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Isabella Almeteg 
 
Omtumlande. Förvirrande med mycket 
lärorika dagar, processer. Vi växer i NLP, 
lever som vi lär och modellerar 
framgång. 
 
OM ELENE Fantastisk förebild som kan 
förenkla och förklara när jag inte förstår. 
Hon snappar upp detaljer som hon anv i 
processer när man minst anar. Hon 
utmanar mig till att våga, stå stolt och 
stadig där jag är. TACK 
 
OM MONIKA Jag älskar din struktur, din 
resa en viss del som du har delat med 
oss. Att få feedback av dig betyder 
oerhört mkt. Och din styrka, trygghet är 
grym. Du har ett driv, en fantastisk röst 
när du talar och läser och guidar oss i 
avslappning. Älskar ditt skratt. 
 
OM LARS-ERIC Vilken kunskapskälla. Att 
få höra och göra övningar i MT betyder 
så oerhört mkt. Och att få spendera tid 
efter kursen på marknaden och även på 
slottet med kaffe och glass. Så härligt! 
 

 

Anna Leissner 
 
En mental berg-o-dal-bana! Högt tempo 
med många processer och snabb 
utveckling. 
 
OM ELENE Otrolig energi, intuition o 
”egen” teknik/kunskap. Underbara 
demonstrationer. 
 
OM MONIKA Fantastiska exempel o bra 
struktur, världens bästa föst för 
induktion! 
 
OM LARS-ERIC Längtar efter PDF:en från 
föredraget! 
 

Här nedan följer utvärderingar från de som 
 deltagit i denna utbildning! 
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Titti Cederwall 
 
Som en enda stor explosion av insikter, 
tankar, möjligheter och kärlek 
 
OM ELENE Super! 
 
OM MONIKA Super! 
 
OM LARS-ERIC Super! 
 

Malin Lake 
 
Härligt, tuff, rolig, utmanande, 
tydlig…..på riktigt 
 
OM ELENE 100% 
 
OM MONIKA NLP-struktur 
 
OM LARS-ERIC ”Gudfadern” 
 

Josefin Dahlberg 
 
Tough Love. To life, me, Verktygslåda för 
min inre resa och yttre resa med massor 
av diamanter. Verktygslåda med verktyg 
att nå och hjälpa alla olika typer av 
personer till framgång. Och kunna 
använda min verktygslåda till att genom 
mitt jobb , tjänster/företag nå ut 
starkare och bättre. 
 
OM ELENE FLOW, FOCUS, SÄKER, 
KOMPITENT, JÄRTA, Utmanande, 
GLOBAL, Utvecklande, Star Trainer, i ett 
med sig själv, sitt yrke och livstil KUL 
LEDARE 
 
OM MONIKA FOCUS, TOUGH LOVE, 
kompetent, Fokus företag, Utmanande, 
blandar och ger, Jobbet är en livsstil, 
egna berättelser, Star Trainer. Varm 
Ledare 
 
OM LARS-ERIC Lugn, trygg, säker, 
kompetent, fokuserad, fångar in 
deltagare. Ett uppslagsverk av Mental 
träning och världens alla hörn. 
Fantastisk, Rolig vänder till nya 
perspektiv.  
 

 

Ingrid Sernelin 
 
Fördjupande och fasinerande 
 
OM ELENE Ett helt kraftverk, smågalen o 
inspirerande. Djupt fasinerad av hennes 
kvalitéer, erfarenhet o förädlande 
arbete. Hon har en sann tro på 
individen. 
 
OM MONIKA Som en varm härlig 
sommardag med alla kvalitéer som 
skapar harmoni ro o tillförsikt. Också 
lång erfarenhet från affärsvärlden vilket 
är en viktig del. Har den djupa 
övertygelsen om individens styrka o 
förmåga till förändring. 
 
OM LARS-ERIC En ära att få ha honom 
som tränare. Ord överflödiga. 
 

 


