
 
  Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se 

 

 
 

Utvärderingar från Certifierad NLP Practitioner  
Örebro HT 2020  

Certifierad NLP Practitioner 
  En utbildning från Unestål Education 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika G Marstorp 
 
Inspirerande, utvecklande, förvirrande 

kast mellan skratt & gråt 😊 
insiktsskapande. Härlig trygg miljö med 
alla förutsättningar för lärande & 
utveckling 
 
OM ELENE Trygg & kompetent. 
Fantastisk inlevelse & förmåga att ge av 
sig själv, dela med sig av autentiska 
händelser som skapar väldig trygghet i 
det. Vi gör. Rolig och ett riktigt 
energipaket. 
 
OM MONIKA Lugn och metodisk i det 
som ska informera föreläsas och 
introducera övningar. Skapar en 
kompetent situation i övn. Och 
demonstrationer. Duktig på att 
avdramatisera & vara lugn vad som än 
händer. 
 
OM HENRIK Duktig på att föreläsa. 
Roligt att det kom in en ”främmande” 
person idag. Bra med mycket exempel 
från verkligheten. 
 
OM LARS-ERIC så inspirerande att lyssna 
till Lars-Eric och få ta del av hans enorma 
kunskap & erfarenhet. Så roligt att få en 
bild av hela denna resan från 60 talet & 
utvecklingen. Fascinerade alla områden 

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

Lena Volavy 
 
Otroligt givande! Fantastiskt för min 
personliga utveckling. Känns som att jag 
byggt på min kompetens en nivå till. 
 
OM ELENE älskar att du är dig själv i alla 
lägen. Så genuin! Sprudlande och härlig 
energi. Väldigt kompetent på ett 
ödmjukt sätt. Du är unik! 
 
OM MONIKA Vilka fantastiska resurser 
och kompetenser du besitter! Lugn, 
trygg med glimten i ögat. Fortsätt att 
vara den du är! 
 
OM HENRIK Lugn, förtroendeingivande, 
avslappnat ödmjuk använder röstläget 
på ett väldigt bra och kraftfullt sätt. 
 
OM LARS-ERIC härlig energi. Så klok! Så 
vis! Man känner sig som ett barn på 
julafton när man lyssnar på dina kloka 
tankar och insikter. 
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Nicklas Eriksson 
 
Spännande, lärorik o utvecklande 
 
OM ELENE Tuff o modig på ett ödmjukt 
sätt. Sjukt kompetent o snabbtänkt. 
 
OM MONIKA Tydlig o rak. Ett stort 
hjärta. kompetent 
 
OM HENRIK Härlig o kompetent 
 
OM LARS-ERIC kompetent o gedigen 
inom områdena. Ödmjuk. Kan uppleva 
en känsla av långsam o ej lika 
inspirerande i sitt sätt att uttrycka sig 
men innehållet är värt Guld av det L-E 
säger. 

 

Ingrid Hallander 
 
Helt nytt område för mig. Kursen har 
givit mig spännande insikter & nya 
perspektiv. Inte minst meditationen har 
givit mig mycket! 
 
OM ELENE Bjuder mycket på sig själv, 
sina personliga erfarenheter men också 
erfarenheter kopplat till NLP på ett 
humoristiskt sätt. Elene får mig att tro 
att vi på riktigt kan ändra på kartan. 
Lotsade oss genom dagarna! 
 
OM MONIKA Bra struktur och tydlig i sin 
kommunikation bjuder å sig själv och sin 
resa. Jag är så tacksam för den 
summering jag fick då jag kom sent på 
grund av trafiken. Älskade meditationen 
underbar röst. 
 
OM HENRIK struktur och kändes 
kompetent men Henrik fick ett 
otacksamt läge då jag var mycket trött 
denna 6:e dag! 
 
OM LARS-ERIC Delade med sig av sina 
erfarenheter med värme. Intressant att 
höra om exempel från idrottsvärlden. 
Jag som ingenjör skulle ha önskat litet 
mer av en röd tråd denna första dag. 

Maud Carlsson 
 
Dagar som varit mycket intensiva, som 
gett en god inblick i många verktyg som 
sätter igång omedvetna processer och 
inte alltid slutar där det var tänkt, eller 
rättare sagt det jag trodde 
 
OM ELENE Trygg, självsäker men ändå 
väldigt in lyssnande & otrolig på att ge & 
dela med sig av sig själv. 
 
OM MONIKA Vill väl & styrde upp när 
tidsramen inte höll. Varm o 
medkännande. 
 
OM HENRIK Energi & trygghet 
 
OM LARS-ERIC skulle gärna lyssnat på 
Lars-Eric fler gånger under kursen om 
nutida forskning, förväntningar & 
resultat.första dagens intro hade jag 
tyvärr hört många gånger & upplevde 
därför som upprepning (men det gällde 
ju mig) 

 


