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  Vad tycker de som gått utbildningen?
	
  	
  	
  	
  
Vill du på ett fantastiskt sätt få redskap att sätta upp mål och ta dig dit. Gå NLP med A2U!
Det bästa med utbildningen är formen som den presenteras i, varva teori med praktik, glädje bilder och
metaforer. Som ledare har jag fler verktyg i min verktygslåda. VVP i större omfattning. Jag kommer att
sätta tuffare mål och nå dem. Jag har fått ökad motivation att fortsätta utvecklas. En fantastisk
utbildning genomförd på ett proffsigt sätt, ni kan beröra en ekonomicoach! Ni vet inte er pris!!!
Britt-Marie Ekstrand, VD - Maries Puts & Städ

Fantastiskt! Överträffade alla mina förväntningar. Fullt övertygad om att denna kurs kommer att ge en
genomgripande förändring även på sikt! Gå den nu!
Per Hellström, Projektchef - Vattenfall AB, Nordic Heat
Den i särklass mest värdefulla utbildning man kan gå oavsett ”nivå”! Det bästa med utbildningen är
glädjen & de FANTASTISKA, inspirerande ledarna! Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag
prioriterar värderingen glädje. Kulramen + tillstånd gör mig mycket bättre på att skapa rapport. För mig
som person har den inneburit massor av nya insikter och verktyg. Stort kliv i min personliga utveckling
tillgång till min fulla potential!
Underbart, lustfyllt, kvalitet, utveckling, genomfört med en fantastisk känsla. Tusen tack!
Karin Friberg, Funktionschef Liv- och Pensionsservice - Folksam
Om du ska gå en enda utbildning i ditt liv, gå då denna! Massor med praktiska verktyg som du kan
använda omedelbart, proffsig kursledning, förlösande skratt och nya insikter, Kursen ÄR receptet för att
du ska bli en bättre och lyckligare ledare. Det bästa med utbildningen är att det man lär sig verkligen
sitter fast och blir integrerat med en själv. Som ledare har jag blivit coolare tydligare och roligare.
Jag har utvecklats enormt och vågar ta fram delar av mig själv som jag ALDRIG visat. Jag inser att jag får
och vågar ÄLSKA ☺.
Kajsa Lundfall, VD - Dialect Systems
En strålande investering med massor av resultat för nedlagd tid. Ger en full verktygslåda och en
rundsmörjning av själen. Det bästa är all den känsla och omsorg som genomsyrar förberedelser och
genomförande av kursen samt de fantastiska kursledarna. I min karta har jag vuxit som ledare där nya
verktyg och förmågor ger rakare kommunikation och snabbare resultat och det återstår att testas. Jag
har fått större självinsikt, verktyg att fortsätta med egen utveckling och ett nytt driv att uppnå mina
resultat.Strålande genomfört! Uppskattar den själ ni lagt ner i utbildningen.
Mikael Rosbacke, Mjukvaruutvecklare och ägare- Akaza

Det är en utbildning med både hjärna och hjärta som har ändrat mitt liv. Det bästa med utbildningen är
massor med verktyg, glädjen, lärarna samt att den är så väl genomtänkt.
Jag som ledare har blivit bättre på att kommunicera, reflektera och lyssna. Jag har minskat min
prestationsångest och fått ökad trygghet. Den ger dig en verktygslåda för att se på och kommunicera
med både dig själv och andra. Våga investera i dig själv.
Gå den!
Annika Råvik, Manager Actuarial Dep – Sirius Group
Utbildningen ger energi och en stor verktygslåda med mental kraft! Det bästa med utbildningen är
engagemanget, glädjen och kunskapen, framför allt från er två. Jag kan nu se, eller åtminstone förstå att
det finns en annan kartbild och en positiv intention hos andra.
Gå den och gör det nu!
Sture Wasseng, Plant Development Manager - Vattenfall AB
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Den genomförs av fantastiska lärare med glimten i ögat!
Som ledare har jag blivit bättre på att få människor att växa och har fått nya verktyg för att coacha
andra människor! Jag kommer att vara med associerad vid presentationer och hålla fokus på storyn.
Utbildningen har ett administrativt bra upplägg, med ordning och reda. Som person har jag fått nya
perspektiv på hur jag kan utveckla mitt personliga jag. Det är två toppen ledare som lär dig att hitta
vägen till din inre lycka – och hur du kan utvecklas som människa.
Mycket bra utbildning, som rekommenderas!
Ulf Lindholm, Executive Coach - Investments Eriksson Capital
Det här är den ledarskapsutbildning där du, genom att lära känna dig själv, dina önskade resultat, dina
värderingar och övertygelser lär dig att leda andra. Det bästa är blandningen av teori, coachövningar,
VVP, kulramen och att varje dag avslutats med mindmap och avslappning. Som ledare har utbildningen
inneburit mycket! Jag har sett begränsande övertygelser i vitögat och gjort mig av med dem, samtidigt
som jag skaffat mig nya stärkande övertygelser jag har satt upp nya viktiga mål som jag börjat jobba
med. TACK!
Svante Almkvist, Manager, Manufacturing Stockholm - Upstream SOBI

En ledarskapsutbildning som stöder genomgripande förändring på såväl individuell- som organisation
nivå. Det bästa med utbildningen är att den hjälper till med förändring på djupet. Som ledare har jag
bättre kommunikation på alla plan och bra verktyg att använda i grupp. Mycket egen utveckling, insikt
och verktyg för att coacha/kommunicera som ledare och med vänner och familj. Jag är väldigt glad
och nöjd att jag gått utbildningen!
Louise Nicolin, VD och seniorkonsult - Nicolin Consulting

Det bästa med utbildningen är insikten, kunskapen, förståelsen och verktygen till hur man kan bli ännu
bättre, lyckligare, tillfreds som ledare, mamma, fru, syster och kollega.
Som ledare har jag insett att jag för att inspirera och motivera andra behöver ha rätt tillstånd, strategier
och kunskap. Jag måste först kika på mig själv för att kommunicera. Jag är nyckeln.
Kursen är en gåva, alla borde gå den!
Fiona Sherringham, Affärsområdesansvarig - Stockholms Lokaltrafik SL
Det här är verkligen en resa! Om det skulle vara så att du är intresserad av att lära hur de bästa gör, av
de bästa, kan du bara föreställa dig att du mottager ditt NLP certifikat efter genomför A2U utbildning.
Det bästa med utbildningen är resultatet dvs det som händer deltagaren under resan. Som ledare
känner jag mig så väl rustad så jag kan inte, ens om försöker, hitta något som jag inte skulle kunna
hantera. En betydande höjning av mitt tillstånds grundnivå. Och då vet ju ni vilka andra delar som
hänger på. ☺!
Patrik Thelin, Chief Marketing Officer – DeltaNordic

Den bästa ledarskapsutbildningen jag varit på!
Genom glädjerik och karismatisk vägledning och många praktiska övningar har jag fått en hel
redskapsbod av direkt användbara metoder för ledarskap kommunikation samt egen utveckling!
Jag är mest nöjd med glädjen energin och er fantastiska pedagogik! Och förstås innehållet, med alla
användbara processer och metoder. Jag har lärt mig och fått direkt användbara metoder och
förhållningssätt som gör mig till en mycket bättre ledare. Jag har också fått ökad självkänsla och metoder
för att nå mina viktigaste personliga mål. Det här är det närmaste en perfekt utbildning som jag varit på!
Andris Zvejnieks, coach och egenföretagare
Detta är en fullmatad utbildning som på ett otroligt sätt hjälper dig att utvecklas som ledare och
människa, samtidigt som du har väldigt kul. Den är pedagogiskt och fullmatat, ”Value for money” ☺ och
den gör skillnad på riktigt! För mig har den inneburit massor och gör att jag växer och utvecklas.
Utbildningen har också gett insikter förståelse för andra och verktyg för ledarskap samt oerhört bra
förhållningssätt. Stort tack!
Gunilla Keller, Kommunikationschef – Ericsson
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För att kunna leda andra måste du kunna leda och tycka om dig själv, få reda på vad som är skillnaden
som gör skillnaden inom dig själv. Det bästa med utbildningen är alla verktygen jag fått för att kunna
utveckla mig själv som person och ledare (ännu mer). Förutom att jag utvecklat mig som ledare ser jag
också potential för hur jag ska kunna utveckla medarbetare och hela organisationen. Jag har stärkt
självkänsla, konkretiserat vad som är viktigt för mig och ledare och person. Utbildningen har också hjälpt
mig att sätta konkreta mål samt gjort en handlingsplan för dessa. TACK!
Helene Sjölander, Verksamhetsanalytiker - Folksam

Gå den! Man blir på nytt född utbildningen lyfter både ditt ledarskap och privat!
Det bästa med utbildningen är att den har genomförts på ett positivt sätt i tillstånd +10. Ni har verkligen
fått alla deltagarna att vara här och nu!
Den största fördelen som ledare är att jag nu kan rapport. Förmågan att pejla av min uppdragsgivare
och möta hans förväntningar och inte gå på som anställd + en massa annat.
Ni gör det ”skitbra” ☺!
Johan Hane, Business Adviser, Consult & Coach - Arigo consulting & coaching S.L.
GÅ den här utbildningen nu!
Som ledare kommer jag nu snabbare till beslut, är bättre på att läsa och respekterar andras kartor, är
oftare i mitt bästa tillstånd och jag har blivit tydligare! Jag har fått insikter, styrka samt en tro på förutsätt
framgång. Det bästa med utbildningen är helheten, skratten, glädje den oslagbara kombinationen av
Anna och Christina. En mycket mycket bra utbildning! Och hur ”fan” orkar ni hålla igång oss 10 tim./dag
x 15 dgr imponerande!
Roger Hansson, Avdelningschef - Ungdomsenheten Kultur- och fritidskontoret Norrtälje kommun
Det bästa med utbildningen är att den har fokus på helheten och att vi gör det på riktigt samt
fantastiska, inspirerande Anna och Christina. Jag vågar idag vila i mig själv och att jag är ok. Jag har fått
ord och metoder på den potential som jag kan utveckla och bekräftelse på att JAG KAN! Tack Anna
och Christina för allt ni gett mig, tid och lust och förmåga att utveckla och utmana mig själv.
GÅ DEN!
Ingrid Wrebo, Aktuarie (DSA) – PwC
Du lämnar utbildningen med en gedigen och välfylld ryggsäck med övningar som kommer att förändra
& förbättra ditt ledarskap gentemot dig själv & andra.
De absolut bästa är ledarnas förmåga att skapa tillit som är en oerhört viktig förutsättning för att våga,
utmana och ta till sig allt som jag haft förmånen att lära mig. Som ledare har jag tagit ytterligare steg mot
att bli än modigare. Kärleksfulla, karismatiska empatiska ledare som Anna & Christina gör att jag utan
minsta tvekan kan sätt en 10-pängare på denna kurs!
Maria Wiklund, Chef Support & Konsultteam - Max Matthiessen

Detta är utbildningen för dig som vill utveckla din förmåga att möta - och leda – dina medarbetare där
de befinner sig mot företagets mål.
Det bästa med utbildningen är ert engagemang samt genuina intresse kombinerat med era
imponerande kunskaper och erfarenheter, som ni delar med er av. Är nu mer närvarande här och nu.
Jag känner mig stärkt som Annika, Mamma och Hustru och jag gör mer och mer good enough. Jag har
blivit både tryggare och bättre på att leda på ett klokt sätt.
Bästa utbildningen jag har varit på – någonsin!
Annika Lindvall, Chef program/verksamhet Infrastruktur – Länsförsäkringar

Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut, både privat och professionellt? Om du vågar ta reda på det så
rekommenderar jag A2U’s NLP Business Practitioner utbildning! Det bästa med utbildningen är den
fantastiska mixen av praktik/övningar/teori/reflektion och att få göra det på riktigt☺. Som ledare har jag
fått en ordentlig inblick och förståelse för människors olikheter och insett den enorma potential som detta
ger. Nu har jag verktygen som kommer möjliggöra ett helt magiskt liv. YES !!!
Dennis Larsson, Enterprise Development Manager – IKEA Components
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Jag rekommenderar denna utbildning till dig som vet med dig att du har en eller flera situationer, resultat
och/eller egenskaper som du vill utveckla och förbättra för att komma närmare ditt bästa jag både
privat och i arbetet! Det bästa med utbildningen är att jag som person har blivit en helare och mer
kongruent person + att jag har fått en massa bra verktyg för vidare eget- och professionellt arbete.
TACK!! Som ledare har jag en större trygghet, jag har nu nya verktyg och en insikt i vad jag är bra på och
vad som fortsatt behöver utvecklas + redskap för att utveckla. Jag är gladare och tycker om mig själv
och jag har gjort mig av med SKIT ÖVERTYGELSER!
SUPERBRA OCH KUL INSPIRERANDE OCH LÄRORIKT!!
Elin Rust, Norrtälje Kommun

Det bästa med utbildningen är den inre resa jag gjort, alla osynliga gläntor jag funnit och alla fantastiska
möten. Alla skratt!! Life will never be the same!
Som ledare har den inneburit Tillit, Ödmjukhet och Tro! Och struktur och stöd i modeller, samt förutsätt
framgång i ryggen. Som person har jag en ny ödmjuk hållning till alla människor och mig själv och en
övertygelse om att ALLT är möjligt! Tack för att ni bjudit så på er själva! Det är en stor skillnad som gör
skillnad! Det här är på riktigt!
Anne-Marie Menzinsky, Kommunikationskonsult – Nordisk kommunikation

A2U utbildningen medför reella livsförändrande kunskaper för alla aspekter av livet!
Den största förändringen i mitt ledarskap är glädjefylld målorientering och bredare perspektiv.
För mig som person - Som du leder dig själv… med kärlek, respekt och glädje!
Utbildningen är livsförändrande och leder garanterat till framgång.
Dominique Prewitt, Konsult - WinWin Kommunikation
En helt fantastisk kurs!
Det bästa med utbildningen är träningsinsikterna och humorn, den är genomtänkt i minsta detalj. Jag har
fått insikter om begränsande övertygelser som hindrat samt brist på konkreta värderingar. Nu när detta är
ordnat samt en stor portion kärlek finns alla möjligheter och ett fokus på förutsätt framgång. Jag har
också fått insikter om kraften av att sätt mål med VAKOG (alla sinnen) – riktigt kraftfullt, språket - hur det
påverkar samt tillstånd – att jag kan styra det oavsett vad som händer! Ni är helt fantastiska som individer
och par och ni kompletterar varandra mycket väl!
Gå den! Du kan öka din livskvalitet!
Lisbeth Gustavsson, Management Consultant - Projektfolket AB
Love it!
Det är en härlig mix av livets alla delar. Utbildningen är kommunicerande. Allt måste funka för att hjulen
ska rulla. Som ledare är jag mer lyhörd och har större flexibilitet mot mina önskade resultat. Jag har fått
större självinsikt och bättre förutsättningar för att var en bra ledare, vän, hustru och mamma.
Gå den. Fantastiskt bra ger så mycket mer än bara bättre ledarskap!
Helena Nathhorst, Finance Director – Teracomgroup
Det bästa med utbildningen är de fantastiska och underbara kursledarna, så professionella, personliga,
varma, glada, kärleksfulla och inspirerande. Jag är mest nöjd med att jag nu har så många djupa insikter
i kombination med konkreta och användbara verktyg. Jag har vuxit som människa. Att det jag tänker
påverkar den livskvalitet jag upplever har förändrat mig i grunden. Väx. Led och njut av resan nu och
resten av livet. Superbra!
Gabriella Nordgren, Personalspecialist/Förhandlingsansvarig - Statens institutionsstyrelse

Fantastiskt kul och insiktsfull utbildning som skiljer sig från andra ledarskapsutbildningar som jag gått på tar mer på djupet. Utbildningen har gett mig MOD, LUST och tro på framtiden och mig själv!
Som ledare är jag tydligare, mer målinriktad och vågar vara. Jag har blivit självsäker och modigare.
Toppen, kul, jobbigt, omtumlande, nyttigt och modigt!
Den ger nya lätta perspektiv!
Anna Toll, Team manager Customer Solution Sweden - Applications IT Supply Vattenfall IT
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Skulle det vara intressant för dig att bli en säkrare ledare? Gå den här utbildningen så får du bl.a. ett helt
nytt språk! Det bästa med utbildningen är att jag fick vad jag beställde. Jag känner mig säkrare, mer
flexibel, har fokus på önskade resultat samt är tryggare i att ge och få feedback. Jag har fått många
insikter och Aha. Har fångat upp begränsande övertygelser som jag nu kan kasta.
Ni är fantastiska!
Anna-Karin Engvall, Kommunikationschef- FAS Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Det bästa med utbildningen är alla processer och verktyg.
Jag förstår nu att min och de andras kartor skiljer sig åt och har därmed blivit en bättre kommunikatör.
Jag har blivit av med begränsande övertygelser och lärt mig känna igen dem. Kan idag förändra mitt
tillstånd med hjälp av ankare.
Mycket bra utbildning - GÅ DEN!
Johan Utterberg, Managing director - Prolego
Det bästa med utbildningen är att jag fått tydlighet, färgstarkhet, glädje och oootroligt många pärlor.
Jag har upptäckt mer om mig själv och fått insikter – kommer nu att lyssna bättre! Som ledare har jag fler
verktyg och kunskaper. Jag har blivit säkrare och förhoppningsvis TYDLIGARE. Jag har nu tydliga önskade
resultat, har skaffat och upptäckt nya resurser. Utbildningen är ett äventyr där du skrattar, dansar och
leker dig fram i regnbågens alla färger och med alla dina sinnen. En guld ram!
Pia Evensen, Ordförande CD-klubben-Handelsbanken
Det här var den absolut bästa utbildningen jag gått någonsin gå den du med nu!
WOW, KUL, Känslosamt och Utvecklande. Det har känts som att det är på riktigt, och framförallt att jag
kommer att komma ihåg det jag lärt mig och använda det.
Som ledare har jag fått verktyg och processer som hjälper mig att leda mig själv och andra. Och
dessutom göra det i ett +10 tillstånd. På det privata planet har utbildningen inneburit att jag lyckats
uppnå ett av mina mål att lära mig modeller och processer. Fått smaka på mentalträning, vilket gjort mig
mer avslappnad. Skitbra helt enkelt, fortsätt så här, du och du är bäst! TACK!
Mari Friberg, Friberg Kommunikation

A2U ger med sina underbara berättelser och livsinsikter en palett fylld av färg. Nu har jag alla de verktyg
jag behöver för att leda mig själv till att leda andra!
Det bästa med utbildningen är ert otroliga sinnestillstånd och förmågan att alltid förutsätta framgång i
kombination med värderingen KUL vilket gör att jag lärt mig alla nya processer lekande lätt. Jag har nu
mer självinsikt och alla verktyg jag behöver!
Annika Cedergren, Nordic Presales Manager - Interoute managed services Sweden
Vill du få tillgång till ditt bästa jag som chef oftare, för att kunna åstadkomma fantastiska resultat och
samtidigt må bra, då ska du gå denna utbildning. Det bästa är att det är praktisk upplevelsebaserad
träning med en grund i värme, glädje och skratt. Som ledare har den inneburit att jag fått med mig så
mycket användbart, för mig min omgivning och medarbetare/kunder. Jag har hittat tillbaka till musiken
som energikälla, jag äskar mig själv mycket mer, har såååå mycket mer att glädjas åt och ser många fler
valmöjligheter.
En fantastisk träning som redan inneburit stora förbättringar för mig i min profession och som person TACK!
Helena Othelius, Mangement consult - Valcon

Den här utbildningen är unik! Den perfekta mixen mellan teori och praktik och övningar som verkligen
sätter nya beteenden och resultat på plats har jag inte stött på någon annanstans.
Det bästa är blandningen mellan teori & praktik. Utbildningen gör avtryck på riktigt och skapar långsiktig
förändring! Som ledare har jag blivit bättre och bättre på att skapa rapport och att rama om olika
sammanhang, jag har alltid ett (läs minst 3) val ☺! Jag växer och får bättre och bättre självkänsla för
varje dag som går. Utbildningen har också gett mig en oändlig verktygslåda för att både förstå och
kunna påverka det som änder runt om mig
Ni är bara helt fantastiska och underbara!
Catrin Lindblad, Kompetensutvecklingschef/Competence development manager - Clas Ohlson
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Ert härliga samarbete, humor och glimten i ögat har gjort utbildningen till världsklass! Jag kommer
definitivt att rekommendera utbildningen. Det bästa är ert härliga sätt att undervisa. Vilken bra struktur
och förberedelser från er sida. Jag är inte ledare än men jag har fått en hel del verktyg och nyttig
kunskap mot ledarskap. From första dagen har jag slutat med snoooze knappen som var min bästa vän
på morgonen. Det har tagit flera år! För första gången har jag haft 99 % fokus på en utbildning– jag
brukade ha 75-80 % fokus i mina tidigare utbildningar som jag har gått! Bra struktur och planering ett stort
tack och guldstjärna till er!
Kaisa Koistinen, Nordea IT

Utbildningen är otroligt utvecklande och medvetande görande!
Det bästa med utbildningen är att jag har fått bättre självkänsla och vågar utmana mig själv nu! Som
ledare kan jag idag se att vi har olika kartor och är mer närvarande. Jag har fått vända ut och in på mig
själv så jag kan tycka om mig själv. Ni är helt fantastiska och stöttar när det behövs!
Lil Wachtmeister
Den bästa och roligaste kurs inom ledarskap och affärslivet jag varit på. Över alla förväntningar!
Fantastisk dans mellan kursledarna lyfter och driver.
Gunilla Grebbert, Ekonomichef - Trönnberg & Co Förvaltnings AB
Den mest givande utbildning jag deltagit i! Karismatiska och proffsiga ledare fick mig att se de självklara
jag inte insett tidigare. Jag har fått mod att leda med hjärtat mot ett tydligt utformat mål! När du
tillämpar detta kan du nå vart du vill. Gå den!
Eva Haglund, Manager Experience Marketing Projects - Ericsson Experience Center
Den är utbildningen gör skillnad! Allt jag trodde var omöjligt är möjligt. Den har gett djup och bredd,
kunskap och energi och vi har haft otroligt kul! Tack! Jag har en stor verktygslåda och har fått reflektera
mycket! Jag har blivit mer motiverande, modigare och fokuserad. Jag förmåga att fånga, följa och leda
grupper med effektivt. Har fått många bra verktyg. Jag ger mer av mig själv vet tydligare vilka mina
system är. Jag tar med 14 st grundantaganden och önskat resultat, tillstånd och rapport både privat och
i ledarrollen.
Innerligt tack för ert fantastiska engagemang, glädje och inte minst kunskap. Det har varit en förmån att
få gå kurs hos er!
Yvonne Helander, CFO – Poolia

Bra modeller och metoder med fantastisk pedagogik som är användningsbara och utvecklande. Det
bästa är nya perspektiv, nya verktyg att använda externt och internt, på väg mot önskade resultat i flera
frågor. Jag har mött nya fantastiska personer. Som ledare har utbildningen inneburit många verktyg att
ta till och sätt att angripa frågor på. Viktiga och bra inre processer och insikter om en rad saker som lett
mig sidospår/fel idag. Stort tack! Ni har gett mig tillgång till skillnaden som skillnad.
Birgitta Söderberg, Konsult – Leadingpeople

Om du vill ha en komplett användbar ledarskapsutbildning, som kan appliceras idag, vänd dig till A2U.
Modeller och verktyg presenteras på ett mycket föredömligt sätt. Dessa kan omgående användas
professionellt och privat. Jag har förstärkt min kommunikation, närvaro och konfliktlösning. Har nu fokus
på önskat resultat. Som person har utbildningen inneburit funderingar över mina prioriteringar i livet, vem
jag är och vart jag vill. Anna och Christina, ni har varit fantastiska lärare/coacher. Ni är ambitiösa och
entusiasmerande. Ett stort tack!
Agneta Wadenholm, Director Corporate Audit - Ericsson

Tack för en fantastiskt bra utbildning! Då tänker jag på hela upplägget, er energi, introduktionen till
övningar, filmer, youtube klipp, demos innan vi fått praktisera själva. Och förstås på promenaden på
lunchen. Den har givit mig konkreta verktyg att jobba med både med mig själv och andra. Den har
också stärkt mig enormt mycket på många plan och jag har tydliga önskade resultat framåt. Framförallt
har den givit mig många bra verktyg i min roll som HR-chef och coach. Som person har den inneburit
mycket, jag har fått verktyg för hälsa och välbefinnande, konkreta verktyg som stärker min roll både på
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jobbet och hemma och privat. En fantastisk utbildning som verkligen gör skillnad, både i arbetet och
privat. Superbra dagar att lägga in på kontot.
Anna-Maria Olander-Jahnsson, Hr Chef – CGI Sverige

Ledarskapsutbildningen som gör skillnad. Personlig utveckling, kommunikation, målbilder, effektiv inlärning
med mycket humor.
Det bästa är den transformativa processen, positivt och alla verktyg. Som ledare är jag tydligare,
modigare och roligare. Jag har fått ökad självkännedom, ökad självkänsla, är tydligare med vad jag vill –
inte vill och har modet att satsa på det jag vill. Kanonbra utbildning som gett mig otroligt bra verktyg och
bestående förändring. Tusen tack!
Carina Nilsson, Senior konsult - WSP Group

Lärorik, genomtänkt, kul och den bästa utbildningen jag gått! Fantastiska ledare som lever som de lär!
Det bästa är att jag lärt mig otroligt mycket på kort tid och samtidigt fått energi och haft kul!
Imponerande genomtänkt! Som ledare har jag en ökad tillit till min förmåga att vara ledare, oavsett
sammanhang, en ökad kompetens i att interagera med andra.
Som person har den inneburit energi, kul och inspirerande. En ökad tro på min förmåga och en bra start
på en bra självkänsla, massa bra och intressant verktyg att använda på mig och andra och ökad
medvetenhet i stort om både mig själv och andra. Ni är såå fantastiska och härliga personer! Roliga,
varma kompetenta. Ett stort tack för en toppen kurs.
Martina Knutsson, Medarbetarkommunikatör – Folksam

Kom förutsättningslöst, utan krav och kunskap, var beredd på en resa utöver det vanliga.
Med olika verktyg har jag fått känna på hur bra det kan vara i vissa situationer. Som ledare har jag mer
kunskap att använda i praktiken. Som person har utbildningen inneburit en resa där, grundantaganden,
frågor, värderingar, normer och generaliseringar ställs på sin spets.
Mikael Andersson, Distribution Motala - Vattenfall AB Värme

Den bästa kursen, den jobbigaste kursen och den absolut ROLIGASTE kursen! Jag har fått så många bra
verktyg till mitt professionella ledarskap! Jag är mest nöjd med er som lärare, ert engagemang och er
kompetens kopplat med all humor, samt mina insikter och aha upplevelser!
GÅ! Se, hör och känn. Ta chansen om du får den jag fick den!
Anne Marie Kees - Wasa Kredit
En utbildning som utvecklar ledare, på riktigt! Det bästa med utbildningen är att vi har fått möjlighet att
utvecklas. Som ledare är jag tryggare i vem jag är och vart jag vill.
Tack härliga ni för alla underbar insikter och för att ni är ni.
Eva Orre, Solvens II Genomförande Manager - Sirius International

Bästa utbildningen jag gått! Jag är mest nöjd med pedagogiken, NLP i sig självt samt de aktiva
exemplen, humorn och glädjen! Gå den eller dö okunnig! Den utvecklar dig både som människa,
medmänniska och ledare/coach!
Lars Simonsson, Styrelseordförande - Systemstrategerna
NLP Business Practitioner är den bästa utbildningen man kan tänka sig och A2U tror jag är den bästa NLP
kursen och den bästa investeringen du kan göra. Det bästa är att guidas genom de stora och häftiga
frågorna med värme och engagemang. Som ledare har jag fått en uppsättning verktyg som kommer att
ta mig till mina vildaste drömmar snabbare än jag kan föreställa mig. TACK!
Daniel Wernstedt - Uppsala Universitet

Otroligt givande! Fantastiska och engagerade utbildningsledare, otroligt samarbete!
Jag är mest nöjd med att det är så mycket för min egen utveckling, som även är applicerbart i
arbetssituationer samt att jag haft fantastiskt KUL! Det bästa jag gjort på mycket länge.
GÅ!!! Gör det nu, vänta inte!”
Gun Broman, Enhetschef - Karolinska Universitetslaboratoriet

Utveckling - Känsla - Kvalitet – Kul
christina.ahlerup@a2u.se - anna.ramberg@a2u.se

	
  

7/17

A2U

Den moderna ledarskapsutbildningen
- där skillnaden gör skillnad!

Modern NLP

NLP Business Practitioner
En helt fantastisk kurs som kommer att förändra det mesta! Jag är mest nöjd med helhetsgreppet med
fokus både på hur man mår, hur man är som ledare och hur man uppnår resultat. Gå den!!!
Kristina Petterqvist, Chef projektledning - Vattenfall Eldistribution AB
Strålande, lysande, fantastiskt!
Det bästa med utbildningen är helheten, detaljerna, det positiva tänkandet, harmonin, de 14
grundantagandena, F2 samt de 22 italienarna. Den största förändringen i mitt ledarskap är att verkligen
inse att våra kartor skiljer sig åt och att alla vill bli bekräftade. För mig som person har den gett
möjligheten att välja tillstånd och ett förändrat tänkesätt.
Superbra utbildning för alla som vill något med sitt liv!
Anders Nordström, HR BP - Vattenfall Eldistribution
Fantastisk utbildning som alla borde gå!
Det bästa är att utbildningen verkligen gör skillnad! Både på det professionella- och det privata planet.
Jag vet nu att jag har alla resurser som jag behöver för att bli/vara den chef jag vill vara och har många
bra verktyg och processer som kan hjälpa på vägen t.ex. gem metoden och rapport. Jag har blivit en
lycklig och harmonisk person och mamma med bara bra dagar som tränar på att fokusera på det
positiva. Med fortsatt övning ser jag att jag kommer kunna fortsätta min personliga utveckling tack vare
alla aha upplevelser och verktyg. Att så enkla medel (saker som nu känns självklara) kan göra så stor
skillnad och ge så mycket nya insikter. Tack till er två som delat med er och bjudit så mycket på er själva.
Det har aldrig varit en tråkig stund. Mycket känslor och insikter.
Detta är verkligen en utbildning som all bör gå, ledare eller inte!
Lina Högemark, Informationschef - Studentum
Otroligt bra utbildning! Gå den! Gillar skarpt mixen av teori och praktik, kunskapen sitter som en smäck.
Det bästa med utbildningen är att den faktiskt har gjort en skillnad för mig! Den största förändringen i mitt
ledarskap är förmågan att skapa rapport. För mig som person har den inneburit att min kommunikation
med andra och mig själv blivit rakare och tydligare.
Jag kan bara säga att jag är så NÖJD!
Ni är fantastiskt kompetenta, samspelta och roliga!
Johanna Ericsson, Gruppchef - Kemwell
GÅ DEN i A2U´s regi. DU HAR ALLT ATT VINNA!
NI ÄR HELT STRÅLANDE, VAR FÖR SIG OCH TILLSAMMANS. Den största förändringen i mitt ledarskap är att
jag nu vet att om jag vill få till en förändring måste jag börja hos mig själv!
För mig som person har den inneburit en oerhörd insikt, kring värdet av att faktiskt leva livet fullt ut. Jag
har alltid trott att jag kan välja att vara lycklig nu VET jag att det är så.
Ur perspektivet ”Personlighetsutveckling” är denna kurs och möjligheten att bli inspirerad av er det bästa
som har hänt mig!
Annika Odelros,	
  Risk Control and Compliance Officer - Sirius International Insurance
En revolutionerande kurs med proffsiga instruktörer/coacher som genomförs med värme och omtanke!
Gå den! Det kommer att förändra ditt ledarskap och hela ditt liv med stor kraft!
Kicki Molin, Sverige chef - YouGov Sweden
Utbildningen är fantastisk! Jag är otroligt glad och tacksam över att jag fått möjlighet att gå denna
utbildning. Den har gett och kommer fortsätta att ge bestående förändringar och förbättringar, både i
mina personliga relationer såväl som i mitt ledarskap! Kanon!
Towe Preusler, Redovisningschef - Inspecta Sweden
Den bästa kurs jag någonsin gått, och det är sant! Oerhört nyttig och lärorik.
Oskar Wikander, Marknadschef Brandkontoret
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Det bästa med utbildningen är en enastående pedagogik, den är fantastisk! En hel säck ihop knutet
med ett vackert sidenband. Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag litar på mig själv. Jag kan!
För mig som person är det att inte ta jobbet, livet alltför allvarligt. Ha kul! Vågar vara bra! Att jag äntligen
fattade att det är upp till mig, vad jag ska göra och inte göra! Till andra skulle jag säga det är bara att
våga. Den är så mycket bättre. Den berör dig så djupt, det är mycket mer än en utbildning, den är en
investering!
1000 tack!
Manni Henningsson, HR-BP, Proxima
Gå den nu, eller?
Livet är en färdighet, se till att du är en mästare, TACK!
Andreas Johansson, IT ansvarig – Catella Fondförvaltning
Utbildningen är helt suverän och kommer att förändra ditt liv. GÅ den! Jag är mest nöjd med de
karismatiska, inspirerande, varma och kunniga lärarna samt det spännande, intressanta och värdefulla
innehållet i kursen. Den är omvälvande och kommer att påverka min framtid!
Superbra! Den bästa kurs jag gått någonsin gått!
Katarina Nordh, Verksamhetsutvecklare - ICA Sverige AB
En kanonutbildning där du lär dig massor om hur du fungerar, hur din omgivning fungerar och som du
sedan kan omsätta i verkliga effekter! Det jag är mest nöjd med är min genuina insikt om att jag kan styra
mitt tillstånd. Min grundglädje och grundtrygghet har förbättrats kraftfullt, vilket mitt ledarskap kommer i
åtnjutande av! Bra trainers - bra samspel.
Jonas Norell – Affärsutvecklare - Ardente Affärsledning
Jag är imponerad! Jag är tryggare, mer fokuserad och övertygad om att jag är en ledare och att jag nu
kan bli bättre och bättre! Jag vet vad jag vill uppnå, jag har en plan. Jag vill ändra tillståndet i mitt team
och tillföra inspiration och glädje! Tusen Tusen Tack! Jag känner mig så mycket rikare nu. GÅ DEN!
Anna Bergsten, Development Team Manager - Lawson Soft Sweden
Jag har fått insikter och utvecklats i den riktning jag önskar dessutom har jag fått nya verktyg som jag kan
använda direkt i min vardag. Mest nöjd är jag med blandningen mellan teori, övning, diskussion och
reflektion. Jag skrattar, tänker, lär, får insikter och utmanar mig själv. Yes! - om dina behov är utveckling =
självklart gå utbildningen med Anna och Christina som handledare! Jag är så tacksam!
Ylva Homle-Sjöberg, Konsult - Apoteket AB, Apoteksakademin
Det bästa med utbildningen är att det sker en markant förändring! Jag har vuxit 50 % i rätt riktning! Det är
en super bra kurs med 2 super bra kursledare som gett mig många verktyg! Jag rekommenderar
utbildningen från hela mitt hjärta. Spännande resa, där allt är möjligt!
Jean-Paul Flourie, VD - Maries Puts & Städ
Kanon! Ni är fantastiskt inspirerande och engagerande som kursledare och kompletterar varandra på ett
fantastiskt sätt. Jag är mest nöjd med att jag verkligen har förändrats under utbildningen. Jag vet vad jag
vill, jag vet hur jag ska försätta mig i mitt bästa tillstånd för att nå dit och jag vet hur jag ska kommunicera
för att få rätt respons och nå framgång! Jag har fått med mig en massa verktyg!
Tack!
Helena von Koch, HR Business Partner - Capgemeni
KANON! Lysande ledare! Jag känner mig genuint mer öppen, tillitsfull och stark efter dessa veckor.
Utbildningen är en investering i livet och dig själv – insikter du tar med i alla skeden, platser och
situationer!
Laila Strunke, Arkitekt - Laila Strunke AB
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Fantastiskt, vilka veckor! Så många verktyg...oändliga möjligheter... Jag är tryggare i mitt ledarskap - jag
kan, jag vill, jag vågar! Det bästa med utbildningen är ni två, så generösa med allt, trygghet, mod, kärlek,
kunskap och glädje! TACK.
Anna Lindstedt, VD - Östergårds Mat-Fest-Möten
En kurs som alla borde gå och som man har nytta av i hela livet. Väldigt lärorikt, användbar kurs med
massor av idéer och tips. Anna och Christina tänkte på allt: Hela Kursen, Materialet, Exemplen. Väldigt
genomtänkt och pedagogiskt. Jag vill lära mig mer. Jag hade roligt!
Fiona Sherringhem, Unibail Rodamco
Vad är jag mest nöjd med? Allt! Ni har vävt ihop så många fantastiska delar i en och samma kurs
tillsammans med ert otroliga engagemang! Den största förändringen i mitt ledarskap är en nyfikenhet att
pröva på nya verktyg och för varje steg jag tar, en starkare självkänsla i min roll som ledare. Otroligt
mycket tack! Jag rekommenderar utbildningen till 100 %, de kommer att tröttna på mig…
Christina Peterson, Consultant Manager - Addedo Groupe
Superveckor 08.30-18.00 har flugit iväg! Bra stegring i innehållet, superbra pedagogik. Jag är mest nöjd
med glädjen, entusiasmen, glöden och den genuina känslan ni förmedlar i utvecklingsprocessen. Gå
den, OM du vill växa! som människa och som ledare!
Erik Bengtsson, Utvecklingskonsult/Coach - Feelgood Organisation & Ledarskap, Linköping
Lagom blandning av övningar och teori, fantastiska kursledare, imponerande innehåll.
Kul - Intressant - med Känsla - till Utveckling!
Camilla Skorup, Designer - Skorup Design
Det bästa med utbildningen är blandningen teori & praktik. Upplägget att det är så genomtänkt. ALLT!
Den största förändringen i mitt ledarskap är trygghet i rollen och modet att leda på mitt sätt! För mig som
person har utbildningen inneburit att jag har vuxit som person och känner mig fantastisk, varje dag!
Detta är den enda utbildningen du behöver för ditt ledarskap!
Selma Granlund, Projektledare - Vattenfall
Ni är årets bästa! Ni är suveräna, kompetenta och helt kongruenta med era värderingar Utveckling –
Känsla – Kvalitet - Kul! Jag är mest nöjd med er som inspiratörer, ert sätt att lära ut NLP, alla övningar samt
er härliga humor. Attityden att inget är omöjligt, allt är möjligt! Ert sätt att använda NLP och vara levande
exempel! Denna utbildning är en gåva till dig själv och din omgivning. Med övertygelse och glädje
rekommenderar jag denna utbildning!
Susanne Martinelle, Fotograf/Samtalsterapeft - Talkingstick
Du får hjälp med insikt om dig själv och verktyg till ”hantera” dina medarbetare med större insiktsfullhet
och hjärta. Rolig utbildning med mycket skratt men även tårar. Den största förändringen i mitt ledarskap
har varit att jag börjat lyssna – slutat vara problemlösare – kunnat coacha människor och har verktyg och
teorier för detta! Hjärtligt tack!
Hanna Jacobsson, HR Business Partner - Vattenfall Nordic heat!
Gå den här utbildningen om du vill leda dig själv eller andra! Innehållet är fantastiskt berikande och
ledarna är otroligt karismatiska, proffsiga & trovärdiga. Jag har fått så många verktyg för förändring och
växande. TACK!!! Ni är helt fantastiska ☺.
Birgitta Groth, Coach - Expandi Konsult
Jag har växt mycket som person både privat och på arbetet. Jag tror på mig själv och har fått så
mycket feedback. Är mest nöjd med alla resurser, processer och ni som kursledare. Det har varit den
jobbigaste och samtidigast den roligaste utbildning jag gått.
Jag kommer aldrig att glömma denna resa!
Lena Andersson, Ansvarig Business Support Fonder - Catella Fondförvaltning
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Gå den! Den kommer att förändrar ditt liv!
Utbildningen har förbättrat mitt liv och gett mig nya perspektiv. Jag har ökat min förmåga att coacha
andra samt kan nu ändra tillståndet på mina medarbetare. Ledarna är väldigt kunniga inom NLP och
ledarskap.
Inger Hultin, VD - Svea Leasing
Detta är en fantastisk resa som du måste göra! Ta chansen och gör det nu, jag garanterar att du blir
nöjd! Utbildningen ger både insikt och utsikt. Teorier varvat med övningar i lustfylld och professionell
inramning! Som ledare är jag nu tryggare och vet att det finns många strategier att nå fram dit jag
önskar. Jag är så tacksam över att ni delar med er av er själva och era erfarenheter – TACK!
Johanna Hektor, Förhandlingschef
En fantastisk bra utbildning där delarna ger helheten. Inspirerande och utvecklande. Den har gett mig
insikt, utveckling, bättre kvalitet på mitt liv samt hjälpmedel att påverka mitt tillstånd! Som ledare är jag
bättre på att kommunicera och ta ansvar. Ledarna är två fantastiska engagerade riktiga människor.
En oerhört bra utbildning på djupet!
Ulrika Håkansson, Business Support Diskretionära uppdrag - Catella Fondförvaltning
Det blandas teori och praktik, det är full sprut hela tiden och vi får skratta och lära. Utbildningen har givit
mig vidgade perspektiv, beslutsamhet, prioritering, önskat resultat, rapport samt styrka och lugn.
GÅ, bara gå. TACK !!!
Maria Pettersson, Gruppchef - Vattenfall eldistribution
Utbildningen är en kombination av hjärta och hjärna i genomtänkt metodik parad med mycket känsla.
Jag är väldigt nöjd med hur ni lyckas skapa förutsättningar för en hög grad av tillit i gruppen. Jag
förväntade mig verktyg och har på köpet fått en djupare personlig resa än jag räknat med. Big bonus!
Som ledare har jag fått ökad säkerhet och ett brett register av processer och verktyg. TACK!
Eva Klingberg, HR – IF
Jag har fått stor hjälp av utbildningen i min roll som ledare, sättet att motivera medarbetare har
förändrats. Utbildningen ger tydliga verktyg som kan användas i livet. Den är nyttig, tankeväckande, rolig
och användbar.
Urban Ring, Gruppchef – Biovitrum

	
  

Tack för en magisk kurs!
Den fortsätter att verka i mig och jag är så glad för att jag valde just er som lärare. En kurs med kärlek och
helhetssyn, som kommer att värma mig i många år.	
  
Malin William – Olsson, Skyddsombud - Regeringskansliet
Fantastiskt! Det har varit de lärorikaste veckorna i mitt liv! Allt känns genomtänkt.
Det bästa är att jag med RAKETFART hittat det jag under flera år funderat på! Jag vet vart jag ska nu! Alla
människor borde få gå en NLP utbildning hos A2U, det borde vara en mänsklig rättighet.
Marie Flourie, Gruppchef - Maries Puts & Städ AB
GÅ DEN!!! Ni gör kursen till vad den är – FANTASTISK! Den har betytt oerhört mycket för mig!
Uppvaknande och insikt om att jag kan förändra och nå de önskade resultat jag vill ha!
ALLA borde få möjlighet att gå den! Tusen tack för er inspiration och stöttning, ni vägleder en i
omtänksam riktning mot något bättre i livet.
STORT TACK!
Anna-Karin Byström, HR Business Partner - Vattenfall Eldistribution AB
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Gå DEN!!! Det kan bli det bästa som hänt i ditt liv! Det finns ett liv före och ett liv efter NLP.
Ni är fantastiska och ni kompletterar varandra alldeles underbart.
Till 99 % det finns bara bra dagar nu ☺!
Lina Lindberg, Affärsutvecklare - Reda Pensioner
Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den
ger omedelbara och bestående förändringar.
Liisa Vento Ödén, Coach
Extremt givande och roligt. Mycket inspirerande och energigivande kursledare. Den största förändringen i
mitt ledarskap är ledarskapet av mig själv – en vän och partner i mig själv.
Detta är en utbildning som du har stor glädje av för både arbetet, privat och för livet. Fantastiska Anna
och Christina, TACK!
Michael Eklund – Coach & Projektledare - Inyan AB
Får ni möjligheten – gå den! Det är den som gör skillnaden som gör skillnaden!
Det bästa med utbildningen är att den har inneburit en ny start på livet! Jag har fått lära mig ett inre
lugn och att det bara jag som kan ändra på mig själv.
Som ledare är inställningen numera att vi ska ha kul!
Yngve Larsson, Distributionschef Fjärrvärme - Vattenfall Heta Nordic AB
Det bästa med utbildningen är humorn och att jag kan så mycket nu! I mitt ledarskap är jag mest nöjd
med att jag verkligen använder processerna. Som person har den inneburit Nytt Liv På en gång = NLP.
GÅ DEN! Tack!
Anne-Christine Svahn, Rektor – Heldagsskolan Rullen
GÅ DEN! Det är livet före och livet efter NLP! Det bästa är att jag nu känner mig trygg att våga ta det
som verkligen gäller. Ni är inspirerande, trygga, prestigelösa, modiga, kunniga, kluriga, smarta och
underbara människor!
TACK för att ni tagit er tid och kraft att sätta ihop den utbildningen som just jag behövde!
Jenny Rydén, VD - Systemstrategerna förvaltning AB
Fantastisk utbildning, rolig & utvecklande på riktigt och helt avgörande för mig och mitt liv. Den har
skapat ovärderlig skillnad! Jag fått tillit och tro på min ledarförmåga samt tillgång till mina resurser – Mod
– Tillit – Kärlek till mig själv - fullt ut!
Helt underbara Anna & Christina! Ni är fantasiska lärare – inspirerande, trovärdiga, pedagogiska och
roliga. Riktigt, riktigt inspirerande. STORT TACK!
Anna Lindell, HR Business partner - Vattenfall eldistribution AB
Gå den – investera i dig själv och din framtid.
Det bästa med utbildningen är paketeringen + det lilla extra.
Jag ser och hör bättre och framför allt så litar jag på mitt ledarskap.
Toppen!
Ylva Johansson, Managementkonsult - Why be jammed
Det bästa med utbildningen är glädjen, öppenheten och verktygen.
Kommit till insikt om vad som behövs
Vikten av rapport!
NLP/A2U
Peer
Framgång
Utbildningen är en höjdare!
Lars-Ove Ivarsson, Chef Kundanläggningar Värme Uppsala - Vattenfall Heat Nordic
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Gå den! Om du vill ha kul. Skulle det vara intressant för dig att bara ha bra dagar…?
Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag har blir tydligare och klarare i min kommunikation och
att feedback är bra!
Nya Lena Palm tackar er för att jag hittat nyckeln till mig själv! Äntligen!
Lena Palm, VD - Palm & co
Fantastiskt & omvälvande kurs! Ovanlig, inspirerande och praktisk användning av modeller.
Jag är mest nöjd med alla nyttiga verktyg vi kan ta med oss. Den största förändringen i mitt ledarskap är
att jag kan styra mina tillstånd & själv välja hur jag uppfattar saker & ting.
Anastasia Kristoffers, Director Product – Management TeliaSonera
Förmodligen den bästa investering i dig själv och ditt ledarskap du kan göra!
Jag är mest nöjd med all praktisk övning och era suveräna välförberedda presentationer.
Som ledare är jag är gladare, tryggare och bättre för min omgivning!
En fantastisk härlig, levande och personlig introduktion till NLP & en bra boast till mitt ledarskap!
Karl Hjalmarsson, Senior Consultant – Diversify
TACK för fantastiska veckor! Till andra säger jag Gå den!
Utbildningen är användbar på så många plan, mig själv jobbet och familjen. Jag har fått en enorm
utveckling i min uppmärksamhet på signaler och ökat min förmåga att involvera mina medarbetare och
blivit bättre på att planera.
Jag kan, jag vill, jag vågar och Gud vad nöjd jag är.	
  
Anna-Carin Gripwall, Informationsdirektör – Avfall Sverige
Om du tror att du är en bra ledare gå denna utbildning och bli en ännu verkligt bra ledare!
Det bästa med utbildningen är att den är MODIG. Den har inneburit en nystart för mig och jag har fått en
tro på mig själv vilket kan vara skillnaden som gör skillnaden. Jag har fått modet att förstå andra och jag
tror nu att det är möjligt att bli en fantastisk coach!
Det här är den absolut bästa investering jag någonsin gjort i mig själv! Jag vill inte gå hem!
Kristina Jansson, Kundservice – SRV återvinning AB
Du måste gå den!!! Ert fantastiska engagemang och att ni varvar Teori – Praktik samt Livsbejakande
uppgifter är det jag är mest nöjd med. Jag har blivit lugnare och fått en ökad självkänsla och lyssnar så
mycket bättre nu.
En fantastisk resa, som just har börjat!
Lotta Norell, Egen Företagare
Det bästa med utbildningen är att jag har fått många verktyg att välja mellan. Jag har valt ut ett antal
att jobba vidare med och som jag kommer att använda mig av i mitt ledarskap!
För mig har utbildningen inneburit att den väckt många tankar hos mig. Ibland måste jag ha mer
självinsikt och ibland mindre. Jag har lärt mig inse att det som jag innan trodde var andras ”fel” kanske i
själva verket var mitt. Jag själv har ett stort ansvar i kommunicerandet.
Ni är väldigt engagerade och gör oss på kursen delaktiga i allt!
Jag är glad att jag fått förmånen att gå denna utbildning
Ia Pudas, Manager Storage & Pre-production Supply Chain Management Storage and Preproduction - Kemwell
Det bästa med utbildningen är inspirationen och glädjen samt verktygslådan som gör skillnad! Den
största förändringen i mitt ledarskap är att jag vet hur jag ska nå önskade resultat samt att jag fått verktyg
för teamarbete och målfokus! För mig som person har den varit en energihöjare och ledarskapet har
blivit mer medvetet. Till andra skulle jag säga att den är värdefull både i det professionella och det
privata! Stort engagemang, glädje och kärlek från er sida gav en underbar stämning i gruppen.
Stort tack för en fantastisk kurs!
Brita Sjöström, R&D Director – Bactiguard
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Det bästa med utbildningen är kombinationen av ledarskap och personlig utveckling och att det är teori
blandat med övningar. För mitt ledarskap har den inneburit att jag är mer observant på min omgivning
och tror mer på mig själv! På det personliga planet har jag börjat röra mig i rätt riktning. Mycket bra och
inspirerande utveckling!
Gå den för att få utveckling!
Marie Tholl, Project Manager - SEB Group
Det bästa med utbildningen är att jag inte är riktigt samma Helena som när jag först kom hit. Och alla
fantastiska personer som jag har träffat! Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag mer står för
det jag står för nu. Vet mer vem jag är! För mig som person har utbildningen inneburit att jag vågar och
att jag nu ser saker ur andra vinklar! Väl genomtänkt! Väl genomarbetad! Gå den! Våga! Utmana dig
själv, du har allt att vinna!
Tack!
Helena Hertz, Distribution Manager Home Entertainment - Sandrew Metronome Distribution Sverige AB
Det bästa med utbildningen är att jag har fått en helt ny insikt om mig själv!
Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag fått verktyg att jobba med, för att kunna hjälpa och
utveckla min medarbetare. För mig är det på det personliga planet som den största positiva skillnaden
har varit! Utbildningen kommer inte lämna dig oberörd!
Jag har fått en start att påbörja min resa till ett bättre JAG!!
Hans Blomfeldt, Chef Produktionslag- Vattenfall
Det bästa med utbildningen är en fantastisk utveckling och verktyg som gör att jag kan fortsätta jobba
med mig och min omgivning. Som ledare har den inneburit ökad tydlighet och kommunikationsförmåga,
målfokus och att en massa andra saker har förbättrats. För mig som person har utbildningen inneburit
personlig utveckling, mål och önskade resultat jag inte ens var medveten om som kommer förändra mitt
liv. Härligt och inspirerande, energigivande och utvecklande!
Gå den! Det borde alla göra.
Lotta Nilsson, CFO – Poolia
Fantastisk utbildning, fantastiska ledare, fantastisk grupp! Mycket värdefulla verktyg, insikter och stöd att
ta med! Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag nu lyssnar med extra fokus på de andra. Jag
har också fokus på positivt tillstånd, för mig själv och mina medarbetare samt att ha kul på jobbet. För
mig som person har den inneburit att jag är mycket gladare, väljer fler positiva tillstånd, privat och jobbet,
och är närvarande. Jag har en handlingsplan för att nå mina mål som en inspirerande föreläsare, VD och
kärleksfull mamma!
Mycket bra utbildning, jag kan rekommendera den till 120 %!
Ery Petrenco, Sats Sports Club Sweden
Rolig - variation - allvar - fantastisk bredd – verktyg!
Det bästa med utbildningen är bredden och lärarna och de fantastiska verktygen för att bli en bättre
ledare! Den största förändringen i mitt ledarskap är MOD. För mig som person har den inneburit att våga
tro på mig själv och bli en ”skitbra” ledare.
Kul, ger tillvaron ny fart och fantastiskt många nyttiga verktyg!
Andreas Calleberg, Produktionschef - Deltaelectric
Det bästa med utbildningen är att jag helt själviskt kunde fokusera på min egen utveckling och att det
fungerade och är skitbra! Den största förändringen i mitt ledarskap är förståelse för andra, möjligheten att
läsa av kartor och påverka, tillit att delegera och släppa kontrollen! För mig som person har den gett
vidgade perspektiv, förståelse och mod.
Jag är tacksam för den utveckling jag fått och som jag vet att jag kommer att ha!
Jag rekommenderar dig att gå den, den har gett mig mycket!
Marlene Wikström, Konsult – Previse
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Det bästa med utbildningen är den förändring som sker i mitt liv på grund av alla insikter, processer
modeller etc. Den största förändringen i mitt ledarskap är insikten om rapport och hur detta förändrar
och förstärker. För mig personligen har utbildningen inneburit att jag har fått ett nytt liv med nya
övertygelser och värderingar samt insikter. Jag och min fru har blivit med barn pga den här kursen. Jag är
gladare, modigare, tryggare, mer positiv och mer strukturerad. Tack för insikterna, kunskapen, glädjen,
kärleken, inspirationen, motivationen och passionen! Har fått så mycket mer än jag kunde drömma om
innan kursen.
Den här utbildningen är vägen till ett nytt fantastiskt liv. Vill du leva din fulla potential och leva med
passion, är det den här kursen att måste!
Kevin Jansen, kock och egenföretagare
Det bästa med utbildningen är ert fantastiska pedagogiska sätt att lära ut. Ert otroliga engagemang, att
ni bjuder så på er själva. Den största förändringen i mitt ledarskap har för mig varit en perfekt timing. Jag
har kunnat börja mitt jobb med så många nya verktyg som hjälper mig dagligen att nå mina mål! För mig
som person har det stundvis varit väldigt tungt känslomässigt men jag är så glad att ni inte låtit mig smita
ifrån mina känslor. Jag har fått en otrolig styrka! Fantastiskt att kunna väva in ledarskap i allt ni lär ut. Det
finns verkligen 2 sidor på myntet!
Ska du gå en utbildning gå den här. Alla skulle behöva det!
Amelie Häger, Promotion Manager - Sandrew Metronome Distribution
Fantastiskt! Åh Va Bra! Den största förändringen i mitt ledarskap är att jag är tydligare, mer organiserad
mindre intuitiv och säkrare som ledare. För mig som person har den medfört ökad självkännedom, nya
vänner, ökad kommunikationsförmåga, förmåga att välja tillstånd samt utveckling. Det bästa med
utbildningen är att den är roligt, gemenskapen, ert engagemang, utvecklande, räddningsinsats samt
omväxlande mellan teori och praktik.
Tack fortsätt på samma sätt!
Monika Mikan Moberg, Gruppchef – Kemwell
Det bästa med utbildningen är alla Aha - Upplevelser & hög integrering av det vi lärt oss. Hög Kvalitet inget lämnas åt slumpen. Engagemanget, att alla blir sedda, stor respekt för var och ens karta. Den
största förändringen i mitt ledarskap är vikten av att sätta önskade resultat både för mig själv och i
gruppen som jag jobbar i. För mig som person är det vikten av övertygelser och värderingar samt att alla
har olika kartor som varit mest betydelsefullt.
Detta är en utbildning som ger både insikt och verktyg man kan använda privat och professionellt!
Malin Looft Nyqvist, Projektledare - Mentor Communication
Detta har varit den bästa utbildning jag någon sin har gått!
Är med mest nöjd med att jag lärt mig allt det här genom två fantastiska personer som lär ut med glädje
och grävskopor fulla med humor.
Som ledare har utbildningen inneburit att jag vågar vara pinsam, har förstått kraften i önskade resultat
och inser värdet av att ha kul på jobbet och förutsätta framgång.
Jag har vuxit från att ha varit en duktig flicka till att bli en stark fe.
Om du skulle få möjligheten att må bättre och få andra att må bättre skulle du vilja ha den förmågan
då?
Agneta Svensson, Gruppchef – Partneradministration Folksam
En utbildning i världsklass!
Den kommer att förändra ditt förhållningssätt till allt på ett mycket positivt sätt. VIKTIGT, NYTTIGT och
mycket mycket roligt! Det absolut med utbildningen bästa är kvaliteten och omtanken i utbildningen.
Jag är mest nöjd med tryggheten att veta att jag har många verktyg att använda dagligen! Helt nya
sätt att se på situationer. Jag har länge spjärnat emot insikten om att jag själv har ansvar för mina tankar
och resultat och accepterat!
Tack snälla. Jag är så glad över att få ingå i den här pyramiden!
Anna Dahlgren. Blivande bilskollärare!
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Det här är ledarutbildningen som är väldens nyttigaste, roligaste och mest oväntade! Ni har på ett helt
fantastiskt sätt fått med HELA livet!
Det bästa med utbildningen är att ni fick mig att ta gör den ”på riktigt” vilket har skapat nya vanor som
gör livet lättare och roligare. Pedagogiken är fantastisk.
Jag har fått verktyg att ta mina kunder/medmänniskor vidare till ett bättre liv eller bättre kommunikation
så att de blir ännu bättre på att nå sina mål och är idag en bättre ledare över mig själv – styr mitt tillstånd
och mina önskade resultat.
Utbildningen har inneburit massor, bättre självinsikt, förståelse för hur andra tänker, frågetekniken samt
tillstånd!
SÅ OTROLIGT BRA! TACK!
Marianne Rilde Björkman, Management konsult - MRB Konsult
Jag har på ledningsnivå genomgått flera olika typer av ledarskapsutbildningar samt kurser för
verksamhets – och målstyrning och alla dessa kurser har varit förgäves eftersom de slutsatser man
kommer fram till inte bottnar och följs av respektive individ på företaget. Denna utbildning tar tag i just
den utmaningen och utbildar chefer som i sin tur kan säkerställa att företagets värderingar och
övertygelser stämmer i varje medarbetare.
Det bästa med utbildningen är att den på ett fantastisk kreativt sätt öppnar upp alla sinnen som i sin tur
gör att alla NLP verktyg och metoder hanteras och bearbetas både i det medvetna och omedvetna!
Jag är nu helt redo att starta upp en helt ny verksamhet där jag kommer att använda flera saker i
utbildningen, både som ledare för min verksamhet men också i utvecklandet av mitt företag. Jag har
fått en ”byrålåda” att sortera in tankar som i sin tyr göra att jag fått ett mer positivt och tacksamt
förhållningssätt till mitt liv. Tack för att jag fick gå just A2U’s utbildning, jag ser nu att det var det absolut
bästa som kunde hända mig!
Maria Lannér, snart egenföretagare
Ledarskapsutbildningen som fick mig att växa in i den ”för dyra” kostymen i fönstret som jag ville ha. Både
i arbetslivet och som privatperson.
Det bästa med utbildningen är att ni lyckas så bra! Jag har fått fullt förtroende för er och har därför också
haft förmånen att kunna ta till mig och lära mig NLP.
Jag känner mig säkrare i rollen som ledare och tvivlar inte på min förmåga.
För mig som person har utbildningen inneburit enormt mycket. Från och med nu är jag en gladare, mer
flexibel person som är älskad här och nu!
Yes - Vad bra!
Drifa Yngvadóttir Hafsø, Designer - Drifa design
A2U Moden NLP är skillnaden som gör skillnad = > utbildningen som gör skillnad!
Det bästa med utbildningen är ledarna Bästa! Mindmaps, meditationerna, övningarna … allt!
Som ledare har jag har blivit mer självsäker! Jag har vuxit och vågar ta mer plats!
Nöjd Levande Person.
Kirsti Ringhög, ICA Alvik
Detta är en ledarskapsutbildning för dig som vill ha mentala verktyg för att förbättra din inre- och yttre
kommunikation och som fungerar och som skapar framgång i ditt liv både professionellt och privat. Det
bästa är att jag har fått ett nytt fokus – F2 (Förutsätt framgång)!
För mig som ledare känner jag glädje och trygghet att ha dessa mentala NLP verktyg som gör att jag på
alla plan kan fungera som en bättre och mer effektiv ledare. Jag har fått en mental verktygslåda för inre
och yttre kommunikation som fungerar. Jag mår bättre och fungerar bättre! För mig har det inneburit att
mitt liv har gått från att vara en svart-vit drama dokumentär till en feelgood film i färg. Jag känner att allt
är möjligt och jag förutsätter alltid framgång i stort och i smått - en total omramning.
Det har varit en fantastiskt bra kurs! Den har infriat alla mina förväntningar och förhoppningar stor tack till
Anna och Christina ni är bäst.
Maria Mörner, Sandrew
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Det bästa med utbildningen är att den är kongruent, tydligt uppbyggd och genomtänkt.
För mig som ledare har den inneburit att jag idag är bättre på att ge feedback och att jag har tillgång till
en bra verktygslåda. Utbildningen lär ut hur du skall kommunicera.
Bra och konsekvent genomfört av er som ledare.
Anonym

Utveckling - Känsla - Kvalitet – Kul
christina.ahlerup@a2u.se - anna.ramberg@a2u.se

	
  

17/17

