Kommentarer från tidigare kursdeltagare
Jag är jättenöjd!!! Känner mig så taggad!!! Fått massor av ny kunskap.
Sophia Österberg
Jag är helnöjd med all! Bra upplägg, pedagogiskt, strukturerat, trevligt. Efter lite övning känner jag mig
jättetrygg i att kunna erbjuda mina kunder detta. Rekommenderar varmt! Fantastiskt att man kan få ut så
mycket av tre dagar!
Caroline Forsberg
Pedagogiskt upplagd utbildning. Bra blandat teori och praktik. Tack för en bra kurs!
Gunilla N Suikki
Fantastiskt bra och inspirerande utbildning. Härliga kursledare som bjuder på sig själva, sin erfarenhet och
kunskap. Tack!
Ingrid Alling
Kursen har varit mycket bra!
Niclas Dovander
Bra innehåll, pedagogisk. Bra med mycket praktiska moment.
Pernilla Kronander
Bra innehåll med mycket information i en bra helhet. Kunnig och generös inlärning av Tina.
Anna Wallenius
Bra, roligt och lärorikt. Fått ett nytt ”verktyg” i min ”massageverktygslåda”. SÅ nöjd. Kommer absolut att
rekommendera denna utbildning. Kompendiet var ett ”guldkorn” och glädjen hos Tina som lärare. TACK!
Ulrika Hreifur
Mycket informativt!! Har lärt mig mycket.
Annika Tvingsjö
Ny kunskap, ny behandling som jag tar med mig och erbjuder mina klienter, härliga samtal och helhetstänk
med andning och kost. Stort plus med koppning. Tycker du Tina har varit en fantastisk lärare, som lugnt
och metodiskt har gett mig ny kunskap, så stort tack <3
Kristina Bolin
Lätt att förstå och ta till sig. Bra takt vad gäller infon och alla nya verktyg. Fått nya verktyg, vidgade insikter
och kunskaper om kroppen och dess funktion.
Carina Kitti

Fint upplägg med en god blandning teori och praktiska övningar, med tydliga instruktioner. Är otroligt nöjd och reser
hem med mina nyvunna kunskaper som jag vet kommer vara till stor glädje för mina medmänniskor och framtida
klienter. Tack för din delade kunskap, energi och vägledning
Sanna Overgaard
En mycket bra och lärorik kurs. Du som lärare är mycket bra och har stor kunskap. Kursen var över förväntan.
Camilla Matanovic
Mycket bra utbildning. Bra med mycket praktik. Bra varvat mellan teori & praktik. Har gett mig mer redskap och
verktyg till mitt arbete. Precis vad jag behövde.
Malin Engvall
Mycket bra och lärorik utbildning. Bra tempo på kursen. Jag har fått mycket ny kunskap om lymfsystemet. Din
kunskap smittar av sig och gör att jag vill lära mig mer.
Sarah Falk
Utmärkt! En kunnig, engagerad och pedagogisk lärare. Allt var viktigt och intressant.
Gro Bergström 200930
Känslan när mitt eget lymfsystem kickar igång är helt fantastisk! Ovärderlig kunskap som har betydelse för oss på
olika sätt. Tina är en fantastisk person med så mycket kunskap och en sådan bredd. Pedagogisk, glad och go
Carina Bergsten 200930
Nöjd med allt, bra upplägg och trevligt gäng! Nytt sätt att tänka på även i den klassiska massagen. Läraren är bra på
att visa och undervisa. Tack för en jättebra kurs!
Ethel Bjarneby
Intensiv och fullspäckad kurs och så hade vi så roligt! Tina är en så god pedagog, lugn och med stort tålamod!
Lena Göth 200930
Mycket bra kurs, tiden bra anpassad och lagom långa dagar. Bra med gruppens storlek, där alla hinns med och alla
blir sedda. Bra och kunnig lärare, härlig och lugn miljö. Tack för denna gång, vi ses nog igen
Angelika Bergelin 200930
Bra och saklig utbildning. Jag uppskattar teori blandat med praktik. Fått massa kunskaper och insikter om vikten av
ett fungerande lymfsystem. Är såå nöjd! Tack!
Birgitta Lundberg 200930
Bra utbildning med både bra teoridelar och genomtänkta praktiska övningsmoduler. En flexibel utbildning med
möjlighet till frågestunder under tiden och mycket egna arbetsmoment mellan teoripassen. Rekommenderas varmt!
Kunnig kursledare som är mycket lyhörd för varje moment och inger ett stort lugn.
Ingela Johnzon 200930

