
Whole Person Process Facilitation 
 (WPPF) 

Hvordan nyttiggjør vi intelligensen, kreativiteten 
og kraften i et team eller i hele organisasjonen? 
Å anvende såkalt Whole Person Process 
Facilitation (WPPF) i forberedelsen og 
gjennomføringen av personalmøter, teamarbeid, 
kurs, konferanser og beslutningsprosesser åpner 
for å omskape potensial til givende resultater. 

Du kommer til å forlate denne opplevelsesbaserte utdanningen med:  
•  Et sett av holdninger og konkrete verktøy for å involvere hele mennesket i 
   utviklings-, lærings- og beslutningsprosesser, ikke bare ”hodet”. Dette bidrar til å 
   synliggjøre og nyttiggjøre potensialet til individer og organisasjoner. 
•  Et møteverktøy som bidrar til å skape synergieffekter, et vekstfremmende 
   arbeidsklima og merverdi. 
•  En metode som understøtter kreative læringsmiljøer der alle er delaktige. 
•  En arbeidsform som ofte er hensiktsmessig for å stegvis utvikle og bearbeide  
   informasjon og raskt oppnå konkrete resultater, for eksempel på ledermøter, 
   i teamprosesser og under kompetanseutvikling. 
•  Et møteverktøy som åpner for nye løsninger av høy kvalitet, velfunderte 
   beslutninger og inspirert handling for en effektiv implementering. 

Vi utforsker blant annet: Hvordan vekker vi entusiasme og engasjement? Hvordan 
skaper vi rom for intuisjon og kreativitet? Hvordan lar vi dette få nedslag i 
praktisk handling og konkret nytte? Hvordan tar vi hensyn til ulike lærestiler? 
Hvordan åpner vi for et høyt energinivå gjennom hele møtet? Hvordan tar vi 
hensyn til gruppens og individenes tilstand? Hvordan arbeider vi med et 
helhetsperspektiv i forberedelser, gjennomføring og oppfølging? 

Lars Steinberg er sertifisert WPPF-trener. Ta gjerne kontakt med Lars på telefon 
+47 - 41 45 81 94 eller via e-post lars@energyupgrade.net for mer informasjon eller en 
konkret avtale. Mer informasjon om andre kurs- og treningstilbud samt prosessbistand 
med hensyn til møter, samlinger og konferanser finner du på www.energyupgrade.net. 

Under våre utdanninger anvender vi WPPF i læringsprosessen. Du opplever dermed 
møteformen samtidig som du tilegner deg dens filosofi og konkrete verktøy. Det 
veksles mellom teori, egen refleksjon, gruppearbeid og praktiske øvelser. Du får 
anledning til å utveksle kunnskap, utforske nye perspektiver sammen med andre og 
trekke læringen inn i egen arbeidssituasjon. Etter utdanningen har du tilgang til våre 
fysiske og internettbaserte nasjonale og internasjonale møteplasser for kontinuerlig 
læring og utvikling. 


