Så här tyckte deltagarna om ”Modiga Kvinnliga Ledare” den 10-12 april 2015, på Frötuna
Tack Elena & Lisa för en härlig helg där kvinnans kärlek till livet och modet att följa sitt eget
ledarskap har fått stå i centrum. Ni har väglett och hållit i en spännande kreativ resa där ert
eget mod har varit mycket inspirerande.
Till Elena & Lisa! Tack för en mycket trevlig upplevelse! Jag upplever att kursen var mycket
välplanerad, med intressanta och kreativa aktiviteter. Er vägledning och kunskap, ert
engagemang och lyhördhet gjorde dessa dagar till en erfarenhet jag kommer att bära med
mig resten av livet.
Tack för din varma hand på mina axlar, det kändes så tryggt. Tack för tillåtande!
Tack för inbjudan. Bra val av miljö. Älskade Lisas summering av kvinnlighet efter
kvällsaktivitet. Man vill inte sluta, önskade mer tid att måla, mer egen tid, mer av allt, men
man är trött och nöjd så det var kanske tillräckligt med tid.
Skön miljö. Rolig helg. Bra grupp. Många skratt. Lisa och Elena – fin inlevelse. Bra tempo,
lugn atmosfär. Stort tack!
Tack för en helt fantastisk helg! Vilken present (fyller imorgon). Elena, tack för att du tog
med Lisa! Det är en väldigt bra utgångspunkt att ni ger ”frihet” inför varje uppgift, ger mod
att våga prova på målandet. Är mer nyfiken att prova på mer. Fantastisk blandning av
intressanta människor ni fått till. Tack för det!
Toppen – VIKTIGT – BRA – Kurs. Bättre när vi delade in gruppen i 2, än att lyssna på alla 11.
TACK! Ni kompletterar varandra kanonbra! Tack för att ni är ni! Kanonroligt, utvecklande,
utforskande, skön miljö.
Stort tack för en underbar helg. Skönt att möta symbolerna på ett mjukt och behagligt sätt.
Jag är så glad att det finns eldsjälar som er.
Tack! Tacksamhet och ödmjukhet känner jag efter dagar av symboler. Skönt men också
utmanande tempo. Genomtänkt och inspirerande. Tack Elena och Lisa.
Tack för din närvaro och vägledning i mina svåra stunder.
Tack för en toppen helg. Er närvaro och delaktighet har gjort det roligare att vara här. Jag
hade förväntningen att lära mig nya sätt att uttrycka mig och det fick jag tack vare er. Det
har varit en fantastisk resa och allt som jag har upplevt här kommer jag ta med mig. Jag
kommer definitivt rekommendera er till min omgivning. Tack och lycka till!
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