Utvärderingar frånICC utbildning i Örebro maj 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.

Tina Leijding
Team Manager

”Utbildningen har gett mig ny och förstärkt kraft.”
OM LARS-ERIC Har gett mig en förståelse och en

Peter Olsson-Andrée
Team Manager

”Jag finner inte ord att beskriva... Fantastisk, underbar och befriande.”

logisk koppling till olika delar. Det har han gjort med
djup och tyngd och ögon som glimmar.

OM LARS-ERIC Lugn, reflekterande, vis och
kongruent.

OM ELENE Energi och ingenting är omöjligt och få

OM ELENE Kraftfull, rakt på, energisk, levnadsglad,

fram styrkan i ordets mening..

Chen Bisheng
”Tack och kram!”
OM LARS-ERIC Kunskap, kompetens, säkerhet, lugn
och bekväm.

OM ELENE Passion, entusiasm, styrka, humor och
intressant att höra.

Marie Caztis
Pedagog

”Omvälvande, otroligt lärorik, livsförändrande,
tryggande och fantastiskt utmanande.”
OM LARS-ERIC kompetent, bildad, ödmjuk och öppen för andras åsikter och alla frågor.

OM ELENE Färgstark inspiratör som bjuder på sig
själv. Inger förtroende. Rolig. Oerhört kompetent.
Säkrar upp att de inte finns några rätt och fel. min
förebild i hur jag vill vara som utbildare och coach.

Robin Jacobsen
”Livsomvälvande och utvecklande.”
OM LARS-ERIC ”Teoretikern” som backar upp allt

tydlig och kongruent.

Janina Knapasjö

HR Manager

”Fantastisk bra och givande! Praktik, övning och
teori. Tala om att lära sig i livet, för livet och genom
hela livet!”
OM LARS-ERIC Otroligt mycket bra historier, forskning och kunskap som han delger på ett fantastiskt
inspirerande sätt. En stor förebild!.

OM ELENE Energisk, kunskapsrik som fick saker att
bli situationsbetingat. Levande och jordnära. En stor
inspirationskälla!

Staffan Mörner
Företagsledare

”En fantastisk personlig resa och en förankring,
fördjupning och vidgning av vad jag kunde tidigare. flera sköna insikter och förvandlingar som
öppnar nya både inre och yttre rum.”
OM LARS-ERIC Oerhört intressant och spännande.
OM ELENE Dynamisk, full av erfarenheter och exempel och inspiration. kompletterar Lars-Eric perfekt.

med teorier och exempel och forskning.

OM ELENE ”Praktikern” som har härliga historier som
bryter teoritänket och vågar utmana det mesta.
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