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Vad tycker de som gått NLP Business Master Practitioner hos oss på A2U? 
 
Mastern är ett måste för dig som vill ta ditt ledarskap till nästa nivå! 
Jag är mest nöjd med symbolspråket, de kraftfulla verktygen och att jag hittat MITT NLP. Som ledare har 

jag har blivit tryggare i mig själv och modigare i min kommunikation. A2U använder sig av egna 

utvecklade verktyg och det har gjort min utveckling har tagits till nästa nivå på flera plan. 

Du får mer än du anar. Jag är supernöjd och tacksam. 

Leo Eid, VD, Föreläsare o Utbildare, Westmans Event & Konferens AB 

Det här är en ledarskapsutbildning i sin bästa form när du varje dag utvecklas med hjälp av fantastiska 

ledare! Det bästa med utbildningen är att den pågår under en längre tid i en fantastisk positiv atmosfär 

med professionella ledare. Som ledare har jag blivit mer kommunikativ och förstått värdet av att sätta 

önskade resultat i varje situation samt att dela med mig av mina verktyg för att hålla dem levande. Jag 

har också utvidgat min komfortszon.  

Britt-Marie Ekstrand, VD, Maries Puts & Städ AB. 

Jag är mest nöjd med pedagogiken, glädjen och innehållet. Jag har fått nya verktyg att jobba med. Jag 

har blivit bättre på att prata inför grupper och kommit till nya insikter om hur jag ska forma mitt liv och 

ledarskap. 

Ulf Lindholm, CVD och Coach, Coachinvestor. 

Mastern för A2U är skillnaden som gör skillnaden. Verktygen och kunskapen är i världsklass och lärarna 

gör det enkelt, effektivt och elegant mästerligt. Fullmatad! Livspåverkande spark i baken. 

Värmen och kunskapen gör att man kan släppa taget och åka med. Utbildningen har stärkt mig i att lita 

på mina erfarenheter och min kunskap och jag står ännu mer stabilt. Lugn!! 

Jenny Rydén. VD/Seniorkonsult, KYP AB 

Vill du på riktigt hitta skillnaden som gör skillnad i ett ledarskap med jämfört med ett riktigt framgångsrikt 

ledarskap? Välj A2U.se! 

Det bästa med utbildningen är pedagogiken - Enkelt, Effektivt & Elegant! Nu är jag mer fokuserad på 

sakfrågor och tydligare i min kommunikation. Jag kopplar nu automatiskt till Ledarskapsattityderna och 

har en Insikt i självledarskap och vad som är viktigt på riktigt.  

Anna Gummeson, Organisation och ledarskapsutvecklare, Praktikertjänst AB. 

 

Fantastisk värdefull utbildning för alla situationer i livet som framförs genuint, proffsigt och med glädje & 

kärlek. Otroligt bra! 

Utbildningen framförs genuint och äkta med deltagarna i fokus. Ger så mycket positiv energi! Alla 

användbara processer och verktyg. Jag har lärt mig mer om mig själv och andra. Har nu mer kunskap 

och är tryggare i NLP processer och verktyg.  

Carina R Nilsson, Carina R Nilsson Consulting 

Grymt bra utbildning.  

Det bästa med utbildningen är det pedagogiska upplägget där det kraftfulla teknikerna verkligen 

kommer till sin rätt. Jag har som ledare blivit säkrare, tryggare och mer observant, lyssnar & iakttar på ett 

annat plan. Jag är nu en emotionell mästare. Galet bra att bearbeta mina begränsningar och förstå 

varför mina mål varit så ”tama”.  

Elisabeth Kamél, Författare, föreläsare och expert i projektledning, Projektkliniken. 

Utbildare i Världsklass med förmågan att utveckla, inspirera, stötta och ha kul! Det bästa med 

utbildningen är att den är praktiskt användbar, utvecklande och galet kul ☺! Allt med denna utbildning 

håller världsklass! Den förändrar och lämnar avtryck som kommer att finnas med mig för alltid! Den gör 

skillnad på riktigt. Som ledare har jag blivit bättre på att kommunicera och motivera. Har fått ett inre lugn 
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större/bättre självkänsla och en tro på att jag kan uppnå allt jag vill! Den här utbildningen ger dig verktyg 

och utvecklar dig på ett sätt som är positivt och på riktigt! Jag önskar att fler ledare fick ta del av denna 

typ av utbildning, det skulle förändra många företags resultat till det bättre! 

Catrin Lindblad, Competence Development Manager - Clas Ohlson 

Jag har fått verktyg och strategier för ett framgångsrikt ledarskap och liv. A2U Modern NLP levererar på 

alla sätt till 110%. Kvalitet, Känsla & Kul. Jag är supernöjd med denna fantastiska ledarskapsutbildning. 

Magisk och livsavgörande för mig som person och ledare. 

Maria Mörner, Nordsvensk Filmunderhållning AB 

Detta är en utbildning för HELA livet. 

På den här utbildningen får du verkligen skratta, den ger dig en ny dimension och större trygghet i att 

följa sin egen kompass. Jag har hittat tillbaka till det som är viktigt för mig! 

Katarina Holmberg, Avdelningschef, Norrtälje Kommun. 

Jag ger A2U och deras Master Practitioner utbildning 15 poäng på en skala mellan 1-10!  

Det bästa med utbildningen är Allt! På allvar!!! Måste jag välja så väljer jag Metaprogrammen, Grinders 

feedback, värderingar och övertygelser. Som ledare har utbildningen inneburit en enorm skillnad. Jag 

känner trygghet och mod och har tillit till min förmåga att sätta mig i coachstolen och ställa nästa fråga! 

Förståelsen för egna oh andras reaktioner gör mig mindre konfliktbenägen. Jag ser den goda intentionen 

mer än tidigare. Äntligen har jag gått utbildningen som har lärt mig förstå både mig själv och andra på 

ett sätt som tillåter mig att leda, utveckla och coacha verksamheten på ett effektivt och uppskattat sätt. 

Annika Lindvall, Avdelningschef, Länsförsäkringar 

Mastern är matigare och mer kongruent är Practitionern och har skarpare verktyg. Det bästa med 

utbildningen är massiv Impact från kraftfulla verktyg. Som ledare har jag fyllt på med insikter, ökat min 

aktionsradie och blivit mer lyhörd. Jag har blivit mer sann mot mig själv och fått sannare och mer 

detaljerad karta. Vill du borra i dig själv och andra, skratta och vara stenallvarlig i en enda röra och 

utvecklas på kuppen gå A2U NLP Master.  

Roger Hansson, Norrtälje kommun  

Om du gått Practitionern och tycker att du har fått alla verktyg du behöver så kommer du att häpna 

över vad som händer när alla pusselbitar faller på plats i Mastern. Det bästa med utbildningen är att det 

är kul hela tiden ☺. Allt trillar på plats, som en helhet. Som ledare är jag tryggare, mer mål fokuserad och 

mer motiverande. Jag har fått en helt ny och fantastisk plattform att bygga vidare på. Ni är fantastiska 

och underbara personer och förebilder i många dimensioner, fortsätt inspirera andra. 

Kajsa Lundfall, VD och försäljningsdirektör - Dialect  

Vill du bli ditt bästa jag oftare? Vill du också lära dig hur du klan lämna hinder bakom dig för att komma 

dit du vill? Här finns en skattkammare som lyfter dig och ditt ledarskap till nästa nivå!  

Det bästa med utbildningen är att i pedagogisk, inspirerande och tillåtande miljö få möjlighet att bli sitt 

bästa jag. Och att dessutom kunna utnyttja verktygen & förhållningssätten varje dag. Som ledare har jag 

blivit mer medveten om mina behov, förmågor och börjar hitta tillbaka till min excellenta kärna oftare. 

Jag får med mig andra, skapar bra förutsättningar som ger resultat. Jag tycker mycket mer om mig själv 

och värdesätter mig samt är mer förlåtande mot mig och andra. Tack för att er klokskap, inspiration, 

glädje, värme och rika verktygslåda. Här finns att lära och nyttja för resten av livet – både som människa 

och ledare! 

Helena Othelius, Managementkonsult, Valcon AB 

Anna och Christina förenar ”det viktiga” med KUL och får till skillnaden som givit mg ovärderlig utveckling. 

Det bästa med utbildningen är värderingarna, övertygelserna, känslornas signaler och kopplingen mellan 

dessa. Jag har fått ökad självkänsla genom bortstädade negativa känslor, nya värderingar och 

stärkande övertygelse. Vilket sin tur gett mig nya prioriteringar, hälsa och glädje i livet. 

Anne-Christine Svahn, Rektor, Heldagsskolan Rullen. 
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Gå kursen om du vill utvecklas som människa, skapa de allra bästa förutsättningarna för ett bra liv och du 

kommer att bli en riktigt bra ledare. Det bästa med utbildningen är att vi lär oss så otroligt mycket! Som 

ledare har den inneburit att jag nu är tryggare, modigare och bättre på alla sätt (tror jag). Jag har lärt 

mig leda både mig själv och andra. Utbildningen är omvälvande. Den har hjälpt mig att leva efter 

devisen, ”Är jag född så vill jag leva” fullt ut med större mod och bättre förmåga. Jag har blivit bättre på 

att interagera med andra. Stort Tack! 

Gunilla Keller, G Keller Consulting, egen företagare 

Superbra och energigivande ledarskapsutbildning. 

Det bästa med utbildningen är helheten att allt hänger ihop, Anna och Christina som team samt 

lekfullheten. Som ledare ser jag nu på individens helhet på ett annat sätt än tidigare och min del i det 

hela. Jag har fått ytterligare fast mark under fötterna, mod och styrka att gå vidare på nya härliga 

äventyr. Ta tillvara på ditt och andars liv genom att förstå och utveckla dig.  

LEV LIVET FULLT UT och låt NLP stötta dig på vägen.  

Lisbeth Gustavsson, VD, Projektfolket AB. 

Jag har helt förändrat mitt ledarskap, med mängder av praktiska nytta av verktyg och nya insikter och 

har tagit tag i mitt liv. Jag har ett mod och ett nytt självförtroende. Det bästa med utbildningen är att 

man tvingas göra det på allvar, ”Cut the Crap”. Det är fantastiskt med ert samspel och mod att släppa in 

oss i era liv. Om du vill lära dig och samtidigt ha förödande kul … gråt och mest skratt! Den här 

utbildningen har varit livsavgörande, ger mitt liv helt nya dimensioner och möjligheter. 

Kristina Jansson, Chef kundservice - SRV återvinning 

Värderings- och övertygelsearbetet är strålande! 

Jag har genomgått en stor utveckling och har idag bättre självkännedom och bättre kommunikations-

förmåga vilket ger ett bättre ledarskap. Mest nöjd är jag med engagemanget hos er vilket är 

förutsättningen för den egna utvecklingen. Detta är utbildningen för dig som tror att du redan känner dig 

själv, för dig som är öppen för förändring! 

Tack, jag har lärt mig så mycket! 

Lotta NilssonVittala, CFO ATG 

En suverän utbildning! Jag är mest nöjd med att jag är på en helt annan nivå idag för att jag (kanske) 

knäckt koden för lycka i livet! Vilken resa… vad var det jag visste innan? 

Jonas Norell – Affärsutvecklare - Ardente Affärsledning 

Utbildningen är utvecklande och rolig! Det är professionella och karismatiska ledare och en utbildning 

med gediget innehåll. Övningarna är kopplade till verkliga sammanhang. Jag känner mig starkare och 

mer integrerad och har fått många kunskaper och modeller att använda i mitt ledarskap. Jag vet mer 

vad ledarskap står för, enligt min karta, som jag har fått tillfälle att utforska.  

Det bästa är variationen, teori & praktik, gruppövningarna, läxor, filmer och allt annat! 

Marie Demski Jansson, Coach - Coach on the road 

En ovärderlig kurs som påverkat mig på ett genomgripande sätt i vuxen ålder – fantastiskt stort tack till 

Anna och Christina!  Det bästa är att NLP satt sig och mognat och att sammanhangen blivit tydliga. Jag 

har fått utveckling, inspiration, konkreta råd och tips, tillförsikt & lust att leda. Har idag lugn, fokus = 

effektivitet = mer kul! 

Vill du fördjupa och bredda kunskaper och insikter om dig själv och ditt ledarskap – gå kursen.  Jag 

garanterar att du blir nöjd. Lycka till!!! 

Johanna Hector, Förhandlingschef - Green Cargo 
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Jag är mest nöjd med att jag har fått så mycket mer verktyg och att jag äntligen har förstått hur viktigt 

det är med värderingar! Detta är verkligen en ny nivå som projekterar dig i ett nytt äventyrligt liv med nya 

verktyg och vilja att nå det omöjliga! 

Jean-Paul Flourie, VD - Maries Puts & Städ  

Fantastiskt!  Ett stort tack! 

Det bästa med utbildningen är påverkan den har på mitt liv! Förutom verktygen jag fått för att hålla mig   

i ett bra tillstånd (som ger tillgång till alla mina resurser och i sig gör mig till en bättre ledare) har jag fått 

en verktygslåda för att förbättra min kommunikation. Jag har idag ett starkare och mer resursfyllt tillstånd. 

Detta är utbildningen för dig som både vill bli lyckligare och prestera mer! 

Kristina Petterqvist, Metering manager - Vattenfall 

En fantastisk kurs!  

Och som NLP:ar kommer jag självklart att sprida budskapet. Jag är helt uppfylld av alla insikter, processer 

och verktyg tack vare att jag fick gå. Som ledare arbetar jag ständigt med kartan vilket har givit mig en 

tydligare roll och betydligt lättare att kommunicera. På det personliga planet är jag mest nöjd med att 

jag vågat ta ett tufft beslut och att jag mår bra i det beslutet. Anna och Christina ni är bäst er entusiasm 

och engagemang = det smittar. Tack! 

Anne Marie Kees, Länsförsäkringar 

Kanon!  

Jag är mest nöjd med den oerhörda känsla jag har. Känner mig exklusiv nu! 

Finns inte ord… 

Per Hellström,  Projektchef - Vattenfall AB, Nordic Heat 

 

Öppna sinnet och lär dig verktyg och processer som förändrar livet!! 

Jag är härligt fullmatad, ni är stjärnor och jag är nöjd med målgången! Det bästa med utbildningen är 

självinsikten, engagemanget, resan i upplevelsen och helheten. Som ledare har jag massor av verktyg & 

insikter – om jag börjar med mig själv blir jag också bättre som ledare. Större!! Självinsikt – Helt ny nivå av 

livssyn! Jag är ”annan” människa idag än i mars 2009! 

Laila Strunke, Arkitekt – SAR/MSA 

NLP är inte bara en spännande och givande verktygslåda, den förmedlar också synsätt och attityder 

som hjälper dig att förverkliga dig själv och utveckla ditt ledarskap. I Anna och Christina på A2U får ni 

den bästa tänkbara vägledning! Det bästa med utbildningen är engagemanget för ämnet som 

kursledarna uppvisar! För mig har utbildningen inneburit ett fokus på mig själv i en period där jag 

behövde hitta ”tillbaka”, för mitt personliga ledarskap har det varit väldigt nyttigt. Ni håller en väldigt hög 

kvalitet i det ni gör, ni är förberedda och verkar tycka det är väldigt kul och stimulerande att lära ut det ni 

gör, fortsätt så ... 

Niklas Daver, Författare - NLP Trainer 

 

Vill du få fokus på dina förbättringspotentialer och få en riktig boost i personlig utveckling ska du gå en 

utbildning hos A2U! Det bästa med utbildningen var att få tid för MIN personliga utveckling samt fokuset 

på Önskade resultat – Värderingar – Övertygelser. Jag har idag tydligare önskat resultat och 

handlingsplaner! Bättre självledarskap, fantastisk mental hälsa och tillförsikt och nöjdhet! 

Kanon! Tack! 

Maria Jagervall, Utbildare och Meta-Coach - Friskbolaget 

Grym utbildning!  

Fantastiska engagerade seriösa kursledare! 

Jag är mest nöjd med mina nya värderingar. 

Nicklas Karlsson, Key Account Manager - Boxer TV-Access 
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Jag är mest nöjd med att det varje ögonblick under utbildningen ges tillfälle att växa till en stark, stadig, 

kärleksfull, champ-ion! 

Kraftfullt 

Uvecklande 

Lysande 

Gunilla Grebbert, Ekonomichef - Trönnberg & Co Förvaltnings AB 

Mycket utvecklande på privata- och ledarskapsplanet – man klarar så mycket mer efter denna 

inspiration och kunskapsresa. 

Inspirerande – fantastiska – kursledare som lyfter vad som helst till nya höjder! 

Jag är mest nöjd med kopplingen önskat resultat - värderingar – övertygelser, med den utgångspunkten 

går alla verktyg – processer att använda på allt! 

Gun Broman, Enhetschef - Karolinska Universitetslaboratoriet 

Jag är mest nöjd med min egen utveckling.  

Otrolig utveckling på ALLA som gått hela utbildningen; vilka verktyg, vilken inlärningsmetodik! 

Kicki Molin, VD – Qmill 

Jättebra utbildning!!!  

Jag är mest nöjd med hur allt har trillat på plats.  

Modul tänket är bra. Bra mix mellan teori och övning. 

Lars Simonsson, Styrelseordförande - Systemstrategerna   

Jag är mest nöjd med pedagogiken, det positiva tillståndet och engagemanget, har jag sagt det förut? 

Glädje & stort engagemang, Ni båda är fantastiska!   

Anonym 

Om du vill växa med glädje i en tillitsfull miljö så är detta något för dig! Det bästa med utbildningen är att 

den är omfattande, djup och seriös med mycket glimt i ögat och skratt. Utbildningen gör skillnad! Jag har 

tagit sjumilakliv framåt i min professionella roll och har betydligt mer MOD & TILLIT som ledare. På det 

personliga planet har jag fått ökade insikter, tillit, tro och många fantastiska vänner. Det är nu det börjar!  

TACK! 

Anne-Marie Menzinsky, Partner at Gaia Leadership 

Det man lär sig på A2U’s Master ger en extra dimension till ledarskap som världen behöver. Det är flera 

gånger under kursen som man häpnar över att denna pedagogik och kunskap ännu inte blivit tillgänglig 

för den stora massan av ledare som finns där ute i världen. Det bästa med utbildningen är att få fördjupa 

sig i de verktyg och kunskaper som man fick på NLP Business Practitioner. Och att fortsatta utvecklas som 

individ och ledare. Jag har blivit mer elegant och stringent i mitt ledarskap och har lättare att fokusera, 

prioritera och välja bort oväsentligheter. Jag har tränat förmågan att skapa min egen verklighet och få 

det liv jag vill ha och förtjänar. Jag är så lycklig över att ha hamnat just hos er. Tack för att ni finns!  

Maria Lannér, Neptunia.   

Åh vad bra! Åh vad bra! Det bästa med utbildningen är att jag lärt mig massor som jag dessutom kan 

använda varje dag. Och samtidigt haft hur kul som helst. Som ledare har jag fått stor självinsikt. Jag har 

fått verktyg och metoder för att utveckla mig själv som, människa och som ledare för mitt team. Jag vet 

nu mer om hur vi människor fungerar. Jag har bytt ut och kastat bort skräp som begränsande 

övertygelser och negativa känslor. Skapar nu för tiden attraktiva resultat. Jag känner mig priviligierad att 

fått ha deltagit på A2Us NLP Practitioner och NLP Master! Jag är så glad att Anna ringde den dagen i feb 

2013. 

Mari Friberg, Friberg Kommunikation 
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Det bästa med utbildningen är att utmana mig själv samt alla fantastiska processer och massor av nya 

insikter. För mig som ledare har utbildningen inneburit mer kreativa ideér samt större trygghet. Jag har fått 

djupdyka i mitt inre med nyfikenhet att utforska skrymslen och vrår. Två energirika, ödmjuka inkännande& 

mycket kompetenta ledarutvecklare som bjuder på sig själva och sina kunskaper. Lämnar nu kursen med 

en fullproppad ryggsäck som kommer att hjälpa & stödja mig både i mitt ledarskap och min personliga 

utveckling. 

Maria Wiklund, Chef Support & Konsultteam in Max Matthiessen 

Om du vågar göra en förändring i livet så är det här den träning som gör skillnad – på riktigt!  

Det bästa med utbildningen är att det är på riktigt. Det är ett underbart driv, med humor! Som ledare 

känner jag mig så stark och trygg i att möta utmaningarna som kommer.  Jag har blivit modigare, har 

mer målfokus och självdistans. Jag har tillgång till verktyg men framför allt att jag använder dem. Med 

hjärta och humor. Förändring på djupet. 

Marianne Rilde Björkman – Riktning Rilde 

Utbildningen ger dig insikten och praktiska verktyg för egen utveckling och för att bli en mer helgjuten 

ledare. Dessutom får du mycket energi och skratt genom de många humortillfällen som är integrerad del 

av kursen. Det bästa med utbildningen är insikter och verktyg som gör mig till en mer hel människa, bättre 

ledare och professionell rådgivare! Som ledare har jag fått verktyg och träning som gör att jag bättre kan 

hantera ledarsituationer på ett insiktsfullt och situations anpassat sätt. På det personliga planet har 

utbildningen inneburit jättemycket. Jag har blivit tryggare i mig själv, monterat ner begränsande 

övertygelser och definierat personliga mål, som jag har inre och yttre verktyg för att nå. 

Fantastiskt, lustfyllt lärande som snabbt ger resultat! 

Andris Zvejnieks, Senior Partner at Stratvise and founder of Communicate4result, 

Du får kunskap och insikter du inte visste att du behövde, både i livet och ledarskapet. Det bästa med 

utbildningen är att jag har fått fantastiska redskap för mig själv och mitt jobb. Och att det är KUL! Som 

ledare har jag har hittat ett lugn och en trygghet som kommer att göra STOR skillnad. Jag har blivit av 

med SKIT! = EXTRA BRA. Så kul och givande! 

SÅ bra och roligt! När börjar Trainern? 

Elin Rust, Ägare och VD på ER Utveckling AB 

 

Kära potentiella NLP A2U deltagare: Jag vet inte vad du kommer att snappa upp och förändra och 

utveckla men jag vet att det kommer att vara mycket och betydelsefullt! Det bästa med utbildningen är 

att man får så många Aha. Helheten och delarna har fallit på plats, det är lättare att se hur NLP´n blir en 

del av dagen nu. Som ledare har utbildningen inneburit ett stort Aha – Metaprogrammen ger bättre 

utvecklingssamtal och kommunikation. Bra med sammanhanget mellan värdering och övertygelser. Att 

tänka mer på mig själv ger rum för andra att göra likadant. Många jättebra program för förbättringar i 

livet; tex. omprägling. Jag har justerat mina övertygelser, fått reflektera, blivit lyckligare och mer i 

harmoni. Ni har fantastisk härlig energi! 

Monika Elling, Executive Chairman Talent Eye and Member Board of Directors at RNB Retail and Brands 
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