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Elene Uneståhl - Internationellt certifierad ICC Trainer
Elene är bl.a. utbildad ICNLP trainer, ICC coachtränare, beteendeve-
tare, licensierad mental tränare, kognitiv- och hypnoterapeut. Hon 
ger genom International Community of NLP (ICNLP), certifierings-
utbildningar i NLP ända upp till trainer nivå. Elene driver Skandina-
viska Ledarhögskolan som VD och håller certifieringsutbildningar i 
kommunikation, hypnos och coaching. ICC har 43 stycken tränare i 
världen och Elene är en av de två godkända tränarna i Sverige. Den 
andra godkända tränaren är Lars-Eric Uneståhl vilket ger SLH ensam-
rätt att certifiera kursdeltagare enligt ICC´s riktlinjer.

Lars-Eric Uneståhl - Internationellt certifierad ICC-Trainer
Lars-Eric startade den första högskoleutbildning i mental träning i 
början av 90-talet och utbildningen i mental träning blev populär på 
flera av de svenska högskolorna. Han har också infört utbildningen 
som gästprofessor i Australien, Kanada, Kina, Indien och Ryssland. 
Han startade 1990 en privat Högskola, Skandinaviska Ledarhögsko-
lan som fokuserar på utbildning i Mental Träning, Coaching, NLP, 
Hypnos, Mindfulness som ger en integrerad strategi för personlig ut-
veckling och Problemlösning.Tränat många internationella idrotts-
stjärnor och jobbar med internationella storföretag. Blivit utsedd av 
tidningen Chef som en av 100 personer som under de senaste 50 
åren förändrat svenskt ledarskap för alltid med utbildningen Licen-
sierad metal tränare.

Kursledare



Om Livscoach
Livscoach är jämte Business Coach det mest populära coach-yrket i världen. Dock har det hittills inte 
funnits någon specialistutbildning på området dvs ingen har hittills kunnat kalla sig för Certifierad 
Life-Coach och denna utbildning blir därför den första som leder till en certifierings-utbildning i Livs-
Coaching.

Den vanliga orsaken till att söka en coach har varit att få hjälp med ett problem eller ett problemområde, 
oftast upplagt på 5 besök. En livscoach kan naturligtvis också arbeta med problem men det viktigaste 
området för en livscoach är ”Livsutveckling”, Personlig utveckling, Ledarutveckling, Relationsutveckling, 
etc.

Det innebär att en livscoach ibland har kunder som man följer genom hela livet (Livslång utveckling), 
vilket gör att man till skillnad från andra coacher inte behöver arbeta lika mycket för att få ”nya kunder”.

En livscoach kan också med fördel arbeta med executive coaching, eftersom en chef som anlitar en coach 
sällan gör det för ”Business problems” utan mest för de livsproblem, som man inte kan diskutera med 
någon inom företaget.

En livscoach hjälper människor att identifiera och uppnå personliga mål, från övergripande livsmål, bygg-
da på en personlig vision, ned till de dagliga och vardagliga besluten.

Om utbildningen
Utbildningen innehåller det mesta av den kunskap och de färdigheter som behövs för att hjälpa sina 
klienter att utveckla ett liv med hög livskvalitet, livsmotivation och livsglädje. Bland innehållet kan näm-
nas: Livsvision, Livsmål, Livsfilosofi och Livsmodeller, Livsbudget med Livsresultat och Livsbalans, Livsen-
ergibudget med energiinkomster, utgifter, tillgångar och skulder, Livsförändringsverktyg, Livsvärderingar, 
Livsattityd, Livstuffhet, Livskontroll, Livsstresshantering och Livsstressimmunitet, Livsstyrka, Livsmotiva-
tion, Livsglädje, Livstillfredsställelse, och mycket mera. På varje område erhålles praktiska verktyg som 
kan användas i den framtida klientcoachingen.

Det som gör denna utbildning helt unik är användningen av Mental Träning, mentala rummet och al-
ternativa medvetandetillstånd i Livscoachingarbetet. Bara för att nämna ett exempel: Du blir först i hela 
världen på att lära dig ”Coacha det undermedvetna”.

Förkunskaper
Detta är en nivå 2 utbildning öppen för alla ICC Certifierade Coacher nivå 1 och coacher som har fullgjort 
motsvarande träning genom annan certifieringsorganisation än ICC. Denna utbildning kommer att ta dig 
till nästa nivå i färdigheter och specialisering.

Utbildningens upplägg och längd
Utbildningen till Life Coach utgörs av 4 dagars liveutbildning,  +  efterföljande practicum samt 1 certifie-
ringsdag. Practicum innefattar egenträning samt livscoaching av 2 klienter under minst 7 tillfällen med 
minimum en veckas mellanrum.
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