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

Sophie Nyman

Stefan Winbladh

Oerhört berikande, insiktsgivande,
Unestål Education
AB
användbar
och rolig!

Många intressanta och bra dagar. Bra
blandning mellan praktik och teori,
lättsamt och informativt. Har lärt mig
både om ämnet och om mig själv som
person.

OM LARS-ERIC Kunnig, kompetent,
underfundig, generös- som att ösa ur
oceaner av erfarenhet.

OM ELENE Kunnig, kompetent, rolig,
generös, dramatisk på ett sätt som gör
att vi lärt oss massor. Okomplicerad, rak,
tydlig, pang på! Svar på allt!
Uppmuntrande.

Michaela Järnvall
Mycket intressant och givande.
Förberedande inför coaching av klienter
och otroligt nyttigt. Inspirerande att lära
sig ett coachande förhållningssätt.
OM LARS-ERIC Mycket inspirerande
inom mental träning och kraften som
sitter i det mentala. Inspirerande med
övningarna kring mental träning och
Lars-Erik syn o erfarenhet av skolan,
sjukvården etc.
OM ELENE Otroligt inspirerande o
engagerad. Hon är mycket närvarande
under hela utbildningen och integrerar
med gruppen. Bjuder på sig själv och
sina egna erfarenheter.

OM LARS-ERIC – Lugn och metodisk.
Rolig och oerhört kunnig och
kompetent. Jag lyssnar verkligen när han
pratar.
OM ELENE – Så rolig och har en
smittande positiv energi. – Så mycket att
dela med sig av, kunnig och kompetent.
Hon fångar verkligen mitt intresse när
hon föreläser. Man vill bara höra mer.

Merja Niemelä
Intensiv men oroligt lärorik.
OM LARS-ERIC så spännande att lyssna
på en man med sådan erfarenhet och
upplevelser. Underbart med alla
praktiska exempel! suveränt
OM ELENE Härlig energi och rätt fram.
Det behövs i coaching sammanhang – en
förebild i den här kursen
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Katarina Zell

Anna Sandström

Fantastisk! Utvecklande. Med uppgifter
vid sidan av och praktisk tillämning gör
det att jag tar med mig massor i min
ryggsäck
OM LARS-ERIC Kompetent, klok,
kunskapskälla. Jag blir inspirerad att lära
mig mer.
OM ELENE Inspirerande, klok,
energigivande. Jag blir utmanad och
inspirerad att gå vidare och gå min egen
väg.

En toppenkurs som alla människor
skulle få/ta sig möjlighet att gå

OM LARS-ERIC med hans otroliga
kunskap i detta ämne har jag bara
sugit i mig kunskaper. Han är ju en
guru inom detta område, så det har
känts fantastiskt att få ta del av detta.
OM ELENE Du ger så otroligt mycket
energi och att du delar med dig av alla
dina livserfarenheter och detta ger
otroligt mycket. Jättepositivt att du
har kört demon innan vi ska ut och
träna coaching.

Nina Norberg
För mig har den verkligen varit en stor
livsförändring där jag lärt mig mycket
om mig själv samtidigt som jag lärt mig
om flera verktyg och metoder för
coachning.
OM LARS-ERIC Hans enorma intresse
och passion till att skapa en bättre
värld genom att förstå hur hälsa,
inställning, mindset etc hänger ihop.
Hans kunskap och erfarenheter
förmedlar han på ett bildligt sätt så
det är inget jag behövde ”läsa in” utan
det fastnade ändå. Mentala träningen
är den absolut den bästa ”mental
träningen” jag tränat.
OM ELENE Hennes energi smittar lätt
av sig till alla i rummet och även i det
hon undervisar i. det är lätt att förstå
och lätt att applicera det hon pratar
om till riktiga livet. Hon har många
erfarenheter som hon på ett
passionerat och intressant sätt
förmedlar och skapar förståelse i hur
teori och praktik går hand i hand.

Anna Lundqvist
Jättebra! De praktiska tillämpningarna
och övningarna har gjort hela
skillnaden.
OM LARS-ERIC Förtroendeingivande,
kompetent o lugn
OM ELENE Inspirerande o utmanande.
Elene, du är numera en av mina
förebilder!

Christina Cederwall
Lika givande och bra som övriga kurser
på UE/SLH

OM LARS-ERIC engagerad och tydlig!
Jättebra.
OM ELENE kunnig, engagerad, rolig
och tydlig! Jättebra.
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Angelica Sanchez
Fantastiskt, lärorikt och jag har vuxit
som person

Claudio Salluzzi
En fantastisk kurs där jag har fått
mycket insikter, lärdom och verktyg
för livet. Elene och Lars-Eric har varit
underbara lärare där varje dag har
varit något att se fram emot.

OM LARS-ERIC otroligt kunnig och
intressant att lyssna på! Motiverande
OM ELENE Wow, Inspirerande, energi,
skapar glädje

OM LARS-ERIC Spännande och
intressant att lyssna på. Gillar att du
tar upp historier och även ser så
positivt på allt.
OM ELENE Saklig och underbar energi.
Även här kul att du delar med dig av
din personliga resa

Maria Kreese
Helt fantastisk
Lärorik
Utmanande
Utvecklande

OM LARS-ERIC erfarenhet/teoretiska
perspektiv, lugn, kunnig, professionell,
distans i positiv bemärkelse typ
integritet, inspirerande, mjuk, trygg,
förebild
OM ELENE livlig, berättande,
spännande, rolig, förebild, klok,
klargörande, smart
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