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

Utvärderingar från olika yrkesgrupper

 

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

Ann Jönsson Lundström
Affärscoach och Konsult 

”Den har givit några ytterligare och kraftfulla 
verktyg och metoder som förbättrar min kom-
petens som coach.” 
 
OM LARS-ERIC En förebild som lever sina mål.
 
OM ELENE Fantastisk energi och en förebild som 
coach.

Susanne Pennsäter
Beteendevetare, Egen företagare. 

”Teoretiskt, Praktiskt, Lärorikt. Inspirerande, 
Utvecklande.” 
 
OM LARS-ERIC Fantastisk inspiratör, jag njuter av 
föreläsningarna. Du kan lägga dem mer koncentrerat 
till speciella dagar så frigör det din tid till annat. Vill 
veta mer om dina forskningsprojekt.
 
OM ELENE Underbar, livsbejakande, kunnig coach. 
Du är en förebild för mig i coaching.  

Petra Görlinge
Coach, Föreläsare, Personlig Tränare

”Fantastiskt lärorikt för kropp och själ. Nutid 
och framtidsinriktad. Närvaro i nuet. 
 
OM LARS-ERIC Kunskapsrik, varm. Intressanta före-
läsningar som utmanar. Lever som han lär.
 
OM ELENE Varm, kunskapsrik, närvarande. Ser möj-
ligheter. Tror på personens potential. Full av fantas-
tiska och kraftfulla frågor -  inspirerande.  Förmåga 
att få mig och säkert andra att känna sig kompetenta. 
Lever som hon lär. 

Marie Algotsson
Coach/Utbildare

”En fantastiskt bra kurs där jag fått strukturen 
i coaching och kunskap i hur jag kan använda 
mental träning och NLP i min coaching. 
Mycket glada skratt!!!” 
 
OM LARS-ERIC Mycket kompetent och intressant 
att lyssna på. Lugn och saklig.  Har stor kunskap inom 
området. Han är fördomsfri. 
Glad och positiv inställning. Allt är möjligt.
 
OM ELENE Mycket kompetent och intressant att 
lyssna på. Driven och strukturerad. Kraftfull. 
Har stor kunskap inom området. 
Glad och positiv inställning. Allt är möjligt. 

Katarina Lundström
Coach

”Helt fantastiskt! Över förväntan och då var 
ändå mina förväntningar skyhöga. Bra struktur 
på dagarna, material och uppgifter. Härligt att 
få uppleva att ni lever som ni lär. 
 
OM LARS-ERIC Otroligt kompetent., vilka erfaren-
heter du har. Det har länge varit ett mål att få träffa 
dig. Jag är så nöjd och lycklig. Du tillåter dig inte att 
påverkas av andra utan behåller ditt lugn. Du utstrålar 
generositet och ditt enorma intresse och engage-
mang för mental träning känns så stort. Jag känner 
vördnad! Tack! 
 
OM ELENE  Karismatisk utstrålning, positiv och 
vacker. Jag är imponerad av ditt sätt att arbeta. Du 
utstrålar lugn, trygghet, säkerhet. Du är verkligen en 
excellent coach och en härlig kursledare. Fick jag fritt 
välja vem jag skulle vilja ha som egen coach blir valet 
lätt. Det är DU! Tack! 
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Hildigerdur J. Gimstedt
Coach i eget företag

”Om jag väljer ett ord för sammanfattning av 
kursen blir det transformerande. Känner att 
mitt tänkande och talande har genomgått en 
stor förändring under de här 10 dagarna. Livs- 
och kompetensutveckling på högsta nivå.” 
 
OM LARS-ERIC En kunskapsfontän som sprider sina 
strålar över oss och väcker slumrande frön till liv och 
tillväxt. Tack Lars-Eric för din upptäck av ”gudskraften 
inom oss”! 
 
OM ELENE En sprudlande energikälla. Alltid närva-
rande. Tack Elene för att du ger din energi, erfarenhet 
och kunskap till oss alla.

Kia Mundebo
Egenföretagare

”Det har givit mycket kunskap och insikt. 
Många verktyg och bra övningar. Mycket bra 
och trygg stämning har gett ett bra arbetskli-
mat och optimerat utvecklingsmöjligheterna.” 
 
OM LARS-ERIC Lugn. Mycket kunskap och erfaren-
het. Lär ut bra.
 
OM ELENE Mera sprudlande. Också mycket kunskap 
och erfarenhet. Duktig pedagog.  Era personligheter 
kompletterar varandra på ett bra sätt.

Nanne Bergstrand
Fotbollstränare, Kalmar

”En kurs med ett oerhört intressant innehåll. 
Världsklass  är ordet!” 
 
OM LARS-ERIC En imponerande kompetens. Inger 
stort förtroende.

OM ELENE En fantastiskt inspirerande människa 
med hög kompetens.

Olof Röhlander
Föreläsare och coach

”Det bästa jag gjort vad gäller utbildningar!! 
Professionellt, fyllt av kärlek, respekt, humor, 
insikter! Början till en ny ingång i mitt liv både 
mentalt och yrkesmässigt.”   
 
OM LARS-ERIC Outstanding!
 
OM ELENE Outstanding!

Michael Södermalm
Föreläsare, Konsult, Certifierad mental coach/
rådgivare 

”Outstanding på alla sätt. Den bästa coachut-
bildning jag varit på.” 
 
OM LARS-ERIC  Du är och har alltid varit en förebild. 
Du bevisar återigen dina djupa kunskaper, erfarenhe-
ter och kompetens. Du är bara BÄST!    
 
OM ELENE Du har allt! Du har tagit mig och alla 
andra med storm. Din kompetens, dina erfarenheter, 
din energi och din ödmjuka och busiga äkthet har 
påverkat och smittat alla positivt Tack Elene, Du är 
också bara BÄST! 

Jörgen Jonsson
Företagare

”En fantastisk lärresa i både coaching ,MT, hit-
tat  mitt eget liv, min potential. 
 
OM LARS-ERIC Lars-Eric är en inspirerande upp-
slagsbok inom mental träning och coaching. 
 
OM ELENE Elene gör det mer konkret och handfast.
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Ullacarin Nilsson
Företagare/Student. 

”Bland det bästa och mest utvecklande jag 
gjort i mitt liv! Roligt och spännande, inspire-
rande och berikande.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket bra och intressanta före-
läsningar. Förklarar alltid på ett enkelt och bra sätt. 
Inspirerar, intresserar, motiverar, ger glöd.
 
OM ELENE Mycket duktig på att demonstrera och 
inspirera. Bjuder mycket på sig själv på ett härligt sätt. 

Maria Larsson
Idrottslärare

”Mycket givande innehåll för yrkesliv och egen 
utveckling.  Inspirerande och kunniga kursle-
dare i naturskön miljö, och härlig grupp.” 
 
OM LARS-ERIC Kunnig och för samman innehåll till 
en helhet. Skapar vidgande perspektiv.
 
OM ELENE Personlig och delar med sig av sin erfa-
renhet, kunskap och energi på ett naturligt positivt 
och behagligt sätt.

Thomas Eiserman
Konsult Coach/Partner

”Otroligt nyttig och givande. Oerhört givande. 
Den har givit mig insikter och verktyg som jag 
inte funnit någonstans tidigare.” 
 
OM LARS-ERIC Otroligt kunnig!
 
OM ELENE Otroligt kunnig och charmig!

Helena Cederqvist
Konsult

”Givande. Fått nya verktyg att använda i mitt 
jobb.” 
 
OM LARS-ERIC Snäll människa. Förebild i hur man 
bygger sitt varumärke. Duktig teoretiker och lever sin 
dröm.
 
OM ELENE Mycket positiv . Energigivande och 
förebild som coach. Lätt att tycka om.  Lever också sin 
dröm.

Mimo Listerfelt
Livs coach

“Kursen är dynamisk, konkret, lärorik, ut-
vecklande av självbilden, väcker självinsikt och 
stärker den inre styrkan. 
 
OM LARS-ERIC Sitter med otroligt mycket kunskap. 
Empatisk, insiktsrik, vis, inspirerande, lugn och har-
monisk. Imponerande, glad. Fördomsfri. Värme. Tillit 
till sitt inre och lösningsfokuserad.
 
OM ELENE Karismatisk, humoristisk, kunnig, inspi-
rerande, livlig. Värme, vis, förtrollande, självsäker och 
mycket vacker – både på det inre och yttre planet. 
Livsglad, stark förmåga att läsa av människan. Intu-
tionsrik.

Carita Boronska
Musiker mm

”Positiv, lärorikt(personlikt, socialt, yrkesmäs-
sigt) Jag kommer att ha stor nytta av coach-
ingen både personligt och proffesionellt.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket kunnig. Får en att tänka till. 
Lugn och sansad, förklarar på ett bra och effektivt 
sätt.
 
OM ELENE Kreativ och spontan. Energisk. Klipsk och 
snabb.
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Åsa Lundqvist
Näringsterapeut, Hälsocoach

”Mycket givande både inom personlig utveck-
ling och för att bli en bra coach. Många bra 
verktyg och insikter för framtiden.” 
 
OM LARS-ERIC Mycket bra, utstrålar lugn, säker-
het och kunskap. Förmedlar verkligen metoder och 
verktyg funkar.
 
OM ELENE Mycket bra, livlig, glad och mänsklig. 
Härlig. Duktig coach och representerar oss vanliga att 
det faktiskt funkar och det är möjligt att göra föränd-
ringar och få ett bättre liv.

Gunilla Pettersson
Ombudsman

”Jag var rädd att jag hade för höga förvänt-
ningar när jag åkte hit. Dessa förväntningar 
har införlivats och mer därtill. Jag står inför en 
nystart i livet. 
 
OM LARS-ERIC Lugn, harmonisk, lever som han lär. 
 
OM ELENE Frisk fläkt – kompletterar varandra 
mycket bra. Tydlig och inspirerande. 

Mats Nilsson
Produktionschef inom industrin

”Den bästa kurs jag varit med om. Perfekt mix 
mellan övning och teori. Oerhört effektiv med 
upplevelse baserad inlärning. Bra mängd läxor. 
 
OM LARS-ERIC Jag känner vördnad inför Lars-Erics 
kunskaper. Det har varit fantastiskt att få ta del av 
dem under dessa dagar.
 
OM ELENE Vilken inspiratör!! Blandar sina olika kom-
petenser på ett härligt sätt.  Sprider så mycket glädje.

Marianne Jakobsson
Socionom

”Mycket lärorik och utvecklande.Många an-
vändbara verktyg.” 
 
OM LARS-ERIC Lugn, mycket kunskaper och vishet. 
Ödmjuk.
 
OM ELENE Sprudlande energikälla, hjälpsam, ly-
hörd.”

Karin Somi
Studerande

”Det bästa jag gjort vad gäller utbildningar!! 
Professionellt, fyllt av kärlek, respekt, humor, 
insikter! Början till en ny ingång i mitt liv både 
mentalt och yrkesmässigt.”   
 
OM LARS-ERIC Underbart strukturerad i en kurs 
av ostruktur! Oerhört kompetent, närvarande, rolig, 
allvarlig.”
 
OM ELENE  Härligt spontan och samtidigt mycket 
strukturerad och målmedveten. Jag känner mig sedd, 
uppmuntrad av en fantastiskt kunnig kvinna som jag 
kommer att ha som förebild i min framtida yrkesroll.

Maria Nordin
Utvecklare

”Mycket bra för mig själv som person. Den 
kommer också blir bra för människor i min 
omgivning. Kursen ger mersmak för IMT  Och 
NLP. Ett sammanfattande ord är livsutveck-
ling.! 
 
OM LARS-ERIC Opretentiös, kunnig, duktig, inspire-
rande. Tränar mental tuffhetsträning hela tiden Lever 
som han lär.
 
OM ELENE Oerhört inspirerande och förebild som 
coach och människa. Bred kunskapsmässigt med 
oerhört kraftfulla frågor. Får det att se lätt ut.
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Carina Johansson
Hälsovetare/Pedagog

”Otroligt lärorik. Har lärt mig och förstärkt 
ett förhållningssätt som jag kommer att ha 
glädje av i alla sammanhang” 
 
OM LARS-ERIC Kompetent, erfarenhetskälla att ösa 
ur.
 
OM ELENE Sprudlande, inspirerande, kompetent 
praktiker.

Anja Wunderman
Varumärkeskonsult

”Den bästa utbildning jag någonsin gått. Jag 
skulle gärna sitta flera dagar till och bara suga 
åt mig av den kunskap och erfarenhet som 
kursledarna har. Tack för en fantastisk tid. 
 
OM LARS-ERIC Fantastisk erfaren med massor av 
insikter och visdom om människor och livet. Det är 
underbart att lyssna på honom. Humoristisk.
 
OM ELENE En glad och humoristisk person med 
massor av energi som smittar av sig.

Åke Lennartsson
Marknadskonsult

”Ett fantastiskt tränings- och utvecklingslä-
ger.” 
 
OM LARS-ERIC Tränare/coach, som är en mästare 
på att få in sina deltagare i ett idealt prestationstill-
stånd.
 
OM ELENE Mycket stor kompetens och hög ”hant-
verkskunnande” i coaching. Bildar ett ”dreamteam” 
med Lars-Eric.

Anders Ericson
Systemvetare

”En helt fantastisk kurs, som ger nya insikter, 
lärdomar och färdigheter, som gäller både för 
coaching och för livet i stort.  Jag har lärt mig 
otroligt mycket. Och känner mig väl förberedd 
för både cocheer och för resten av livet.” 
 
OM LARS-ERIC Amazing! Otroligt kompetent!

OM ELENE Amazing! Otroligt kompetent!  Komplet-
terar Lars-Eric på ett underbart sätt

Barbro Sundberg
Friskvårdstränare

”Mycket givande, intressant, upplysande, 
kraftfull. Kursen ger redskap att göra coach-
ingen till ett yrke att leva på.”   
 
OM LARS-ERIC Kunnig, skönt avslappnad, intres-
sant, givmild, ödmjuk, omtänksam. Kraftfull.
 
OM ELENE  Härlig, energisk, chosefri, entusiastisk, 
kunnig, omtänksam, charmig, cool

Kjell Nilsson
Hypnoterapeut och tränare

”En väldigt givande kurs med massor av AHA-
upplevelser och insikter. Full av matnyttig 
information. Ett ”tungt” givande program”

OM LARS-ERIC Varm. Rolig, snillrik på alla områden.
 
OM ELENE  Skarp, rolig, varm, ”pang på rödbetan”, 
engagerad, hängiven


