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Certified International Coach
med Lars-Eric och Elene Uneståhl som tränare

Utvärderingar från ICC Coaching Thailand HT 2009

 

Här nedan följer utvärderingar från de
som deltagit i denna utbildning.

Rickard Åberg
Civilingenjör/IT-Konsult, snart mental tränare och 
Coach

”Praktiska övningar i personlig utveckling, för 
dig och din klient.Tränarna kompletterar varandra 
bra.” 
 
OM LARS-ERIC Har lång erfarenhet och gav många 
intressanta resultat från forskningen.
 
OM ELENE Sprudlande glad. Delgav många egna 
erfarenheter.

Max Uneståhl Ortlib
Student

”Väldigt insiktsfull och givande. Perfekt kombina-
tion av teori och praktik. Bra upplägg av studietid 
och fritid. Jag har fått nya mål, värderingar och 
insikter.” 
 
OM LARS-ERIC Ofta energisk och framåt, men 
ibland bakåtlutande och avvaktande.
 
OM ELENE Energisk, pålitlig, motiverande och klar-
görande. Har bra kontakt med alla kursdeltagare.

Marie Louthander
Egen företagare och behandlingsassistent

”Lärt mig så mycket på kort tid. Nu är jag på rätt 
väg och har blivit ytterligare inspirerad till mer 
kunskap.”
 
OM LARS-ERIC Full av kunskap som aldrig tar 
stopp.

OM ELENE Energisk, inspirerande och förklarar 
mycket bra.

Helene Stamnes
Jobbcoach

”Är innehållsrik, har fått en djupare förståelse för 
coachning och den mentala träningens potentia-
ler.” 
 
OM LARS-ERIC Professionell och klok. Visar intresse 
och tar sig alltid tid att svara på frågor.
 
OM ELENE Profesionell och klok. Allsidig och visar 
engagemang och intresse. Delar med sig av sina 
egna erfarenheter och tar sig alltid tid att svara på 
frågor.

Christina Tunestål
Skolkurator och mental tränare

”Användbar i hela livet, inte bara i yrkeslivet.”
 
OM LARS-ERIC Inspirerande och trygg. Fantastisk 
kunskapsförmedlare och du står i frontlinjen för män-
niskoutveckling.”
 
OM ELENE  Uppskattar din rakhet, kunnande och 
ditt sätt att generöst dela med sig av din resa.

Mario Bosson

”En otrolig viktig vändpunkt i mitt liv som gör att 
jag kan skapa det liv jag förtjänar.” 
 
OM LARS-ERIC Varm, lugn, metodisk med en 
fantastisk livserfarenhet inom mental träning och 
coachning.
 
OM ELENE Omskakande kraftpaket.
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Kalle Johansson
Snickare och snart coach

”Otroligt givande. Nu tänker jag på ett nytt sätt” 
 
OM LARS-ERIC Det är intressant och lätt att lyssna 
på dig. Du har ett otroligt minne. Du fick mig att få 
upp ögonen för mental träning.
 
OM ELENE Dig är det också intressant och lätt att 
lyssna på och du har otroligt mycket kunskap.

Anneli Selberg
Massör, PT och snart coach

”Det bästa som hänt mig i min personliga utveck-
ling.” 
 
OM LARS-ERIC Du är härlig att lyssna på och är en 
bra pedagog. Du är min idol!
 
OM ELENE Du är så härlig med din energi och livs-
glöd.

Anette Sjödin
Controller

”Mycket bra! Verkligen personlighetsutvecklande! 
Det här är kompetensutveckling!”   
 
OM LARS-ERIC Du besitter en oerhörd massa kun-
skap och erfarenheter.  Du är fascinerande att lyssna 
på!
 
OM ELENE Är kompetent och sprudlande. Du delar 
mycket frikostigt av dina egna erfarenheter. Det slår 
gnistor om dig!

Anders Fritzon
Golf/Skid Pro 

”Fantastiskt inspirerande!” 
 
OM LARS-ERIC  Vilken kompetens!    
 
OM ELENE Härlig, öppen och ett otroligt driv.


