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Sonia Ling Persson 
 
Jag tycker att den var bra. Jag fick med 
mig en hel del och är otroligt tacksam 
att kursen gick ändå som planerad och 
att det kördes i Örebro 
 
OM ELENE Kompetensen. Otroligt 
mycket erfarenhet och det är en ära att 
få vara en del av resan. Zooma in och ut 
– och jag trivs med lärarstilen. 
 
OM HENRIK Kompetensen. Mycket 
strukturerat och tydligt. 
 
OM LARS-ERIC inspirerande. Delar med 
sig gärna sina erfarenheter och är så 
klok. 
 

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

Babs 
 
Som en verktygslåda, inspirationslåda 
för att kunna ta fram olika verktyg i olika 
situationer. 
 
OM ELENE Inspirerande och härlig, 
kompetent men ibland lite för snabb och 
lite ”slarvig”. Hade kunnat ta mer tid på 
sig att introducera moment och 
övningar. 
 
OM HENRIK Kompetent, Tydlig, 
Inspirerande 
 
OM LARS-ERIC Inspirerande & 
kompetent, lite ostrukturerad, svårt att 
hålla sig till ämnet stundtals. 
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Alexander Larsson 
 
Jag började kursen i ett deprimerat och 
svårt läge i livet. Den har gett mig ett 
nytt hopp om mitt eget liv där jag 
känner att jag med hjälp av det jag lärt 
mig aldrig behöver komma i närheten av 
hur dåligt jag mått tidigare. Det har även 
inspirerat mig att börja hjälpa andra. 
 
OM ELENE den jag ”klickat” bäst med. 
Ett fantastiskt energigivande och 
motiverande person med en häftig 
talang att följa ramarna men ”på sitt 
eget sätt” 
 
OM HENRIK väldigt duktig på att koppla 
in processer och tankesätt i den ”riktiga 
världen”. DVS ger en viss logik till allt det 
ologiska och konstiga man lärt sig 
 
OM LARS-ERIC en imponerande 
människa med ett fängslande sätt att 
berätta saker på ett sätt där det känns 
som att jag knappt uppfattat vad han 
pratar om samtidigt som man förstår 
allt. 
 

Sonia Ling Persson 
 
Jag tycker att den var bra. Jag fick med 
mig en hel del och är otroligt tacksam 
att kursen gick ändå som planerad och 
att det kördes i Örebro 
 
OM ELENE Kompetensen. Otroligt 
mycket erfarenhet och det är en ära att 
få vara en del av resan. Zooma in och ut 
– och jag trivs med lärarstilen. 
 
OM HENRIK Kompetensen. Mycket 
strukturerat och tydligt. 
 
OM LARS-ERIC inspirerande. Delar med 
sig gärna sina erfarenheter och är så 
klok. 
 

Linus Backman 
 
Självbildsuppgradering, energifylld, 
intensiv kurs som får en se livet med ett 
tydligare perspektiv. Verktyg för att nå 
Livets Potential. 
 
OM ELENE Hon är äkta! 
 
OM HENRIK Ordentlig och tydliga 
undervisning när det gällde feedback 
 
OM LARS-ERIC väldigt lugn och 
insiktsfull, man kan lära sig mycket av 
hans visa ord. Inspirerande när det gäller 
mental träning. 
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Robin Danielsson 
 
Bra, givande, inspirerande 
 
OM ELENE Energisk, professionell & 
inspirerande i sina visningar av 
modellerna. Lättsam i framförandena. 
 
OM HENRIK grym, en annorlunda 
tillvägagång och var lugn/saklig i sitt 
framförande. Lämnade ”mersmak” & 
skulle gärna haft honom mer under 
veckorna. 
 
OM LARS-ERIC Otroligt inspirerande & 
intressant. mersmaken är enorm…. 
 

Marcus Gustafsson 
 
Tankeväckande och intressant kurs om 
hur man kommunicerar med dig själv 
och andra. 
 
OM ELENE Elene hade ett bra flow med 
processer o teorier. Bra uppvisningar av 
demonstrationer för de utlärda 
processerna 
 
OM HENRIK Kunnig tränare inom NLP 
som levererade hans kunskap på ett 
tydligt o strukturerat sätt 
 
OM LARS-ERIC intressanta 
tankeväckande frågor, lite mer åt det 
filosofiska och det uppskattades av mig 
 

Saga Winger 
 
Mycket bra och utvecklande för mig 
 
OM ELENE inspirerande, bra på att 
förklara och får mig att lyssna och bli 
motiverad 
 
OM HENRIK rolig, kom med många bra 
förslag när jag gjorde ”mitt 
framgångsrika resultat”. Väldigt duktig 
 
OM LARS-ERIC man får lära sig mycket 
 


