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Certified International Coach
med Lars-Eric och Elene Uneståhl som tränare

Utvärderingar från ICC utbildningen i göteborg sep 2011

 

Här nedan följer utvärderingar från en av varje av de olika yrkesgrupper
som deltagit i senare utbildningar.

Linda Johansson
Inspiratör och Multientreprenör

”Helt underbar! Gav mig mer om mig själv och 
livet än någon annan tidigare utbildning. Bra blan-
ding av teori och praktik.” 
 
OM LARS-ERIC Med sinenorma erfarenhet och ny-
fikenhet inspirerade han mig mycket. Exemlplen han 
visade var mycket tankevärda
 
OM ELENE Med sitt underbara sprudlande sätt var 
hon en frisk fläkt som också inspirerade enormt.

Lisbeth Nilsson-Angervik
Ekonom, Designer. 

”Mycket givande - klargörande av vad jag kan göra 
rent konkret ”Målet” och hur jag med hjälp av pro-
cessen kan hjälpa andra få samma ”klarhet.”
 
OM LARS-ERIC ”Mästare inom Mental Träning” med 
mycket kunskap och erfarnehet från många forsk-
ningsprojekt och koll på allt som händer. Ödmjuk, 
sympatisk och inspirerande.
 
OM ELENE ”Den obegränsade människan, personi-
fierad inspiratör” . Mycket kompetent med fötterna på 
jorden och tankarna i ”himmelen”. Skapar förståelse - 
inspirerar ”härligt galen”

Emma Lilja
Team Manager

”Rolig, personligt utvecklande, lockande att gå 
vidare.”
 
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig, lugn.
 
OM ELENE glad, rak, positiv ”frisk fläkt”.

Elisabet Tornberg

”Fantastisk bra kurs! Finns en stor erfarenhet som 
borde spridas till flera.” 
 
OM LARS-ERIC Erfaren, kunnig, ger kursen en extra 
dimension med alla exempel från verkligheten.
 
OM ELENE Energigivande inspiratör som visat att 
allt är möjligt. 

Claes Holmberg
Coach/Informatör

”Lärande för livet. Insikter som kommer hjälpa 
mig och andra i livet i stort. Allt är möjligt - MÅL-
TÄNK.” 
 
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig och inspirerande. 
Verkar ha gjort det mesta med dom flesta. 
 
OM ELENE  Fart och fläkt - Me like! Delar med sig på 
ett förtroendefullt sätt. Klockren återkoppling i sin roll 
som coach.

Kent Öberg
Personalchef

”Inspirerande och motiverande. Har gett mig mas-
sor av kunskap, insikter, metoder och verktyg.” 
 
OM LARS-ERIC Fantastisk att lyssna till. Lugn och 
trygg med glimten i ögat. Erfarenhet och kompetens 
utöver det jag upplevt tidigare.
 
OM ELENE Öppen, positiv och glad. Ger den energi 
som behövs. Livserfarenhen, kompetent, bra struktur.
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Jeanette Holm
Problem Manager

”UNDERBAR!  
Ja, den har förbättrat mitt liv. Jag har fått flera mål i 
mitt liv. Jag är laddad!” 
 
OM LARS-ERIC Fantastiskt vilka kunskaper och 
erfarenheter. Härligt med övningarna vi fick göra. Jag 
gillar verkligen hypnos biten.
 
OM ELENE Vilken energikälla, inspirations modell, 
kunnig, praktisk - lätt att hålla sig till många olika 
situationer.

Mikael Andersson
Säljare och snart ICC Coach

”En jätteresa i personlig utveckling där målen blivit 
tydligare.” 
 
OM LARS-ERIC Väldigt mycket erfarenhet, har hjälpt 
människor i all evighet att ro på sig själva. En ”mental 
guru” .
 
OM ELENE Underbar, energigivare som med ärlighet 
berättar sin egen resa. Kändes direkt att tron på män-
niskor betyder oerhört mycket.

Nicole Brinzels-Lecei
Blivande Coach

”Mina livsmål och värdegrunder har blivit tydligare 
för mig. Kunskapen har ökat om mig själv som per-
son och interaktion med andra människor.” 
 
OM LARS-ERIC Vänlig och varm person med många 
års erfarenhet inom många områden. Det har varit 
spännande och lärorikt att ta del av hans kunskap.

OM ELENE Duktig på att entusiasmera och peppa 
sina elever. Härlig energi och ett skönt sätt att för-
klara på och skapa förståelse för det vi lärt oss under 
kursen. Mysig tjej!

Marko Ruuskanen
Chef

”Kanon! Fullt av insikter, fullt av glädje!”   
 
OM LARS-ERIC Den mest kompetenta person jag 
någonsin träffat. Delar med sig av sina erfarenheter 
på ett bra sätt.
 
OM ELENE Energihöjare. Erfaren och har lätt att lära 
ut.

Norvy Brandin
Företagare, driver bolag med inriktning på reklam 

”Fantastiskt roligt och utmanande.” 
 
OM LARS-ERIC  Öppnar tankar i en som man inte 
hade förut. Med sitt lugna och inspirerande sätt så har 
han svarat på frågor som jag haft under halva mitt liv  
utan att veta om det. Inspirerande och entusiasmer-
nade.
 
OM ELENE Rakt på och väldigt klar och tydlig med 
sina frågor. Inspirerande och entusiasmernade.

Marie Holmström

”En fantastisk intensiv och otroligt lärorik kurs. 
Har lärt mig massor, inte minst om mig själv. Har 
fått energi, tilltro till min egen förmåga och större 
säkerhet inom flera områden. Är 100% helt nöjd.” 
 
OM LARS-ERIC Otrloligt fascinerande att lyssna på 
och få ta del av all den kunskap. Egna upplevelser 
gjorde det än mer fängslande. 
 
OM ELENE Fyllde rummet med energi och kunskap 
som hon förmedlade på ett härligt sätt. lär ut genom 
egna erfarenheter och läromaterial i en härlig mix.
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Eva Gillander
Huvudprojektledare förnyelsebar energi 

”Mycket givande både för coachingprocessen och 
för mig själv som person. Väldigt bra att man blir 
certifierad.” 
 
OM LARS-ERIC Kunnig, kompetent, bra exempel 
från verkligheten. En otrolig kunskaps- och erfaren-
hetskälla som inger förtroende.
 
OM ELENE Ett energiknipe som sprider energi och 
glädje. Elene förkroppsligar möjligheter. Hon ger 
hopp att alla kan om man bara vill och kämpar. Spri-
der en bra känsla i gruppen. Lätt att hålla fokus. 

Ewa Flensburgh
Grundskollärare

”Uppenbarelse” 
 
OM LARS-ERIC Förundras över den kunskaps- och 
erfarenhetsbank du besitter och hur du kan börja i en 
ände och efter 45 min. ”tankeresa” så otroligt skickligt 
knyter ihop säcken.
 
OM ELENE Total energi! En kvinna i min smak! kom-
petent, naturlig, flexibel och vet sitt värde. Avslapp-
nad och läser av deltagarna väl. Varmt hjärta.

Christina Bergström Larsson
Utbildare

”Bra, givande och otrolig.” 
 
OM LARS-ERIC Har otroligt mycket med sig vilket 
ger kursen en dimension till. Lugn med mycket glada 
ögon.
 
OM ELENE Idéspruta. Vilken resa... Vilket får en att 
tänka - Varför inte jag...


