Utvärderingar från Coachutbildning Costa Rica 2013

Certified International Coach
En utbildning av Lambent training i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan.
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare.

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

Thomas Viksberg

Jenny Holming

Konsult – organisation – och
verksamhetsutveckling

Lärare

”Kursen  har  gett  mig en inre resa,
där jag identifierat och förändrat
beteenden och upplevelser hos mig
själv. Jag har blivit enormt
inspirerad av såväl instruktörer,
kurskamrater, övningar och
kursmiljön  i  Costa  Rica!”
OM LARS-ERIC: Lars-Eric inspirerar
med sitt enorma lugn, sin djupa
kompetens, sin positiva attityd och
inställning till livet. Lars-Eric har
länge varit en förebild för mig. Att
få ha honom som tränare känns
overkligt bra. Det kommer ta
någon tid innan jag inser vad jag
varit med om.
OM ELENE: Du visar med din
personliga resa, din enorma energi,
din positiva och underbara attityd
och inställning att allting är möjligt.
Jag är otroligt glad och inspirerad
att få uppleva detta.

”Jag  har  lärt  mig  mer  än  de  flesta  lär  sig  under  
sitt  liv”
OM LARS-ERIC: Otrolig kompetens inom så
många områden, mentor – som har svar på
alla frågor. Härlig teoretisk anknytning.
Humoristisk.
OM ELENE: Stort hjärta och ger det bästa av
sig själv hela tiden. Härligt utmanande.

Linda Waern
Hälsoutvecklare
”Omvälvande,  kraftfull,  stärkande.  Jag  har  
fått massa nya verktyg och framförallt
praktiskt träning i coaching. Den här kursen
har gjort att jag har mitt mål för framtiden
klart och tydligt för mig och jag känner att jag
fått en inre bekräftelse att jag är på  rätt  väg”  
OM LARS-ERIC: Lugn, trygg, inger förtroende,
kompetent erfaren. Ser möjligheter och
utmaningar i allt i stället för hinder.
OM ELENE: Stark, utmanande, omtänksam,
kunnig, varmt hjärta, driven. Förebild!
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Maria Frank

Lina Berglind

Livsresenär

Egen företagare

”Kursen  har  gett  mig  mål  och  riktning  i  
mitt  liv”

”Fantastisk,  men  krävande  då  den  har  
gått in i min personlighet och skakat om
rejält”

OM LARS-ERIC: En man med stor kunskap
och ödmjukhet, hans tro på människors
oändliga resurser och hans otroliga
arbete för att bevisa, det är fantastisk.

OM LARS-ERIC: Lugn, kunnig, engagerad
och harmonisk. Utger en trygghet med
svar på allt.

OM ELENE: Ett hjärta av guld, hennes
driv, energi och livslust ger en känslan av
att aldrig vilja ge upp.

OM ELENE: Glad, pigg, busig, satsar allt,
livsnjutare och mål fokuserad. Vill lära oss
allt, och vågar säga ifrån.

Monika Morling

Henrik Isberg

Anbudskonsult

Simtränare

”Helt  Fantastiskt!!  TACK!  Gått  från  en  
nivå i mitt liv till en annan. Så mycket bra
undervisning,  träning,  vill  inte  åka  hem..”

”Omvälvande”

OM LARS-ERIC: Lugn, trygg, faktabaserad
med erfarenhet, glimten i ögat med
humor. Underbar att lyssna till med all
kunskap. Det är ett privilegium att få höra
Lars-Erics historier.

OM ELENE: Energi!

OM LARS-ERIC: Spännande!

OM ELENE: Energiknippe, drar i gång
processer och förändringar. Härligt tuff
men med omtanke och kärlek, hon får
mig att utmana mig själv.
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