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

Rickard Hermansson

Jeanette Aland

”Lärorik, rolig, intressant och
livsförändrande.”

”Många nya insikter genom att varva
teori med träning.”

OM LARS-ERIC Otroligt kunnig inom det
han pratar om.

OM LARS-ERIC Lugn, trygg,
eftertänksam. Ingenting är omöjligt.
Lever som han lär. Ger energi med sitt
lugna förhållningsätt. Tror på & ser alla.

OM ELENE Positiv, lätt att lyssna på.
Skapar en miljö i klassrummet som gör
att alla frågor och funderingar är lätta
att ställa.

Eva-Maria Stålnacke
”Det var en mycket spännande kurs som
väckte många saker i mig som och som
jag även kunde avsluta. Det känns
härligt!.”
OM LARS-ERIC Han har otrolig kunskap,
han känns som ett vandrande bibliotek.
OM ELENE Hon har coachingen verkligen
i ryggmärgen!

OM ELENE Mycket energi, glad, positiv,
ingenting är omöjligt. Tror på sig själv
och andra. Lever som hon lär!

Fredrik Mikiver
”Kursen är otroligt givande både kring
det teoretiska, praktiska och då det
kommer till insikter om en själv. Man
finner nya dimensioner i alla plan.”
OM LARS-ERIC Väldigt duktig kring teori
och delger otroligt inspirerande exempel
på forskning och praktiska tillämpningar
som fängslar mig.
OM ELENE Energi hela vägen igenom
och otroligt kunnig.
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Karin Kavmark

Pia Ekblad

”Fantastiskt! Vilken resa för tanke, själ
och sinne.”

”Givande, skapar tankar, lärande,
utvecklande, ger lugn.”

OM LARS-ERIC Fantastiskt tacksam för
att ha fått ta del av så mycket kunskap
och kompetens! Väldigt lärorik och
intressant

OM LARS-ERIC Som en uppslagsbok,
experimentell, kan bli lite av gamla
skolan. Rätt svar. Stänger gruppen –
skapar osäkerhet.

OM ELENE Fantastiskt inspirerande
person. Imponerad över hur snabbt du
fick oss till en grupp. Du lockade fram
det bästa ur oss. Energigivande!

OM ELENE Energigivande, rapp, duktig,
nyfiken, kompetent, kreativ, öppnar
gruppen.
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