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

Lena Melin

Eva Granfeldt

”Mycket bra! MVG J Jag har lärt mig massor
om mig själv och andra. Jag känner mig mer
motiverad, glad och har fått massor av lust och
energi.”

”Det har varit en utvecklande och givande kurs
– både på ett personligt & professionellt plan.”

OM LARS-ERIC Har inspirerat mig att träna
mental träning där jag ska dra nytta av detta
varje dag och träna tills jag blir ett proffs!
OM ELENE Har med sin energi och erfarenhet
lärt mig massor om coaching. Jag känner att
hon har delat med sig massor av sin
kompetens.

Ulrica Jonsson

OM LARS-ERIC Har varit en förebild för mig
sedan barn/tonårstiden. Det har vart fantastiskt
att få lyssna på och ta del av hans enorma
kompetens och färdighet!
OM ELENE En sann mästare med humor, värme
och metaforer! En förebild – förmåga att ha
kraftfulla enkla frågor i democoaching. Får oss
att förstå coachingens själ.

Ammi Mathiasson

”Otroligt lärorik, jag har lärt mig att
hantera saker på olika sätt och att sätta
upp mål är viktigt för att känna glädje.”
OM LARS-ERIC Har så mycket kunskap
och inger ett sånt lugn.
OM ELENE Är en frisk fläkt med mycket
energi och kunskap. Så ska jag också bli!

”Otroligt givande och utvecklande!”
OM LARS-ERIC Otroligt mycket
kompetens och bra, roliga exempel som
gjort inlärningen intressant och lättare
att följa med i.
OM ELENE Väldigt karismatisk och
inspirerande talare. Skapar fantastiskt
engagemang hos deltagarna genom
interaktivt utlärande och mycket
praktiska uppgifter.
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Monica Arnesson

Mathias Norman

”Mycket givande kurs. Gav mig både
eftertänksamhet och visade på
möjligheter för mig att se nya
infallsvinklar på utmaningar för mig själv
och andra.”

”Den har varit extremt utvecklande för
mig. Den har väckt tankar och
förståelser.”

OM LARS-ERIC Kompetent föreläsare.
OTROLIGT INTRESSANT att lyssna och
lära utav. Upplevde att ”sidospåren”
ibland stack iväg och blev för långa.
Otroligt bra med de aktiva uppgifterna
som stärkte inslagen i den mentala
träningen.
OM ELENE Aktiv, inspirerande,
kompetent med massor av erfarenhet
från olika typer av klienter.

OM LARS-ERIC Har stor kunskap om
utvecklingen av de fält han undervisar i.
Intressant att lära av honom. Bra
medvetenhet om behovet av tillämpning
av teori.
OM ELENE Extremt energigivande. Har
en stor erfarenhet av coaching som hon
delger på ett bra sätt. Använder ofta bra
egna exempel.

Jessica Hill Holm
”En dörröppnare till en helt ny och
spännande värld där jag sitter.”

Nina Johansson
”Väldigt lärorik, rolig och med många
aha-upplevelser.”
OM LARS-ERIC Kunnig!! Lugn! Vänlig!
Ödmjuk-delar med sig så generöst.
OM ELENE Sprudlande!
Människokännare! Kompetent!!

OM LARS-ERIC Kunnig och erfaren, samt
tar bra exempel som gör att jag förstår
sammanhanget.
OM ELENE Kunnig och erfaren. Får mig
att bli inspirerarad och tro att allt är
möjligt. Tydlig att förklara och bjuder på
sig själv.

Johan Eliaeson
”Att skapa en verklighet. Väl balanserad med teori och praktik.”
OM LARS-ERIC Fantastisk inspiratör när det gäller mental träning! Så mycket kunskap och
erfarenhet och en förmåga att dela med sig!
OM ELENE Ett energiknippe utan dess like! Väldigt duktig lärare. Jag tappade inte fokus för en
sekund. Mycket inspirerande!

Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se

Gunnar Thuringer
”Väldigt spännande.”
OM LARS-ERIC Lugn, erfaren,
kompetent, ödmjuk och generös.
OM ELENE Kunnig, energisk, generös,
pedagogiskt geni, omtänksam,
kärleksfull och tydlig.
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