
leva & leda fullt ut

är du
redo?

Uppfyll ditt syfte & öppna upp till
din fulla potential. 

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

Expandera din livsupplevelse &
upplyft ditt självledarskap.

 

 

UPLIFT PROGRAMMET

KURSSTARTER:  
2022 VECKA 35 & 41 
2023 VECKA: 4 & 16

0708 -836389
jessica@wholly.se 
www.wholly.se



ÄR DU REDO?

 
 

Är du redo att skapa nästa kapitel i ditt liv? 
Vill du känna dig mer närvarande och njuta av

vad varje dag har att erbjuda? 
Vill du mogna och expandera potentialen i allt

du är och ska vara? 
Vill du hitta ditt livs syfte och skapa din

drömkarriär och tillvaro?
Vill du utvecklas och öka din medvetenhet och

din livsupplevelse? 
Vill du utveckla ditt ledarskap och förmåga att

relatera, navigera och kommunicera mera?
 
 

 

DÅ  ÄR  UPLIFT  FÖR DIG!
- programmet som expanderar  dig, lyfter din

livsupplevelse och transformerar ditt ledarskap
 
 

 
 

Att frigöra den kapacitet och potential du
vet att du har men inte vet hur du hittar?

 
 
 

 



”Ledarskapsutbildningar” har jag gått en och annan förut,
men UPLIFT som program är så mycket mer att det behövs

en ny definition. Det här är verklig inre utveckling som
expanderar alla delar av dig och din potential i livet.

 
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!
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STADIER AV VERTIKAL LEDARUTVECKLING
Vår förmåga att leda hänger ihop med vår inre utveckling. 

HAR DU HÖRT TALAS OM
VERTIKAL UTVECKLING?

Alla människor utvecklas individuellt, på sitt
sätt, men i vissa aspekter följer vi alla ett
antal tydliga mönster. Dessa mönster har
studerats av psykologer sedan 1970-talet,
och fältet vuxenutvecklingspsykologi har
vuxit fram som en valid lins för mänsklig
utveckling; vi utvecklas i förutsägbara stadier
av psykologisk mognad.

Vertikal ledarskapsutveckling går utöver
traditionella metoder för chefscoachning och
traditionell ledarskapsutbildning – och
fokuserar på att utöka ditt tänkesätt. Vertikal
utveckling är  en nyckel till såväl
ledarskapsutveckling som organisations- och
samhällsutveckling under detta århundrade.

Varför skulle det vara av intresse för dig?
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.

Expansion av vårt tankesätt kommer genom
att hjärtat öppnar och utvecklar våra inre
känslomässiga förmågor, det vill säga vår
relation till oss själva, de andra och de system
vi verkar i.

Högre stadier av vertikal utveckling
korrelerar också med högre nivåer av
medvetande, vilket gör det ännu vackrare
och viktigare; Upplyftning av livserfarenhet,
hög ledarskapsnivå och därmed förmågan att
leda i mer komplexitet. För mänsklig
expansion, bättre ledarskaps och
organisatorisk transformation.



UPLIFT - DEN NYA TIDENS KOMPASS
Vår förmåga att leva & leda hänger ihop med vår
psykologiska mognad och medvetandegrad.

OM PROGRAMMET
Uplift är ett modernt, individutvecklingsprogram som öppnar dörren till din medvetandeutveckling, för
dig som längtar efter att få ut mer av livet. Mer av dig. 

Syftet med programmet är att skapa en djupare förståelse för hur vi som människor utvecklas och
växer, lära dig se vart du själv är, vill bli och vad du kan göra för dig själv och andra i att medvetet
utveckla den resan. Förstå hur det kan ge ringar på vattnet i alla delar av ditt liv och dina kontexter.
Detta är en inre resa. som du gör ihop med en professionell coach och andra livsbejakande
ledare/människor.

Detta är ett transformativt, interaktivt upplevelsebaserat 12-veckorsprogram för dig som vill bli mer
dynamisk, uttrycksfull, relaterande, möjliggörande, färgstark OCH vill känna styrka, balans och harmoni i
alla delar av ditt liv.
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UTVECKLA EN STÖRRE VERSION AV DIG 
Vuxenutvecklingspsykologin har visat oss att vi utvecklas genom livet i förutsägbara stadier av
psykologisk  mognad, vilket korrelerar med vår medvetandeutveckling och påverkar hur vi ser på oss
själva, andra och världen. Det korrelerar också med vår förmåga att leda oss själva och andra.

"Synnergist’ är ett psykologiskt utvecklingsstadie dit visa få av oss tar sig under livet men många bara
drömmer om.  Det är det stadie som vi behöver nå och agera ifrån för att kunna leda och leva i den
komplexitet vi verkar i idag.

Att vara ‘Synnergist’ innebär att du står i din fulla kraft: trygg, kreativ och modig. En person som både du
själv och andra fullt ut litar på. Du har hittat ditt syfte och din inre motivation och mening, och lyssnar till
den som en kompass för dina val i livet.

Du är medveten och själfullt närvarande på en kognitiv, emotionell och fysisk nivå. Du känner dina
styrkor och ‘blind spots’. Du navigerar ditt eget medvetande för att proaktivt växa och utvecklas. Du
förmår skapa värde i alla situationer.

Du har tillgång till fler, större perspektiv och har utvecklat förmågan att göra meningsfulla kopplingar
mellan dem. Din metasystematiska förmåga är väl utvecklad. Du är bra på att hantera och relatera i
ständig förändring. Det gör att du samskapar starkare initiativ, du fattar bättre och mer långsiktiga
beslut och skapar hållbarhet i alla aspekter.

Du kommer i kontakt med ditt grundläggande behov av mening, relation och äkta glädje. Du möter du
med lätthet människor där de är för att gemensamt skapa förståelse och riktning. Du förlöser talangen,
motivationen och kreativiteten 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. Du är i balans och sammankopplad med det bästa för andra,
samhället och världen i stort.

 



FÅ DITT "START-KIT"  TILL EN 
LJUS FRAMTID & MER DU

Kultivera-mig-Kompassen
 En solid plattform för hur du vill leva & leda dig
själv nu i syfte att också lyfta andra i ditt team
och din organisation samt i alla delar av ditt liv.

 
 

Mina-Sabörer-Checken: 
En medvetenhet om vilka som är dina

begränsande mönster & limiterande strategier
som hindrar dig i utmaning,  orsakar din stress,

ångest, tvivel, frustration, ånger, skam och skuld.
 
 

Blivande-Jag-Kartan 
En tydlig bild över vem du är på väg att utvecklas
till, vart du ska och varför: din inre ledare, ditt livs

syfte, din riktning & vägen framåt.
 
 

Vertikala-Ledarskaps-Spiralen 
Ett ramverk & verktyg för din fortsatta

 medvetande- & ledarskapsutveckling för
 kontinuerlig utveckling av dig själv och de du 

känner ansvar att leda.

PÅBÖRJA DIN MEDVETNA
EVOLUTION I DITT LIV & LEDARKSAP
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UPLIFT PROGRAMMET 
VAD INGÅR?

VART ÄR DU NÄR
KURSEN ÄR KLAR?

FUNKTIONER, FÖRDELAR OCH INVESTERING
12 veckors transformativ personlig utveckling
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 & 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 år 

Övat upp din medvetna närvaro & 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 & har lättare att fatta beslut

Expanderat ditt engagemang, dina förmågor & fokus
Vuxit din ledarskapskapacitet & 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.

INVESTERING

15.000 sek inkl moms för privatpersoner
20.000 sek  ex moms för företag

KURSSTARTER HÖST 2022 & 2023:
V 42- TISDAGAR 14:00-17:00, Kursdatum: 18/10, 25/10, 8/11, 22/11,  6/12 & 13/12

V 4 - TORSDAGAR 08:30-11:30, Kursdatum: 26/1, 9/2, 23/2, 23/3 & 30/3
V 16 - TORSDAGAR 08:30-11:30, Kursdatum: 20/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6 & 22/6 



"Så kärleksfullt, insiktsfullt och tillåtande. Fantastisk blandning av
övningar och teori. Utvecklande och så mycket kunskap som vi alla

delade och fick med oss. WOW vilket Uplift!"
 

"Otroligt värdefullt att få hjälp att reflektera kring mitt syfte och mål
med livet, värderingar, önskade värderingar, skuggsidor, hur jag har
levt mitt liv hittills och hur jag kan välja att leva mitt liv från och med

nu. Dessa livsfrågor är grunden till allt och avgör hur jag är som ledare
och medmänniska. Stödet och kärleken från de övriga deltagarna i

gruppen är något jag kommer att bära med mig för lång tid framöver."
 
 

"Jag är hel. Jag är mig själv. Jag är mitt vuxna JAG! Jag har blivit mindre
arg, frustrerad och ältande. Jag har blivit kärleksfullare, gladare och
varmare. Är i i mitt hjärta mycket mer än i min hjärna. Och det är så

befriande. Jag lever! ”
 

”Äntligen har jag en vetenskapligt förankrad förklaringsmodell för den
utvecklingsresa som jag själv lotsar mina kunder igenom i mitt jobb
som ledarskapskonsult. Den stora behållningen var att vecka efter
vecka komma in i ett sammanhang där jag själv fick möjlighet att

utvecklas, få tillgång till många fler perspektiv på hur jag kan lyssna in
till och kommunicera mitt eget hjärtas röst”. 
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www.wholly.se

+47 (0) 708 83 63 89

jessica@wholly.se

Jessica Löwenhielm

 wholly_muse

Jessica is a highly experienced Life & Leadership Coach and Organizational Consultant in
Enterprise Evolution to Teal. Jessica develops individuals & leaders from the inside-out to
integrate the wholeness of their potential: bigger mind, open heart and spirit in action. 
 
Jessica grows her clients leadership capacity by supporting her clients develop their holistic
presence and self awareness, uplifting their life experience and consciousness, supporting their
soul evolution, attracting greater serendipity and synchronicity into ones’s life experience
through more conscious aspirational self expression. 
 
Jessica enables her clients to grow as leaders by inviting them to develop their aspirational self
and deepen their self-awareness. With her guidance, they discover how to build a more
conscious leadership presence to attract greater serendipity and synchronicity into their life
experience and advance their soul evolution. 

Before devoting all her time in the service of helping people grow and contributing to uplifting
human consciousness Jessica was an experienced leader with more than 15 years' experience
working deeply with leadership, business operations and transformations within international
and nordic organisations (FMCG, Banking/ Insurance, Media & Education). She holds a Masters
degree in Business Administration from University of Gothenburg, School of Business,
Economics and Law. 

Jessica now specialises in developing and delivering relational leadership and vertical
transformative coaching programs that will take people and enterprise, outcomes and
contribution to a whole new level. Her passion is to transform people's lives, uplift leadership and
develop organisations so we all flourish as part of one larger whole and co-creating a more
loving world.

 JESSICA LÖWENHIELM

 WHOLLY AB

LETS CONNECT, CO-
CREATE & ELEVATE! 

WHOLLY
REALIZING HUMAN

POTENTIAL

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



leva & leda fullt ut

du är 
redo! 

STARTA DIN EXPANSION 
& EVOLUTION NU 

6 MODULER
12 VECKOR
6 1/2-DAGS WORK SHOPS (3 TIM) 

Expandera din livsupplevelse &
upplyft ditt ledarskap.

 

 

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

FREER MIND,
BIGGER HEART,
MORE SOUL,
GREATER YOU
 


