Utvärderingar från Certifierad Coach Mallorca VT 2016

Certifierad International Coach
En utbildning av Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Camilla Thörn

Marcus Gustafsson

Platsansvarig

Elektriker

”En personlig utveckling högsta klass.”

”Mindf**k på ett riktigt skönt sätt!
”Självklart” tänkande som man har
”tränat” bort under sin uppväxt!”

OM LARS-ERIC och ELENE
Oändlig kompetens i området.
Pedagogiska i toppklass.

OM LARS-ERIC Lugn och metodisk
professor med oändlig kunskap och rätt
mindset!

Johan Pellas
Kommunikatör, journalist, content
manager
”Magisk! En cocktail av utvecklande
processer som driver mig framåt som
människa.”
OM LARS-ERIC Oerhört kunnig, en lugn
auktoritet som bidragit med många
viktiga reflektioner på coaching och
mental training.
OM ELENE Begåvad, engagerad,
jätteduktig. Finns inga hinder, bara
lösningar.

OM ELENE Duracellkanin med full
laddade batterier! Förklarade på ett
utmärkt sätt, samt använde mycket bra
exempel från hennes tidigare
erfarenheter, vilket gjorde det lätt att
koppla samman teori och verklighet!

Rossana Pettersén
Psykolog, forskare
”Top-class course, well organized and worth every
penny.”
OM LARS-ERIC Very experienced professor. He has loads
of knowledge and has no problems in sharing it.
Excellent teacher!
OM ELENE Very experienced professional. Elene´s stories
are very good to help understand the course material.
She is very approachable and keeps everybody engaged
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Mia Miller

Lovisa Ericson

”Magisk kurs! Bästa jag gjort för mig
själv. Den förändring och omkullkastning
det varit i mitt huvud de här dagarna har
jag aldrig upplevt förut. Alla borde ta del
av detta!”
OM LARS-ERIC Lugn. Ett hav av
erfarenheter och kunskap.
OM ELENE Sprudlande historieberättare
som ger oss sin historia om hennes egen
resa vilket gör att jag inser och tror jag
förstår vilken otrolig förändring och
möjlighet hon har givit sig själv och nu
delar med sig till oss.

Student / musikalartist
”Startskottet på ett ev. nytt yrke och en personlig
utveckling.”
OM LARS-ERIC Ro-ingivande, kompetent och säker.
Mycket tålamod och vishet utan ”guru” känsla eller
beteenden om att veta bättre. Välkomnande och lugn
energi.
OM ELENE Sprudlande av livsglädje och ett
praktexempel på att filosofin bakom kursen fungerar.
Rolig, inspirerande och karismatisk.

Jimmy Gustafsson
Egen företagare
”Än så länge den bästa kursen jag varit på. Lärorik och
givande. En riktig väckarklocka till hur jag tänker och
lever i samhället idag och alla redskap för att börja leva
ett liv i konstant positiv utveckling istället.”
OM LARS-ERIC Lugnet själv! Sådan intelligens,
kunskap, glädje och kärlek.
OM ELENE Den positiva duracell kaninen med
förmågan att ställa in hastighet utefter sina
kursdeltagare.
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