
På ICC-kursen i Costa Rica januari 
2005 gjordes en utvärdering.

Kursen och bägge kursgivarna fick genomsnittet 
5 på en femgradig skala.

Kursdeltagarnas kommentarer

Hur skulle du sammanfatta den här kursen?

”Otroligt givande på alla plan både yrkesmässigt och för 
min personliga utveckling” 
Gunilla Hamrin, Systemvetare

”Ett fantastiskt personligt lyft” 
Ylva Warhed, Massageterapeut

”Den gav mitt liv en ny dimension” 
Ewa Widerberg, Konsult

”Coaching ger häpnadsväckande känslor av att jag faktiskt kan det jag vill. 
Intensivt, trevlig miljö, bra mix av människor.”  
Victoria Waltenberg, Säljare

”Kursen har både gett mig nya insikter och bekräftelse på äldre dar.”  
Henrik Mattson, Företagare

”Mycket bra! Utvecklande! Frustrerande! Härlig”  
Katarina Smedberg, Hälsokonsult

”Utvecklande. Djupgående! Startade en massa processer och frigjorde problem” 
Marianne Malmström, Utbildare och Författare 

”Givande! Inspirerande! Energikick!” 
Catharina Jakobsson, Friskvårdskonsult

”Inspirerande, gedigen kurs, som tydliggör mina egna mål och värderingar. 
Många övningar, som ger insikter!” 
Sofi Blom, Coach och Utbildare

”Bra pedagogiskt upplägg. Gav nya insikter och redskap för måluppfyllelse.” 
Lisbeth Johnsson, Psykosyntes Coach

“Inspirerande och engagerande. Gav mig många nya insikter och roliga verktyg 
som jag ser fram mot att använda på många områden i livet.”
Gunnel Holmquist, VD
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Hur skulle du sammanfatta dina tränare?

”Lars-Eric är oerhört kompetent och förtroendeingivande. 
Elene är en enorm energigivare och en perfekt förebild” 
Gunilla Hamrin, Systemvetare

”Mycket, mycket kunniga, med engagerande vilja och god förmåga
att dela med sig. Inger trygghet.” 
Ylva Warhed, Massageterapeut

”Super – ni är bara så givande – Ni är förebilder – Det lyser om er!” 
Eva Widerberg, konsult

”Kursledarna ger både positiva energier och bjuder på sig själva” 
Victoria Waltenberg, Säljare

”Fascinerande och inspirerande”
Henrik Mattson, Företagare

”Ödmjuka och kunniga” 
Katarina Smedberg, Hälsokonsult

”Mycket kompetenta. På skalan 1-5 – starka femmor”
Marianne Malmström, Utbildare och författare

”Proffsiga. Kompletterar varandra.” 
Catharina Jakobsson, Friskvårdskonsult

”Oerhört kompetenta och inspirerande. Kompletterar varandra bra. 
Bra blandning mellan teori/vetenskap och praktiskt utförande.” 
Sofi Blom, Coach och utbildare

”L-E, lugn, balanserad och skicklig. Elene, härliga exempel.” 
Lisbeth Johnsson, Psykosyntes Coach

“Trevliga, inspirerande och engagerande. Känns mycket tryggt med 
deras långa och djupa erfarenhet.” 
Gunnel Holmquist, VD


