Utvärderingar från ICC utbildningen våren 2011 i Costa rica

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

Här nedan följer utvärderingar från en av varje av de olika yrkesgrupper
som deltagit i senare utbildningar.

Helene Berggren

Anton Nilsson

”Helomfattande, pedagogisk, effektiv, trevlig, lärorik och exakt vad jag behövde i nuläget. Bra verktyg
och insikter Skapar glädje och härliga framtidsvisioner.”

”En kurs i att förstå sig själv, bli medveten om att vi
alla besitter krafter att designa vår egen framtidsbild och steget in i ett nytt spännande arbete.”

OM LARS-ERIC Tydlig, förklarande, informativ, hel-

hetsomfattande. Besitter kunskaper och information
långt mer än det vanliga.

OM ELENE Underhållande, proffesionell och superbra.

David Hammar

Coach

OM LARS-ERIC Ända sedan jag skrev ett specialar-

bete om idrottspsykologi på gymnasiet tpy 1980 har
jag hört talas om Lars-Eric. Ett sant nöje att få ta del av
all hans kunskap! Jag vill tillbaka till universitetet....

OM ELENE En av de mest komplexa (i positiv bemärkning) människa jag någonsin träffat. Vilken
historia! Vilka historier! Jag beundrar dig!

Student

”Mycket givande. Har gett mig nya perspektiv, ny
kunskap och många insikter. Jag ser det som jag
sått ett frö som under veckan har börjat gro.”
OM LARS-ERIC Rolig med massa intressanta erfarenheter.

OM ELENE Energiknippe med en medryckande
entusiasm.

Cassandra Källgren
Student

Annelie Pompe
Egen företagare

”I ett ord: Omvälvande. Trodde inte den skulle leda
till så mycket personlig utveckling, utan tänkte
mest på kursens innehåll som att lära mig verktyg
för att hjälpa andra. Genom övningarna och praktiken coachades jag till att inse hur kraftfullt coaching är. Fantastisk kurs! Och en av få kurser som är
omöjligt att gå oberörd från!”
OM LARS-ERIC Vis, pedagogisk och samtidigt med

”Den här kursen överraskade mig. Jag trodde jag
visste när jag kom hit, men nu vet jag på riktigt.”

humor! Har en otrolig kompetens och visdom som jag
skulle vilja sitta och lyssna på i timmar.

OM LARS-ERIC En vis man. Han vet vad han pratar

OM ELENE Energisk och härlig personlig lärare!

om och han övertygar när han berättar.

OM ELENE Har givit mig styrka som jag kommer ha
med mig hela livet! Med sin energi och sina berättelser har hon gjort mig till en säkrare och mer dynamisk
människa!

Skapar ett omedelbart gillande och är superduktig
på övningar, exempel och liknelser. Skön pondus och
oändligt inspirerande.
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Kursutvärdering - Certified International Coach

Marita Sundström
”Mycket givande, utvecklande, intressant, kul och
stärkande.”
OM LARS-ERIC Det har varit en ära att få vara delta-

Lili Forssén

Egen företagare
”Helt fantastisk! Jag vill att alla ska förstå att de vill
gå den.”

gare i en kurs du håller i. Jag tackar av hela mitt hjärta
Dig och allt vad PUMT, PTL, och coachingoch Costa
Rica gett mig.

OM LARS-ERIC Jag vill att du ska flytta hem till mig!

OM ELENE Din styrka, energi, beslutsamhet, glädje,

Kristina Arheden

Kaja Michelson

”Mycket givande för min egen personliga utveckling samt även för mitt yrkesverksamma liv. Jag har
fått insikter som gjort mig starkare i båda rollern,
privat och yrkesrollen.”

stöttande, lyssnade, spontana, sprudlande, kompetenta, lättförståerliga sätt har gett mig kompetens att
gå vidare i coaching och livet.

Joga lärare, kommunikationskonsult
”Utvecklnade, utmanande. Plattform för växande.
Nyttig för mig och en nyckel till mitt fortsatta växande.”
OM LARS-ERIC Fantastiskt att få ta del av forskning och forskningsresultat av du som tagit fram
och lett utvecklingen.
OM ELENE Skarp feedback som jag ville ha mer utav

Helena Bröms
Konstnär

OM ELENE Och du med!
Konsult, organisation och ledarskap, eget företag

OM LARS-ERIC Mycket erfarenhet från idrottsvärlden som ger ett extra mervärde. Tyngd även vetenskapsmässigt som ger extra förtroende. Viktigt för
mig som är naturvetenskapligt skolad på forskarnivå.
OM ELENE Många berättelser från faktiska livet. Ger

klara och tydliga bilder och exempel. Klar och rak i
kommunikationen vilket jag uppskattar. Glad och positiv. Ser möjligheter. Ger jättebra, konstruktiv, lärorik
feedback.

Nima Jafari

Motor- Data- IT Ingenjör/säljare

”Kort, intensiv kurs i hur man stöttar en annan
människa att komma vidare i livet eller en situation.”
OM LARS-ERIC Eftertänksam, kunnig, omtänksam.
OM ELENE Intensiv, målfokuseraf, varm, kunnig och

omtänksam.

JAN NILSSON
Företagare

”En fantastisk givande kurs som hjälpt mig fokusera på mina mål och framtiden i detta liv.”
OM LARS-ERIC Otroligt intressant och givande. Som
ett bibliotek av kunskap inom personlöig utveckling,
både teoretiskt och praktiskt.
OM ELENE Fantastisk inspirerande energiknippe

med bra konkreta, kraftfulla frågeställningar, oavsätt
vilka situationer som ”slängdes” till dig.

”Den har totalt förändrat mitt liv. All denna kunskap kommer föra mig långt i livet.”
OM LARS-ERIC En riktig filosof och Dr som jag har

stor respekt för. Du har väldigt mycket kunskap inom
allt!

OM ELENE Gillade Elenes forcerande takt i undervisningen. En väldigt duktig lärarinna! Imponerande!

Birgitta Hammar

Marknadsekonom, egen företagare
”Informationsrik. Lärorik. Omvälvande. Rolig.
Inspirerande. Utvecklande. Oerhörd användbar.”
OM LARS-ERIC Oerhört kunnig. Intressant. Väcker
min nyfikenhet.

OM ELENE Inspirerande. Ett tydligt exempel på att
allt är möjligt! Kunnig!
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Håkan Arheden

Leg. Läkare, proffessor, chef, ledare, forskare
”Som en uppenbarelse. Inspirerande. Kraftfull.
Kraftskapande. Ett litet men betydelsefullt steg mot
en bättre värld.”
OM LARS-ERIC Internationell trovärdig kompetens.

Inspirerande.

OM ELENE Latinskt temerament i skadinavisk för-

packning. Kompetent som coach och som människa
i livet. Utelämnande utan att överhuvudtaget tumma
på sin integritet. En förebild för kvinnor och även
män.

Marika Källgren
Socionom

”Inspirerande och utvecklnade. De praktiska övningarna är ovärderliga!”
OM LARS-ERIC En lugn och trevlig man - En TEORIBOMB! Givande förklaringar och roliga förkortningar.
Unik erfarenhet på både bredd och djup.

Vendela Duclos
Sångerska/Coach

”En fantastisk kurs!”
OM LARS-ERIC Är en fantastisk lärare! Hans kun-

skap, passion och nyfikenhet på området inspirerar
mig till att aldrig vilja sluta växa som människa.

OM ELENE Konkretiserade och applicerade direkt

på själva coaching-hantverket så att jag kände att jag
absolut kan lära mig det här! En stor förebild och en
fantastisk människa!

Susanne Lindh
Eget företag

”Ett fantastiskt verktyg för att få ett fantastiskt liv
som jag är värd att få leva.”
OM LARS-ERIC Underbar människa med otroligt
mycket kunskap som är fantastiskt att fått tagit del av.
OM ELENE Underbar människa som har ett bubb-

lande, smittande skratt inom sig som ger mig glädje.

OM ELENE Hon är ett positivt energiknippe som finner total avslappning på några sekunder. Glad, rolig
och inspirerande.
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