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Utvärderingar från NLP Master Örebro 1-13 augusti 2012 

NLP Master 
En utbildning från skandinaviska Ledarhögskolan 

 
Med Elene, Lars-Eric Uneståhl och Eva Karlsson som tränare 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Anders Friberg 
AF konsult 
 
”Övergripande och detaljerad. Insikter, 
lära och agera. En kurs som leder mot sitt 
mål om ökad förståelse inom NLP, Bra!” 
 
OM EVA: Tydlig struktur, hämtar upp och 
går tillbaka om det krävs, trevligt och bra 
sätt som leder olika människor med olika 
beteende mot enat mål, Toppen! 
OM ELENE: Fysisk, visar med hela 
kroppen. Ger av sina personliga 
erfarenheter. Toppen! 
OM LARS-ERIC: Alltid fängslande och 
intressant. 
 

Evelina Hjälm 
Studerande 
 
”Ger ett större sammanhang och 
förståelse för hur mitt eget beteende 
påverkar min omgivning. Ger ett 
sammanhang för det jag lärde mig på 
practitioner” 
 
OM EVA: Pedagogisk, rolig, och kunnig 
inom området och ”förklarande” 
OM ELENE: Rolig, kunnig inom området, 
aktiv och ”visande” 
OM LARS-ERIC: Respektingivande med 
mycket tankar. Bjuder på sig själv. 
 

Henrik Hansing 
Konsult 
 
”Fantastisk” 
 
OM EVA: Extremt respektingivande, en av 
de säkraste personerna jag hittills har fått 
förmånen att lära känna i mitt liv. 
OM ELENE: Förebild! Humor bor i din 
kropp. 
OM LARS-ERIC: Visdom, värme, glädje! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Den yttersta eliten 

Anneli Hermanstad 
 
”Lärorikt, en ny härlig nivå” 
 
OM EVA: Duktig, systematisk. Fantastiskt 
duktig på att lära ut.  
OM ELENE: Flexibel, kunskapsrik, 
inspirerande. 
OM LARS-ERIC: Kompetent, härlig, 
inspirationsrik.  
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Duktiga, flexibla och inspirerande. Eva 
och Elene utfyller varandra så resultatet 
blir kanonbra! 
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Monica Ögren 
HR Strateg 
 
”Wow! Kaos och ordning. Mer fokus på 
systemtänk, modellering. Fler och 
tydligare perspektiv” 
 
OM EVA: Mycket professionellt 
förhållningssätt, ordning och reda. 
Utstrålar värme men också en 
professionell distans. God berättare! 
OM ELENE: Har ett sätt som smittar av 
sig, med lust till att modellera. En 
mycket god berättare som med värme 
delar med sig av sina erfarenheter och 
livserfarenheter. Besitter mycket 
kunskaper och har ett härligt sätt vid 
föreläsningar och övningar. 
OM LARS-ERIC: Otroligt intressant att 
lyssna på. Vilken kunskap! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Mycket kompetenta. Glimten i ögat, 
avdramatiserade och professionella.  

Anna Sadowska 
 
”Mycket bra kurs” 
 
OM EVA: Perfekt, detaljerat 
OM ELENE: Aktiv, bra 
LARS-ERIC: Filosof- Tack! 

Susanna Friberg 
 
”En mycket bra fortsättning och 
fördjupning i NLP, dess verktyg och 
användningsområden har ökat, vilket 
har gett mig förmånen att tillämpa det 
mer fullt ut i mitt liv” 
 
OM EVA: Evas förmåga till struktur och 
att leverera enligt kursinnehåll och tid, 
hennes förmåga att på ett pedagogiskt 
och enkelt sätt förklara det komplexa 
inom NLP. 
OM ELENE: Elenes förmåga att i 
stunden och direkt tillämpa processer. 
Hon har en humoristiskt och levande 
inlevelse.  
OM LARS-ERIC: Bidrar med att jag har 
fått en ny infallsvinkel till Mental 
träning! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Som diametrala motsatser men tack 
vare ömsesidig respekt för varandra 
lämnas utrymme för att bådas bästa 
egenskaper som tränare kommer oss 
till handa, då båda behövs.  


