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Saga Winger 
 
Lärorik, inspirerande 
 
OM LARS-ERIC Berättar bra och 
inspirerande historier kopplat till ämnet. 
Uppmärksam & bra på att tala. 
 
OM ELENE Så bra på att förklara, lära ut, 
inspirera och motivera 

Isse Muuse 
 
Väldigt lärorik 
 
OM LARS-ERIC  – hur bra som helst 😊😊 
 
OM ELENE – hur bra som helst 😊😊 
 

Linus Backman 
 
Väldigt givande då det gäller att uppnå 
sina mål. Stärker självförtroende. 
 
OM LARS-ERIC Väldigt lugn och smart 
djupt tänkande professor 
 
OM ELENE Toppen proffs karismatisk, 
driftig 

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

Linda Bernheden 
 
En väldigt bra kurs som involverar 
maximal inlärning. Jag har steg för steg 
lärt mig mycket och känner mig trygg i 
min framtida roll som coach 
 
OM LARS-ERIC stort förtroende, enorm 
kunskap, vänlig genuin, äkta 
 
OM ELENE stort förtroende, lär ut på ett 
väldigt bra sett, höll mitt fokus 100%, 
genuin, äkta rolig. 
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Sahar Asgar Olady 
 
Upplyftande och stärkande. Kom hit för 
att lära mig men blev en gladare och 
bättre människa på köpet. 
 
OM LARS-ERIC Sant nöje att lyssna på all 
erfarenhet och kunskap som han 
förmedlar. Att lyssna på honom men 
också se honom in action skapar 
förtroende för hans kompetens. 
 
OM ELENE Älskar Elenes kompetens och 
energi. Livserfarenhet som skapar 
respekt och förtroende 
 

 

Sari Hedlund 
 
På 9 dagar så har man lärt sig mer än 
jag trodde var möjligt! Vilken härlig 
pedagogik/upplägg och tränare! 
 
OM LARS-ERIC Kunskapsbank. Så 
inspirerande och intressanta historier 
att lyssna på. Satt som ett ”tänt ljus” i 
flera timmar i sträck och tog in all 
kunskap. 
 
OM ELENE Glädjespridare! På ett 
otroligt glädjefullt sätt har hon 
inspirerat, lärt mig coacha. Vilka tips i 
coaching. Så kul! 
 

Linn Larsson 
 
Livsomvälvande. Det här är det bästa 
jag gjort i hela mitt liv för mig själv. 
Den har gett energi och ett nytt 
positivt synsätt på hela livet samt 
vetskapen att jag kan uppnå de 
drömmar & mål jag har. 
 
OM LARS-ERIC jag är så intresserad av 
allt han berättar, sitter och väntar & 
ser fram emot vad jag mer ska få 
berättat av honom. All hans 
erfarenhet och kunskap är så 
intressant att få höra om. Han fångar 
ens intresse från första stund & man 
vill bara ha mer. 
 
OM ELENE Går det att bi annat n 
peppad, glad & inspirerad. Jag bara 
älskar energin & glöden. Det är så 
intressant att höra om alla klienter 
hon hjälpt. 
 


