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VI BJUDER DIG PÅ EN RESA TILL "DRÖMLANDET" COSTA RICA
De flesta svenskar har hört talas om Costa Rica, inte
minst nu under fotbolls-VM, men få svenskar har 
varit där. Nu får du dock chansen!!
                                                                                 
Vi erbjuder nämligen de första 12 personerna som 
anmäler sig till kursen ”Certifierad Internationell 
Coach” på SIU:s kursgård i Costa Rica 26/11-4/12 en 
fri resa dit. Dessutom bjuder vi också på boendet i 
dubbelrum (tillägg för enkelrum).
Costa Rica är ett unikt land i positiv bemärkelse. 
Unik natur och ett fantastiskt djurliv (Om du inte 
äter upp allt av frukosten så sitter aporna vid bordet 
och väntar på att få det som bli över, i vår fågeldamm 
finns över 70 fågelarter, om inte någon krokodil hittat 
dit.) Över 30% av landet är skyddade nationalparker. 
Det är inte bara naturens utan fredens land. Costa 
Rica avskaffade sin krigsmakt redan för 50 år sedan 
och en av de tidigare presidenterna har t.o.m. fått 
Nobels fredspris.

Om coaching revolutionen, där användning av 
Coaching i stora företag gick från 0 till 80% på 10 
år (1995-2005), kan du läsa om på SLH:s hemsida 
(www.slh.nu) och på SLH:s andra broschyrer. Där 
kan du också läsa om att SLH är de svenska 
representanterna för den största 
coachingorganisationen i världen - ICC - Interna-
tional Coaching Community. Etik och standard är 
likvärdig för de två stora världsorganisationerna ICF 
och ICC, men ICC är ensam om att fått EMCC:s  Eu-
ropean Quality Award (EQA) för just den utbildning 
som vi erbjuder dig i Costa Rica.  (EMCC står för 
European Mentor and Coaching Council). 
I broschyrerna och på hemsidan kan du läsa om att 
ICC:s svenska coaching kurser är unika i internatio-
nellt perspektiv genom att vi lär ut den enligt oss uni-
ka kombinationen av Coaching och Mental Träning. 
 

Det finns ytterligare en sak som gör just denna ut-
bildning unik. Till skillnad från de andra coaching 
utbildningarna vi driver har vi fått en förstärkning på 
tränarsidan av Anders Friberg med fru Susanna. 

Susanna arbetar som jurist i bankvärlden men 
kombinerar det med utbildningar i NLP, där hon har 
utbildat sig till tränare. Hon har också den mentala 
träningen och är dessutom certifierad internationell 
Business Coach.

Anders är både Internationell Business Coach, 
Licensierad Mental Tränare och är dessutom utbildad 
i både NLP och i Hypnos. Hans bana är så intressant 
att det är värt en lite längre beskrivning.
Anders startade som säljare i SABA och blev snabbt 
deras mest framgångsrike säljare. Genom sin person-
lighet (och bra produkter, där Anders så småningom 
fick en viktig roll i produktutveckling) byggde han 
upp en stor kader av ”livslånga” kunder.
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Nästa steg blev att skapa ett eget företag i alumini-
umbranschen och så småningom ytterligare företag i 
såväl Sverige som Kina. 
Anders blev också ordförande i ”Aluminiumriket 
Sverige”. 
Så kom vändpunkten. Anders kom till en av SLH:s 
kurser, som både ledde till certifiering som Interna-
tionell Coach och sedan till Licensierad 
Mental Tränare.  
Detta fick Anders att inse att han på ett ännu bättre 
sätt skulle kunna förverkliga SLH/SIU:s vision om en 
”bättre värld” som coach-hjälpare-personlig tränare - 
än som företagsledare. 
Sagt och gjort! Anders sålde sina företag och arbetar 
idag med att hjälpa och utveckla beslutsfattare och 
organisationer, ofta genom att gå in som styrelseord-
förande (Handelsbanken, Stadsmissionen, Styrelse-
akademin, m.fl.). När syftet (utveckla organisatio-
nen) är nått efter ett par år är det dags att ta sig an 
nya uppdrag. 
Anders har också sedan han och Susanna flyttade till 
Kalmar haft stora och viktiga uppdrag för kommu-
nen och också gjort stora insatser som mental coach 
för fotbollslaget. När Kalmars tränare, Nanne Bergs-
trand, 2013 tog sig an Hammarby, var ett av kraven 
att få med Anders som Hammarbys nye mentale 
coach.
Vi är jätteglada att Anders och Susanna ansluter sig 
till tränarstaben för Coachingkursen i Costa Rica, 
vilket gör just denna kurs ännu mer unik.

Vem har nytta av denna utbildning?

Vill du bli mer effektiv i ditt arbete med att hjälpa 
människor uppnå bäst resultat i sina yrkes- och 
privatliv? Du kan vara tränare, lärare, konsult, chef, 
arbeta med HR-utveckling, psykolog, ha ett arbete 
som involverar att hjälpa, uppmuntra, motivera och 
förändra självbilder och beteenden.

Coaching är ett av de bästa verktyg du kan ha med 
dig för att få ut det bästa av dina kunskaper i arbe-
tet med att hjälpa dig själv och andra utvecklas och 
förändras.

Om du redan arbetar med coachning ger denna ut-
bildning dig nya kunskaper, nya verktyg och möjlig-
heter i ditt arbete som coach.

Dina tränare - Lars-Eric Uneståhl och Elene 
Uneståhl. Kursen leds av något så unikt som två cer-
tifierade ICC-tränare (det finns idag bara 31 certifie-
rade ICC-tränare i världen, varav 3 i Sverige).

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har både lång och 
gedigen erfarenhet och hög kompetens i att arbeta 
med människors personliga 
utveckling samt med verksam-
hets- och teamutveckling.

Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, pro-
fessor i tillämpad psykologi 
och mental träning samt rektor 
för Skandinaviska Ledarhög-
skolan.

Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och 
hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och NLP-tränare.

Till detta kommer alltså Anders & Susanna Friberg 
med som hjälptränare!
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