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

Sharon Kane 
 
Otroligt lärorikt! Bra strukturerat väldigt 
enkelt och förstå teorin och praktiken. 
Pärmen var en riktig bra hjälpreda och 
var lätt att jobba med. 
 
OM ELENE En riktig energistråle. Härlig 
inställning, vilket gjorde att det var ett 
nöje att få till sig kunskap lättare. 
Skicklig i det hon gör. 
 
OM MONIKA Ödmjuk och pedagogisk i 
hennes sätt att lära. Alltid till hand när 
man är i behov av hjälp för att komma 
igång 
 
OM HENRIK Vilken inspiration! Effektiv. 
 
OM LARS-ERIC otroligt kunnig. Väldig 
ödmjuk med tanke på vad han har 
åstadkommit. Ser honom som en 
oändlig källa av inspiration! 

Mikael Litsegård 
 
Oj, vilken rea! En kurs som givit mig så 
mycket insikter om mig själv, omvärld o 
förändringsprocess. 
 
OM ELENE Elene är en person som på 
ett fantastiskt sätt öser ur sitt eget hav 
av erfarenheter. På ett kärleksfullt sätt 
skänker hon en insikt som jag aldrig 
tidigare mött och tagit del av. 
 
OM MONIKA Genom sin egen livsväg in i 
NLP:s värld gav Monika mig en särskild 
förmåga i att ”se” mig själv och min egen 
väg. Hon är varm, godhjärtad och genuin 
i sin roll som kursledare. 
 
OM HENRIK Henrik var en fantastisk 
”story teller” som förmedlade den 
inneboende förändringskraften i NLP. 
Han gav mig insikten om den potential 
som finns/ligger i mötet med andra 
människor. 
 
OM LARS-ERIC Ja, Lars-Erik, en så stark & 
vis människa. Att få möta honom gav 
mig så otroligt mycket energi & kunskap 
om den mentala träningens innebörd. 



 
  Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Olofsson 
 

Har fått tillgång till ett smörgåsbord 😊 
av tekniker som lärts ut med ett 
perspektiv av upptäckarglädje 
 
OM ELENE Spännande livshistoria som 
var intressant att höra, massor av energi 
 
OM MONIKA Lugn trygg och säker. 
Skapar bra struktur och lägger ansvaret i 
rätt knä. 
 
OM HENRIK tydlig med många bra 
exempel och egna (ibland väldigt 
personliga) erfarenheter att ta med sig 
 
OM LARS-ERIC inspirerande och en stor 
källa till kunskap 
 

Annelie Englund 
 
Lärorik. Ger mycket fra förståelse för vad 
NLP är och hur det praktiseras 
 
OM ELENE Inspirerande, visionär och 
energigivare 
 
OM MONIKA Lugn saklig, skicklig 
pedagog 
 
OM HENRIK Logiska resonemang och 
många intressanta exempel från livet, 
skicklig retoriker 
 
OM LARS-ERIC ofantligt mycket 
kompetens, en ynnest att få ta del av 
detta och möjlighet att ställa frågor 
 

Kaj Pedersen 
 
Helt fantastisk, lärt mig massor med nytt 
samt även kunnat intrigera det under 
kursen. En kurs med ett bra tempo, 
massor med övningar och ett härligt 
samtalsklimat 
 
OM ELENE energi, värme och en 
fantastisk förmåga att hitta ett högt 
tempo men ändå få mig att vara trygg 
 
OM MONIKA Ödmjuk, varm, stort 
hjärta. Kunskapen är på en hög nivå, har 
ett väldigt lugnt och pedagogiskt sätt. 
Mycket humor skapar otrolig trygghet 
 
OM HENRIK kunnig, rolig, och många 
spännande exempel 
 
OM LARS-ERIC otroligt kunnig och 
kompetent. Kan och har en förmåga att 
förklara svåra saker på ett sätt man 
förstår. 
 

Martina Elofsson 
 
Inspirerande och utvecklande. ”Walk the 
talk” Fantastisk utbildning som jag nu 
faktiskt inte förstår att jag klarat mig 

utan innan 😊 
 
OM ELENE Sprudlande och full av energi. 
Trygg, bjuder på sig själv, transparant 
och lever som hon lär. 
 
OM MONIKA varm glädjespridare. 
Trygg, bjuder på sig själv. Transparant. 
Lever som hon lär 
 
OM HENRIK rolig och bjuder på många 
exempel från vardagen. Härlig humor. 
Lever som han lär 
 
OM LARS-ERIC en fantastisk 
kunskapsbank som lugnt och 
förtroendeingivande engagerar och 
inspirerar 
 


