Utvärderingar från ICC utbildningen hösten 2010 i Örebro

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.

Maria Bergström

Joakim Eriksson

”En intensiv, intressant, inspirerande, innehållsrik,
utvecklande, underhållande, utomordentligt utmanande vecka.”

”Inspirerande, varm och givande.”

Konsult

OM LARS-ERIC Fantastisk på alla sätt.

VD och jurist

OM LARS-ERIC Kunnig, eftertänksam, underfundig,
erfaren.

OM ELENE energisk, spontan, inspirerande och-

OM ELENE Inspirerande på alla sätt.

snabbtänkt.

Linda-Mari Hartman

Jan Alfredsson

”Euforisk”
OM LARS-ERIC Lugn, tydlig och konkret.

Ska starta egen bankrörelse
”Inspiration för livet.”
OM LARS-ERIC Fantastiska kunskaper inom allt.

OM ELENE Sprudlande, glad och underbar!

Fantastisk person och människa. Fantastiskt komplement till Elene.

Kjell Westin

OM ELENE Underbar personlighet. Grym energi.

Rektor

Mycket skicklig presentatör och ledare.

”Har överstigit mina förväntningar med råge. Intressant och utvecklande.”

Birgitta Leyser

OM LARS-ERIC Klok och godhjärtad. Får mig att

”Kraftfull!”

tänka i nya banor.

OM ELENE Vilket energipaket. Kompetent, godhjärtad och strukturerad.

Carina Andersson

På väg mot nya möjligheter och utmaningar
”Intensiv, inspirerande, rolig, lärorik och nyttig
både privat och i yrkeslivet.”
OM LARS-ERIC lugn, trygg med stort kunnande.
OM ELENE Kunnig och inspirerande.

Blivande Coach

OM LARS-ERIC Stjärna på all forskning.
OM ELENE Super kompetent.

Linda Kjörsvik Hörnqvist
Studerande

”Mycket bra, positiv, omvälvande, utmanande och
härlig energi.”
OM LARS-ERIC Mycket kunnig. Bra på att visa effekten av coaching.

OM ELENE Mycket kunnig. Bra på att visa effekten av
coaching.
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Kursutvärdering - Certified International Coach

Alexandra Molin

Chef

Leif Grytenius

Utbildningskonsult

”Upplyftande! Jag kommer definitivt tillbaka igen!”
OM LARS-ERIC Lugn men överraskar. Intressant att

”Rolig och lärorik genom mycket bra träning.”
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig. En av mina förebil-

lyssna till!

der i livet.

OM ELENE härligt sprallig och intressant att se och

OM ELENE Energisk, målmedveten och väcker vilja

höra!

att utvecklas och att lyckas.

Eli Kolaas

Personal specialist
”Det bästa jag gjort för mig själv när det gäller personlig och yrkesmässig utveckling.”
OM LARS-ERIC Otroligt kunskapsrik. Din omtanke

Mia Söderberg
RidCoach

”Omfattande, intressant och lärorik.”
OM LARS-ERIC Lugnet

för oss kursdeltagare är fantastisk.

OM ELENE Energi

OM ELENE Fantastisk, kunskapsrik vitamininjektion.

Gunilla Nordén

En förebild för mig i min vidare coachkarriär.

Inger Rattfeldt

Skolsköterska

Still Point terapeut

”Otroligt givande. Jag har verkligen fått med mig
kunskaper som kan utvecklas vidare.”

”Väldigt givande med mycket glädje och entusiasm.”

OM LARS-ERIC Levande uppslagsbok inom mental
träning. Varm och generös.

OM LARS-ERIC Väldigt intressanta exempel som du

OM ELENE Bra förebild. Utstrålar energi och ett stort

delgavs oss.

OM ELENE Inspirerande och full av energi som verk-

Ingegerd Alriksson, Pensionär

”Omtumlande, fokuserad och lärorik.”

OM LARS-ERIC Ojämn, ibland lysande. Klart godkänd!!!

kunnande inom coachingområdet. Delar glatt med
sig av sina kunskaper.

Stina Guttsmann Raab
Barnflicka

”En underbar kurs, otroligt givande och upplysande.”
OM LARS-ERIC Väldigt intressant att lyssan till.

OM ELENE Motiverande, klargörande med andra ord
Bra!

Per-Olof Ståhl, Samordnare

”Mycket bra kurs. Lärorik med många nya begrepp.”
OM LARS-ERIC Sätter coacing/mental träning i ett

större sammanhang.

OM ELENE Maximalt coachingfokuserad.

OM ELENE Väldigt pedagosgisk och rolig. Bra förkla-

ringar.

Rikard Ekberg

Vårdare inom psykiatrin
”Härligt intensiv med mycket kunskap.”
OM LARS-ERIC Enormt kunnig.
OM ELENE Energi och glädje. Delar med sig kunskap.
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