
leva & leda fullt ut

är du
redo?

6 MODULER över
12 VECKOR genom
6 1/2-DAGS WORKSHOPS (3 TIM) 

Expandera din medvetenhet,
upplyft din livsupplevelse &
utveckla ditt ledarskap.
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”Ledarskapsutbildningar” har jag gått en och annan förut, 
men UPLIFT som program är så mycket mer att det 

behövs en ny definition. 
 

Att numera kunna leda mig själv; genom den teori och 
pratiska verktyg vi fått, men inte minst genom att jag fått 

insikter om och lärt känna mig själv på ett djupare och 
bredare plan. 

 
Vaknar gladare, är mer tacksam för det som är och det 

jag har, har större tålamod men är också samtidigt 
mycket säkrare var jag står, vad jag vill, och vad jag kan, 

och vart jag ska. 
 

För att summera: Jessicas oerhörda förmåga att förklara, 
fånga in, reflektera, summera, lyfta upp och stärka samt 

UPLIFT programmets komposition har gjort mig till en 
mer fulländad version av mig själv. 

Och för det är jag evigt tacksam!

TESTIMONIALS

TESTIMONIALS



UPLIFT - DEN NYA TIDENS KOMPASS

OM PROGRAMMET

UTVECKLA EN STÖRRE VERSION AV DIG 
Vuxenutvecklingspsykologin visar att vi utvecklas genom livet i förutsägbara 
stadier av psykologisk mognad. Dessa mönster har studerats av psykologer 
sedan 1970-talet, och fältet vuxenutvecklingspsykologi har vuxit fram.

Vertikal ledarskapsutveckling går utöver traditionella metoder för 
chefscoachning – och fokuserar på att utöka ditt tänkesätt. Ledare på en 
högre nivå av vertikal utveckling har visat sig vara avsevärt mer 
framgångsrika i att iscensätta organisationsomfattande transformationer, 
såväl som att leda i en VUCA-värld. Och mer.

För att fungera som ledare och människa i den komplexitet vi verkar i idag 
behöver vi kunna agera ifrån en nivå av "Synnergist’. Idag befinner sig ytterst 
få människor på den nivån av medvetandeutveckling som vår tid kräver.

Oavsett vart du befinner dig idag, ger Uplift dig möjlighet att växla upp och 
agera utifrån en högre medvetandegrad. 

Under 6 träffar möter du dig själv på ett djupare plan tillsammans med andra livsbejakande människor 
och din professionella coach. Uplift är ett transformativt, interaktivt och upplevelsebaserat 
utvecklingsprogram på 12 veckor som öppnar din dörr till att agera utifrån en högre medvetandegrad.  
För dig som längtar efter att få ut mer av livet. Mer av dig. 

I Uplift får du utrymme att bli mer dynamisk, uttrycksfull, färgstark. relaterande, möjliggörande 
OCH känna styrka, balans och harmoni i alla delar av ditt liv.
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Striving in life
Som "Achievist" har du en stark 
drivkraft att vinna i livet och är 
en stjärna på att jonglera 
prioriteringar. Du uppnår 
proaktivt team-mål och sätter 
pragmatiska planer. Du söker 
efter vad mer som är möjligt 
och lever ett rikt liv där du ofta 
är upptagen och sällan känner 
att du har tid. För dig skapar 
feedback bättre resultat och 
du har en fantastisk förmåga 
att utvecklas. Samtidigt som 
ditt driv skapar resultat längtar 
du efter balans.

ACHIEVIST
Flourishing in life
Som "Synnergist" står du i din 
fulla kraft: trygg, kreativ och
modig. Du är i kontakt med ditt 
grundläggande behov av mening, 
relation och äkta glädje. Du möter 
med lätthet människor där de är 
för att gemensamt skapa 
förståelse och riktning. Du 
förlöser talang, motivation och 
kreativitet i dig själv och andra. 
Du är inspirerande och 
karismatisk, en person som andra 
vill följa. En sann, själfull 
kommunikatör. Du lever och 
leder i din fulla potential.

SYNERGIST
Thriving in life
Som "Catalyst" är du ditt 
autentiska jag,  i kontakt med 
ditt livs syfte och bryter 
normer. För dig är livet en 
resa där du utforskar allt. Din 
nyfikenhet riktar du även mot 
din inre värld och utvecklar 
din fulla medvetenhet. Du har 
full balans mellan din respekt 
för dig själv och andra. Det gör 
dig till en kraftull förändrings- 
ledare och samarbetspartner. 
Du har förmågan att integrera 
olika grupper och perspektiv 
som genererar innovation.

CATALYST

Är du redo att öppna dörren till din expanderade medvetenhet, 
ett högre ledarskap och ett mer meningsfullt och bättre liv? 
Då är UPLIFT för dig. Programmet som lyfter din livsupplevelse 
och transformerar ditt ledarskap. 



PERSONLIG GUIDEBOK

ENKEL TILLGÅNG TILL MATERIAL ONLINE

VÅRA GEMENSAMMA TRÄFFAR

SÅ HÄR FUNKAR UPLIFTPROGRAMMET

Varje del i utbildningen hittar du också som "Modulens övningar" i din 
personliga guidebok. Den laddar du ner på din dator och kan välja att printa ut 
så du kan skriva ner dina reflektioner, insikter. Övningarna är till för att ge dig 
fördjupat stöd och jobba vidare mellan våra sessioner. Några enstaka 
uppgifter är obligatoriska inför respektive session då vi ses, många är frivilliga 
som du gör för att du vill och kan jobba mer med kursen. 

Boka in tid för dig själv och din reflektion och inspriation mellan våra 
gemensamma sessions redan nu så att du kan göra dem i tid och i lugn och ro. 
Om du avsätter en timma i veckan för detta under kursens gång så kommer 
du att komma lång. Avsätter du ännu mer tid kommer du ännu längre :-) 

Våra gemensamma träffar på torsdagar sker via online-mötesportalen ZOOM. 
Varje vecka är det samma möteskod: 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82927122240

Försök att komma i god tid till varje session. Gör det bekvämt för dig där du 
väljer att vara och sitta. Bekvämlighet och avskildhet spelar roll för din 
närvaro och möjlighet att på bästa sätt ta dig an programmet. 

Du får tillgång till kursplattformen genom ett mail med inloggningsuppgifter. 
Inför varje vecka får du videomaterial att titta på ( ca 30 min material ) som 
sätter igång tankar och förbereder dig inför nästa träff. Du får inspiration, teori 
och ramverk som öppnar upp nya och fler perspektiv.

Inför första gången vi ses tittar du på Introduktionen samt Modul 1, därefter 
ser du Modul 2 inför dag 2, Modul 3 inför dag 3 etc etc.

PROFESSIONELL COACHNING

Innan eller under 
programet med Jessica 
bokar du in ditt första 
fria coachtillfälle.

Individuell coachning 1 Individuell coachning 2 Gemensam coachträff

Efter programmet bokar 
du in ditt andra fria 
coachtillfället där du får
fördjupa och förankra 
ditt expanderade jag.

I slutet av kursen har vi 
en träff där vi 
tillsammans reflekterar 
över veckorna som gått. 



Övat upp din medvetna närvaro och har större påverkanskraft
Fördjupat ditt autentiska ledarskap genom ökad självmedvetenhet
Har en starkare relation, tillit till dig själv och andra
Står stadigare när det blåser och har lättare att fatta beslut

Expanderat ditt engagemang, dina förmågor & fokus
Vuxit din ledarskapskapacitet och din påverkan som ledare
Känner större säkerhet, tydlighet, mod, balans, harmoni & energi
Får andra att samarbeta mer och hittar synergier ( metasystematisk förmåga )

Öppnat upp för fler perspektiv och ser andras behov
Frigjort din tid och expanderat din livsenergi
Har en kompass, syfte och riktning framåt
Har påbörjat din vertikala förståelse och evolution och kan leda dig själv och andra från den

VART ÄR DU 
NÄR KURSEN 
ÄR KLAR?

12 veckors personlig transformativ ledarutveckling
6 faciliterade gruppcoachnings-sessioner á 3 h varannan vecka 
6 moduler med förinspelat videomaterial inför varje modul 
6 utskick med reflektionsövningar för vidare arbete mellan sessionerna
1 Personlig guide-och reflektionsbok 
2 st 30 minuters personlig coachning med Jessica Löwenhielm

4 st självskattningsverktyg för ditt autentiska ledarskap 
2 st självbedömingsrapporter som feedback på din medvetna och omedvetna påverkan 
4 modeller för medvetandeutveckling
6 verktyg för att förstärka din relationella och kommunikativa förmåga
10 st beprövade & transformativa visualiseringar för fortsatt utforskande och växande
1 exklusivt nätverk av medvetna, ambitiösa och syftesdrivna ledare 
FAQ i medlemsportalen för frågor, tips och åtagande under kursen
Tillgång till materialet i minst ett halvår 

V 4 - Torsdagar 08:30-11:30 - Jan 26  |  Feb 1 9, 23  |  Mar 9, 23, 30 
V 16 - Torsdagar 08:30-11:30 - Apr 20, 27  |  Maj 11, 25  |  Jun 6, 22 

 
 

15.000 sek inkl moms för privatpersoner
20.000 sek ex moms för företag
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UPLIFT PROGRAMMET 
FUNKTIONER, FÖRDELAR OCH INVESTERING

VAD INGÅR?

INVERSTERING

KURSSTARTER VÅREN 2023



www.wholly.se

+47 (0) 708 83 63 89 

jessica@wholly.se 

Jessica Löwenhielm

 wholly_muse

Jessica är organisationskonsult inom Enterprise Evolution to Teal och
är en livs- och ledarskapscoach med mycket lång erfarenhet. Jessica är
specialiserad på att utveckla och leverera relationsledarskap och
vertikala transformativa coachingprogram. Jessica tar människor,
företagande och resultat till en helt ny nivå. Hennes passion är att
expandera människors liv, lyfta ledarskap och utveckla organisationer
som skapar en hållbar och kärleksfull värld.

Som klient till Jessica utvecklar du din ledarskapskapacitet genom att
expandera din närvaro, självmedvetenhet och fördjupa din kontakt
med ditt högre jag. Jessicas sätt att utveckla individer och ledare är
inifrån och ut. Du integrera helheten i din potential: större sinne, öppet
hjärta och själ i handling. Det skapar tur och synkronisitet i ditt liv.

Innan Jessica ägnade sin tid att höja mänskligt medvetande var hon en
erfaren ledare med mer än 15 års erfarenhet av affärsverksamhet och
transformationer inom internationella och nordiska organisationer
(FMCG, Banking/Insurance, Education, Media). Jessica har en magister-

JESSICA LÖWENHIELM  

LETS CONNECT, CO-
CREATE & ELEVATE! 

MBA, ICF Accredited Coach (ACC), CertIfied 
Professional Co-Active Coach (CPCC), Certified 
Relational Organisation Gestalt Practioner, Certified 
EQ Coach, Stage Shift Coaching Certificate & VHLP

TESTIMONIAL COACHING

Coachingresan med Jessica har varit livsomvälvande. Jessica var
exakt den katalysator jag behövde på min förändringsresa. Jag är
djupt imponerad av Jessicas lyhördhet, skicklighet och kompetens
och över hur hon vid varje ny session kände av och gav mig exakt vad
jag behövde för att komma vidare. 

Men Jessica är en stjärna på detta, hon har coachat mig till nivåer av
mig själv jag inte ens såg fanns inom mig. Såväl privat som i arbetet,
som företagare, specialist, kollega och ledare. Hon har en enorm
känsla, erfarenhet och kunskap - under vår tid tillsammans hitintills
har hon genom ett enormt register av verktyg och metoder fått varje
coaching till ett stort kärleksfullt wow. Hon har coachat mig till
självkänsla, hittat min styrka, mod och mitt syfte i livet.

Världens bästa coach! Rekommenderar Jessica varmt och kan
personligen gå i god för att valet att låta mig coachas av Jessica är ett
av mitt livs bästa och jag kommer fortsätta med det. Coachning i sig
är så utvecklande. 

SOFIA KARLSSON, 
COACH & KONSULT

Together with her strategic corporate experience and strong business
acumen and, most importantly, her later stage perspective, she brings
a deeply felt consciousness and commercial insight to her transform-
ative work in leadership development and enterprise evolution.

Jessica is a wonderful person, an amazing elixir of passion, love,
vulnerability and graciousness … with a tremendous capacity to
understand and heal self and others. Jessica brings her soul to her
coaching and personal self-awareness, and shines the light on
shadow to free us from the past. 

PAULA ULANDER, 
JURIST & GRUNDARE

ANTOINETTE BRAKS, PHD, CEO

PAULA ULANDER,  JURIST & GRUNDARE

SOFIA KARLSSON, COACH & KONSULT

VÄLKOMMEN TILL EN KURS SOM EXPANDERAR 
DIG, DITT LIV OCH DITT LEDARSKAP!

Coachningen med Jessica har förändrat min relation till mig själv och
haft en inverkan på alla mina viktiga relationer, både privat och
yrkesmässigt. Det här är den största gåva jag kunde ge mig själv och
en av de bästa investeringar jag har gjort!

 examen i företagsekonomi 
från Göteborgs universitet, 

Handelshögskolan.


