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Certifierad Internationell Coach
En utbildning från Unestål Education

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

Elisa Makrai

Sofie Bondeson

Suverän med massor av energi,
Unestål Education
ABglädje och många
personlig
utveckling,
bra verktyg/processer att ta med i livet.

Transformation, livsförändrande.
Fantastisk kurs i att coacha mig själv &
andra.

OM LARS-ERIC Mycket kunnig och
intressant att lyssna på. Tycker om att
lyssna på olika experiment som gjorts
bl.a de fulla mössen. Alla intressanta
människor Lars-Eric träffat och deras
studier och givetvis Lars-Erics enorma
kompetens!

OM LARS-ERIC otroligt ödmjuk och
jordnära. Engagerad, varm oc väldigt
kunnig

OM ELENE Sprudlande, glad crazy
honkytonk woman! Du kan lysa upp ett
rum även med tråkiga kostymnissar med
slips! 😊😊
Du är otroligt kunnig inom ditt område
och gillar att du delar med dig av dina
historier. Hoppas få ses snart igen! 😊

Lena Lind
Så superbra. Känner mig så nöjd. Bra
upplägg på kursen.
OM LARS-ERIC lugn, trygg. Blir lugn av
hans röst klok med så mycket erfarenhet
och kunskap.
OM ELENE Fantastisk, rolig bjuder på sig
själv. Duktig på att lära ut på ett lättsamt
vis.

OM ELENE Varm & öppen. Otroligt
uppmuntrande och pratar på ett sätt
som gör det lätt att ta in. Engagerad och
inspirerande.

Ulrika Bergvall
Jag är mycket glad för innehållet och
den verktygslåda som erbjuds utifrån
både NLP, Mental träning och
certifiering som coach
OM LARS-ERIC Intressant med
bakgrund inom teorin, forskning och
allt som kommer ut ihop med
berättandet. Tycker om det stora
perspektivet av utveckling som L-E
besitter och vill dela med sig av. Stort
hjärta att hjälpa andra och världen.
OM ELENE Easy Piece Cake
Mycket humor, bejakande av det
busiga och att alltid vara äkta/unik.
Stor verktygslåda, alltid bra exempel
och god förebild.
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Sevim Händestam
En skala på 1–10/är den faktiskt en 9
-mycket bra innehåll och mycket egen
träning
-bra material och övningar
-saknade dock coaching av proffsen
OM LARS-ERIC Lung, harmonisk och jag
är väldigt imponerad av att han pratar
om allt han har varit o forskat inom att
han kommer ihåg alla detaljer utan
några som helst anteckningar. Så mycket
bra han har åstadkommit.
OM ELENE Elene är sprudlande med
livsglädje o energi som sprider sig, samt
så generös med sin livsberättelse vad
hon varit med om. Väldigt kompetent
och otroligt bra på det hon gör. /Jag vill
bli coachad av Dig Elene!

Helena Tennhage
Härlig, utvecklande, inspirerande,
lärorik. Härlig miljö, kursledare och
kursdeltagare. Högt i tak. Avslappnat
& tryggt.
OM LARS-ERIC Super intressant om
mental träning, hälsa m.m. Forskning:
Lärmodellen, utvecklingsmodellen.

OM ELENE Bra med modelldemo
coaching. Blandning av genomgångar
och övningar. Härlig energi. Humor,
stöduppmuntran.
Förtroendeingivande

Alexandra Engvall

Anna Helmersson
Fin kurs som sätter spår & som det
kommer ta tid att ta in eftersom den
har påverkat mig på så många olika
plan. Kommer att ha nytta av kursen
resten av mitt liv.
OM LARS-ERIC Otroligt inspirerande
område & konkreta exempel. Vill lära
mig mer.
OM ELENE Fart, fläkt, skratt &
konkreta exempel! Massvis med härlig
energi! Ett konkret förslag som skulle
hjälpt mig skulle vara att gå igenom
dagens uppgifter på morgonen & gör
samma sak vid slutet av dagen. Skulle
hjälpa mig at förstå helheten bättre.
Skulle också önskat att få mer input
från dig vid våra praktiska övningar.

En kurs som ger dig insikter om dig
själv för livet, samtidigt som du får
redskap och nycklar för att hjälpa
människor med drömmar och mål.
OM LARS-ERIC Detta är ju den
”mentala historiens” fader i Sverige
och han känns som ett vandrande
lexikon. Han har alla svaren och
lektionerna med honom är extremt
intressanta och lärorika
OM ELENE Elene med sin karisma och
enorma kompetens får en att tro på
sig själv i alla lägen. Genom sin
genuina empati skapar hon en magi i
salen och träffsäkerheten när hon
löser knutar är galet bra.
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