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Josefi Dahlberg 
 
Fantastiskt mycket hög nivå av kunskap. 
Utmanande, om att allt går med rätt 
verktyg och sinnestillstånd 
 
OM ELENE Inspirerande, målar med 
bilder, exempel, egna erfarenheter. Är 
utmanande, med stort hjärta tought 
love. Humor, skrattar mycket. Säker. 
Ändrar sinnestillstånd i gruppen när det 
behövs. Proffsig  
 
OM MONIKA Lugn, trygg, har pondus 
genom kunskap och lugn. Skojar olika 
sinnestillstånd genom musik, har roliga 
uppföljningar på gårdagen. Är 
utmanande med varma ögon. Proffsig 
 

Anna Leissner 
 
Blod, svett, tårar, utmaningar, glädje 
 
OM ELENE Väldigt bra mix mellan kul o 
allvar, snack o övning! 
 
OM MONIKA Hade gärna hört fler 
exempel från din utbildning! 
 

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

Ylva Nyman Stark 
 
Genomgripande 
personlighetsutvecklande 
 
OM ELENE 
Submodalomvandlingsingengör på 
Metanivå 
 
OM MONIKA 
Kompetensutvecklingsexpert i 
effektivitetsneutralt superläge 
 
 

Pernille Thaning 
 
En utbildning i presentationsteknik 
 
OM ELENE The holy Bitch, Ibland mkt 
förvirrande, ska göra och inte. 
 
OM MONIKA The Godess of goodness. 
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Veronica Höijer 
 
Tufft, utmanande och enormt 
utvecklande. Har gjort saker jag aldrig 
trodde jag någonsin skulle göra, vågat 
kliva ur min comfortzone, hittat glädjen i 
humor-så jäkla kul/och nyttigt! 
 
OM ELENE denna kraftfulla kvinna om är 
helt enorm på att visa en 
mångfacetterad bild av hur man kan 
vara som tränare och människa. Du visar 
verkligen mig att genom att möta sig 
själv på alla nivåer gör att jag kommer 
kunna ta fram det som känns sant och 
riktigt i mig! Tack för det! Mina 
föreställningar och antaganden har blivit 
synliga och jag kan göra något åt dem. 
 
OM MONIKA Monika, för mig är du en 
stabil, tydlig och lugn tränare som är en 
bra förebild på vad utbildningens 
struktur och ramar har för betydelse. 
Det har påverkat mig till att våga lita på, 
att vad som än händer så blir det bra 
och jag litar på att jag klarar allt. Tack för 
det! 

Susanne Fagerström 
 
Tuff, utvecklande, intressant, givande, 
utmanande, som en godispåse, du har 
13 bitar i påsen, dag 1 tar du en sen vill 
du ha mer, dag 2 tar du nästa osv. vid 
dag 6 tänkte jag, men nu är det ju inte 
många kvar, jag vill ju inte att de ska ta 
slut, jag ville suga på karamellen men 
dag 7 märklig känsla, var inte så sugen 
på godis, allt var snurrigt, det såg inte 
lockande ut de bitar som var kvar. 
Märklig känsla då jag var så sugen igår, 
dag 8 kom suget tillbaka, och en godis 
per dag fick jag njuta ända till dag 13. 
 
OM ELENE Elene är en ”diamant” skiner 
och är en som syns, massor med 
kunskaper kompetens och otroligt 
generös. Jag tar verkligen till mig 
gåvorna och utvecking och ska fortsätta 
modellera henne. Ser fram emot ett 
fortsatt samarbete mer än någonsin. 
 
OM MONIKA Oerhört strukturerad och 
jag har lärt mig massor hur viktigt det är 
med försstrukturering, tack vilken gåva, 
tack för att jag får möjligheten att lära 
av dig, det behövde jag. Känns tryggt att 
jobba med dig. Tack 
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Katarina Ikonomidou 
 
Innehållsrik, tuffa utmaningar, detta för 
att kunna möta allt där ute (utb). Mkt 
träning. Bra material, bra plats-
omgivning. Pauser: Bra bensträckare, 
kaffepauser. Frukt (bra) 
 

OM ELENE Djävulens advokat 😊 här 
tränar vi & blir rustade med allt vad vi 
behöver./Resurser för att bli de bästa 
trainers, olika scenarier som kan hända. 
Tycker om sättet Elene arbetar, har ofta 
med mig i Elene i NLP/Hypnos och vill 
självklart bli bättre & bättre, alltid finns 
det något att lära mera av Elene! 
 
OM MONIKA Lugn, behaglig. Struktur, 
ordning, klar tydlig, bestämd. 
 
 

Lisa Lundin 
 
Helt fantastisk! Så lärorik och praktiskt 
utvecklande. Upplägget som verkligen 
utmanar/presenteras enkelt och elegant 
och jag upplever verkligen ett växande 
som individ och grupp varje dag! OMG! 
Älskar den  
 
OM ELENE Magisk, rak, enkel, tydlig, 
rolig, full av visdom och kompetens, 
förebild för mig 
 
OM MONIKA Fantastisk, ger andra 
dimensioner, rolig, kunnig, tydlig, 
strukturell, underbar klippa! En rikedom 
att ha med. 
 

Karna Wiberg 
 
Utmanande, förvirrande, utvecklande, 
rolig. Insikter och utveckling. Fantastiskt 
att bo tillsammans med de andra 
kursdeltagarna, stort mervärde för 
utveckling. 
 
OM ELENE Petar i stormens öga på ett 
kärleksfullt sätt. Puttar mig vänligt men 
väldigt bestämt ut över kanten. Rolig 
och visar på ur stor bredd en tränare kan 
använda sig av under en kurs. 
 
OM MONIKA Strukturerad och tydlig i 
förklaringar och förmedlar 
kunskapsbasen på ett för mig tydligt 
sätt. Utmanar på andra sätt än Elene och 
jag finner det som fina komplement till 
varandra som ger vidd som för mig blir 
en bra blandning och dynamik 
 


