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Utvärderingar från NLP Practitioner Örebro 7-19 juni 2012 

Certifierad NLP Practitioner 
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! 

 

Jan Oltegen 
Behandlingsassistent 
 
”kräva (mycket) – Givande (mycket mer) 
och som askungen sa: HELT UNDERBAR. 
Den bästa utbildning jag gått under mina 
60 år!” 
 
OM EVA: Skapar tydlighet och ordning i 
ord och handling. Man fattar verkligen 
hur strategier, tekniker, grundantagande 
och förhållningssätt fungerar. Hennes 
ord förstärks genom att hon alltid är det 
hon säger. 
OM ELENE: Många likheter med Eva. En 
mästare på metaforer. Hon utlämnar 
hela tiden ens självupptagna 
begränsningar och nu EXIT 
OM LARS-ERIC: En källa av visdom, 
kärlek och ödmjukhet 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Professionella och de lever verkligen 
NLP!  
 

 

Eva-Lisa Persson 
Egen företagare 
 
”Den här kursen har nu gett mig ännu fler 
verktyg som tillsammans med min 
coachingutbildning ska hjälpa mig att skapa 
min nya framtid” 
 
OM EVA: Har ett fantastiskt kroppsspråk, och 
det Eva inte vet om NLP är inte värt att veta.  
OM ELENE: Har en förmåga att trollbinda och 
dela med sig av sin erfarenhet. Att dela med 
sig av sin erfarenhet har hjälpt mig att förstå 
NLP. 
OM LARS-ERIC: Åh vilken klok man, han har 
gett mig ytterligare förståelse för att allt är 
möjligt. 

Annelie Karlsson 

f.d. koordinator 
 
”En mycket givande processutbildning” 
 
OM EVA: Proffsig, kunnig, smart 
OM ELENE: Glädjespridare, kompetent, 
flexibel 
OM LARS-ERIC: Ankrad, klok 
 
SAMMANFATTNING AVTRÄNARNA: Otrolig 
kompetens och en smittande glädje 

Pia Branteberg 
 
”Fantastisk personlig utveckling med en 
användbar verktygslåda. Dessutom 
användbar i grupp och på jobbet” 
 
OM EVA: Mycket kunskap som levereras 
på seriöst sätt 
OM ELENE: Generös, explosiv och full av 
humor 
OM LARS-ERIC: Kunskapsfylld 
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Henrik Hansing 
Studerande 
 
”Inspiration! Ren lycka, så mycket goda 
insikter och så fantastiskt mycket kunskap 
och kompetens!” 
 
OM EVA: Enormt respektingivande! 
Styrka personifierad. 
OM ELENE: En förebild för oss alla! Inger 
lugn, trygghet, respekt och är samtidigt 
den mest spralliga person som jag har 
träffat. 
OM LARS-ERIC: En gigant inom området. 
Ren respekt för L-E! 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: De 
absoluta spetskompetenserna inom 
området, enormt tacksam över att jag har 
fått förmånen att lära utav er. 

Åsa Schill 
 
”Jag har fått mycket verktyg till coachingen och 
spännande personlig utveckling” 
 
OM EVA: Mycket kunnig, mycket erfarenhet av 
att leverera praktiskt. Lätt att få en pratstund 
med henne under rasten. 
OM ELENE: Underbar energi! Sprider så mycket 
glädje och självförtroende. Får oss i gruppen att 
känna oss bra och att allt är ok och tillåtet. 
OM LARS-ERIC: Mycket bra inspiration. Tydliga 
genomgångar och kunnig inom branschen. 
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: 
Inspirerande! De har gett mig så mycket 
självförtroende. Alla är kunniga och mycket 
erfarna. Både av att utbilda och arbeta inom 
detta.  

Susanne Bergenholtz 
Beteendevetare 
 
”Ökad medvetenhet! Självinstinkt! 
Skratt!” 
 
OM EVA: Tankeväckande, återhållsam, 
kompetent! 
OM ELENE: Sprudlande, insiktsfull, 
givande, kunnig och inspirerande. 
OM LARS-ERIC: Oerhört kunnig, 
medryckande, väcker nyfikenhet.  

Evelina Hjälm 
Studerande 
 
”Ett fantastiskt komplement till coachingen 
och det är som flera kurser i en” 
 
OM EVA: Mycket pedagogisk och tydlig men 
samtidigt mycket humoristisk. 
OM ELENE: Mycket humoristisk och 
kompetent.  
OM LARS-ERIC: Vet vad han pratar om och är 
mycket respektingivande.  

Andreas Nicklasson 
Flödesledare 
 
”Som en ny dörr öppnats för mig. En 
riktigt bra och utvecklande upplevelse” 
 
OM EVA: Mycket bra och lätt att förstå. 
Inger mig ett lugn. Kanon! 
OM ELENE: Fylld med energi. Ger många 
bra exempel, Kanon! 
OM LARS-ERIC: Lugn 

Louise Svanström 
Arbetssökande 
 
”God stämning, härliga människor, mycket 
processer” 
 
OM EVA OCH ELENE: Helt olika i sitt 
framträdande men väldigt bra båda två, det är 
roligt att få två perspektiv. Härlig humor och 
bra på att prata. 
OM LARS-ERIC: Hade en varm utstrålning och 
stor kompetens 
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Anna-Karin Pantzar 

Konsult, utbildning + marknadschef 
 
”Jag är glad över mitt beslut att gå denna 
kurs! När jag ser tillbaka känner jag att jag 
har fått en bra blandnig av nya övningar, 
nytt förhållningssätt och nya teorier. Energi! 
 
OM EVA: Strukturerad mycket kompetent, 
intryck, trevlig, vänlig med förmåga att sätta 
fingret på kärnpunkten för att hjälpa våra 
tankar att ta ytterligare en loop.  
OM ELENE: Energi och djup i en härlig 
kombination . jag blir inspirerad av NLP och 
övningarna hjälper mig att göra bilder. 
Kreativ!  
OM LARS-ERIC: Jag vill höra mer! 

Inger Saafenäve 
ABK-coach, certifierad föreläsare 
 
”Skapat mycket kunskap om mig själv, 
vikten att kommunicera med 
flexibilitet i mina relationer. Leva NLP 
för att sedan lära ut det till andra” 
 
OM EVA: Saklig, kunnig, mycket 
behaglig att lyssna på. Hon har gett 
mig många ”aha” upplevelser.  
OM ELENE: Flexibel går utanför boxen, 
utmanar till utveckling. Både Eva och 
Elene kompletterar varandra.  
OM LARS-ERIC: Varm, härlig, mycket 
kunskap 

Mario Bosson 
Utvecklare/Coach 
 
”Som en förflyttning i tid och rum till ett 
lustfyllt tillstånd av insikter, utveckling och 
förståelse för vad det innebär att vara en 
god människa” 
 
OM EVA: Säker, lugn, trygg, mycket 
förtroendeingivande och med gedigen 
kunskap och kompetens.  
OM ELENE: Elene utmanar alla och har en 
fantastisk förmåga att fylla de praktiska 
övningarna med innehåll.  
OM LARS-ERIC: Visionären och filosofen 
som sträcker ut tankarna för vad som är 
möjligt att uppnå eller förändra. 

Anette Sjödin 
Controller 
 
”Kursen är en upplevelse! Man får med 
sig mer än bara kunskaper hem. Genom 
alla processövningar integreras det man 
lärt sig i kroppen, det inre. Man får med 
sig så mycket bra verktyg och om man 
väljer att använda dessa kan de påverka 
livet på ett avgörande sätt” 
OM EVA: Framstår som en mycket 
kompetent kvinna. Har en mycket bra 
förmåga att lära ut. Är alltid tydlig och 
ger bra exempel och kan svara på alla 
frågor. 
OM ELENE: Framstår som mycket 
kompetent. Har en mycket bra förmåga 
att lära ut. Det är alltid roligt att lyssna 
på Elene för hon har sådan energi och 
kan på ett levande sätt koppla ihop det 
vi ska lära oss med exempel ur 
verkligheten.  
OM LARS-ERIC: Besitter så mycket 
kompetens och kunskap. Han är en 
guru. Det är alltid roligt att lyssna på 
honom och jag ser det som en förmån 
att få lära av honom. 


