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

Helén Viebke

Juha Rintala

Verksamhetschef

Verksamhetsutvecklare

”Lärorik, omtumlande och givande”
OM LARS-ERIC Med ett lugn ger L-E
kunskaperna i inspirerande storytellings
ett samanhang som gör att man vill lära
mer.

”Har gett mig nya insikter om mig själv,
samt färdigheter att praktisera på mig
själv och i mitt framtida yrkesliv”
OM LARS-ERIC Kompetent och
inspirerande.

OM ELENE Med energi och livsglädje ger
Elene en utmaning i lärandet som är
nyttig och lärorikt.

OM ELENE Inspirerande och
energigivande.

Per Nordström

Carina Torpenberg

Kiropraktor

Management konsult

”Vad jag behövde J”

”Livsavgörande, respektfull, rolig”

OM LARS-ERIC Intressant att lyssna på,
kompetent.

OM LARS-ERIC Delar mycket
erfarenheter från idrottsvärlden som gör
att man ”stretchar” tänket.

OM ELENE Kompetent, rolig att lyssna
på.

OM ELENE Delar mycket praktiskt
”hands on” erfarenheter som gör att jag
praktiskt förstår hur jag kan använda
kunskapen i min coaching.
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Anna Nordström

Mikaela Frank

Sjukgymnast/Kiropraktor

Föräldraledig

”Mycket processer har satt igång inom
mig. Mycket nöjd med kursen i helhet”

”Otroligt lärorik. Att få ta del av så
mycket kunskap och att få göra den här
processen med sig själv ger stor
motivation framåt”

OM LARS-ERIC Har ett sätt att prata som
gör att allt han säger grundas hos mig på
en gång. Det som jag från början tyckte
var jobbigt (det låga tempot, i min
mening) blev sedan en styrka som jag
blev överväldig av.
OM ELENE Energin du har är fantastisk.
L-E och du kompletterar varandra fullt
ut.

OM LARS-ERIC Svar på alla frågor och
skapar ett lugn över hela gruppen. Han
får en att känna sig trygg och ”ingenting
är omöjligt”.
OM ELENE Fart och fläkt. Hon lär ut på
ett så positivt sätt och får med hela
gruppen.

Mikael Ekblad
”Mycket bra, den har redan givit mig
personlig utveckling och jag vill ha mer!”
OM LARS-ERIC Väldigt inspirerande, har
många guldkorn som han delar med sig.
OM ELENE Elene komplementerar L-E
bra. Hon ger energi, driv och kraft att ta
itu med coachingen.
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