Utvärderingar från Coachutbildning Mallorca VT 2014

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!

Amanda Elvkull

Håkan Ericson

Studerande

Förbundskapten Fotboll UZT

”inspirerande, lärofull, rolig men framför
allt en förändring av synen av mitt liv”

”helt otroligt!!! Innehållsrik, fakta,
metoder, nytt tankesätt, omvälvande,
nyskapande, ENERGIGIVANDE men också
EXTREMT KONKRET”

OM LARS-ERIC: Otroligt mkt kunskap och
kompetens. Har väldigt mycket
erfarenheter att dela med sig och fått
mig att börja tro på MT träning, ”flyger”
iväg lite för mycket för min smak.

OM ELENE: Energi, Power och
kompetens!! Otroligt inspirerande och
gillar att det är fart och att hon utmanar
en!

OM LARS-ERIC: Otrolig erfarenhet!!
Guru på området, referensperson och
inspiratör under många år.
Konkretierarar sina modeller genom att
göra som han lär.
OM ELENE: otroligt som levande
exempel på kursinnehållet, vilken
energi!!! Motsatsen till tråkig och
teoretiker, ger ett enormt intryck som
aktiv coach.

Johan Ekblad
VD
”så mycket bättre! Jag har lärt känna mig
själv och mina möjligheter att lyckas!”
OM LARS-ERIC: Otrolig inspirationskälla
och förmåga att beskriva en människas
all potential som alla borde få lyssna och
ta del av för ett bättre liv.
OM ELENE: Härligt engagerad och
brinner (glöder  ) för att vi ska bli
riktigt bra coacher.
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Linda Norrman

Karin Otterbjörk
Utbildare, föreläsare & coach/mentor

”Det viktigaste jag har gjort i mitt liv. Det
bästa jag gett mig själv och en resa i
framtiden”
OM LARS-ERIC: som ett uppslagsverk.
Svar och kompetens inom och om allt.
Förmedlar trygghet. Kan ge exempel på
eventuella otydliga områden så att man
då förstår. Fantastisk. Känns ”episk” 
OM ELENE: så underbart glad och
ödmjuk. En ulv i fårakläder, Som en
skattkista, Så otrolig kunnig och
inspirerande, tydlig i vad som gäller och
har konti sammanfattad vad vi lärt oss
vilket varit viktigt för mig.

”En fantastisk helhets upplevelse en av
de mest fantastiska i livet!”
OM LARS-ERIC: vilken kunskapsbank!
Bra exempel som visar på möjligheter.
Lugn & vänlig
OM ELENE: rolig, kunnig och kompent
”människa” energi, inspirerande
exempel

Ingela Berggren
Utvecklings konsult
”innehållsrik, teoretisk, praktisk &
mycket skratt”

Jenny Normark Momquist
Dramapedagog
”intensiv, lärorik, givande”
OM LARS-ERIC: lugn, metodisk, ser positivt
på allt och alla. Iakttagare, eftertänksam,
kunnig, kompetent.
OM ELENE: energisk, spontan, bjuder på sig
själv, strukturerad, rak, ärlig, tydlig,
kompetent. En sådan coach jag själv skulle
vilja ha och behöva.

OM LARS-ERIC: otrolig kunnig, snäll
genuint. Såg mig. Lite spretig ibland i
teoripass. Jag skulle behövt tydligare
och kopplat till coaching. Efter feedback
på detta mycket bättre.
OM ELENE: mera pang på!! Bra
komplement till Lars-Eric. Kunnig
utmanande med värme. Genuin. Det jag
såg fick jag. Tappade en del frågor i
tempot.

Serkan Magid
Student
”Lärorik, rolig och lifechanging”
OM LARS-ERIC: smart, mycket
kunnig, rolig, relaxed tempo.
Intressanta synpunkter.
OM ELENE: förebild för mig i sättet
hon coachar, rolig, galen, snabbt
tempo mycket skicklig.
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Carina Bolander

Hanna Jansson

Business system developer

Marknadsförare/Behandlingsassistent

”en underbar utvecklande, förändrande
kurs i personligutveckling med
utgångspunkt att bli coach. där ett
coachande förhållnings sätt och mental
träning genom syrar hela kursen”

”väldigt personlighetsutvecklande.
Bekräftande, Ger många insikter,
tydliggör och förstärker, Inspirerande
till oändlig utveckling”

OM LARS-ERIC: lugn och otrolig kunnig,
en källa av erfarenheter som delar med
sig så man absorberar kunskap både
genom att lyssna men även genom
Lars-Eric är och visar att med hela sig
allt han pratar om stämmer.
OM ELENE: inte en död minut, växlar
mellan intressanta egna erfarenheter
och kursmaterial på ett underbart sätt
så att kunskapen går in i både kropp
och knopp.

OM LARS-ERIC: full av klokskap,
utstrålar en glädje i att få dela med sig
och en vilja att alltid fortsätta upptäcka.
OM ELENE: sprudlande om energisk,
grampositivt på ett otroligt smittande
och härligt sätt, hyser inga som helst
tvivel om varje människas oändliga
förmågor och det känns!

Moa Wallenius
Friskvårdskonsult

Gabrielle Bezzina
”utvecklande, en bra plattform för att
träna vidare på coaching, Roligt!”
OM LARS-ERIC: lugn, kompetent,
varmhjärtad, utsökt god lyssnare
OM ELENE: kompetent, otrolig
hjälpsam och generös, briljant coach
som hela tiden vill klientens bästa.

”Spännande, omvälvande, roligt,
rekommenderas!”
OM LARS-ERIC: lugn, behaglig, otrolig
kunnig, mycket intressant att lyssna
på.
OM ELENE: glädje, inspiration!
Fantastiska exempel från verklighet
och mycket bra demos! Lätt att
modellera,
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