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Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Lisa Widegren

Eva Hartzell

Något av det bästa jag gjort

Unestål Education AB

Oerhört lärorik, intensiv, intressant,
medvetandehöjande, inspirerande
OM LARS-ERIC Guru och fader till MT.
Jag vill bara höra mer om alla spännande
forskningsresultat som finns inom MT.
Följer sin egen ingivelse om vad han
tycker är lämpligt att prata om, vilket är
begripligt och charmigt.
OM ELENE Sååå duktig! Har en fråga på
allt 😊 kan inte låta bli att jämföra den
Elene hon är idag med den Elene som är
med på filmklippen i PUMT där var hon
elev med low key idag är hon en
karismatisk, kunnig och stark ledare

OM LARS-ERIC Inspirerande med en
massa kompetens och klokheter
OM ELENE Inspirerande, varm person
som smittar av sig med sin energi på
andra

Tomas Gustafson
Mycket bra utbildning (som ju fortsätter
med ytterligare uppgifter). Jag har haft
lite svårt att hänga med eftersom jag
upplever att det är lite ”hoppigt” mellan
flikarna, men mycket bra med blandat
teori och praktik.
OM LARS-ERIC Oerhört givande att få ta
del av L-E och hans mångåriga
kunskaper. Det är starkt att få vara med
på det här sättet.
OM ELENE ENERGI och HÄNGIVENHET
samt oerhört rutinerad och kunnig.
TOPPEN!
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Inger Axelsson

Pia Lundgren
Mycket medvetandegörande
OM LARS-ERIC Enorm inspirationskälla o
kunskapsbank
OM ELENE Galet fantastiskt inspirerande
i sitt sätt att lära ut. Skattkista att ösa ur.
Orden är för ”futtiga” för hur jag känner
för er fantastiskt kärleksfulla lärare.
TACK!

Som jag skrev i min hisspitch, mina
drömmar har fått ben.
OM LARS-ERIC Pandoras ask, här kan du
hitta hur mycket spännande fakta och
hypoteser som helst.
OM ELENE Kursledare som med hjärta
och hjärna tar med mig som deltagare in
i den underbar världen av coaching,
hypnos och mental träning. En stor
stjärna i litet format.

Grethe Gabrielsson
En lärorik och utmanande kurs. Att
jobba praktiskt med coachande under
hela kursen har varit lärorikt. Att också
få reflektera i grupp varje morgon har
varit givande.
OM LARS-ERIC Kunnig och
faktagrundad. Intressant att ta del av
forskningen inom området mental
träning.
OM ELENE Kunnig-engagerainspirerande. En tusenkonstnär som
delar med sig av erfarenheter på ett sätt
som skapar ökad förståelse hos oss
adepter.

Sandra Bälter
Lärorik. Har fått otroligt många insikter
både inom coaching, mental träning. Hur
olika verktyg kan användas för att nå
resultat som är över all förväntan. Men
framförallt den egna personliga
utvecklingen & att använda saker för
egen del. Det har varit något alldeles
extra.
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig. En
erfarenhet som det är en ynnest att få ta
del av
OM ELENE Wow! Vilken härlig kvinna.
Energin stiger bara av att hon kliver in i
rummet. Vill dela med sig av sin kunskap
& lär ut på ett sätt som gör det
intressant & du lär dig enormt mycket.
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