Utvärderingar från Coachutbildning Thailand 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!

Nina Azimi

Angelica Liljevall

Sjuksköterska

Coach

”Underbart,  helt  otrolig”

”Toppen!  Borde  vara  obligatorisk  för  alla  
människor.”

OM LARS-ERIC Mkt erfarenhet inom
mental träning och coaching. Mycket
lugn och trevlig lärare.
OM ELENE Energetisk, fullt med energi
och erfarenhet. Bra lärare, sån vill jag
gärna bli.

OM LARS-ERIC Erfaren, analytisk, ger
många tänkvärda exempel från
verkligheten/sin forskning.
OM ELENE Otrolig coach, ger bra
exempel, härlig energi, förtroende
ingivande, fokuserad, Proffsig!

Haidi Daneshmir
Dist sköterska/skol sköterska

Lars Erik Lundqvist

”Underbart,  givande,  fantastiskt”

Coach – konsult

OM LARS-ERIC Kunnig, entreprenör. Har
stor respekt för honom och hans
metoder.

”Livsförändrande.  Man  tror  man  åker  på  
en kurs och kommer tillbaka som en ny
människa”

OM ELENE Bäst, underbar, positiv.
Hennes positiva energi smittar av sig. Vill
vara i hennes närhet hela tiden och lära
mig så mycket som möjligt av henne.
Inspirationskälla. Min idol.

OM LARS-ERIC Lugn, reflekterande,
underfundig. Massor av kunskap och
erfarenhet inom olika projekt man har
hört talas om inom idrott och livet i
allmänhet. Mycket humor.
OM ELENE Energisk, Drivande. No-non
sense. Fantastisk inspirationskälla genom
sin livshistoria.
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William Haryana
Dagisfröken
”Känslomässig  resa  och  personlig  
utveckling”
OM LARS-ERIC Kött på benen men lite
luddig i svaren. Genomgående kunskap.
OM ELENE Energigivande, framåt, på,
drivande, tydlig. Kunskap.

Marika Jalil
Homeopat
”Enormt  givande.  Jag  har  fått  de  bästa  
verktygen som kan tänkas för både
självutveckling samt hur jag kan hjälpa
andra människor till att hjälpa sig
själva”

Love Örterström
Studerar
”Väldigt  bra  kurs!  Jag  kände  att  de  alltid  
höll mitt intresse högt och varierade
inlärningen i form av lyssnande till att vi
fick coacha själva och till olika övningar
för att vi skulle förstå betydelsen och
tyngden i  det  hela”
OM LARS-ERIC Väldigt innehållsrik! Det
var så mycket intressant och sådant som
Lars-Eric själv varit med om och det
påverkade mig starkt och det gjorde att
jag förstod bättre när han beskrev
tidigare händelser.
OM ELENE Direkt på det viktiga! Elene
var ett bra komplement till Lars-Eric och
tvärt om med. Hon berättade om det
som hänt henne och höll det väldigt
tydligt. Det hon sa fastnade snabbt i
huvudet, det var väldigt bra!

OM LARS-ERIC Lugn, metodisk, vänlig,
rolig och varm. Känns bra i de
informativa delarna.
OM ELENE Glädje, fart och fläkt. Man
blir sugen på att komma ut och jobba
direkt. Sprider entusiasm och är klar
och tydlig när hon informerar metoder
och arbetssätt.

Margaretha Haryana
Frisör
”En  bra  kurs  som  skapar/bidrar  till  
personlig  utveckling”
OM LARS-ERIC Är samlad och har stor
erfarenhet.

Jörgen Ringman
VD
”Excellence  inom  coaching  med  
inspiration  i  Mental  Träning”

OM ELENE Ger mycket av sig själv, är
generös med sin kunskap. En
inspirerande lärare.

OM LARS-ERIC Ödmjuk mästare med
tydliga mål.
OM ELENE Energifylld inspiration som
kontinuerligt stöttar.
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Anna Huzelius
Egen företagare, konsult inom
försäljning
”Helt  fantastisk  kurs. Jag har lärt mig
massor om coaching men också massor
om mig själv. Jag åkte hit med en
målbild om varför jag ville gå kursen
och åker hem med en annan tydlig bild.
Stark som sjutton. Trygg lotsning
genom alla delar. Avspänt, tydligt och
motiverande”

OM LARS-ERIC Se ovan, men också
delger mycket forskning, förklaringar till
beteenden som ger tyngd i teorierna.
Ger också ånga bra exempel.
OM ELENE Se ovan, men också otroligt
energigivande, intressant att få
exempel som är självupplevda.

Zabina Kallström
Egen företagare
”WOW! Hade höga förväntningar när
jag kom hit och de har överträffats med
råge. Bästa nöjesfältet någonsin. Riktig
ber och dalbana i utveckling. Ena
stunden avklädd och naken nästa stund
färdigklädd  fast  inifrån”
OM LARS-ERIC Kompetent. Guld värd.
Intressant föreläsare/tränare, hänger
upp teorin i referenser och case vilket
gör det lätt att komma ihåg.

Cecilia Sjöberg
Förskollärare
”Heaven  and  hell!!  Den  bästa  och  
känslomässigt jobbigaste kurs jag gjort.
Har hänt så mycket i mig som jag inte
trodde var möjligt på så kort  tid”
OM LARS-ERIC Lugn och metodisk.
Oerhört intressant att lyssna på.
OM ELENE Sprudlande, action. Också
jätteinspirerande att höra på. Man vill
inte missa ett ord.

Ulf Örterström
Civilekonom, Naturläkare
”Inspirerande,  utvecklande!  Vi  är  16  st  
på kursen i 9 dagar. Om vi pratar med 5
st i veckan och använder de
coachnycklar vi fått kan vi förändra och
hjälpa 80 stycken per vecka, 320
medmänniskor per månad. Det betyder
att vi kan positivt förändra 3840
människors  liv  per  år  till  det  bättre”
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig –
inspirerande, entusiasmerande. Belyser
och levererar på ett bra sätt.
OM ELENE Tydlig, rak på sak. Mål och
mening med allt hon uttrycker. Väldigt
inspirerande.

OM ELENE Inspirerande, varm, öppen
och  samtidigt  ”rejäl”  kvinna.  Tuff  som  
tusan med ett gott hjärta. En förebild!
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Lena Ljungqvist
Pedagog, Egen företagare inom
friskvård och mat.
”Bra  upplägg  och  intressanta  
föreläsningar. Relevanta övningar som
ger  mycket  insikt.  Underbart  ställe.”
OM LARS-ERIC Saklig, känns att du
brinner för detta. Genomtänkt,
målinriktad, inspirerande, bra med
många exempel och din jättestora
erfarenhet inom detta område. Tack!
OM ELENE Saklig, känns att du brinner
för detta och din erfarenhet och din
historia, hur du använt hypnos har fått
mig att fundera mera på det. Du är rolig
och inspirerande.

Åsa Örterström
Textilkonstnär
”Fantastisk!”
OM LARS-ERIC I sitt lugna metodiska
berättande trans stilla form – det
långsamma talet gjorde det möjligt att
ta till sig allt han sa – så det hann landa
i mig.
OM ELENE Härligt yvig och spontan,
livfull! Positiv i kombination med sina
erfarenheter och kompetens
förmedlade hon rakt in i mind och
hjärta.

Maria Hägg
Blivande coach och mental tränare
”Personlig  utveckling  samtidigt  som  jag  
fått en härligt bra grund med teori,
praktik, systematik för att arbeta vidare
med som coach. Heltäckande samtidigt
som jag vill lära  mer  om  allt”
OM LARS-ERIC Lugn & Metodisk
OM ELENE Inspirerande & pedagogisk
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