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Vad tycker de som gått NLP Business Diploma hos A2U Modern NLP ?	   
 
Om du får en möjlighet att gå en utbildning - Välj NLP med A2U! Det bästa med utbildningen är att den 
ger dig så mycket mer än du någonsin kan tro. Både för dig som person, för din karriär och ditt ledarskap. 
Jag fick verktyg och fick göra övningar som verkligen fungerar – på riktigt! Som ledare har jag utvecklat 
de administrativa bitarna. Jag trodde jag redan var bra och att detta område inte var så viktigt - men att 
planera min tid och säga nej ibland har haft stor betydelse. På det personliga planet har utbildningen 
inneburit jättemycket. Jag är mycket lugnare, tryggare, gladare, jag har hopp! Tack!  
Karin Chenon, Ekonom - Svensk Försäkring 
 
Om du som människa & Ledare ska gå EN utbildning i karriären – GÅ DEN HÄR! 
Det bästa med utbildningen är energin, resan man tas med på, att känna skillnaden. Att bli medveten 
om hur de små självklara stegen kan göra den stora skillnaden. Som ledare har utbildningen givit mig en 
verktygslåda att använda vid en mängd tillfällen! Jag har fått insikt, förändring och förbättring. 
Utbildningen har nått upp till mina förväntningar & mer därtill! Tack! 
Annika Strand, Projektledare - Svenska spel	  

Den perfekta ledarutbildningen. Du blir bättre som ledare, person och människa, privat och i arbetslivet. 
Du förstår att du kan och får verktygen att göra. Det bästa med utbildningen är att jag har fått så många 
verktyg som jag kan använda på mig själv, privat och i arbetslivet och på andra. Som ledare har 
utbildningen inneburit mycket. Är nu otroligt ödmjuk inför andra och känner en helt annan respekt för de 
som är annorlunda jämfört med mig. Har nu ett helt annat fokus, jag vet vad jag vill och att jag kan nå 
dit! Utbildningen har överträffat mina förväntningar och mer där till! Otroligt då förväntningarna var så 
högt ställda. Jag skulle önska att ”alla” fick gå den särskilt min man! J 
Veronica Andersson, Verksamhetsutvecklare - Agio 
 
Det bästa med utbildningen är att man får lära sig själv att bli lite bättre! Som ledare kan jag nu ställa rätt 
frågor och jag vet nu vad jag behöver träna på. En bra ledare är en ledare som känner sig själv väl! 
Nawar Saman, Märkesansvarig – JBIL 

En riktig prestationshöjare. Det bästa med utbildningen är mixen av aktivitet och teori. Som ledare känner 
jag mig säker på mig själv i situationer på ett annat sätt. På det personliga planet har utbildningen 
inneburit nästan mer, men jag vill gärna att det börjar där! Jag gillar den och ni är underbara båda två, 
jag hoppas att kunskapen jag har fått är den jag ska ha. 
Jesper Hellberg, Reservdelsansvarig - JBIL Täby 

Att gå på A2Us Modern NLP ger en helt ny dimension av dig själv både som ledare och person.  
Det bästa med utbildningen är att jag fått väldigt många nya insikter och kunskaper att använda. Anna 
och Christina är härliga och underbara. OCH DET FUNKAR I VERKLIGHETEN! 
Som ledare har jag större insikt om mig själv och hur jag kan påverka människor med hjälp av mina egna 
kvaliteter och tankar. Jag har fått många bra verktyg i mitt framtida coachande. På det personliga 
planet har jag fått en bra trygghet och verktyg att använda i vardagen, jag har blivit lugnare i mig själv  
och jag har träffat många nya trevliga människor. Den självkänsla och trygghet jag har fått är 
övertygande! Att jag har så mycket oanvända resurser inom mig visste jag inte! 
Fredrik Loén, Försäljningschef - JBIL Haninge 
 
Det bästa med utbildningen är mixen av att höra, göra, skratt och tårar. Reflekterar ständigt över mina 
(negativa) tankar. 
Gina Blücher, Akustiker - Akustikbyrån T4P 
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Detta är den enda verktygslådan som du behöver! Det bästa med utbildningen är alla verktyg och 
insikter. Allt är härligt med bara bra dagar! Som ledare har utbildningen inneburit att jag vågar mer och 
är tydligare. Allt är möjligt! PÅ det personliga planet har den inneburit massor av nya möjligheter. Våga 
utmana mig själv - Tro på mig själv - Var rädd om mig själv. Utbildningen är tom över förväntan, här finner 
du svaren! 
Anita Öberg, Konsultchef - Storesupport	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


