1. Hvordan kom du i kontakt med Cathrine?
Vi ble anbefalt Cathrine gjennom venner og har i første omgang gått til henne for egen utvikling.
2. Hva var det som gjorde at du ønsket å foredle/ jobbe med energien i boligen deres?
Vi ønsket å starte på nytt. Rense og balansere energien som var i egen bolig, fritid og på jobb.
3. Hvordan var energien i boligen før foredlingen?
En følelse av uro. At man ikke hadde «landet» og nok med en del historisk energi i veggene som vi
ønsket å balansere eller kvitte oss med.
4. Hvordan var det å ta imot Cathrine i boligen din?
Cathrine er en meget behagelig og imøtekommende person. Hun gir en trygghet i prosessen fra første
steg inn i boligen. Man ser at hun har en genuin interesse og glede for det hun gjør.
5. Hvordan var opplevelsen med å gå rundt i boligen sammen med Cathrine?
Det var en rolig og behagelig opplevelse hvor hun inviterte til god dialog og forståelse.
6. Hvilke endringer ble gjort?
Vi endret på plassering av møbler og satte opp tydelige grenser rundt boligen. Fritid og jobb ble det
det gjort tilsvarende.
7. Hvordan var energien etter besøket og hvilken betydning har det for deg nå?
Vår bolig er nå enda mer et sted for ro. Hvor hele familien kan hente ny energi og slappe av etter en
lang dag på jobb og skole. Vi føler alle at vi er akkurat der vi skal være. Fritid og jobb soner har fått
den samme roen. Vi føler at arbeidet som ble utført av Cathrine har bidratt til et nytt og bedre liv
privat og på jobb.
8. Hvordan var opplevelsen av å gå gjennom uteområdene sammen med Cathrine?
Veldig spennende å gå gjennom uteområdene. Energien rundt oss er ikke alltid fylt med det vi ser. Vi
har merket stor forskjell etter Cathrine var hos oss.
Har du noen tilbakemelding til Cathrine – ris og ros tas imot med stor takknemlighet.
Vi er og blir for alltid takknemlig for den jobben Cathrine har gjort ved å veilede til egen forståelse og
den positive forskjellen i energi som hun har bidratt med både privat og i jobb sammenheng.
«Par i 50 årene med 2 ungdommer. Enebolig fra 1967, hytte fra 1958 og næringslokale fra slutten av
1800 og begynnelsen av 1900 tallet»

