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Certifierad Internationell Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Britt-Marie Syrén

Ulf Eriksson

”En kurs som alla borde gå då den
utvecklar en som både privatperson och
yrkesperson”

”Otroligt givande. Den har gett mycket
mer än jag vågat tro”

OM LARS-ERIC Kunnig och stor
erfarenhet av allt som har med coaching
att göra.

OM LARS-ERIC Kunnig. En källa till
visdom och kunskap. Alltid ett leende
och vänligt bemötande.

OM ELENE Kunnig och inspirerande.

OM ELENE Energi och glädje. Jag har fått
massor av tips och kunskap.

Övergripande kursbetyg 5/5

Övergripande kursbetyg 5/5

Helen Zetterlund

Marie Bergqvist

”Helt fantastisk! Den bästa utbildningen
jag någonsin gått på och jag är så glad
att jag tog chansen att få komma hit. Jag
har lärt mig mer om mig själv och
utvecklas än vad jag trodde var möjligt.
Pärmen är fantastisk, gruppen är
fantastisk. Varje dag har känts som
julafton.”

”Helt suverän. Jag har lärt mig så mycket
om mig själv och verkligen utvecklat mitt
sätt att se på andra.”
OM LARS-ERIC Otroligt mycket kunskap
som han gärna delar med sig av.
Inspirerande att höra om hans liv och
alla projekt.

OM LARS-ERIC och OM ELENE Oerhört
kompententa tränare. Båda två sitter på
en enorm erfarenhet och är mycket
skickliga lärare. Det har varit en
fantastisk resa

OM ELENE Så mycket positiv energi från
en människa. Kompletterar bra till L-E
och ger kursen många dimensioner pga
det!

Övergripande kursbetyg 5/5

Övergripande kursbetyg 4/5
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Theresia M Zetterström

Teresa S Walén

”Det mest utvecklande jag har gjort.”

”Jättebra, givande, utmanade, insiktsfull och
motiverande.”

OM LARS och OM ELENE Fantastiskt
inspirerande!! Så nära och varma,
otroligt generösa
Övergripande kursbetyg 5/5

Karolina Holm
”Lärorik, intressant, omtumlande .”
OM LARS-ERIC Lugn och väldigt teoretisk.
Intressant med alla egna fram jobbade studier
och uppdrag han haft.
OM ELENE Sprudlande energi som ger praktiskt
givande uppgifter som får mig att förstå
upplägget syftet med hela coachandet.
Övergripande kursbetyg 4/5

OM LARS-ERIC Insiktsfull och eftertänksam.
Lars-Eriks lektioner har varit fulla med
information och det finns många spännand
samtal jag skulle vilja ha med L-E.
OM ELENE Inspirerande och verkligen en
målbild för hur jag skulle vilja vara som coach
och min förebild som krigare. Jag har verkligen
uppskattat personliga berättelser och
erfarenheter, det har fått mig att växa.

Övergripande kursbetyg 5/5

Göran Dahl
”Kursen har varit mycket givande. Gett mig
många fantastiska insikter och tankar. Jag
kommer att ha stor nytta av den här
utbildningen i alla delar ab mitt liv. TACK!”

OM LARS-ERIC Oerhört intressant att lyssna på.
Så mycket klokhet och kunskap. Jätterolig att
höra om olika experiment och
forskningsresultat.

Matilda Sandström
”Fantastiskt lärorik och ärlig. Jag har lärt mig så mycket
om mig själv och funnit så mycket härlig energi som jag
vill sprida till alla andra.”

OM LARS-ERIC Wow vilken kunskap och
erfarenhet! Så fascinerande att höra om hur
mycket och mångt du varit med om och gjort
skillnad i.

OM ELENE Sprudlande skicklig coach.
Utmanande och personlig. Vågar vara tydlig
med sin hållning. Rak feedback och många
intressanta erfarenheter.
Övergripande kursbetyg 4/5

OM ELENE Sprudlande energi och
inspirationskälla. Ger mig motivation att göra en
förändring både i mitt liv och i andras. Din
kunskap och erfarenhet som du så hjärtligt delar
med dig av är berörande och lärande. TACK!
Övergripande kursbetyg 5/5
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Maria Forsberg

Thomas Palmér

”Än mer givande än jag hoppats! Bra material. Bra med

”WOOW. Häftig resa som jag inte vill ska ta slut. Men

alla träningsmoment.
Tränarna var en perfekt mix av personligheter.”

den fortsätter på egen hand med alla verktyg, insikter
och inspiration jag fått.”

OM LARS-ERIC Klokskap personifierad! Lugn och
bra på att beskriva och förklara. Inspirerar till
fortsatt sökande efter lärdom och klokskap.

OM LARS-ERIC Levande legend, så kul att få ta del
av alla verktyg och exempel.

OM ELENE Inspirerande! Sprider varm energi som
ökar inlärning och nyfikenhet. Smittande positiv.
Trevlig, rak och lätt att förstå.

OM ELENE Vilken inspiratör och vilken energi.
Verkligen en förebild för mig som coach. Inget är
svårt och glädjen skall alltid finnas med.
Övergripande kursbetyg 5/5

Övergripande kursbetyg 4,5/5

Josefine Åkesson
”Det mest givande jag varit med om. WOW!”

OM LARS-ERIC Lars-Erik känns som visionärernas
visionär. Blir otroligt inspirerad av det! Glädjen är
en stark del av allt och det märks verkligen i
honom.
OM ELENE Wow, vilken människa du är! Energi
som om inget annat fanns och en otrolig kärlek
som genomsyrar allt från det du säger till minsta
microexpression du gör! En riktig ”krigar” person
som kör på och säger vad du tycker.
Övergripande kursbetyg 5/5
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