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

UtvärderingarICC utbildningen i Göteborg 2011

 

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

Anna Palm
Teamchef och personalchef

”Den mest fantastiska upplevelsen hittills! Den per-
sonliga utvecklingen slog i taket under dessa dagar. 
Jag har nu verktygen, metoderna och självförtroen-
det att vara en bra coach.” 
 
OM LARS-ERIC Hög kompetens och en fantastisk 
förmåga att dela med sig av den.
 
OM ELENE Fantastisk energi som smittar av sig 
på andra. Din resa fram till i dag är ett inspirerande 
exempel.

Karolin Gustafson
Pedagog, Samtalsteraput

”Personlig- och yrkesmässigutveckling. Jag har 
kommit i kontakt med livskraften coh glädjen i mig 
på ett mycket djupt plan, både privat och yrkes-
mässigt.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket erfaren, kunnig och kompe-
tent. En livsbejakande människa! Med ett inre som en 
”vacker, prunkade trädgård.”
 
OM ELENE Härlig, positiv energi som frikostigt delar 
med sig av kunskaper, kompetenser och erfarenheter! 
En god och kompetent förebild!

Hans Eklund
Fotbollstränare

”Otroligt givande. Min personliga utveckling har 
åkt i raketfart framåt. Jag har fått många bra verk-
tyg att använda i arbetslivet.”
 
OM LARS-ERIC Kunnig och inspirerande.

OM ELENE Kunnig och inspirerande.

Magnus Lovell
ICC Coach

”Fantastisk, magisk och oerhört givande. Den har 
berikat mitt liv och gett mig en unik grund att nu 
jobba vidare som coach.” 
 
OM LARS-ERIC En kompetens utan motsvarighet. 
 
OM ELENE Vilken aura, det lyser om Elene. Träffsä-
kerheten i feedbacken har varit suverän.

Lisa Tedelind
Organisationskonsult

”Underbar! Lärorik! Många glasögon!!” 
 
OM LARS-ERIC Tack!... Vilken förmån att få ta del av 
dina erfarenheter och kompetens! ditt sätt att bemö-
ta inspirerar mig i mitt fortsatta arbete och liv. Du får 
andra att vilja och våga!
 
OM ELENE  Vilken kraft!! Energin fylls och det blir 
en annan dynamik. Tack! Din energi och nyfiken-
het och ”kämparanda” inspirerar!

Eva-Lotta Bergstrand

”Jättebra! Jag tror det kommer kännas ännu bättre 
med lite perspektiv. Det har varit väldigt intensivt 
och lärorikt.” 
 
OM LARS-ERIC Har ett oerhört kunnande som är så 
spännande att lyssna på. 
 
OM ELENE Ger mycket av sig själv. Bjuder på många 
roliga historier som gör att det blir lätt att identifiera 
sig.
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Christina Åkerlund
Gymnasielärare

”Omtumlande. Fått kunskap om coaching som gör 
att jag kan jobba både som coach och mentor.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket bra insikter, kunskap och 
erfarenhet. Fantasisk!
 
OM ELENE Frisk fläkt! Bred verktygslåda! 

Ola Eklund
Försäkringsrådgivare

”På skala 1-10 = En stark 9+” 
 
OM LARS-ERIC Lugn med lång erfarenhet. Väldigt 
intressanta exempel.
 
OM ELENE Härlig energi med bra närvaro. Kunnig.

Peder Ray Matson
Hypnotisör, Föreläsare

”En mycket bra utbildning med det innehåll som 
jag förväntade mig.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket kunskap, bra föreläsare.

OM ELENE Energigivare med engagemang och 
kunskap.

Kennet Andersson
Egen Företagare

”Den här utbildningen har gjort en tydlig förbätt-
ring av mitt liv.”   
 
OM LARS-ERIC som en oändligt djup brunn av erfa-
renhet och visdom. Kunnig, trygg, lugn och rapp.
 
OM ELENE Kunnig, tydlig, rak och energifylld.

Charles Hallström 
Utbildare

”Mycket inspirerande, har gett mig såväl insikter 
som kunskap och kompetens.”
 
OM LARS-ERIC Lars-Eric är en inspirerande uppslags-
bok inom mental träning och coaching. 
 
OM ELENE Elene gör det mer konkret och handfast.


