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Dette sier tidligere kursdeltagere  
 

Kurset har gitt meg troen på å komme meg videre, og gitt meg mange tanker til refleksjon. 

Kristin er åpen, engasjert, full av energi og bryr seg om oss. Kurset har absolutt overgått 

mine forventinger. 

Kurset har hjulpet meg å finne ut av hva jeg vil og ikke vil i fremtiden, og gitt meg en rekke 

verktøy jeg kan bruke fremover. Et veldig profesjonelt opplegg og høy kvalitet over både 

kunnskaper og formidling. 

Jeg synes alt ved dette kurset var veldig bra. Kristin er 

imøtekommende, systematisk og flink til å få alle til å 

engasjere seg. Kurset ga en god balanse mellom foredrag og 

øvelser. 

Kurset har gitt meg nytt påfyll og ro, og et håp om at ting 

kan endre seg til det bedre. Kristin utstråler en trygghet og 

indre ro, og det er tydelig at hun bryr seg om deg og 

hvordan du har det.  

Et flott kurs som har gitt meg verdifulle teknikker til å hjelpe 

meg videre. Kristin utstråler trygghet og vennlighet, gjør seg tydelig forstått og forklarer 

godt. Flott opplegg!! 

Etter mange år på feil spor har dette kurset gitt meg verktøy og energi til å bevege meg 

forover. Alle mine forventinger er møtt. Tusen takk tusen takk tusen takk!! Kristin er 

sympatisk og observant og med nydelig stemme. Den fødte kursleder. 

Kurset har bevisstgjort meg hvor jeg står og hvor jeg vil, og gitt meg redskaper til å komme 

dit. Kristin er en veldig god kursleder. Hun gir hver og en ro til å jobbe innover.  

Kurset har gjort meg mer bevisst på valgene jeg må gjøre for å nå målene mine. Kristin er 

veldig god kursleder, godt organisert og godt forberedt.  

Kurset har gjort at jeg har kommet i kontakt med meg selv, fått inspirasjon og nye ideer til å 

gå videre. Kristin er kunnskapsrik med bena på jorden. Hun har god evne til variasjon og til å 

skape trygghet i gruppa.  

Kurset har gitt meg verktøy som er enkle å bruke i hverdagen. Kristin er en dyktig dame, som 

har mye personlig erfaring å dele.  

Dette kurset har gjort meg tryggere på egne valg og mer hel. Jeg likte spesielt prosessen med 



Kristin A. Norenberg 
Selvutvikling – Healing – Kanalisering 

 kristin@norenberg.com – 909 87 124 -  www.norenberg.com  

2 

å finne målet for hva jeg ønsker – drømmen min. Som kursleder er Kristin tillitsvekkende, 

interessant og balansert.  

Jeg har blitt mer bevisst gjennom dette kurset. Også fått nyttige verktøy å jobbe med. God 

variasjon mellom teori og praksis. Kristin er dedikert og rolig, og har ledet meg behagelig 

gjennom dagene.  

Kurset gjør at jeg nå er klar for å ta mine drømmer ut i «action.» Jeg har fått teknikker som 

gjør at jeg håndterer en del av de vanskelige følelsene. Kristin er spennende og god til å 

eksemplifisere. Hun ga mye av seg selv.  

Gjennom kurset har jeg lært å se ting fra en annen side, og jeg har fått teknikker og metoder 

til å takle ting bedre. Kristin er veldig naturlig, engasjert og kunnskapsrik. Hun har tydelig et 

brennende engasjement for det hun driver med.  

Kurset har gitt meg mange, nye redskaper for lettere å kunne takle livets utfordringer, og for 

å kunne leve et mer harmonisk liv. Kristin er varm, tydelig og strukturert. Hun gir av seg selv, 

og egne opplevelser og erfaringer.  

Kurset har åpnet øynene mine for mye spennende. Liker Kristins kombinasjon av 

bakkekontakt og spirituell, fornuft og vidsyn. Viser stor innsikt i omfattende og spennende 

temaer. Hun er hyggelig og inkluderende, rolig og strukturert. 

Gjennom kurset har jeg blitt bevisst på sider jeg ønsker å jobbe mer med. Kristin er 

engasjerende, til stede og kunnskapsrik som ønsker oss bare det beste.  

Kurset har gitt indre påfyll og noen aha-opplevelser. Det er fint sammensatt, og jeg har lært 

mye denne helgen som jeg tar med meg videre. Kristin er engasjert og god 

pedagog/formidler. Hun er interessant og morsom! 

Kurset har gitt meg gode verktøy til å nå mål, bli bevisst 

på hva som er viktig i livet mitt, og verktøy til å hente 

inn energi og positivitet. Som kursleder er Kristin 

behagelig og åpen.  

I løpet av helgen har jeg fått masse positiv energi. Jeg 

har funnet nye måter å tenke på og føler meg oppløftet 

og glad. NLP øvelsene har vært fantastiske. Alt har vært 

helt topp og jeg vil anbefale kurset til alle som trenger 

påfyll. 

Kurset har hatt stor verdi, da det ga meg akkurat det jeg 

trengte. Jeg har fått konkrete svar og arbeidsredskaper som jeg kan bruke fremover – og 

som gjør meg trygg på at jeg når målene mine.  
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Kristin er interessant og morsom og god til å lære fra seg. Kurset var variert og spennende.  

Kurset ga en flott balanse mellom øvelse og informasjon. Fått masse inspirasjon og verktøy 

jeg ønsker å jobbe videre med. Det var veldig givende at Kristin ga så mye av seg selv, og 

kom med praktiske eksempler fra eget liv. 

Kurset har gitt meg større bevissthet og nye innfallsvinkler. Kristin er en entusiastisk, 

inspirerende og flink kursleder som delte av egne erfaringer.  

Som kursleder klarte Kristin på en bemerkelsesverdig måte å holde min konsentrasjon oppe 

gjennom hele kurset, til tross for at det gikk mange timer og var et tett program. Veldig bra 

Kurset har hjulpet meg å konkretisere og tydeliggjøre målene mine. I tillegg har det gitt meg 

verktøy som kan brukes for å nå disse. På kurset var det absolutt noe for alle. Det var lett å 

relatere seg til det Kristin snakket om. Veldig pedagogisk opplegg med god vekting mellom 

forelesning og aktiv deltagelse fra oss. Det var ikke noe problem å være helt til stede i alle 

timene hver dag. Kurset var spennende og du holdt oss interesserte hele veien! 

Kurset kom i en periode hvor jeg har stort behov for verktøy i en krevende hverdag. Alle 

mine forventinger og mer til er oppnådd i løpet av helga. Kristin er kunnskapsrik og dyktig i 

mormidlingen av kursets innhold. I tillegg hyggelig og spennende person, med en 

inkluderende væremåte.  

 


