Utvärderingar från ICC utbildning på Mallorca hösten 2011

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.

Mia Carlsdotter

Annette Wigart

Utbildare

Coach/Konsult

”En fantastisk givande kurs på alla plan. Öppnar
alla sinnen och gör saker möjliga.”

”För mig har den vart mycket givande och bra. Jag
har lärt mig jätte mycket som jag kan använda som
coach och jag har utvecklats som person.”

OM LARS-ERIC Mycket kunning och kompetent
OM ELENE Rak och klar. Mycket kompetent

OM LARS-ERIC Ett stort mått av erfarenhet som har
varit fantastiskt att få ta emot och lyssna på. Lugnt
och sakligt framställt.

OM ELENE Inspirerande. Fått tips på många bra

Ursula Brofors

Egen företagare inom Mental träning, Coaching &
personlig utveckling
”Jag har fått nya verktyg och insikter samt haft kul
och träffat härliga roliga människor.”
OM LARS-ERIC Otroligt lugn och kunnig, ofantlig
livserfarenhet. Ser bara möjligheter. Kontinuerlig
utveckling.

OM ELENE Bjuder fantastiskt på sig själv med många

egna exempel. Väldigt kunnig! Alltid tillmötesgående
- ”inga problem” . Inspirerande!

frågeställningar. Fått många exempel som får mig att
lättare förstå och få insikter. tydlig och klar.

Gunnel Johansson
JobbCoach

”Otroligt lärorikt för mig personligen, jag har fått
vända och fundera på mig själv. Detta borde alla få
möjlighet till, personlig utveckling.”
OM LARS-ERIC Lugn och har så mycket kunskap att

ösa ur. Riktigt intressant med alla undersökningar och
forskning. Rolig och intressant att lyssna på.

OM ELENE Mycket livlig med härliga erfarenheter

Karin Wiik

att bidra med på ett enkelt vis. Duktig coach med ett
fråge-batteri att ta av. Visar övningar på ett bra sätt.

JobbCoach

”En utvecklande, lärorik och inspirerande coachutbildning”.
OM LARS-ERIC Med sin enorma erfarenhet och

viljan att fortsätta att utblida människor för en bättre
värld.

OM ELENE Inspirerande, rak, pedagogisk med en
härlig humor och utstrålning. Du bjuder på dig själv
och delar med dig av dina egna livserfarenheter.

Inga-Lill Wärnsten
Ekonom/Coachg

”Helt kanon! Tränarna kompletterar varnandra helt
underbart.”
OM LARS-ERIC Glädje, värme, inspiration, kraft
och lust.
OM ELENE Glädje, värme, inspiration, kraft och
lust.
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Kursutvärdering - Certified International Coach

Agneta Tubérus

Livsnjutare

Thea Guttsmann
Jurist

”Intensiv, rolig, spännande, lärorik och mycket
givande.”

”Det har varit en fantastisk resa som just nu börjat.
Tack för en fantastisk kurstid!”

OM LARS-ERIC Kompetent och inspirerande.

OM LARS-ERIC Väldigt behaglig röst att lyssna på.

OM ELENE Kompetent och inspirerande.

Nina Koppanen
”Oerhört givande. Proffessionell och en riktig
kick!”
OM LARS-ERIC Kunskap och erfarenhet. Mycket
skicklig utbildare och är förtroendeingivande!

OM ELENE Motiverande! Otrolig sicklig coach, lätt-

Barbro Aurell

Undervisar på ett strukturerat sätt steg för steg.

OM ELENE Vilken enegi! Sprudlande och positiv.
Guidar med inlevelse igenom stegen i coacing.

Annica Franzén

Terapeut, lärare mm
”En mycket inspirerande och givande kurs som
dels leder till ett yrke och dels ger mycket vad det
gäller personlig utveckling. Jag har fått insikter och
redskap att ta med mig hem.”

”Persoligt utvecklande och samtidigt gav dagarna
handfasta redskap som gav mod att starta upp.”

OM LARS-ERIC Otroligt kunnig och intressant. Ödmjuk, imponerande, trevlig och humoristisk. Utstrålar
erfarenhet, lugn och säkerhet. Mycket god förebild
som tycks leva som han lär och som ständigt fortsätter att utveckla sig själv och sin verksamhet.

OM LARS-ERIC Reflekternade och givande.

OM ELENE WOW! Proffsig, kunnig, inspirerande,

CRA

OM ELENE Sprudlande energigivare.

rolig, tydlig och pedagogisk. Bjuder på sig själv och
är generös med att dela med sig av sin egen resa och
livserfarenhet. Känns ärlig och genuin.

Sol Schmitz

Marita Boström

”Upplyftande, inspirerande och förstärkande.”

”Väldigt givande på många sätt; människorna, omgivningen och innehållet.”

Terapeut och yoga lärare

OM LARS-ERIC Imponerande kunnig, trovärdig, karismatisk, så mycket kärlek, god vilja och genorisitet.
Mera sådana som dig för en underbar värld!
OM ELENE Walks the talk! Ett fantastisk exempel av

manifisterande potential i livet. Inspirerande, mänslk-

Lotta Mörner

Pedagog, egen föratagare

Egen Företagare

OM LARS-ERIC Lätt att förstå, inspirerande och får
mig att vilja lära ännu mer. Otroligt kunnig och inger
respekt men med glimten i ögat.
OM ELENE Inspirationsspruta. Har en förmåga

att både förklara och visa på ett enkelt sätt. väldigt
kompetent och verkligen närvarande med ett härligt
smittosamt skratt.

”Superintressant, väldigt rolig med mycket innehåll
och intensiv.”
OM LARS-ERIC Som en uppslagsbok
OM ELENE Energispruta
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