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Den moderna ledarskapsutbildningen
- där skillnaden gör skillnad!

Modern NLP

Coachande Ledarskap med NLP

	
  Vad tycker de som gått Coachande Ledarskap med NLP hos A2U?
	
  	
  	
  	
  
Utbildningen är ett måste för dig som chef-Ledare idag. Vågar du ta steget? Det blir många nya intryck
både aha och några hm. Många moment kan appliceras direkt i det dagliga arbetet. Jag är mest nöjd
med att jag har kommit fram till att förändringar måste ske inom vårt arbetssätt, både hos mig själv och
mina medarbetare. Utbildningen har varit mycket utvecklande och rolig, kul att ni bjuder på er själva.
Jonas Schärman, Enhetschef AO Tele-Kommunikation-Säkerhet – Projektel AB

Är du intresserad av att ha kul? … och samtidigt få verktyg för ditt ledarskap och liv? Vad bra då har du
hittat rätt! Upplägget (den röda tråden) är bra. Innehållet är väldigt relevant och humorn, det är viktigt
att ha kul. Jag är mest nöjd med träffsäkerheten i flertalet verktyg samt den trygghet som ni som
kursledare besitter! Tack J
Joel Aaltomaa, Gruppchef - Säkerhet – Projektel AB

Roligaste kurs jag har varit på, går härifrån otroligt glad och peppad med många bra verktyg som gör
mig till en bättre ledare. Konkreta enkla verktyg som går att använda på jobbet och privat. Kommer inte
behöva slå knut på mig själv för att utvecklas, därför tror jag att jag kommer bära med mig det jag lärt
mig, inte bara imorgon utan i framtiden. Övningar där man får feedback på hur man ger feedback är
väldigt bra. Kunskaperna går att använda i alla sammanhang.
Ulrika Grahn, Chef för M & M - Coor Service Management

Mycket givande utbildning, den bästa jag gått i ledarskap. Kul och inspirerande med kraftfullt innehåll
som ger en stor verktygslåda. Jag är mest nöjd med de effektiva verktyg som jag fått, som får mig att
göra en tydlig målbild igen.
Camilla Mauree, VD - Dialect Norr AB

Alla borde gå den!
Otroligt stimulerande, lärande, mkt AHA och javisst ja. Fantastiska coacher, massa bra verktyg och
redskap som kommer att landa. Jag är mest nöjd med att min utvecklingsprocess är påbörjad och att
jag gör framsteg som kommer att betyda ALLT i framtiden.
Helena Sandén, Ekonomi ansvarig - Face Stockholm

Du måste gå den för att förstå förträffligheten.
Den ger konkreta verktyg för förbättring och förändring. Att kursen ger mig övertygelse om att NLP
fungerar och skapar nyfikenhet att testa ”skarpt”. Man blir glad!
Annika Strand, Projektledare - Svenska spel

Efter att ha avslutat steg 1 i Modern NLP har jag fått en väldigt bra grund att stå på i mitt framtida
coachande. Man har fått väldigt bra verktyg för att coacha. Samt en insikt i sig själv, hur man kan styra
sina medarbetare/partner och klarhet i hur verktygen kan användas. Och mest nöjd är jag med att jag
går härifrån med glädje och extremt mycket nyttiga modeller att använda i min vardag. Bra lokal! Ni
skapar ett intresse att lyssna och lära. Har gett mig väldigt mycket.
Fredrik Loén, Försäljningschef - JBIL Haninge

Det som är bra med utbildningen är att det är varierande utlärningstekniker, bra exempel, bra lärare som
är underhållande. Jag är mest nöjd med att det var högt tempo och kunnig personal. Mycket
kompetenta utbildare och kursmaterial
Patrick Daniels, Säkerhetskonsult - HJR Projektel

Det svåra blir lekande enkelt med verktygen som jag lärt mig på utbildningen. Det är bra övningar. Jag
är mest nöjd med utbildningsupplägget och känslan när jag går hem, dvs Jag kommer fixa ”DET”!
Juha Viitala, Kvalitetschef - Lemminkäinen Sverige AB
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Coachande Ledarskap med NLP
Otroligt bra, inspirerande och lärorikt samt kunniga kursledare. Bara att vi får göra övningar =
upplevelsebaserat. Bra att det handlar om både yrkes- och privatliv i exemplen och tankarna. Jag är
mest nöjd med att det är blandning av teorigenomgångar (som alltid är bra genomförda) och övningar.
Jag har fått många bra verktyg för att arbeta vidare med mig själv och min grupp!
Annagreta Lindberg, Mäklardisken - Dina försäkringar

Otroligt nyttigt. Jag har fått många väldigt bra insikter. Väldigt konkret utbildning, enkelt att gå från teori
till action. Jag är mest nöjd med att jag fått en verktygslåda som jag verkligen vill nyttja och en stark tro
på förbättring. Väldigt bra med två handledare. Det gör att det är lättare att hålla fokus.
Henrik Waltin, Ekonomichef - Tradedoubler AB

Ni har förmågan att hålla intresset uppe under långa perioder . Jag gillar sättet ni lär ut på. Rita, gå
igenom, skriva gå igenom, då händer det något för mig. Jag är mest nöjd med att jag fick ett breake
tillsammans er. Det bästa är att kunskapen är något som jag kan jobba vidare med på alla plan och att
den är användbar på riktigt. En verktygslåda för livet.
Jesper Hellberg, Chef Reservdelar & tillbehör - JBil Täby

Utbildningen ger konkreta verktyg för coaching, feedback och önskat resultat.
Christina och Anna är såå bra presentatörer och man är med hela tiden. Det är en bra blandning mellan
genomgång av verktyg/teori och övningar. Jag är mest nöjd med verktygen för feedback och
coachsamtal samt de övningar vi gjorde inom de områdena.
Catherine Ljung, Manager Downstream Operation Process - Swedish Orphan Biovitrum

Glädjen är fokus och du har inte en sekund över att ha tråkigt. Bättre chef/människa? JA!!!
Jag är mest nöjd med att jag fick en övergripande bild av hur processen från att ta fram ett Önskat
Resultat till att ”känna” detta till att strukturera upp vägen till detsamma. Bra om allomfattande verktyg
med ett smile! Ni ”ROCKAR FETT”!
Bo Nordensvan – Projektel AB

Om du vill ha hjälp med att finna metoder, strategier för att effektivt nå dina mål och göra det med ett
leende och med övertygelse, gå kursen! Utbildningen är otroligt positiv och samtidigt konkret med
smarta enkla metoder som ni varvar med rolig lärorik träning. Ni repeterar mycket så att det känns att det
händer något. Jag är mest nöjd med att ni hela tiden varvar smarta modeller med praktik – balanserat,
så att vi var tvungna att själva uppleva/träna. Jag känner att jag har fått verktyg som jag kan använda
på alla plan i mitt liv, - en ENORM hjälp när jag möter en utmanande framtid. En otrolig skillnad. Ni är
båda så naturliga och glada att gruppen känner sig avslappnad och trygg vilket är en förutsättning för
ett sådant positivt resultat J.
Lumman Kyhle, Entreprenör

Gå den, du får med dig bra verktyg till ditt dagliga arbete!
Det som är bra med utbildningen är att man blir påmind om saker man tar för givet men kanske inte
utfört. Man blir en bättre ledare. Jag fick lära mig hur jag snabbt kan ändra mitt tillstånd. Och hur enkelt
det går till, vilket fungerar bra för mig som ändå är en positiv människa i grunden. Jag kan nu lätt ta mig
ur negativa tankar när de dyker upp. Bra coacher. Det blir aldrig tråkigt.
Ingemar Åblad, VD – Projektel AB i Uppsala

Det som är bra med utbildningen är att den skapar massor med bra verktyg och ger mig bättre
självförtroende. Jag är mest nöjd med att jag inser att det finns tid och resurser. Utbildningen har flyttat
fram och gett mig en helt ny dimension i mitt arbete med människor!
Mats Johnsson, Dialect

Väldigt bra utbildning med många väldigt bra verktyg som fungerar! Det är bra att få öva på att
coacha. Jag är mest nöjd med perceptionsmodellen (byta perspektiv), NÖHR Modellen och rapport.
Emma Umegård, Processingenjör - Sobi
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Coachande Ledarskap med NLP
Jag har fått många utmärkta och lätta verktyg och modeller att använda och anpassa till situationer
som coachande ledare. Jag är mest nöjd med att jag har förutsättningar att fullt ut fokusera på allt ni lär
ut till oss, dvs jag känner mig ”uppfylld” när jag går hem!
Kristina Sandström

Helt fantastiskt vad olika sinneslag och ordval kan ge kraft i såväl fysik som självförtroende. Det som är bra
med utbildningen är kopplingen med bilder och praktiska övningar. Jag är mest nöjd med att jag alltmer
ser betydelsen av mitt tillstånd och rapport, det är kraftiga nycklar till övrig framgång!
Göran Svensson, BIP Chef – DeltaEltech AB

Det är bra att bara ha bra dagar, en positiv inställning, se val i vardagen och vara medveten om att jag
väljer det jag vill. Jag är mest nöjd med att jag går härifrån med en positiv känsla i kroppen, och en
massa nya redskap som kan göra mig till en bättre ledare och coach. Både privat och jobbmässigt!
Veronica Johansson – Redovisningsansvarig - Projektel AB

Intensiv och bra utbildning som är väldig levande, man känner att man är här och nu och lever sig in i
situationer. Ni är bra på att hålla fokus och tider för att ge oss mycket tid och verktyg att utveckla oss
vidare. Jag är mest nöjd med alla exempel, tydliga bilder och bra instruktioner.
Katarina Jartén - Systembolaget

Mycket givande och användbart i mitt liv och mitt jobb. Det som är bra med utbildningen är verktygen,
träningen och supporten. Jag är mest nöjd med att jag fått möjligheten att skaffa ett ankare. Allt har
varit superbra!
Ann-Louice Lindholm, Rådgivare - Omställningsfonden

Allra bäst är verktygen och att ni delar med er av era praktiska erfarenheter. Jag är mest nöjd med hur ni
förmedlar kunskapen. Konkret och praktiskt.
John Klockhoff; Delivery Manager - Goexellent

Det som är bra med utbildningen är de konkreta verktygen, bra övningar, snygga bilder och
blädderblock samt bra pedagogik. Jag är mest nöjd med att jag lägger tid på min egen utveckling.
Kropp och sinne hänger ihop. Stort tack!
Agneta Setterwall, Ledarskapskonsult - Market Cap Group

Det som är bra med utbildningen är att den är tydlig, konkret, enkel att ta till sig – nu är det handling som
gäller. Livet är kort – på det här sättet med dessa metoder och verktyg kan jag leva det fullt ut. Jag är
mest nöjd med alla insikter som era presentationer hjälper mig att få!
Elisabeth Kamél, Projektkliniken i Sverige AB

Många bra och konkreta verktyg kopplat med träning. Jag är mest nöjd med utvecklingsmodellen
(NÖHR). Jag har fått många bra insikter och verktyg att använda i många olika situationer. Det här är på
riktigt! Stora känslopåslag.
Göran Ardbo, Zardo Affärsutveckling AB

Det som är bra med den här utbildningen är helheten, bra tempo och deltagarnas delaktighet. Det
bästa är att jag åter igen har kommit till insikt om ett antal problem.
Lennart Oscarsson, Regionchef - Dialect Syd AB

Jag är inspirerad och motiverad att omsätta detta på mitt arbete och i mitt liv. Det som är bra med
utbildningen är att den ger enkla verktyg som gör skillnad. Jag är mest nöjd med min personliga
utveckling och de insikter/kunskaper som jag fått. Mycket bra J!
Helena Olofsson, Personalkonsult - Österåkers Kommun

Bra ledare som är duktiga på rapport. Jag är mest nöjd med att jag lärt mig så mycket. Tack för all er
hjälp Christina och Anna J!!
Anonym - Tradedoubler AB
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Coachande Ledarskap med NLP
Det som är bra är att man får en förståelse om hur jag ska möta människor, och att jag lär mig om mig
själv. Det som är bäst är den pedagogiska utlärningen, teckna mycket med färger. Bra lärare som
kompletterar varandra bra och tydlig utlärning.
Fausto Löfberg, PT (personlig tränare)

Det som är bra med utbildningen är de konkreta- och handfasta verktygen samt pedagogiken. Det jag
är mest nöjd med är konkretiseringen av mål, tidsmatrisen samt arbetet NÖHR modellen. Utbildningen är
kul och inspirerande!
Anonym - ICA

Det som är bra med utbildningen är att jag fått många verktyg som jag kan använda för att leda mig
själv och andra. Jag är mest nöjd med att jag fått verktygen för att påverka både mig själv och andra.
Anonym - Sirius

Toppen utbildning med många verktyg som jag har provat på och tydliga bilder av teori och verklighet.
Jag är mest nöjd med rapport och att lämna sin egen ”karta” och titta på någon annans. Ni gör det
självklara tydligare!
Anonym - Försvarsmakten

Utbildningen ger handfasta verktyg till att utveckla dig som ledare och coach!
Det som är bra med utbildningen är de konkreta modellerna med insiktsfulla exempel som är till hjälp för
ledare (sig själv och/eller andra). Jag är mest nöjd med nya infallsvinklar på sådant ur NLP jag använder
nu. Påminnelse och bra delar i NLP jag ännu inte använt så ofta.
Anonym

Jag rekommenderar denna utbildning om du vill bli riktigt vass på ledarskap, kommunikation och
planering. Det som var bra var de olika momenten, varvat teori och praktiska övningar. Jag är mest nöjd
med de konkreta verktygen jag har fått för kommunikation och ledarskap.
Martin Lantz, Gruppchef - Projektel

En av de bästa utbildningar jag har varit på! En utmärkt blandning mellan teori och praktik! Jag är mest
nöjd med hur utbildningen ökade min självkännedom.
Peter Stenbjörn, VD - Projektsäkerhet

Utveckling både för dig och ditt jobb. Ta ditt ledarskap till en högre nivå.
Jag tycker att man får bra verktyg och förståelse för ledarskap och coaching. Det var lätt att förstå och
jag kunde ta till mig dessa metoder på ett både personligt och jobbmässigt plan. Jag är mest nöjd med
att jobba både med teori och praktik. Få träffa och jobba med alla i gruppen.
Bra kursgård, trevligt.
Louise Järlund, Anläggningschef - Stockholm, Takkei trainingsystems

Detta är en kurs som ger möjlighet till fantastisk personlig utveckling. Jag är mest nöjd med ALLT! Energin.
Gina Blücher, Akustikkonsult - Akustikbyrån T4P

Det som är bra med utbildningen är att man får insikt i sig själv, och verktyg att förändra. Jag är mest nöjd
med de ”eye openers” jag fått. Utbildningen kan ge tips och råd till alla inom alla branscher. Väldigt bra
att man får se saker ur ett nytt perspektiv.
Stefan Backlund, Enhetschef- Projektel

Detta är kursen som verkligen får dig att nå dina drömmar.
Det som är bra är att man får verktyg och coaching för att verkligen genomföra förändringar och leva
sin DRÖM! Jag gick kursen för 3 år sedan och hade 4 mål och har uppnått alla!
Annika Johannesson, Egen företagare

Mycket bra blandning av teori och övningar. Utbildningen håller ett högt tempo. Mindmapping
fungerade utmärkt! Jag är mest nöjd med kunskaperna jag tar härifrån. En intensiv och rolig kurs som jag
har lärt mig mycket på!
Sean O’neill, Konsult - Visab Consulting
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Coachande Ledarskap med NLP
Det som är bra med utbildningen är att jag får öva praktiskt på ”allt”. Jag är mest nöjd med att ni som
ledare är så pedagogiska, proffsiga, kunniga och för mig befinner er på en nivå som gör att info är lätt
att ta till sig. Glädjen jag känner är så +++! Jag har fått många verktyg som jag kan använda dagligen
för att förbättra mig och kunna hantera alla möjliga situationer.
Veronica Andersson, Verksamhetsutvecklare - Agio

Utbildningen är en ögonöppnare. Jag har allt inom mig! Jag är mest nöjd med att ha fått konkreta
verktyg att jobba med, t.ex. rapport och hur det påverkar, resultatmodellen, ÖR. Lär känna dig själv som
människa och ledare (har en bit kvar).
Katarina Palm, Redovisningschef - ATG

Gå den! Det är en utbildning på som är på Riktigt, som jag har användning av i alla situationer som
ledare och medmänniska. Jag är mest nöjd med insikterna jag fått för att nå mina mål. Ni är fantastiska
på att inspirera och utmana oss till att nå målen på ett härligt sätt. Ni skapar nyfikenhet med både knopp
och kropp J.
Anita Öberg, Konsultchef - Storesupport

Innehållet kan användas både privat och i arbetslivet. Bra stämning! Allt var fantastiskt bra. Jag är så
nöjd med presentationen av materialetet.
Aksana Serykaya, Kvalitetsansvarig - Maries Puts & städ

En kurs som är toppen både för dig och för din omgivning!
Alla övningar som var givande. Bra upplägg mycket bra och otroligt samspelta lärare. Jag är mest nöjd
med alla tips som jag kan använda både privat och i mitt jobb. Jättebra med alla repetitioner och att vi
själva fick summera dagarna i egna mindmap.
Elisabet Brickman, Konsult - Kvadrat AB

En bra utbildning som öppnar upp och ger mersmak. Man lär sig att öppna sinnet och se saker på ett
nytt sätt. Man får en bättre förståelse. Jag är mest nöjd med tydligheten i alla moment. Intressant och
givande!
Anneli Engberg, Driftansvarig - Maries Puts & Städ

Kul, intressant och inspirerande, härligt roliga exempel. Jag är mest nöjd med verktygslådan jag får med
mig och alla roliga övningar vi gjort för att träna in NLP. Bra fördelning mellan pass och pauser alla
dagarna gick otroligt snabbt och vi hade kul. Bra med platsbyten. Stort tack vi ses igen! J
Helena Ringström, Trade compliance director - Xylem

Jag har en skattkista full med resurser med mig hem. Utbildningen ger mig konkreta verktyg att
genomföra förändringar och förbättringar på ett sätt som berör och stannar kvar. Christina och Anna
skapade en trygghet och värme i gruppen så att jag vågade släppa loss, göra övningarna med glädje
och nyfikenhet. TACK!
Karin Chenon, Senior adviser - Svensk försäkring

Utbildningen gör att man får nya kunskaper, tekniker och redskap.
Jag är mest nöjd med att det var tydlig information, proffsiga presentationer. Lärorikt och kan användas
både på jobbet och privat.
Diana Mankouskaya, Kundrådgivare/teamledare - Maries Puts & Städ

Det är ett bra upplägg med bra tränare, man får lyssna och reflektera. Det är ett bra innehåll med
många verktyg att använda inom ämnet. Jag är mest nöjd med att jag har fått djupare insikt även om
det är svårt att erkänna fel/brister på sig själv J. Ser framemot fortsättningsmodulerna. Längtar till min
fantastiska grupp på jobbet nu och coacha alla till ännu bättre resultat. Roligt och värt tiden man
lägger.
Anita Persson, Manager Quality Control - AMO Uppsala
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Coachande Ledarskap med NLP
En inspirerande utbildning som varvar fakta med övningar! Väcker lusten att förändra sitt liv. Inspirerande
både ni som coacher men också otroligt fina deltagare. Ni skapar ett väldigt öppet sinne där man kan
se både sina svaga och starka sidor. Jag är mest nöjd med mycket!! Sammanfattningsvis har det varit en
ögonöppnare över saker som jag egentligen visste men inte ville möta/inse.
Anna Hasselgren, Head of business controll - Tradedoubler

Vill du utvecklas som ledare? Gå då NLP med A2U Modern NLP.
Det som är bra är coacherna, mixen av teori och praktik, insikterna, kunskaperna och verktygen. Jag är
mest nöjd med att jag har haft kul och utvecklats!
Henrik Höök, Pension manager - Scania

En utbildning som utvecklar ledare som utvecklar människor! Man förstår hur mycket man kan påverka
själv. Jag är mest nöjd med att vi får tid för diskussion och övning.
Nawar Saman, Märkesansvarig, St försäljningschef - JBIL

NLP- en utbildning för dig som vill gå från att vara omedvetet inkompetent till medvetet kompetent, man
borde inte få vara chef utan denna kunskap. Att det med små medel medvetandegörs om sitt
beteende och hur det påverkar och på så sätt åstadkomma stora förändringar. Insikten att alla
förändringar börjar med mig. Jag måste förändras. Att man ser till människan. Teori och praktik varvat! Att
det egentligen är ganska enkelt fast vi gör det svårt J Bra med praktiska övningar, fastnar bättre då. Det
bästa med utbildningen är att man har nytta av den i alla situationer.
Anna Gummeson, Verksamhetsrådgivare - Praktikertjänst

Ju fler som går utbildningen – desto större blir skillnaden - Ta chansen!
Mycket konkreta verktyg som jag har stor nytta av i hela livet, både privat och professionellt. Det är
inspirerande, humoristiska och kunniga ledare. Jag har fått både verktyg och energi att gå vidare för att
nå mina övergripande resultat. Nu kommer jag att göra skillnad på riktigt.
Katarina Holmberg, Avdelningschef - Norrtälje kommun

En god språngbräda för dagens och framtidens ledare. Det är en god stämning i lokalen, bra
genomgångar (teori) och roliga filmklipp. Bra mix i gruppen och bra praktiska övningar, speciellt NÖHRen
(utvecklingsmodellen). Roligt och är nöjd med utfallet!
Petri Korjonen, Verksamhetsutvecklare/författare - Skatteverket

Vill du utvecklas i din ledarroll, få människor att utvecklas, och gå emot framgång, få ett nytt sätt att
tänka? Jag är mest nöjd med Allt!
Så imponerande utbildning! Helheten. Anna och Christina ni är bäst!
Kajsa Ahlerup, Office manager - NTTcomsecurity
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