start. Nå er Tone Lise i gang med et nytt prosjekt: Dream Big, som innbefatter bl.a.
bokutgivelse og gratis utdanning til utsatte kvinner på Zanzibar.
OM TONE LISE AKADEMIET: ”På Tone Lise Akademiet tilbyr vi utdanning og kurs innen negledesign,
makeup, hudterapi, fotterapi og vippedesign. Våre fagskoletilbud er godkjent av NOKUT,- noe som betyr at
vi møter de strenge krav som Kunnskapsdepartementet stiller til fagskoler, og alle er støttet av Lånekassen.
Våre ansatte og høyt kvalifiserte lærere sørger for at du innen kort tid kan skape og utvikle en spennende
karriere innen skjønnhetsbransjen. Vi er stolte av å være en av landets eldste, meste kjente og største
utdanningssenter innen skjønnhet og velvære, og vi vil hjelpe deg på din vei mot suksess i en bransje full av
muligheter.”

Rebekka Nøkling er grunnleggeren og eier av Livslyst & Motivasjon AS, som eier
Livslyst & Motivasjon Senteret i Oslo: www.livslystsenteret.no, LivslystMagasinet:
www.livslystmagasinet.net og LivslystStudio: www.livslyststudio.com. Hun jobber
som coach, mental trener, kurs- og utdanningsleder, medisinsk og terapeutisk
yogainstruktør og parterapeut. Rebekka er en profilert foredragsholder som har
holdt foredrag for tusenvis av mennesker rundt om i Norge, Sverige, Italia,
Tyskland og USA. Hun holder også kontinuerlig foredrag for helsepersonell på
Helseforetak og sykehus om: ”siste nytt fra forskningen”, stressmestring,
pusteøvelser, medisinsk yoga og meditasjon. Rebekka underviser også medisinstudentene på Bjørknes
Høyskole i kjemi, biokjemi, genetikk, genterapi og molekylærbiologi. I tillegg er hun helsejournalist,
radioprogramleder og hun har flere podcastserier i Nettavisen og i LivslystStudio.com. Det at Rebekka fikk
brystkreft i ung alder gjorde at hun måtte lære seg å mestre motgang og bli en «overlever med senskader».
Resultatet ble at hun utviklet sine personlige livsmestringsverktøy og en egen coachingmetode som er
basert på hennes livserfaring, banebrytende forskning i grensesnittet mellom: genforskning, endokrinologi,
hjerneforskning og psykologi, samt samarbeidet hun har med faren og Magister i psykologi, Olav Nøkling,
som ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår. Rebekka er Cand. Scient med en
bred medisinsk bioteknologi- og genforskningbakgrunn. Hun er også sertifisert og diplomert MediYogainstruktør og Dinah Rodrigues-yogalærer spesialisert innen: stress og utbrenthet, kreft, diabetes, hormoner
og depresjoner. Hun har de siste 20 årene hatt flere lederstillinger innenfor områdene «Life Science» i
inn- og utland, og bl.a. vært Global produktsjef for medisinske genroboter i GenoVision/Qiagen, helseforlagssjef og redaktør ved Universitetet i Oslo (UiO) i Birkeland Publications, prosjektleder i Bio-Medisinsk
Innovasjon AS, direktør i Aberia Healthcare og driftsleder- og senterkoordinator for Vardesenteret (et
senter for kreftrammede og pårørende på Radiumhospitalet).
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Marius Engh er coach, mental trener, parterapeut, foredragsholder, medisinsk
yogainstruktør og partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Rebekka
Nøkling. Han er utdannet sosionom fra Diakonhjemmet Høyskole, med
tilleggsutdanning fra Universitetet i Oslo innen: Professional installation ethics
and human view og kurs innen Health Enviroment and Security, Function
Evaluation, Psychiatric Suffering og Solution Focused Approach. Marius er
diplomert og sertifisert MediYoga-instruktør og Dinah Rodrigues-yogalærer
spesialisert innen: kreft, hormoner, diabetes, stress og depresjoner. Han har en
bred og lang ledererfaring fra sosialt arbeid med barn og voksne innen fagfeltene: rus, psykiatri, barnevern,
asylmottak (både for familier og for enslige mindreårige) og rehabilitering. Marius er også driftsansvarlig for
Livslyst & Motivasjon Senteret og LivslystStudioet (film og podcast), samt fagansvarlig for selskapets
prosessveiledning for bedrifter og obligatoriske opplæring av ansatte ved asylmottak.
OM LIVSLYST & MOTIVASJON AS: “Livslyst & Motivasjon AS tilbyr et kvalitetssikret kurs- og
opplæringstilbud med fokus på livslyst, stressmestring, positiv selvutvikling, helse- og rehabilitering og
forebygging til alle som trenger det – uavhengig av alder og evt. diagnose. Vårt hovedkontor ligger på
Majorstuen, hvor enkeltpersoner, grupper og bedrifter kan delta på våre kurs, workshops, coachingtilbud og
yoga & meditasjonsklasser i Livslyst & Motivasjon SENTERET: www.livslystsenteret.no – et mentalt
treningssenter som styrker både kropp og sinn!”
Runar Heggen er daglig leder i TeamWork: www.teamwork.no, og hadde før det
stillingen som daglig leder i HR-Huset AS og administrerende direktør Podium AS –
og han ser for seg interessante samarbeidsmuligheter med Teamwork og deres
nettverk i Skandinavia. Han har bakgrunn fra forsvaret og har gått på befalskolen.
Runar er utdannet Handelsøkonom med en master i endringsledelse. Han er
gründeren bak Jobzone-selskapet Podium som er en ledende leverandør av
kurstjenester til NAV og karriereveiledning. I løpet av 15 år bygget han dette
selskapet fra null til 130 mill. i omsetning. Runar er spesielt opptatt av
medarbeiderskap og Den Skandinaviske Ledelsesmodellen, som han mener vil bidra til et godt og effektivt
arbeidsliv fremover. Han er også medforfatter i boken: ”Medarbeiderskap - Hva som får folk til å ta ansvar
og vise initiativ”, som han har skrevet sammen med professor Stefan Tengblad og Johan Velten. I boken
forklarer de hvordan lederen kan utvikle et forpliktende samspill mellom ledere og medarbeidere, fordi:
Medarbeiderskap handler om å lære medarbeiderne å ta ansvar sammen med lederen, både for resultater
som skal skapes, for arbeidsmiljøet og for arbeidsplassen som helhet.
OM TEAMWORK: ”Hvordan utvikle godt medarbeiderskap? Det er lettere sagt enn gjort å få til gode, åpne
samtaler om de viktige temaene. De fleste har en så hektisk hverdag at det er vanskelig å få tid til snakke
sammen, og det er ofte vanskelig å komme frem til hva man skal prate om. Gode samtaleverktøy er helt
avgjørende. TeamWork har i 30 år jobbet med å utvikle verktøy og medarbeiderundersøkelser som hjelper
ledere til å utvikle sin enhet, med beskjeden bruk av felles tid, og lite behov for ekstern bistand.”

Prosjektleder for mPOWER Academy og mPOWER Agency:
Asveig Marie J. Levang er en prisvinnende designer, omtalt som en av Norges
største designtalenter av DOGA (Design og arkitektur Norge). Hun står blant
annet bak Ammerud Tunnelen som ble bygget i 2015, og fikk en pris i den
prestisjefylte konkurransen Unge Talenter samme år. Asveig Marie har master i
industridesign fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og bachelor i
produktdesign fra OsloMet. Hun har jobbet som freelancer i flere år og mestrer
et bredt spekter av ferdigheter innen webdesign, branddesign, businessdesign,
tjenestedesign, industridesign, video og fotografi: www.asveigmarie.com. Hun er
også aktiv investor og investerer i startups, blant annet IoT- og teknologiselskapet Nornir som hun har vært med på å bygge opp.
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