Utvärderingar från ICC coachutbildning Ängelholm 2009

Certified International Coach
med Lars-Eric och Elene Uneståhl som tränare

Här nedan följer utvärderingar från de
som deltagit i denna utbildningar.

Per Andersson

Mental Tränare

”En fantastisk utveckling för mig som människa, utbildningen kommer att ta mig ytterligare
framåt och mot mina mål med hjälp av de nya
verktyg jag fått med mig.”
OM LARS-ERIC Är mycket kunnig, brinner för sina

Syliva Hansson
”Bra övningar och kraftfulla redskap.”
OM LARS-ERIC Kompetent, klok och har humor.
OM ELENE Har en härlig distans till sig själv som
hon gärna bjuder på.

uppgifter och ger mig mycket energi.

Gunilla Bay

OM ELENE Ger energi, fantastiska möjligheter

”Lärorik, jag har fått fler verktyg till mitt arbete
och utbidningen ger även egen självinsikt.”

och lösningar.

OM LARS-ERIC Påläst, fantastiska kunskaper, lugn

Maria Arvidsson

Handläggare på resurscenter
”Har gett mig nya insikter, mer material. Det var
mycket bra coachingövningar.”
OM LARS-ERIC Vilka resuser och erfarenheter.
OM ELENE Otrolig mentor i coacing. Hon får min
personliga utveckling att explodera.

och generös.

OM ELENE Energiknippe, fantastisk på att ge feedback och har mycket kunskap.

Bosse Andersson

Egen företagare

”Utvecklnade mot ett bestämmt mål. Bra tydlighet
genom övningarna”
OM LARS-ERIC Kompetent, reflekterane och varm.

Bettina Jansson

OM ELENE Kompetent, livsbejakande och varm.

Coach

”Bra upplagd och mycket intressant. Utbildningen har även gett mig personlig utveckling.”
OM LARS-ERIC Lugn och intressant.
OM ELENE WOW, kanon! Hon har fått mig på

andra tankar.

Marie-Anne Edvardsen

Samordnare

”Fått en bra och djupgående inblick i coaching,
både praktiskt och teoretiskt.”
OM LARS-ERIC Lugn och inspiserande
OM ELENE Full av energi, delar med sig av sina
egna gedigna kunskaper och erfarenheter som
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Patrik Fessé

Verksamhetschef

Lena Laurell

H-R specialist

”En underbar och fantastisk utbildning.”

”Från att ha en relativ låg energimotivation kan
jag knappt inte sitta still och vill bara till handling.”

OM LARS-ERIC Tack för all kunskap och klokhet
som du vill dela med dig av.

OM LARS-ERIC Denna gång har du fyllt mig med så

OM ELENE Jätte duktig och stimulernade på att

mycket trohet.

OM ELENE Jag vill veta vart du får all din energi
ifrån.

omsätta kunskap och klokhet så att man kan använda det.

Josef Claudén

Retailmanager

Kari-Anne Aarset

Egenföretagare

”En mycket bra utblidning med många ”a-ha”
upplevelser. Tränarna är lättsamma, det är högt
i tak, de är sig själva och kompletterar varandra
mycket bra.”

”Fått mera kunskap och framförallt bättre kompetens. Tränarna har en mäktig kunskap och kompetensbank vilka de är generösa att dela med sig av
på ett avslappnat, proffsigt och inspirerande sätt.”

OM LARS-ERIC Har lyft det mentala till en ännu
högre nivå i mitt eget utövande med sina berättelser
och måluppfyllnad.

OM LARS-ERIC Ser fram emot att få ta del av mer av

OM ELENE Målfokuserad. Får deltagarna att slapp-

allt du har på kompetensbanken.

OM ELENE Energiknippe som delar med sig av sin
egen kraftfulla historia.

na av med sitt skratt.

Louise Neander

Personalsekreterare
”Otroligt lärorik. Jag har fått massor av bra verktyg att använda mig av och en personlig utveckling som jag kommer att fortsätta med.”

Robert Nidsjö

Coach

OM LARS-ERIC Intressant att lyssna på all kunskap
och erfarenhet.

OM ELENE Duktig på att lära ut övningar.

”Fantastiskt givande. Jag har lärt mig oerhört
mycket och fått så många nya verktyg. Kunniga,
inspirerande och erfarna tränare. Jag kan verkligen
rekommendera den här kursen.”

Milla Südow

Egen företagare inom coachning, mental träning,
stresshantering och hälsa.

OM LARS-ERIC En makalös personlighet med en

”Lärorik! Det var bra att vi fick möjlighet att träna
så mycket på coachning.”

OM ELENE Jag känner mig otroligt inspirerande av
Elene, man får en energikick bara av hennes uppenbarelse.

OM LARS-ERIC Mycket kunnig, kreativ, eftertänk-

resursbank som verkar outtömlig och outtröttlig.

sam med glimten i ögat.

OM ELENE Kompetent, positiv, glad och mycket
skratt. Inspirerande och ger bra feedback.
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