
Whole Person Process Facilitation 
(WPPF) 

Mångfald är mer än ett modeord! Använd 
WPPF i planering och genomförande av 
möten, utbildningar och konferenser och ta 
tillvara på hela potentialen i individ, grupp 
och organisation.  

Du lämnar denna upplevelsebaserade utbildning med:  

•En arbetsform som är lämpad när man stegvis bearbetar och utvecklar  
  information för att snabbt nå konkreta resultat, t ex vid styrelsemöten,  
  projektmöten, beslutsmöten och utbildningar. 

•En enkel metod som fångar potentialen i individer och organisationer. 

•En mötesprocess som bidrar till att skapa en livsberikande arbetsmiljö. 

•En metod som ger kreativa lärmiljöer - alla är delaktiga på lika villkor.   

•En mötesmetod som bidrar till nya lösningar och effektiv implementering. 

•Beslutsmetoden ”Five to Fold” – för kreativt beslutsskapande. 

•En introduktion till hur du använder WPPF i distansmöten. 

Vi utforskar bl a: Hur man väcker entusiasm och engagemang. Hur man 
skapar utrymme för intuition och kreativitet. Hur vi tar hänsyn till olika 
lärstilar i mötet. Hur energinivån hålls på hög nivå genom hela mötet. Hur 
vi tar hänsyn till gruppens/individens tillstånd. Hur beslut kan fattas med 
full delaktighet och kvalitet. Hur vi arbetar med helhetsperspektiv i 
förberedelser, genomförande och uppföljning. 

The Genuine Contact™ program erbjuder ett holistiskt arbetssätt för att nå framgång i  
din verksamheten. Programmet ger din organisation möjlighet att uppnå en gemensam 
riktning och rörelse mot större framgång, inspirerad av sin kreativa energi.  
Alla våra kursledare är auktoriserade ledare i The Genuine Contact™ program. 

Under kursens tre dagar använder vi WPPF som lärprocess. Du får praktiskt 
uppleva mötesformen samtidigt som du lär. Teori varvas med egen reflektion, 
samtal i grupp och praktiska övningar. Du får göra din egen mötesdesign. I 
vårt uppföljningsmöte utvärderar vi effekter av kursen, utbyter erfarenheter 
och tar nästa steg. Du får du uppleva hur vi använder WPPF i distansmöten. 
Efter utbildningen har du tillgång till våra globala mötesplatser för 
kontinuerligt lärande/utveckling. 
 

Mer info & anmälan? Se www.openspaceconsulting.com eller kontakta Thomas 
på telefon 0709-98 97 81 eller epost thomas@openspaceconsulting.com  
Vi erbjuder även företagsinterna kurser!  
 

 

 



Välkommen till kursen: Whole Person Process Facilitation 

BEYOND PERFORMANCE GROUP 
Your access to Genuine Contact™ Power 

Open Space Consulting arbetar med att frigöra livskraft i människa, 
organisation & samhälle. Genom samarbetet i Beyond Performance Group 
erbjuder vi ett spektrum av konsulttjänster.  

För mer information om hur du kan släppa loss krafterna i din organisation 
besök gärna www.openspaceconsulting.com eller kontakta Thomas Herrmann 
på telefon 0709-98 97 81 eller via Epost: thomas@openspaceconsulting.com  

CONSULTING 

Plats/vägbeskrivning: Gaia Life Kursgård, Fjärås ca 3,5 mil söder om 
Göteborg. Från Gbg Central kan du ta pendeltåget till Kungsbacka där 
vi hämtar upp alternativt ta taxi “in i skogen”. Adressen är Gamla 
Tostaredsvägen 210. Hitta på Eniro. 
 
Mat: Samtliga måltider ingår. Det serveras lagad vegetarisk mat till 
lunch & middag. Vänligen meddela Thomas vid behov av specialkost!  
  
Din investering  för kursen är 10 900 exkl moms. Övernattning o 
frukost erbjuds för 400kr/natt (delat rum). Har du svårt att betala hela 
kurskostnaden? Studenter, pensionärer och ideella föreningar mm kan 
diskutera kompletterande sätt att betala del av kurskostnaden. 

Frågor?  
Har du frågor om kursen eller något praktiskt - ring Thomas 
Herrmann på telefon +46 (0)709-98 97 81.  
 
 
 

Här kommer praktisk information inför kursdagarna i början 
av mars. Vi har lyckats få plats i en fantastiskt mysig kursgård 
i de djupa halländska skogarna, nära sjön Lygnern. 
Välkommen! 
 
Tid – 4-6 mars 2013 
Måndag  10.00 – 18.00, kaffe från 09.30, middag kl 18.00. 
Tisdag     09.00 – 17.00, middag kl 17.00 
Onsdag   09.00 – 16.00  

http://www.openspaceconsulting.com/
mailto:thomas@openspaceconsulting.com
http://kartor.eniro.se/query?what=map_yp&search_word=gamla%2Btostaredsv%C3%A4gen+210+fj%C3%A4r%C3%A5s

