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Ved Rikke  Her tz

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 øvels-
er i mindre netværksgrupper, bliver du præsenteret for mange forskel-
lige dimensioner indenfor 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 OG 
SPIRITUEL

Om  Det Spirituelle Business Netværk

Det Spirituelle Business Netværk er for alle, som ønsker at møde andre 
ressourcestærke, åbne og ambitiøse karrieresjæle, som har samme inter-
esse og ønske om at vokse som bevidst menneske og gøre en forskel i 
erhvervslivet. 

I det Spirituelle Business Netværk får du inspiration til at forene det spiri-
tuelle og det erhvervsmæssige. 

Netværket 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.

Gennem oplæg fra inspirerende gæsteundervisere, undervisning af Rikke 
samt øvelser i mindre netværksgrupper, bliver du præsenteret for flere 
forskellige dimensioner indenfor business og ny spirituel viden. 

Du får mulighed for at præsentere dig selv og din virksomhed i mindre 
grupper, samt efter eget valg, at dele ud af din spirituelle tilgang til livet 
og i dit virke. 

Det Spirituelle Business Netværk er et energifyldt åndehul, der giver dig 
inspiration, fællesskab, ny viden og brugbare værktøjer til at forbedre nu-
værende og ønskede resultater.



“MANAGEMENT
ER AT GØRE

TINGENE RIGTIGT, 
LEDELSE ER 
AT GØRE DE

RIGTIGE TING.”





OMGIVELSER
Freden

Alle 6 netværksmøder afholdes i vores egne skønne omgivelser på Freden

Datoer for Det Spirituelle Business Netværk: 
 
1. Mandag den 24. april kl. 15.30-20.30
2. Mandag den 26. juni kl. 15.30-20.30
3. Mandag den 14. august kl. 15.30-20.30 
4. Mandag den 9. oktober kl. 15.30-20.30
5. Mandag den 27. november kl. 15.30-20.30 
6. Mandag den 8. januar kl. 15.30-20.30

Pris og tilmelding: 
Kr. 18.995,- eksklusive moms.
Tilmelding er bindende for alle netværksmøderne. 

Prisen inkluderer 6 netværksmøder, undervisning af Rikke og
gæsteundervisere, the, frugt og lækre snacks samt let middagsanretning. 

Ønsker du at tilmelde dig, glæder vi os til at høre fra dig på mail 
info@rikkehertz.com.

De bedste hilsner og tons af god energi,

Rikke Hertz Counseling



www.r ikkeher tz . com


