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Det finns olika behov beroende på var i utvecklings processen vi tittar och därför finns utvecklingspaketen i 
MINI, MEDIUM och PREMIUM paket. Detta underlättar för dig eller er som fattar beslut att på ett så enkelt sätt  
skapa ett så effektivt samarbete som möjligt i er strävan till ett holistiskt ledarskap. 

Målsättning är att stötta er i den processen genom ett upplevelsebaserat och praktiskt lärande samt genom att 
agera ledarstöd i den speciella situation företaget befinner sig i. Dvs att alla lösningar skräddarsys efter era 
speciella behov.  

Fördelen med det holistiska ledarskapet är den synergieffekt som helheten i den så kallade F-R-P triaden 
skapar och som ligger till grund i det holistisk ledarskapet. Vi vågar påstå att effekten blir kraftfullare, insikterna 
djupare och lärandet bredare genom att det synsättet hela tiden kombinera det teoretiska lärandet med 
praktiska övningar. 

Syftet är att hjälpa redan kapabla människor att bli mer kapabla genom att på ett begripligt, roligt och 
inspirerande sätt utbilda människor i sina egna styrsystem för att kunna skapa nya kraftfulla och tydliga 
strategier i sina liv. Det är det här som är kärnan i det holistiska ledarskapet, vårt fokus ligger i att skapa mer 
engagerade medarbetare som har mer energi och som känner sig starkare, piggare, gladare och mer tillfreds 
med sig själva och sin egna obegränsade förmåga. 

BURNING DESIRE - Det vi vill att kunden upplever efter genomgången utbildning 

Utbildning >> INSIKT >> Rätt åtgärd >> TILLÄMPNING 

Alla delar föregås av en tvåtimmars primingsession då vi kommer till er för att berätta om vad som 
komma skall och för att starta processen på en gång. Alla kommer att få med sig några verktyg att jobba 
med redan här som sätter fart på den kreativa och lösningsfokuserade delen av vår fantastiska hjärna.  

Nedanstående paket passar företag med  < 20 anställda - Vid mindre företag så anpassas innehållet 
utefter kundens behov.  
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MINI 

• En första två timmars primingsession för att kick-starta processen där vi går igenom F-R-P modellen 
och genomför en enkel övning som skapar insikt. Alla få med sig hemövningar inför utbildningsdagen. 

• En hel utbildningsdag för alla anställda på temat F-R-P modellen för att skapa insikt, alla deltagare 
erhåller ett diplom på genomgången utbildning, detta är grunden i det holistiska ledarskapet.  Fokus är 
glädje, inspiration, motivation och utveckling.  

MEDIUM 

• En halvdag med syfte att utbilda ledningsgruppen i de olika delarna av F-R-P modellen, fysiologi, 
relationer och psykologiska strategier. Syften med detta är att skapa starka, engagerade ledare. 

• Två hela utbildningsdagar på temat F-R-P modellen, kommunikation, coachande förhållningssätt 
och ledarskap 

• Tre gruppcoachingtillfällen med 6-8 personer per grupp (Alla anställda i företaget genomgår dessa 
gruppsessioner) 2h per tillfälle. Gruppcoaching skapar förutsättningar som ökar effektiviteten, motivationen 
och välbefinnandet i gruppen. Vi tydliggör mål och delmål utifrån företagets övergripande mål och strategi. 
Vi identifierar vilka hinder som finns och hur man undanröjer dessa för att nå uppsatta mål. Vi tydliggör mål 
och delmål utifrån företagets övergripande mål och strategi. Vi identifierar vilka hinder som finns och hur 
man undanröjer dessa för att nå uppsatta mål. 

PREMIUM 

• En halvdag med syfte att utbilda ledningsgruppen i de olika delarna av F-R-P modellen, fysiologi, 
relationer och psykologiska strategier. Syften med detta är att skapa starka, engagerade ledare. 

• 2 x 4 heldagars utbildning i holistiskt ledarskap enligt F-R-P modellen, kommunikation och 
värderingar. Syftet med detta är att starta kraftfulla, flexibla och engagerade medarbetare som med kraft 
och energi själva är med och påverkar skeendet i sina liv. Prestationen grundar sig i hur bra vi hanterar vår 
energi 

• Företagets totala kapacitet att utföra arbete är mer än summan av alla individers kapacitet inom företaget 
och därav inkluderar detta paket Individuell Professionell Coaching enligt F-R-P modellen (50 
tillfällen á 45min)  

• Stora ledare är förvaltare av organisationens energi och ledarna måste kunna mobilisera, fokusera, 
kanalisera, förnya och öka andra människors energi och för att kunna göra detta på ett enkelt och bra sätt 
ingår Executive coaching/Chefscoaching ( 10x3h)  

FÖR PRIS: BEGÄR OFFERT 
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”Utbildningarna är processinriktade vilket innebär att du på ett unikt sätt är delaktig. Det är dina 
tankar, ideér och attityder som formar utbildningen. Med vår gedigna erfarenhet av människors 
utveckling kan vi ge dig de verktyg som gör skillnad på riktigt.” 

Den Holistiska ledarskapsutbildningen ger dig möjlighet att lära dig metoder för att förändra beteenden i din 
personliga ledarstil som du vill göra mindre av, och börja göra mer av det du är riktigt bra på. Du lär dig att 
identifiera din roll utifrån dina styrkor, och möjlighet att utveckla din professionella identitet och integritet 
med utgångspunkt från den egna värdegrunden, etik och organisationskultur. 

Vi jobbar med professionell utveckling av människor via Professionell coaching, förändringsledning, praktisk 
psykologi och utbildning. Allt i vår utbildning bygger på evidensbaserade metoder, vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

Våra metoder utgår ifrån beteendevetenskaplig forskning, change management, organisationsutveckling, 
emotionell intelligens och avancerade coaching tekniker. 

Syfte 
Utbildningens mål och syfte är att ge deltagarna en fördjupad kunskap och erfarenhet i sitt Holistiska 
ledarskap. Utbildningen är intensiv och högt engagemang och feedback är viktiga ledord i allt vi gör. 
Vi använder oss av  metoder utvecklade inom det beteendevetenskapliga forskningsområdet, som betyder att 
ni på ett konkret sätt kan använda nya verktyg i er personliga och professionella vardag. 
. 

Lösning 
Genom det upplägg som vi presenterar kommer ni lättare komma fram till målet och troligtvis också hitta nya 
vägar in i framtiden. Det kommer även att resultera i att var och en av de anställda kommer att få insikter och 
värdefulla verktyg att använda sig av i sina liv för att skapa, förvalta och sprida engagerande energi.  

Över tid innebär detta att du har möjlighet att få kontroll över ditt liv och allt du företar dig. Din förmåga att 
koncentrera dig på dina uppgifter, att prioritera och fatta beslut. Framför allt ökar din förmåga att avgöra vilka 
mål och visioner som du verkligen vill genomföra i detta nu. Du kommer att uppleva att du har mer tid och 
energi än du kan ana och framför allt att du har möjligheten att känna dig mer levande och närvarande i det 
som pågår i ditt liv just här och nu. 

Obs!  

Allt innehåll i utbildningen anpassas efter kundens specifika behov. Utbildningen syftar till att få 
varje individ och företaget som sådant att förstå och nå sin fulla potential, skapa riktning, struktur 
och drivkraft i en kraftfull positiv riktning. 

Vänligen 

Nikola Tramontana  

Diplomerad Professionell Coach, NLP Business Communication Practitioner 
Leg. Naprapat, Avancerad Holistisk Tränare 



 


