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

Elisabeth Asplund

Camilla Marie Bengtsson

”Den bästa kursen jag har gått inom
personlig utveckling.”

”Process! Som en lång resa.”

OM LARS-ERIC Lugn, otroligt vis och
kunnig.
OM ELENE Energiknippe med ett skarpt
sinne. Helt fantastisk!

Maria Mikaelian
”Inspirerande, rolig och häftig att både
lära sig hur man coachar andra – men
också sig själv.”
OM LARS-ERIC Väldigt duktig på
forskning, teorier och vad man kommit
fram till i studier. Trevligt bemötande,
proffsig.

OM LARS-ERIC Din kunskap är så enorm
och din tro på din vision och dina mål är
så inspirerande. Man får så otroligt stor
tro på sig själv och vad man är kapabel
till. Tack för att du skapade skolan och
dök upp i rätt tid i mitt liv två gånger!
OM ELENE Kära Elene vad du
utmanande mig! Du är allt jag vill vara
och det var så jobbigt. Men du visade
din äkthet som till slut bröt igenom hos
mig och nu vågar jag inta min plats!
Vilken fantastisk människa du är. Tack
för din feedback efter upp-coachingen
och för att du tog dig tid den där dagen
det låste sig för mig. Jag kommer att
vara dig evigt tacksam för allt du gjort
för mig! Nu sjunger jag i mitt hjärta igen.

OM ELENE Väldigt inspirerande, glad,
höjer energin och bara på sättet att
prata känner man hennes starka tro på
människor.
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André Norberg

Camilla Lind

”En början på en livsresa, otroligt
mycket verktyg och insikter inför
framtiden.”

”Helt magisk! Känner mig så inspirerad
och motiverad till att fortsätta min resa
mot mitt mål att arbeta som coach. Nya
insikter, tankar – många känslor, känner
mig hoppfull, glad och tacksam!”

OM LARS-ERIC Den mentala tränaren
som med lugna ord briljerar i vad han
gör. Fokus på sport 70-80 tal vilket
ibland kan misstolkas när han tänker att
vi var med då. Men otroligt inspirerande
berättelser om mental träning och
effekter.
OM ELENE Klev in i rummet som en frisk
fläkt och ökade energinivån hos
deltagarna otroligt mycket. Med kraft
och fart styrde hon in oss på vad
coaching i praktiken innebär.

OM LARS-ERIC Inger stort förtroende,
varm inspirerande och rolig.
OM ELENE Energiknippe! En sann
inspirationskälla, öppen, mycket humor,
otroligt med kompetens.
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