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Det er min vision at bringe det spirituelle ind i erhvervslivet, og
gøre det anerkendt, anvendt og respekteret som et middel til at nå
virksomhedens resultater og dine individuelle mål.
I det Spirituelle Business Netværk får du redskaber og inspiration
til at forene det spirituelle med det erhvervsmæssige.
Gennem oplæg fra gæsteundervisere, undervisning af Rikke,
samt øvelser i mindre netværksgrupper, bliver du præsenteret for
mange forskellige dimensioner indenfor hardcore business og ny
spirituel viden.
Det Spirituelle Business Netværk har til formål at inspirere dig
til at leve et spirituelt karriereliv i overskud og balance, samtidig
med at du skaber stærke relationer og resultater - privat samt
professionelt.

PROFESSIONEL
& SPIRITUEL
Om Det Spirituelle Business Netværk

Rikke Hertz er din gennemgående spirituelle guide i netværket.
På hver netværksaften vil der være oplæg fra dygtige inspirerende
gæsteundervisere, der alle har en spirituel tilgang til deres professionelle karriere.
Efter hvert oplæg inddeles gruppen i mindre netværksgrupper,
hvor du får mulighed for at præsentere din virksomhed, modtage
sparring fra de andre deltagere, samt efter eget valg at dele ud af
din egen spirituelle tilgang til livet.
Netværket sigter mod at skabe relationer og forretningsmæssige bånd deltagerne imellem, da vores indbyrdes forskelligheder
skaber grobund for mange nye erkendelser og forandringer.
NETVÆRKETS MEDLEMMER
Det Spirituelle Business Netværk består af ressourcestærke, spirituelle personer, som alle er nysgerrige, søger inspiration og støtte
til at forene det spirituelle med det erhvervsmæssige på bedst
mulig vis - og skabe vækst og fremdrit.
Netværket er åbent for alle, som ønsker at møde andre spirituelle, åbne og ambitiøse karrieresjæle, der har samme ønske om at
vokse som menneske og gøre en forskel.
Det Spirituelle Business Netværk er et energifyldt åndehul, der
giver dig inspiration, fællesskab, ny viden og brugbare værktøjer
til at forbedre nuværende og ønskede resultater.

“MANAGEMENT
ER AT GØRE
TINGENE RIGTIGT,
LEDELSE ER AT GØRE
DE RIGTIGE TING.”
Cita t: Pete r D r ucke r

RIKKE HERTZ
H ve m e r hu n ?

Spiritualitet handler for Rikke i høj grad om den måde, hun
møder andre mennesker på og lever sit liv - både privat og erhvervsmæssigt.
Rikke er personlighedsjæger, coach og clairvoyant medie. Det er
kombinationen af alle disse elementer, som adskiller hende fra
andre rådgivere.
Hun bruger både sin rationelle hjerne, sin intuition og sin spirituelle side, når hun arbejder. Hun er derfor kendt for at turde se
tingene fra en anderledes vinkel.
Rikke har mere end 19 års erfaring med rådgivning og rekruttering, leder- og organisationsudvikling, samt sparring med mennesker, der ønsker at gå nye veje.
Hendes erfaring og viden indeholder professionelle metoder
til udvikling af mennesker og organisationer, indsigt, forretningsforståelse samt spiritualitet og bevidsthed. Hun har ingen
standardprocedure, når hun arbejder med sine klienter, men bruger de metoder, der fungerer bedst for den enkelte.
Rikke er bl.a. uddannet proceskonsulent, clairvoyant og trance
medie, samt Reiki-mester i healing. Hun er en erfaren bruger
af hypnoseteknikker og værktøjer, samt mentor og konsulent i
forretningsudvikling.

OMGIVELSER
Kurho tel Skodsbo rg

Alle 6 netværksmøder afholdes i skønne og inspirerende lokaler
på Kurhotel Skodsborg.
DATOER i 2019
1.
Torsdag den 7. februar kl. 15.00-19.00
2.
Torsdag den 4. april kl. 15.00-19.00
3.
Torsdag den 6. Juni kl. 15.00 – 19.00
4.
Torsdag den 8. August kl. 15.00-19.00
5.
Torsdag den 10. Oktober kl. 15.00-19.00
6.
Torsdag den 5. December kl. 15.00-19.00
PRIS OG TILMELDING
Pris: kr. 10.000 + moms.
Prisen inkluderer 6 netværksmøder, undervisning af Rikke Hertz
og gæsteundervisere, samt the, frugt og lækre snacks.
Ved hver netværksaften, vil der være mulighed for at tilmelde sig
en efterfølgende middag fra kl. 19.00 – 21.00. Middagen er et
givende netværkselement, som vi anbefaler alle at deltage i.
Prisen for Det Spirituelle Business Netværk inklusiv middag er
kr. 13.000 + moms.
Ønsker du at høre nærmere eller tilmelde dig, glæder vi os til at
høre fra dig på info@rikkehertz.com.
De bedste hilsner og tons af god energi,
Rikke Hertz Counseling
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