
BLI DEN DU ÄR I DET DU GÖR

HELHJÄRTAD FÖRETAGERSKA
– 3 naturliga steg till f low –

Öppet nu för anmälan  
till nästa kurs-start:  
den 22:a september 2017!
Kursen riktar sig till dig; kreativ kvinnlig entreprenör som under livets 
resa tappat bort delar av dig själv, ditt kreativa flöde och passionen för vad 
du gör. Du känner av en inre stress, känner dig ”ur kontakt” och lite vilse. 
Jag guidar dig tillbaka till ditt naturliga flöde, genom en 90-dagars trans-
formativ process som ger dig kartan till din livsuppgift, vänder dina störs-
ta misslyckanden till dina främsta tillgångar och avslöjar ditt o-kopierbara 
erbjudande till världen. Resultatet är inre frid, kreativt flöde, glädje, när-
varo och en djup känsla av mening.

FÖR BRA FÖR ATT VARA SANT? 
Tvärtom, du tar helt enkelt tillbaka det som naturligt tillhör dig!  
Du kommer uppleva det som enklare och mycket mer naturligt!
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Vem är jag?
Jag skulle kunna titulera mig som Sveriges främsta Feedback-givare utan 
att ljuga . Ett liv präglat av passion för det jag gör har fört mig genom 
både högt och lågt och lagt en stabil erfarenhetsbaserad grund att stå på. 
Min kunskap kommer inte främst ur böckerna, utan via egen erfarenhet. 
Det är min största tillgång.

Jag heter Josefin Lassbo och den här kursen är min gåva till dig - mitt sätt 
att ge vidare det jag själv övat på ett helt yrkesliv; att följa mina drömmar, 
även då det sett omöjligt ut eller varit helt oförståeligt för alla andra. Jag 
vet mer än väl hur skavet inuti känns när man gör något annat än det man 
är menad för; ett enormt lidande och kamp på grund av att vi inte följer 
vår väg. Alla försök att kompensera och istället söka lyckan i det yttre är 
dömt att misslyckas. Tro mig, jag vet! 
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Josefin Lassbo är prisbelönt designer, serie-entreprenör och ensamstående 
mamma till två söner. Idag hjälper hon andra företag och individer att 
hitta sin största potential för ett hållbart företagande genom affärsutveckling, 
coachning och som företagsmentor. Hon är en uppskattad författare och 
talare och tilldelades i maj 2017 pris som bästa Feedback-givare i Sveriges 
största innovationstävling Venture Cup.
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Den här kursen sparar dig massor av tid och onödiga misstag; den guidar 
dig tryggt och stabilt mot målet och ger en hand att hålla om det skulle 
behövas. Och jag vill inget hellre än att hjälpa dig lyckas. – Jag vill se dig 
stråla! 

Du har så enormt mycket inom dig; erfarenheter, visdom, klokheter och 
livsglädje, som bara väntar på att bli upptäckt och uppmärksammad och 
delad med andra som du kan inspirera; både kunder, nära och kära och 
andra runt omkring dig. Den feminina kraften, värmen och erfarenheten 
behövs särskilt mycket nu, i dessa tider av genomgående förändringar. Du 
behövs!

Vem är du?
Du är en intelligent och kreativ kvinnlig entreprenör eller intraprenör- 
en person som vill göra världen runt dig lite bättre och nu är redo att ta 
steget in i ett helt nytt sätt att skapa det liv och den verksamhet du hit-
tills bara drömt om! Livet har inte alltid varit enkelt och du har tagit dig 
igenom ett antal utmaningar och lärt mer om vad som verkligen betyder 
något för dig. Du vet att du klarar mer än du kanske trott, men också hur 
skört livet kan vara. Om du bara vågade och hade tiden skulle du vilja ägna 
dig mycket mer åt det du verkligen tror på och vill, kunna njuta mer av 
livet och känna dig starkare, gladare mer harmonisk och kunna ge mer till 
dem du verkligen brinner för.
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Detta är en kurs  
för dig som:
•  Har ett jobb eller ett företag som är ok, men känns inte längre optimalt 

för den kvinna du har utvecklats till.
•  Vill komma tillbaka till Din Väg, oavsett om det innebär att återuppta  

en vilande verksamhet, starta en ny eller justera i den du har.
•  Har en känsla av att inte vara på rätt spår och att det är något nytt som 

kallar på dig, men du är osäker på om du vågar ta steget och gå in i något 
nytt i den här fasen av ditt liv.

•  Har en växande känsla av att det är hög tid att ta det där steget, samtidigt 
som du är rädd att det kanske redan är för sent…(vilket det inte alls är!)

•  Är redo att ge världen din unika gåva.
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Du längtar efter
•  Att vara starka profiler/ledare inom sitt område
•  Större inflytande
•  Mer glädje
•  Starkare upplevelse av mening
•  Mer flow
•  Mer kreativitet
•  Långsiktig hållbarhet
•  Större framgång
•  Bättre livs-balans

Detta får du
•  Kartan till din Livsuppgift
•  Mer tid till det du verkligen vill göra.
•  Trygghet i att kunna prioritera rätt.
•  Större självkänsla.
•  Inre frid.
•  Ökad kreativitet.
•  Mer energi.
•  Ett o-kopierbart entreprenörskap (din största konkurrensfördel!).
•  En personlig verktygslåda att använda resten av livet.
•  Ett nätverk av likasinnade kvinnliga entreprenörer.

Du blir guidad på ett tryggt sätt genom tre naturliga steg mot ett helhjärtat,  
passionerat och framgångsrikt entreprenörskap. Kursen blandar inre 
processer med konkreta resultat. Gör arbetet för dig själv, precis när det 
passar dig i din egen takt, men ändå med mitt stöd hela tiden, dygnet runt. 
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Investering
KOMPLETTA MENTORSPAKETET
Under 9 månader är jag din personliga Mentor och garanterar att du når 
de resultat du sätter upp. Jag designar ett skräddarsytt program unikt  
anpassat efter att hjälpa dig nå din högsta potential och implementera den  
i din verksamhet.

Jag tar endast ett fåtal adepter till Mentorspaketet för att kunna jobba på 
djupet. Jag tar mig även rätten att välja ut dem jag kan göra stor skillnad 
för, individer som har rätt motivation, är beredda på stor förändring och 
som i sin tur kan göra stor skillnad i världen.

Pris: 99.000 sek + moms

WEBB-KURSEN HELHJÄRTAD FÖRETAGERSKA
– 3 NATURLIGA STEG TILL FLOW:
En transformativ utvecklingsprocess på 90 dagar som ger dig kartan till 
din livsuppgift, inklusive;

•  En ny kursmodul var 14:e dag. 
•  30 min individuell coachning.
•  Boken Management för hållbar utveckling och personligt ledarskap.
•  Medlemskap i sluten Facebook grupp.

Pris: 2.900 sek per månad i 3 månader. Du får en samlad faktura  
på 7.800:- + moms.
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+ WORKSHOP-PAKETET:
Boosta resultatet i din webb-kurs med 3 kursintegrerade heldags-work-
shops i Göteborg. 3 söndagar, 1 gång/mån under kursperioden á 1.200 sek.

Pris: 3.600 sek + moms.

INDIVIDUELL COACHNING:
Vill du ha extra coachning för att få ut maximalt av din kurs, eller stöd 
fter kursen att implementera resultatet i din verksamhet?

Lilla coach-paketet: 40 min x 5 gånger = 8.500:- + moms
Stora coach-paketet: 40 min x 10 gånger = 16.000:- + moms

Finansiering
Om finansieringen får dig att tveka, fast det känns helt rätt för dig,  
har jag två tips:

1.  Tänk på att utbildning i företagsutveckling är avdragsgillt! Dvs att du 
har rätt att dra av kostnaden för kurser i din bokföring. Så egentligen är 
det främst tid och engagemang du behöver investera …

2.  Tänk på att de flesta kommuner delar ut Affärsutvecklings-checkar för 
små företag som vill investera i affärsutveckling. Ibland kan man söka  
bidrag för hela summan, ibland med 50 %.
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Mer information
Mer information hittar du på hemsidan:  
www.reflectivecircle.com

Direkt till kursens hemsida kommer du här:  
http://kurserhelhjartat.strikingly.com

Här kan du också se filmen där Josefin berättar om konsten att vända  
ditt inre skav till din största framgång! .

http://www.reflectivecircle.com
http://kurserhelhjartat.strikingly.com
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Vanliga frågor
PASSAR DEN HÄR KURSEN MIG? 
Den här kursen passar dig om du är en kvinna som antingen är egen före-
tagare eller på annat sätt entreprenöriell, som upplever ett glapp mellan 
hur ditt företagande/din verklighet ser ut idag och din högsta potential. 
Du vill antingen justera i nuvarande verksamhet, starta en ny verksamhet 
eller återvända till en vilande verksamhet, med ambitionen att ditt företag 
skall vara kanalen ut för just ditt unika erbjudande till världen. Huvud-
saken är att du som person är starkt kopplad till din verksamhet och att du 
har mandat att besluta om strategiska och affärsmässiga aspekter.

VEM ÄR DEN HÄR KURSEN PERFEKT FÖR? 
Det är viktigt att du har för avsikt att genomföra ett verkligt arbete med 
dig själv och din verksamhet, såväl i det yttre som i det inre. Det innebär 
att det måste investeras både tid, pengar och engagemang i en transforma-
tion. Du behöver dessutom ha mod och beslutsamhet att våga vara i det 
okända under en del av processen.

VEM ÄR DEN INTE FÖR?
Om du vet att du redan har fullt upp med att få ihop basbehoven i din var-
dag gällande tid och pengar, kanske du skall avvakta lite.
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HUR MYCKET TID KOMMER DET  
ATT GÅ TILL KURSEN? 
Kursen löper över 3 månader. Då krävs minst 5-10 timmar i veckan, som 
du kan lägga när det passar dig själv. Du får också räkna med att du kommer 
vara i processande delar av kurstiden, vilket kanske kräver mer tid än 
vanligt till att vara för dig själv i lugn och ro.  När kursen är klar kommer 
du stå inför en mer aktiv genomförande period, för att verkställa det du 
lärt och kommit fram till i kursen; att följa Kartan till Din Livsuppgift. 

VAD HÄNDER OM JAG INTE TYCKER OM KURSEN? 
Om du känner dig osäker på om du kommer tycka om kursen rekommen-
derar jag att du provar introduktionsmodulen ”Hjärtats Längtan” som är 
helt gratis. Om du fortfarande är osäker kan du köpa de första 2 modulerna 
”Reflektion 1&2” för endast 499:- utan krav på mer. Väljer du att gå hela 
kursen och i slutänden känner att du inte gillar den, är du välkommen att 
ta kontakt med mig så får vi diskutera vad det handlar om och om jag kan 
göra något för att hjälpa dig till en annan upplevelse. Det är så klart viktigt 
för mig att du blir nöjd! 

DU HAR EN FACEBOOK GRUPP SOM EN DEL  
AV KURSEN, VAD HÄNDER OM JAG INTE VILL/
KAN DELTA I DEN? 
Det finns inga krav på att delta i någon Facebook grupp, den är endast till 
som extra stöd och värde för dem som vill.
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KOMMER KURSEN VERKLIGEN ATT LÖSA  
MITT PROBLEM? 
Om du genomför kursens uppgifter med engagemang och ambition och 
har det utrymme som krävs för att även konkret genomföra det du kom-
mer fram till kommer du med största sannolikhet ha löst ditt problem. DU 
löser ditt problem, men kursen hjälper dig med en struktur och effektiv 
process för att möta ditt problem och ta de steg som krävs för att komma 
fram.

GÅR DET ATT FÅ EXTRA SUPPORT/COACHING? 
Ja, utöver den tid som ingår i kurspaketet, går det att köpa extra personlig 
vägledning. Kontakta mig för rådgivning.

HUR LÄNGE HAR JAG TILLGÅNG TILL  
MATERIALET? 
Du har tillgång till materialet i 6 månader.

ÄR DET OK OM JAG DELAR MINA INLOGG-
NINGSUPPGIFTER MED NÅGON ANNAN? 
Nej, kursabonnemanget och därtill hörande inloggningsuppgifter är per-
sonliga och får under inga omständigheter delas med andra. Vid anmälan 
till kursen kommer du få signera ett kontrakt som reglerar bland annat 
detta.
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HUR GÅR BETALNINGEN TILL? 
Du betalar för hela kursen direkt när du registrerar dig på kursplattfor-
men. Du får ett kvitto till den mailadress du registrerat. Detta kvitto be-
nämns som Ledarskapsutbildning så du kan dra av den i din bokföring. 
Om du har svårt att betala före kursstart, hör av dig till mig så kan du få 
fakturan när det passar dig bättre, tex i slutet av kursen. Vi försöker lösa 
det så att alla som vill har möjlighet att gå kursen.
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Referenser
Laila, Göteborg, driver eget inom olika typer av healing, kroppsbehand-
lingar, Chi gong och Vedic Art. Hon är en enormt varm och kompetent 
person med en bakgrund med utbrändhet och upplevde att hon förlorat sig 
själv någonstans på vägen. Hon var ledsen och kände sig vilse och nappade 
på kursen för att den erbjuder en Karta:

”Jag kan verkligen rekommendera denna fantastiska kurs. Du har lyckats få mig 
bli mer helhjärtad och fokuserad. Det känns som om jag bubblar av energi inför 
allt som ligger framför fötterna på mig nu.”

”Den är en helgjuten process som verkligen står för sig själv. Och som gör att jag 
som kursdeltagare blir tydlig för mig själv, får många aha upplevelser och nya in-
sikter om var fallgroparna ligger. Så att jag inte behöver gå på samma trampmi-
nor gång på gång. Det har varit en process där jag har fått en fördjupad vänskap 
med mig själv, som gör att jag är mer lyhörd för mina djupaste önskningar och 
värden. Jag har ju ännu inte gjort hela processen men jag har stor tillit till att 
jag kommer att bli en helhjärtad företagerska när denna är över. Jag har redan 
nu fått nya verktyg att använda i resten av mitt liv. Blivit mer medveten och kan 
gå en rakare väg mot framgång på alla plan.”
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Anna, Umeå, nu Chef för Kulturhus, har freelansat vid sidan av anställ-
ningar i 15 år. Hennes verksamhet har varit inom alla typer av kommu-
nikation och marknadsföring; text, grafik, radio mm. Hon kände att hon 
tappat bort sin kreativitet någonstans bland förnuft, livets händelser och 
måsten och hon längtade efter att hitta tillbaka till den och vad som verk-
ligen är hennes grej.

”Jag rekommenderar varmt denna kurs!”

”Vilken fantastisk process jag går igenom med kursen Helhjärtat Företagande! 
Det är med en så otrolig styrka och välgörande intensitet min alldeles egna unika 
kreativitet hittar tillbaka till mig. Tack Josefin!”

” Så himla kraftfull och vacker meditation till hjärtat som ingick i senaste kursde-
len, Josefin! Det kom tårar och skratt och massor av värdefulla insikter.Jag är så 
tacksam för att du lät mig ta del av den! Kärlek ”

Gunilla, Göteborg, Forskare inom Hållbar Utveckling vid Chalmers tek-
niska högskola och har precis startat eget. Hon ville ha hjälp i att ändra at-
tityd och identitet från forskare till framgångsrik konsult och företagerska.

 ”Jag kan verkligen rekommendera kursen!”

”Din kurs är något jag letat efter länge. Jag har gjort flera av övningarna innan 
men inte sammanhängande, utan hjälp och utan någon förändring, och det har 
bara skapat ännu större förvirring och besvikelse på mig själv. Ja, jag ser mycket 
fram emot vad denna kurs kommer ge. Jag har stor tro på att flera saker kommer 
lösas. Jag gillar också att det är så olika typ av övningar och information blandat 
med video, text och rita/skriva själv.”

”Wow, övningen för att koppla upp sig till sitt hjärta blev väldigt mäktig och 
givande för mig. Tack Josefin och tack för extramaterialet som förstärkte förstå-
elsen. Precis vad jag behövde.”
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HELHJÄRTAD FÖRETAGERSKA
– 3 naturliga steg till f low –

Kontaktuppgifter
Mer information hittar du på hemsidan:  
www.reflectivecircle.com

Direkt till kursens hemsida kommer du här:  
http://kurserhelhjartat.strikingly.com

Nästa kursdatum är 22 september 2017.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

http://www.reflectivecircle.com
http://kurserhelhjartat.strikingly.com

