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Utvärderingar från Coachutbildning Örebro VT 2014 

Certified International Coach 
En utbildning av Lambent training i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan. 

Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

Susanne Skeppstedt 
Hälsopedagog 
 
Dynamisk, Möjlighetsfokuserad 
,Kunskapsutvecklande, Ingenting är 
omöjligt, 
Erfarenhetsbasedd/forskningsbaserad, 
Nytänkande Intensiv, Familjär 
 
OM LARS-ERIC Oerhört nyfiken, ser inga 
hinder alls, vill människor väl, vill se en 
bättre värld för alla, långsam-lätt att 
komma ihåg vad han säger KUNNIG! 
STARK ÖVERTYGELSE 
 
OM ELENE Ärlig, snäll, generös, VÄLDIGT 
ROLIG, snabb omtänksam, bjuder på sig 
själv, KUNNIG! LEVER SOM HON LÄR-ALL 
IN! 

Simon Friberg 
Undersköterska 
 
Som det mest utvecklande upplevelse i 
hela mitt liv. 
 
OM LARS-ERIC Mycket lugn och stabil. 
Någon man kan lyssna på länge utan att 
bli trött. Han har så himla mycket 
information och visdom som får mig att 
enkelt förstå saker och ting. 
 
OM ELENE En riktigt härlig glöd på 
jorden. Älskar hennes sätt att se att det 
finns ingen som hon inte skulle kunna 
hjälpa. Bara de vill det. 

Susanne Blomdahl 
Egen företagare 
 
Personlig utveckling, glädje, nya 
insikter, nya lärdomar. Har fått en 
struktur/verktyg som jag kan använda i 
rollen som coach. Känner mig starkare! 
 
OM LARS-ERIC Kunnig, vis, givmild, 
klok, tror på varje människas 
inneboende styrkor. Lite otydlig ibland. 
 
OM ELENE Inspirerande, kunnig, rik på 
erfarenheter som hon gärna delar med 
sig av. Snabb, spontan, varm, tydlig 

Amit Kumar 
Student 
 
Intressant, innehållsrik, hjälpte mig få en 
klarare bild över hur jag ska fortsätta i 
framtiden. 
 
OM LARS-ERIC Intressant, kunnig. 
 
OM ELENE Energifull, omtänksam, härlig  
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Malin Lake 
Marknadsföring o gym ansvarig ÖVIF 
 
FLOW….har lärt mig så mycke 
personligen o coachingmässigt  
Känner att jag blev hel…. Så många 
redskap att använda som coach o 
dessutom rett ut många egna (problem) 
nya möjligheter/mål 
 
OM LARS-ERIC Kompetent med en 
förmåga att se livet från ett positivt 
perspektiv (jag hade fram till 20 år o 
hittat tillbaka till) som genomsyrar allt 
han gör, säjer…Mästarnas mästare 
 
OM ELENE Kompetent inte en sekund 
man vill missa eller missar pga. Hennes 
otroliga ”power” upplärd till mästar nivå 
av …. Fantastisk FÖRELÄSARE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ebba Karami 
Ledarskapsutvecklare 
 
FANTASTISK! Jag har lärt mig massor och 
kommer att fortsätta förvalta och testa 
de nya kunskaperna. Skönt att få teori o 
grunden till vad  jag ”vetat”. 
 
OM LARS-ERIC Alla dina erfarenheter 
och forskning inspirerar mig och jag vill 
sitta dygnet runt och lyssna på dig! 
 
OM ELENE Jag blir så taggad så fort jag 
ser dig och du inspirerar mig genom din 
kompetens och hur skickligt du coachar. 
Du är min förebild inom coaching. 

Malin Lundqvist 
Egen företagare 
 
En kurs som gett mig struktur, verktyg 
och metoden i mitt fortsatta arbete. 
Dessutom har utbildningen givit att jag 
utvecklats personligen. Jag är jättenöjd! 
 
OM LARS-ERIC Du har så mycket, 
kunskap, erfarenheter, forskning som 
det är en fröjd att få ta del av. Du 
engagerar och utmanar mina tankar. 
 
OM ELENE Du har en energi som är 
otrolig (trots diskbråck)! Din stora 
kunskap i kombination med din 
erfarenhetsbank som du delar med dig 
av gör att det blir lättare att ta till sig 
innehållet. Jättebra Elene!!! 

Helena Bergsten 
Inspiratör! Coach! 
 
FANTASTISK! 
UTVECKLANDE! 
GLÄDJE! 
 
OM LARS-ERIC Otroligt spännande 
person med en mycket gedigen 
erfarenhet! Inspirerande i den mentala 
träningen!!! Ett varmt välkomnande sätt 
som får mig känna hemtrevnad och lugn! 
TACK! 
 
OM ELENE Otroligt inspirerande 
människa! Sprider glädje och entusiasm, 
(eller hur det stavas) energisprudlande 
person, med stor erfarenhet  TACK!  
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