Indretning

SPIRITUEL INDRETNING
GIVER STØRRE HARMONI
Med hjælp fra en årtusind år gammel filosofi og med fokus på bestemte områder i boligen giver firmaet Riis
& Hertz i Gl. Holte råd om ændring og optimering af boligen. Ved blandt andet at rydde op og fjerne det visne
og ituslåede kan man opnå forbedring af helbred, økonomi, kreativitet, karriere og parforhold
METTE ANDERSEN

familie og helbred, børn og kreativitet,
visdom og selvudvikling, karriere og
livsvej, rejser og venner. Er der rod,
visne blomster eller ituslåede genstande
i boligen, vil disse blokere for flow i livsenergi, og derfor kan de
med ændres! Fordelene
ved at forøge livsenergien i indretningen er:
At skabe enkle rammer,
der giver energi og
åbner for kreativitet. At
skabe orden der giver
øget fokus på relationer.
Ting som nogen har
gjort sig umage med at
designe, skabe, formgive og udforme har
større energi, vibration
og tiltrækningskraft.
”Vi bruger smukke, specielt udvalgte spirituelle
symboler med en særlig
historie for at påminde
og fastholde fokus på
det, man ønsker at
opnå. Vores mål er at
skabe smukke hjem,
som vi mennesker kan
trives i og som samtidig
virker styrende på de
personlige områder.
Udover at have en visuel effekt i hjemmet, kan udviklingen styrkes og udvikles
på det personlige plan. Vi opholder os
meget i hjemmet, og hvis vi indretter os
med fokus på det, vi ønsker at opnå, er
forbedring mulig. Vi har navnlig fokus
på forandring og fornyelse, som giver

edre relationer, fremgang i karriere og
økonomi og større
personlig udvikling.
Det er noget af det
positive, man kan opnå ved den rette
indretning af boligen med fokus på
livsenergi, harmoni og balance. Det
tilbyder konsulentfirmaet Riis &
Hertz, der betegner Spirituel Indretning som en intuitiv kombination
mellem Feng Shui, æstetik og livskvalitet tilsat nordisk stil og enkelthed.
Feng Shui er en årtusind år gammel
kinesisk indretningsfilosofi, som fokuserer på energi i vores fysiske omgivelser. Den tager udgangspunkt i, at
man indretter hjemmet i egen stil og
udnytter energierne i omgivelserne til
de bedste potentialer.
Boligen inddeles i ni hovedområder:
Rigdom og velstand, berømmelse og
omdømme, kærlighed og parforhold,
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HVEM ER RIIS & HERTZ?
Charlotte Riis har 22 års erfaring med rådgivning om
indretning for virksomheder i form af totalindretning og
rådgivning om møbler, farvevalg, tæpper, gardiner m.m.
Desuden har hun de seneste ti år designet, rådgivet og
produceret boligtilbehør. Riis & Hertz sælger tilbehør, der
styrker og udvikler.
Rikke Hertz har 20 års erfaring med rådgivning af virksomheder, der søger udvikling og vækst. Også mennesker,
som ønsker at udvikle sig personligt og i forhold til næste
karriereskridt, søger Rikke Hertz. Hun har arbejdet med
spirituel rådgivning i otte år, underviser i spirituelt lederskab og har udgivet bogen ”Spirituel – din sjæl kan lede
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Særligt udvalgte spirituelle symboler er
med til at optimere den boligindretning,
som ifølge Riis & Hertz kan ændre vore
liv i positiv retning.

ekstra energi. Derved kan vi blive
en bedre version af os selv med
hjælp fra omgivelserne”, siger
makkerparret bag Riis & Hertz.
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dig til succes” om blandt andet Feng Shui. Rikke Hertz er
coach og mentor samt clairvoyant, healer og medie. Riis &
Hertz bruger både det rationelle, intuitionen og det spirituelle og arbejder målrettet med Feng Shui-indretning hos
private og i virksomheder.
Spirituel indretning koster 3125 kr. for en konsultation
med fokus på særlige områder i boligen. En gennemgang
af ni hovedområder i boligen med afsluttende rapport,
hvor der anbefales farver, materialer og indretning vil prisen være 10.000 kr.
www.rikkehertz.com/indretning

Rikke Hertz (tv) fra TV-programmet ”Nærkontakt ” på Kanal 4 og
Charlotte Riis rådgiver om indretning af boligen, så beboerne opnår
velvære og succes.
Foto: Jakob Kirk von Lotzbeck

