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

Utvärderingar frånICC utbildningen i Stockholm 2009

 

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

Ulla-Britt Nyberg
Hypnoterapeut och konsult inom redovisning

”Är tankeväckande och intensiv. Utbildningen 
har gett mig trygghet att direkt kunna börja med 
coaching.”
 
OM LARS-ERIC Är fylld med kunskap och erfaren-
het. Är varmhjärtad och en bra pedagog.
 
OM ELENE Varmhjärtad, kunnig, positiv. Är en idé-
spruta och mycket inspirerande.

Elin Håkansson Vasile
Egen företagare

”Det här är det bästa jag gjort i hela mitt liv! ”
 
OM LARS-ERIC Guru inom sitt område med mental 
träning.

OM ELENE Enormt kunnig och har mycket erfaren-
het. Ett riktigt energiknippe!

Anneli Bäckman
Dipl. Hypoanalytiker och Coach

”Var bättre än jag kunnat föreställa mig. Coach-
ingen kommer att matcha min hypnospraktik som 
”handen i handsken”. Tränarna har mycket kun-
skap, humor, glädje och ger feedback med empati 
och respekt.”
 
OM LARS-ERIC Är inspirerande.
 
OM ELENE En riktig naturbegåvning med glädje och   
mycket inspiration.

Kristina Sjöström
Team manager

”En av de bättre utbildningar jag gått, med bra 
upplägg och engagerande tränare.”
 
OM LARS-ERIC Är mycket erfaren och kunnig.
 
OM ELENE Inspirerande, motiverande som ger tuff 
och bra feedback.

Margita Wigsten
NLP-practitioner, massör

”En oerhört kraftfull coh inspirerande utbildning.”
 
OM LARS-ERIC Är en sann inspiratör, kompetent 
och kunnig.
 
OM ELENE  Har mycket humor och är ett energi-
knippe.

Kristhina Sedvall Öberg
kordinator, personalansvarig för personalfrågor 
och rekrytering

”Fantastisk! Lärande, omvälvande och känslomäs-
sig.”
 
OM LARS-ERIC Är mycket duktig och kompetent.

OM ELENE Duktig och är bra på att förklara.
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Marita Appelgren
Blivande Coach

”Har skapat jätte mycket tankar och idéer och har 
varit personligt utvecklande.” 
 
OM LARS-ERIC Fantastisk med all sin kunskap. 
 
OM ELENE Inspirerande och bjuder mycket på sig 
själv.

Annelie Berglund
Coach

”Är intensiv, givande, omvälvande och glädjefull” 
 
OM LARS-ERIC Erfarenhet grundat i vetenskap som 
förmedlas på ett enkelt, humoristiskt och opretentiöst 
sätt.
 
OM ELENE Har praktisk erfarenhet, energi och slag-
färdighet.

Elenor Eriksson
Kompetenschef

”Är insiktsgivande och otroligt lärorikt.” 
 
OM LARS-ERIC Så kunnig! Lugn, eftertänksam och 
förtroendeingivande.

OM ELENE Energi, glädje, inspiration. Delar med sig 
av sina egna upplevelser. En kvinna att beundra och 
ha som förebild.

Vibeke Johnson
Hypoanalytiker

”En kraftfull, lärorik och intensiv ”learning by 
doing” utbildning.”   
 
OM LARS-ERIC Har svar på alla frågor. Kraftfull med 
oaändlig kapacitet.
 
OM ELENE Kraftfull, talangfull och lekfull tränare 
som jag beundrar för sitt direkta sätt att vara.

Ulrika Dunkler
Team manager

”Ger insikt och inspiration. Är utvecklande och 
man får en positiv framtidstro. Bra blandning av 
teori och praktik.” 
 
OM LARS-ERIC  Lugn, kompetent, inspirerande med 
”glimten i ögat”.
 
OM ELENE Energisk, insikt, kunnig och inspirerande.

Helene Svensson
Förskollärare, Friskvårdsterpeut, Quigoninstruktör, 
Andnings- och avslappningspedagog

”Bra kombination och dynamik mellan tränarna. 
uppskattar de praktiska övningarna”
 
OM LARS-ERIC Vilka resurser! Vilken minnesbank! 
Humoristisk, mjuk och trevlig.
 
OM ELENE Action. En förebild inom coachning. Kun-
nig och rolig tränare som visar på olika sätt att agera 
inom coachning.

Mia-Lill Björklund
Arbetssökande

”Har gett mig en ny syn på livet. Jag har börjat ett 
nytt liv.”
 
OM LARS-ERIC Är en person som gett mig mycket.
 
OM ELENE Du har delat med dig av ditt liv så jag fått 
styrkan att ta tag i mitt eget liv!”
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Susanne Vik
Verksamhetsutvecklare

”Ett lärande på flera plan. Jag har lärt mig att 
coacha andra och själv utvecklats genom att bli 
coachad” 
 
OM LARS-ERIC Det ger en trovärdighet att koppla 
teori och forskning med upplevelsebaserad träning.
 
OM ELENE När hon berättar händelser kopplat till 
coachning ger det mig energi att allt är möjligt.

Marita Svärd
Socionom/soc. Sekreterare och egen företagare

”Jag är väldigt nöjd. Framförallt är jag glad för att 
kursen gett så mycket personlig utveckling. Trä-
narna kompletterar varandra bra.” 
 
OM LARS-ERIC Oerhört kunnig och intressant att 
lyssna på.
 
OM ELENE Mycket kunnig i coachning och är snabb 
i sitt tänk.

Jan-Inge Wiksten
Rekryterare och coach

”Jag kommer att växa som människa!” 
 
OM LARS-ERIC Kunskap!
 
OM ELENE Energi!

Jan-Åke Björk
Management konsult

”En fanstastisk kurs med en perfekt blandning av 
teori och övningar och reflektion. Innehållsmäs-
sigt är ICC konceptet mycket professsionellt och 
framförallt kombinationen med mental tränings-
tänkande.” 
 
OM LARS-ERIC Är imponerande att lyssna på. 
Mycket professionell och erfaren. mjuk och pedago-
gisk att lyssna på.
 
OM ELENE God humor, gott humör och god peda-
gogik. Mycket professionell och erfaren inom coach-
ning.

Fredrik Uddeholt
Coach och Mental Tränare

“FANTASTISK! Jag har fått en suverän plattform/
grund som jag kan utveckla i resten av  livet!” 
 
OM LARS-ERIC Otroligt inspirerande med sina ge-
digna livserfarenheter.
 
OM ELENE Otroligt inspirerande med sina gedigna 
livserfarenheter.


