Utvärderingar från ICC Utbildning i Thailand hösten 2010

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.

Per Johansson

Tony Ankarlilja

”Livsförandrande”

”Lärorik, givande människor och livsförändrande,
samt att det har gett mig en nytändning.”

Fotbollsspelare och blivande coach

OM LARS-ERIC Kompetent i världsklass! Otroligt
intressant att höra hans historier!

OM ELENE En föreblid, rolig, härlig att lyssna på,
bra kroppsspråk, kunnig!

Veronica Andersson
”Mycket bra! Jag har fått många saker förklarade
för mig och ytterligare bekräftade.”
OM LARS-ERIC Vet och kan hur mycket som
helst. Lever sin lära till fullo, alltid lika lugn med
stilla humor.
OM ELENE Bjuder på sig själv, levandegör och ger

massor av energi. Har ett kunnade och en pedagogik
som går rakt in.

Susanna Friberg
Jurist

”En mycket givande och utvecklande kurs oavsett om jag kommer att jobba som coach eller ej.
Min inre framgång har stärkts och jag känner mig
lycklig.”
OM LARS-ERIC Står för den långa erfarenheten med

en vid blick av helhetsperspektiv som sträcker sig
globalt och med lång erfarenhet av studier, undersökningar mm. Och med klockrena analyser och budskap
som är lättfattliga och visionära.

OM ELENE Är naturbarnet och med en härlig explo-

sivitet parat med professionalism. Ger coachningen
ett lättfattligt innehåll som inte är svårt att ta till sig.
Hon levererar dessutom ett engagemang och feedback på ett oslagbart sätt. Heja Kopparberg!

Coach

OM LARS-ERIC Som en levande uppslagsbok med
många intressanta exempel.

OM ELENE Kompetent, personlig och inspirerande.

Agneta Milde
Lärare mm

”Det handlar om att se möjligheter, leva möjligheter och sprida tron på möjligheter till ett rikare liv
som är självvalt och självskapat”
OM LARS-ERIC Lång erfarenhet och ett otroligt

minne. Brinner för sin livsuppgift och har ett sätt att
tackla ”djupa” spörsmål så att många blir intresserade.

OM ELENE Inspirationsknippe som imponerar,
underhåller och informerar utifrån stor erfarenhet och skicklighet på coachområdet.

Pia Lövgren

HR specialist

”Fantastiskt utvecklande. Ger inspiration att utvecklas. Kommer att gå flera utbildningar genom
SLH och rekommendera det till kollegor och vänner.”
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig och kommer till
sin rätt i små grupper. En av mina förebilder i
livet.
OM ELENE Entusiasmerande coach, proffesionell bra
förebild och intressant person.
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