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: mPOWER Academy ble etablert i 2018
og har som mål å gi studenter og mennesker i ulike yrkesgrupper
en spesialkompetanse innen stressmestring, empowerment,
positiv selvutvikling, mental trening og endringsprosesser – som
kan kombineres med ulike fagområder.
mPOWER Academy eies i dag 100% av Livslyst & Motivasjon AS,
som er medlem i Studieforbundet for næring og samfunn.
Studieforbundet har til formål å fremme arbeidet med
folkeopplysning og voksnes læring, og i samarbeid med
medlemsorganisasjonene arbeide for et godt opplæringstilbud og
høy studieaktivitet i hele landet. Studieforbundet næring og
samfunn er ett av fire studieforbund som er direkte tilknyttet
Kunnskapsdepartementet.
mPOWER Academy er en innovativ samfunnsaktør som tilbyr kvalitetssikrede utdanninger som skaper:
fremtidsrettede tjenester og arbeidsplasser hvor stressmestring, empowerment, endringsprosesser, mental
trening og ernæring er en gjennomgående fellesnevner i alle våre mPOWER-tilbud ut til samfunnet. Målet
med å tilby våre kurs og utdanninger til flest mulig mennesker og arbeidsplasser – som ønsker å integrere
våre metoder og verktøy inn i hverdagen og arbeidskulturen – er at flere skal unngå å bli “kronisk syke”.
Våre kvalitetssikrede kurs og konkrete utdanningstilbud, som nå også tilbys online, skal bidra til at: privatpersoner, næringslivet og offentlige arbeidsplasser, skal kunne hjelpe til med å forebygge at ansatte blir
langvarig sykmeldte. Dette er særdeles viktig i et marked som stadig er i endring og i et samfunn som nå
også preges av pandemi og en helt ny hybridkontortilværelse – og hvor vi tilbyr nye løsninger og gir råd.
Gjennom dette tar mPOWER et aktivt sosialt ansvar for å få flere i samfunnet til å bli ”kronisk friske”.
Dette har vi gjort og vi vil fortsette å gjøre det gjennom vårt nye og fremtidsbaserte utdanningssystem. De
første diplomerte og sertifiserte mPOWER-agentene ble uteksaminert i juni 2019. Høsten 2019 starter også
undervisningen for å bli mPOWER-businessagent og flere pilotprosjekter i ulike bedrifter ble startet. Våren
2020 ble det tredje kullet uteksaminert og våre faste mPOWER-team møter ble etablert, for å styrke det
faglige og sosiale nettverket til våre mPOWER-studenter og agenter. Høsten 2020 og våren 2021 ble
semestrene hvor online-undervisningen også startet, som et resultat av pandemiens utfordringer med
lockdown og fleksibiliteten vi måtte opparbeide oss, for at alle studentene skulle få delta i undervisningen
– både i klassen og hjemme. I tillegg begynte vi med opplæringen av nye mPOWER-lærere. Våren 2022
startet vi vår første mPOWER-masterklasse, og lanserte flere spennende spesialiseringskurs og andre nye
og innovative kurs, som ble utviklet høsten 2021 – og som vi nå tilbyr både som kurs i klasse, men også
online – for å nå ut til enda flere som vil ta våre kurs og utdannelser.
HVA LÆRER DU SOM mPOWER-STUDENT? Du vil bl.a. opparbeide
deg en tverrfaglig kompetanse innen: stressmestring, mental
trening, relasjonsoppbygging, motivasjon, endringsprosesser,
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 dine medstudenter.
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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 metoder og praktiske råd, inspirasjon, faglig påfyll og kvalitetssikrede empowermentverktøy – 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 og ulike utfordringer i
hverdagen. Målgruppen eller sluttkunden kan være alle, men vi ønsker å bidra aktivt og faglig profesjonelt
med å forebygge at stadig flere blir langvarig sykmeldte, eller isolert og ”inaktivert” i samfunnet vårt.
HVEM KAN BLI mPOWER-STUDENT? Vi tilbyr utdannelsen som en tilleggskompetanse til ulike
yrkesgrupper. Du kan for eksempel være: sykepleier, ergoterapeut, 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, hudpleier,
massør osv.) – eller bare ønsker å starte på en ny utdannelse.

OM mPOWER-UTDANNELSEN:
Grunnpakken (inkluderer modul 1, 2, 3 og 4) gir deg muligheten til å jobbe som en selvstendig
sertifisert mPOWER-agent. Du kvalifiserer da til å bli registrert i vårt mPOWER-system 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 ernæring,
diabetes, utbrenthet, terapeutisk yoga & meditasjon, hormoner, relasjonsstress, kreft med mer.

mPOWER GRUNNPAKKEN (200 timer sertifisering):
Modul 1: Studentene får en medisinskfaglig innføring og kvalitetssikret opplæring innen: stressmestring,
mental trening, empowerment, endringsprosesser, endokrinologi (hormoner), anti-aging, genforskning,
epigenetikk, hjerne-forskning, 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 kurs eller kundebesøk – 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 våre
faglærere. 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/kursdeltageren 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. Hver student vil lære 5-10 mPOWERstandardprogrammer (45-60 min) og videre få utvikle sin egen personlige
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 hjemmeeksamen blir
gjennomført skriftlig, muntlig eller online. Deretter vil alle utføre sin individuelle egenpraksis- og
produktportefølje på prøvekunder med veiledning av faglærere. Når praktisk eksamen, hjemmeeksamen og
eqenpraksis er godkjent vil studenten bli sertifisert og få utdelt sitt eget sertifiseringsbevis, og videre
registrert i selskapets mPOWER-register og inviteres til å bli med i våre mPOWER-prosjekter ute i
samfunnet og ulike bedrifter (for de som ønsker det).
MODUL 4: mPOWER er veldig opptatt av at våre studenter får en innføring i selskapets etiske retningslinjer
og de får også en opplæring i hva taushetsplikt betyr i praksis. Det undervises derfor også i etikk og etisk
forståelse, for å kunne møte mennesker på en bedre måte. Dette er en viktig del av vår “mPOWERkommunikasjon” og det å være en sertifisert mPOWER-agent. I tillegg undervises det i praktisk
businessforståelse- og oppbygning, som gjør at studentene skal kunne se sine
egne muligheter og kunne bruke utdannelsen i et større perspektiv og for å ta
et sosialt ansvar. Det vil også gis mange konkrete businessråd, basert på en
lang og bred erfaring fra lederteamet. I et marked som stadig er i endring,
ønsker vi å bevisstgjøre studentene sin nye spisskompetanse, og ikke minst
hvor den kan være aktuell og brukes i ulike jobbsammenheng.

”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.”
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PRAKTISK INFORMASJON OM UNDERVISNINGEN VÅREN-2022:
UNDERVISNINGSLOKALER/STED: mPOWER-studentene vil ha sine undervisningslokaler sentralt på
Majorstuen eller Grünerløkka i Oslo, i Livslyst & Motivasjon AS sine undervisningsokaler.
SERTIFISERING:
•
•
•

•
•
•

mPOWER-grunnkurset inkluderer obligatoriske forelesninger og deltagelse i modul 1, 2, 3 og 4.
Kurset gir totalt 200 timer sertifisering, og tillater praktisering som sertifisert mPOWER-agent.
For å få diplom/kursbevis og sertifisering, kreves det at man følger obligatoriske forelesninger,
deltar på faglige samlinger og lytter til alle de obligatoriske mPOWER-podcastene. Ved gyldig
fravær avtales det nærmere med hovedlærer hvordan studenten kan ta igjen undervisningen.
Hjemmeeksamen må gjennomføres skriftlig, muntlig eller online etter gitte kriterier og tidsfrister.
Praktisk eksamen, som gjennomføres på de obligatoriske samlingene (hvor to-og-to studenter går
opp til eksamen), må også være godkjent før man kan starte med obligatoriske prøvekunder.
Studenten må til slutt gjennomføre en egenpraksis med 20 prøvetimer/kunder, etter beståtte
eksamener. Annen egenpraksis (kurs o.l.), kan godkjennes ved nærmere avtale med hovedlærer.

NEDBETALING: mPOWER-utdannelsen kan nå også tas på nedbetaling, ved særskilte behov. Studenten,
arbeidsgiveren eller NAV vil da sammen med Marius Engh spesifisere dette nærmere i en egen avtale.

ANNEN PRAKTISK INFORMASJON:
mPOWER-grunnpakken er nødvendig for å kunne legge til spesialiseringsfag i sertifiseringen, slik
som: mPOWER-businessagent utdannelsen eller faglig fordypning innen ernæring, utbrenthet,
diabetes, hormoner, blodsukkerbalanse osv.

mPOWER ER ET SELSKAP SOM HJELPER DEG TIL Å LYKKES I PRAKSIS:
Uansett bakgrunn, så vil vi i mPOWER Academy 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 finne eller
skape din drømmejobb. Vi kan også hjelpe deg med fleksible arbeidstider tilpasset din livssituasjon. Du vil
med din nye mPOWER-fagkompetanse kunne velge om du vil jobbe sammen med oss, starte din egen
bedrift, eller få en dagsaktuell tilleggskompetanse som du kan dra nytte av personlig og der du allerede
jobber. Samtidig vil du som 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, bli endringskompetent 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!
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