
Et 6 måneders gruppe mentorforløb, til dig der med lethed og glæde 
– men også med dedikeret indsats, vil skabe det succesfulde liv og den

blomstrende forretning, du fortjener.

Forandringscoach og kreativ business mentor Rikke Kirk præsenterer
mentorforløbet: 

VED RIKKE KIRK



Forestil dig at du de næste 6 måneder, ville kunne flytte dit liv og din virksomhed fra "ok" til

"FREAKING FANTASTISK!"

Hvordan ville det føles at se kunderne strømme ind i din virksomhed og vil HAVE dig, og det

du tilbyder?

Du ser det hele tiden: Alle mulige der poster opslag om hvor meget de har tjent i deres

virksomhed, alle dem der tager på fede rejser. Dem der har masser af fritid til at lave sjove

ting. Dem der dag efter dag er synlige i dit ”feed”, og som har en masse på hjerte. Og dem

som har knækket koden, og kan nøjes med at arbejde 3 dage om ugen, og tjene kassen

alligevel.

Du selv kæmper med at få samme følelse og oplevelse af succes, hvor du er økonomisk fri til

at kunne købe den bil du har lyst til. Bo i den bolig du drømmer om. Tage på fede ferier til

sydens sol, eller på ski i alperne. Købe en dejlig lejlighed til dine store børn. Give din familie

spændende oplevelser for livet. Have mere fritid til at være sammen med dem du holder af.

Give til velgørenhed. Investere og spare op.

Du mærker faktisk en smule stress over at alle mulige andre drøner derudaf, mens du føler

du står i stampe, selvom du faktisk bruger meget tid på at markedsføre dig selv, og udvikle

dine services.

Du hører mange investere i dyre mentorforløb, og virkelig skaber resultater, og ville ønske du

havde råd til at købe den mentor du har hørt om, som du ved ville kunne give dig det sidste

puf du mangler, men har ikke lige de +100.000,- det ofte koster.

Du har suget til dig af alt hvad der er tilgængeligt billigt og gratis på nettet, og du kan se det

faktisk har hjulpet dig, men også at det tager tid, og at resultaterne ikke ligefrem betaler

ovenstående drømme og ønsker.

Der er perioder hvor du tvivler på om det ikke bare ville være lettere at tage et lønjob, med

den sikkerhed der følger (men også mangel på frihed til at bestemme selv).

Dit nye livstarter nu! 
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Du kunne rigtig godt tænke dig:
At få mere stabilitet, i stedet for den ustabilitet du kender alt for godt.
At føle dig tryg og sikker økonomisk, da det giver mavepine at skulle spinke og spare
for at kunne betale regningerne, eller at din indtægt er meget svingende.
At føle den frihed og de muligheder, som flere penge ville kunne give.
At kunne give dine kære fede oplevelser.
At være gældfri.
At dit liv skal være præget af gejst, glæde, passion og give mening, og at du ikke
skulle arbejde så mange timer. 
At kunne bruge mere tid sammen med dem du holder af.
 

Denne 6 måneders proces vil omprogrammere din tænkning og din adfærd, så du endelig
får skabt de resultater du fortjener, uden alt selvsabotagen, overspringshandlingerne og
følelsen af at vælte rundt mellem hundrede forskellige processer på een gang, uden den
rette struktur og de ønskede resultater.

Slut med at tvivle på dig selv, og holde dig selv nede.
Arbejd på dit selvbillede med guidede  meditationer og  selvhypnose, så du endelig
kan træde op og tage din plads, så du kan hjælpe flere mennesker med dine ydelser
(og tjene mere).

      Lær at bruge dine fejl som steppingstones for (endnu mere) succes.

Forstå, hvordan din hjerne f * ck´er med din virksomhed - og dit liv - og hvordan du
hacker det, så du ændrer din hjerne til at være en løsningsorienteret idé-generator, i
stedet for en sabotør, der bremser dine fremskridt.

Skab en forretningsplan, der tiltrækker de rigtige kunder, og det vil få dig til at boble
af glæde, fordi den er bygget på dine kerneværdier og din passion og din autenticitet.

Fjern begrænsende overbevisninger om dit formål og din mission i livet, og træd op
og ind i lyset og aktiver dit ubegrænsede potentiale, hvor du vil vågne op om
morgenen med en følelse af tilfredshed og stolthed over at du endelig er på rette vej.

ADVARSEL: Du risikerer, at ikke kun din virksomhed, men hele dit liv vil  få et løft,
og du vil føle dig mere glad og tilfreds i din hverdag!



Her er hvad du får:
 

Først: 3 dages kick off 
på det 5 stjernede 
luxushotel Alsik 

i  Sønderborg
 

3 intense dage med fokus på udvikling af dig 
og din business.

 
Du bliver vartet op med fuld forplejning, og tid

til at gå i  spa og wellness efter dagens
program.

 
Masser af dyb proces, ideudvikling, og

problemløsning.
 

DU får bygget dit fundament
 

Herefter 6 måneders Mentorforløb, hvor
du holdes til ilden, og skaber resulater!

NEXT LEVEL BUSINESS, 
I NEXT LEVEL RAMMER

FORDI DU FORTJENER DET BEDSTE!

FACILITATOR MED 15 ÅRS ERFARING:
TRANSFORMATIONS COACH RIKKE KIRK
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DER ER KUN 10 PLADSER IALT!
Så træf en BESLUTNING, og haps din plads nu!

Indholdet i modulerne:
 
 
Opbygning af fundamentet, der vil tiltrække de relevante kunder.
For at være tydelig i din branding, må du være tydelig i dig selv. Hvad står du for? Hvad er
dine kerneværdier? Hvem er dine ideelle kunder? Hvem skal IKKE være dine kunder?
Du får lavet en skabelon, så du altid kan kommunikere målrettet til dine yndlingskunder,
og levere lige præcis de løsninger de har brug for, og blive en powerfuld kundemagnet.

Forstå hjernen, og hvordan den f * ck´er med din business (og dit liv), og hvad du gør ved
det.
Her vil du lære hvordan du skal bruge din hjerne, træne din  hjerne, dit mindset og din
tænkning, på en måde, der understøtter dig i stedet for at sabotere dig. Du vil også lære
at lave "hjerne-smart"  markedsføring, der vil omgå dine kunders frygt og tvivl, så de føler
sig trygge ved at købe fra dig.

Selvsabotage
Overspringshandlinger, indre negativ selvsnak, manglende energi, håbløshed, frustration,
er alle følelser og oplevelser der dukker op i forandringsprocesser.
Du lærer hvorfor du gør det, og hvordan du stopper det.

Mental clearing og oprydning.
Du vil få et 360 ° tjek af dit liv, og de forskellige livsområder, og få et overblik over, hvor
tilfreds (eller ej) du er med de forskellige områder. Du vil opdage hvor dine blokeringer og
ukonstruktive overbevisninger er, så du nu kan beslutte, hvad der skal ske med disse
områder, og give slip på, hvad der ikke længere tjener dit højere formål.
 
Dit nye jeg
For at bryde  "glasloftet" for, hvad du kan opnå i dit liv og forretning, skal du arbejde
”indefra og ud” med dit mindset, så det ikke bliver dine gamle paradigmer, der holder dig
tilbage fra dit fulde potentiale.
Du får udformet et kraftfuldt og inspirerende ”visionstatement”, der vil blive et
pejlemærke mod dit nye liv og succesfulde virksomhed.



Få mere fra hånden på kortere tid
I dette modul lærer du strategier, der fordobler eller endda tribler din
produktivitet og dermed dine resultater, uden at føle stress.
Så gør dig klar. Dette vil hjælpe dig til at nå dine mål hurtigere, end du troede
muligt.

Innovation, problemløsning  og kreativ skabelse.
I dette modul lærer du problemløsning  på en helt ny måde, baseret på
videnskab  fra et Ålborg universitet. Metoden kaldes "Den kreative platform".
Og dette er en metode, der forstyrrer de gamle tankemønstre og  lader din
hjerne åbne op for nye typer ideer, som du aldrig ville være i stand til at få
adgang til uden denne  teknik.
Du vil finde løsninger på dine  problemer, og få helt nye ideer til, hvordan du
går videre med din virksomhed.

Lær "Fiske model sprogkoden" til din  perfekte kunde, ved at præcisere dine
"kunde avatarer".
Det er vigtigt, at du ved præcis, hvem din ideelle kunde er, så du kan tale til
hans/hendes drømme og håb, frygt og frustrationer, så du ikke spilder din tid
på de "forkerte" mennesker.
Dette er også et værktøj, der hjælper dig med at stå stærkt i mødet med
eventuelle ”haters” og forstå, hvorfor haters er en god ting, og bevis for at du
gør det rigtige.

Konkretiseringer af dine mål
I dette modul lærer du, hvordan du sætter mål og når dem.
Du vil arbejde på forskellige typer af mål. Både de mindre, men helt sikkert og
især også de store - De "umulige" mål. Dem du har svært ved at forstå er
mulige, der hvor du står idag.

Goalmapping 
Denne metode er udviklet af Brian Mayne.
Goalmapping er en ”hjernesmart” måde at arbejde med målsætninger på. Den
aktiverer begge hjernehalvdele - den  matematiske/logiske, og den
kreative/følehjerne, og dette vil hjælpe dig med at holde dig på sporet og
holde fokus, på rejsen mod dine drømme og mål.
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Sæt fri ritual
Dette er en proces, hvor du slipper tanker, vaner og adfærd der ikke længere
støtter dig. Du bliver guidet gennem processen, med visualisering gennem
meditation, der tapper ind i din underbevidsthed. Efter denne proces, vil du
føle dig lettet og fri til at udfolde den bedste version af dig selv.

Meditationer og affirmationer 
Gennem hele forløbet vil du have adgang til meditationer og affirmationer til
at starte dagen, og sætte intentionen, såvel som aftenmeditationer, alt
sammen kreeret for at aktivere de neurologiske forbindelser, som er
nødvendigt for at skabe de nye vaner, mønstre og overbevisninger som vil få
dig til at tage kvantespring i dit liv.
 
Leadgenerering og det gode salg
Du lærer hvordan du med de sociale medier, kan ekspandere din forretning,
uden at bruge en krone på annoncering, og mangedoble dit salg.
Målet er at du som et minimum har tjent din investering hjem på 6 måneder!
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Det siger tidligere deltagere:

Jeg fik meget mere med end jeg turde tro

Noget af det bedste er ENERGIEN!
Energien fra Rikke, som påvirkede os alle, så vi alle satte
noget vigtigt på dagsordenen. Vi havde hver især noget
at arbejde med, og Rikke hjalp os med at inddrage
hinanden, så vi kunne lære af hinandens processer.

Der kom brugbare redskaber på bordet, som man kunne tage
med sig hjem og arbejde videre med.
Omsorg og forståelse: Hvorfor kæmper jeg med mit projekt, og
hvordan kommer jeg videre, både personligt, og i forhold til min
forretning?

Rikke er en ener!
Rikke har en kæmpe viden, som hun er fantastisk til at formidle
videre. Hun er tålmodig og nysgerrig, varm og åben, sprudlende og
forstående. Hun var fantastisk til at få os til at føle os trygge i den
proces vi hver især gik igennem.
- Jeanette Frederiksen

Sanger/Sangskriver
musikkonsulent v. Making Music
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Det siger tidligere deltagere:

Jeg blev virkelig motiveret til at arbejde med mig selv 
og min virksomhed

Rikke har virkelig været en stor inspiration for mig, og hun besidder en
stor faglig viden, som vidner om og giver mig tillid til at hun ved hvad hun
snakker om.

Rikkes gode humør og høje energi niveau, giver et positivt læringsmiljø,
og en stor glæde og fremdrift.

Jeg glæder mig til at skulle afsted igen hos Rikke.

Trine Just
Karriere coach og foredragsholder, underviser, udviklingsekspert,
forfatter, ICF Coach
Ejer af firmaet Just job
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Denne weekend forandrede mit liv og mit livssyn helt

Det siger tidligere deltagere:

Jeg fik en helt ny energi, gennem Rikkes undervisning
af hjernen funktion.
Jeg oplevede så mange a-ha oplevelser, og mit håb for
at finde tilbage til livet efter et længerevarende stress
sygdomsforløb blev tændt igen.

Rikkes forløb gav mig mulighed for at lave denne virksomhedsplan om til
min rejse tilbage til livet, efter tiden med stress, samt håbet på at jeg kan
nå mine drømme, på trods af stressen.

Det var for mig et nyt liv, da jeg gik ud ad døren med redskaber og
forståelse af mig selv, på en helt ny måde.
Jeg bruger det dagligt, og endda også til klienter som sidder samme sted
som jeg sad.
Jeg har stadig prøvelser. Men alt hvad jeg satte mig for den weekend er
sket!

Rikke som underviser er super spændende, og jeg bruger gladeligt hendes viden,
når jeg har brug for det.
Hun er som et opslagsværk - altid en ide til at komme videre med hvad end det
drejer sig om.
Jeg skal med igen. For nu kan jeg holde fokus på min virksomhed, og jeg ved jo at
disse redskaber hjælper mig til at skabe det liv jeg ønsker.

               Rikke og hendes forløb får mine bedste anbefalinger
 

Hanne Sowinsky
Psykoterapeut, Parterapeut, og Reikimester

Reikicenter Thy.
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Det siger tidligere deltagere:

Det var en weekend der gjorde en stor forskel 
for alle os der deltog

Jeg fik en større forståelse af mig selv om min virksomhed.
Jeg fik nogle gode redskaber, der den dag idag er med til at jeg kan
fastholde mine planer. Hvilket har givet større vækst, som tydeligt
ses på bundlinjen.

Noget af det jeg husker bedst, er de super fede refleksioner, som vi
som gruppe kom igennem med Rikke.
Der var en god blanding mellem undervisning og gruppearbejde.

Det var en meget intens weekend. Men Rikkes måde at flette teori
sammen med praktiske gruppeøvelser, gjorde at energien i gruppen
hele tiden var i top.

Jeg har taget meget med fra dette kursus. Men noget af det største har været
det, at vi efterfølgende har hjulpet hinanden indbyrdes i den lukkede fb gruppe,
til at fastholde os de mål vi satte os på kurset, samt dele medgang og modgang.

Michel Saxmose
Møbler og Design
Domus Danica
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Online testimonials:



       Bonus #1:
Next Level Makeover foto shoot
I løbet af disse 6 måneder, vil du finde ind til en ny og opgraderet
version af dig, som er klar til at indtage verden.
Du vil ikke blot opgradere dit indre selvbillede. Du vil også
opgradere dit nye look, som understøtter dit nye selvbillede og
personlige brand.
Fotograf og Make-up artist Bente-Mai Wøldike sørger for at få det
allerbedste frem i dig. 
Du får lagt make-up (er du mand: Knap så meget make-up), og
ordnet hår (du bruger dit eget tøj).
Du får rettighederne over billederne, og kan bruge dem
professionelt eller privat, som du vil.
VÆRDI: 12.500,-
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BONUSSER:

Bonus # 2:
Clairvoyance session 1:1 med Gitte Frydensbjerg:
Hvad er dit sjælsformål, og hvordan bruger du det til at skabe det liv du ønsker? 
Få forløst gamle blokeringer, der ubevidst holder dig fast.
Gitte er efter min overbevisning, én af landets skarpeste clairvoyanter.
Hun kan noget ganske særligt, og alle jeg har haft sendt til Gitte, har været blæst bagover, over hvor
fantastisk en oplevelse det har været, og hvor godt det spiller sammen med den udviklingsproces der er
igang.
VÆRDI: 1700 kr.

Bonus # 3:
Minikursus: Sådan får du flere følgere OG tjener penge på din Instagram-konto. 
Øg din omsætning markant med den rigtige Instagram strategi.
VÆRDI: 975,- kr

Bonus # 4: 
Get organized
E learning modul, der fokuserer på personlig effektivitet, så du kan bruge mere tid på det du virkelig elsker.
Værdi: 1250,-

Bonus #5: 
Shadow release proces
Dette er en proces, der afdækker dine "skygger" og introducerer dig for "de 4 søjler af bevidsthed", der
forvandler negativ selvsnak og tvivl til lys og handlekraft. 
VÆRDI: 1100,- kr.

EXTRA værdi du får på bonusser, ved fuld betaling:
17.525,00 kr.

Der er en masse lækre bonusser til dig, der ikke betaler i rater:



Bonus #1: Next Level Make Over foto shoot - Dit nye look, som understøtter dine
store drømme og ønsker, og dit nye selvbillede. 

Bonus #2:  Clairvoyance session 1:1 med Gitte Frydensbjerg.
 

Bonus #3: Minikursus: Sådan får du flere følgere OG tjener penge på din Instagram-
konto. 

 
Bonus #4: Get organized - E learning modul, der fokuserer på personlig effektivitet,
og dermed mindre stress.

 
Bonus #5: Shadow release proces der forvandler negativ selvsnak og tvivl, til lys og
handlekraft. 

Samlet værdi: 17.525,00 kroner
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SAMLET OVERSIGT OVER BONUSSER:



DETTE FÅR DU:

3 dages kick off på 5 stjernet luxus hotel.
3 meget intense dage, hvor vi både kigger dybt indad, og bagefter udad. Hvor du får bygget et
stærkt fundament for dit næste niveau i din forretning.

Undervisningen bygger på neurovidenskab, og aktiverer hele hjernen, så det du lærer bliver
siddende, krydret med dybdegående refleksioner og enkelte guidede meditationer, der giver dig
kontakt til din underbevidstheds skjulte kræfter, så du kan åbne for muligheder, du ubevidst
afskærer dig selv fra.

Der vil være forskellige energizers i form af bevægelse/dans og walk and talk´s.
Der vil være gruppearbejde, hvor man hjælper og inspirerer hinanden.
Når du har fået ryddet op på de indre mentale hylder, får du lavet din nye forretningsplan.
Og her kommer du til at arbejde med "hjernesmarte" processer, der giver dig adgang til din
ucensurerede kreativitet, gennem sjove øvelser, der snyder din hjernes programmering, så du
ikke blokerer for din kreativitet og de ideer du ellers aldrig ville have fået adgang til.

Når du har fået løst diverse knuder op, med "Den kreative platform", finjusterer du din plan, og
den gennemgår nu en 360° analyse, via De Bono´s tænkehatte processen. Dette foregår i grupper,
og er en meget givende proces, der afslører styrker og svagheder i din plan.

Det er meget kraftfulde processer, og mange oplever dybe forløsninger af gamle overbevisninger,
og flere har oplevet at det påvirker hele deres liv, på en positiv måde
- også i privaten.

Der er naturligvis fuld forplejning hele vejen. 
Så det ENESTE du skal, er at være tilstede, suge til dig, processere, fokusere på DIG og din
business, og nyde.

Hvad angår nydelse: For at hele dig bliver løftet energetisk, så du inspireres til at tænke og
drømme STORT, er der efter dagenes undervisning adgang til hotellets luksus spa og wellness
afdeling. Ligesom du også kan vælge at starte dagen med yoga ledet af hotellets interne
yogainstruktør, med udsigt over hele Sønderborg og havet.
Det er tanken at du virkelig skal integrere følelsen af rigelighed og muligheder helt ind på
celleplan.
Du kan også vælge sidde på hotellets bar eller i lounge området og nyde et glas god vin med de
andre deltagere, eller hvad du nu lyster.

Inden vi tager afsked med hinanden, vil du være SUPER inspireret og motiveret til at eksekvere på
dine mål og drømme, og du har lavet en klar og tydelig køreplan, så du ved præcis hvad dine næste
skridt er.
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DETTE FÅR DU:

Efter Kick off, får du lige december måned til at jule igennem, med dem du holder af.
I Januar går vi igang med 6 måneders fortsat rejse mod dine mål.
Du bliver holdt til ilden, så du ikke falder tilbage i gamle vaner, og lader de gamle mønstre
overtage dit liv igen.

Jeg samler på glade og tilfredse kunder, og min intention er at I alle skal nå jeres mål, og mere til.

Der vil hver måned være et tema du skal arbejde i dybden med, som relaterer til processen om at
opgradere din business og dit liv.
Der er liveundervisning 2 x pr. måned.

Du får adgang til en lukket fb gruppe, hvor I løbende får opgaver og challenges der udfordrer,
udvikler og holder dig skarp. Men også hvor I kommer til at heppe på hinanden og støtte
hinanden, både når I oplever succes´er og når der er udfordringer. 

Derudover har du FRI adgang til coaching af mig, hvis du støder på udfordringer du har brug for
sparring på. Dette foregår telefonisk efter aftale.

Der vil ca. midtvejs være et "get together træf" med endags workshop og opsamling samt nyt
boost.

Skal du med på dette hold
Og få skabt fundamentet, der får DIN business til 
Next Level med det rette Blueprint?

Jeg er SÅ klar til at facilitere den fedeste rejse, og håber
at se dig.

Har du brug for en afklarende samtale, 
så kontakt mig på 3160 3232. Så vil jeg hjælpe dig til at
finde den vej og de muligheder der er bedst for dig, der
hvor du står lige nu.



Next Level Makeover foto shoot - Dit nye look, som understøtter dine store drømme og
ønsker, og dit nye selvbillede. 

Clairvoyance session 1:1 med Gitte Frydensbjerg.

Minikursus - Sådan får du flere følgere OG tjener penge på din Instagram-konto. 

Get organized - E learning modul, der fokuserer på personlig effektivitet, og dermed
mindre stress.

Shadow release proces der forvandler negativ selvsnak og tvivl, til lys og handlekraft. 

PRISEN:
For denne transformerende rejse på et halvt år, er din investering 39.900,- 

Oveni får du for 17.525,00 kr. ekstra bonusser. 

Samlet værdi inklusive bonusser: 57.425,- kr. til dig!

Betal på een gang og få adgang til de fede bonusser:

 

 

DIN INVESTERING FOR ET HALVT ÅRS UDVIKLINGSFORLØB:
39.900,-

Betalingsplan:
Depositum for at sikre din plads: 5000,- 
Herefter 12 x 3100,- 
eller 6 x 5900,- i månedlige rater.
Første ratebetaling d. 1.1.22.

Indsæt betaling på flg. konto:
9860 - 0000290505
Eller MobilePay: 31603232
Mrk: Navn og Efternavn + Next Level
Priserne er ex moms. og er fradragsberettigede.
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Følg dine drømme
De kender vejen!
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Praktiske detaljer:
Hvor? 

Kick off på Hotel Alsik, Nørre havnegade 21-25, 6400
Sønderborg

 
 

Hvornår?
Kick off på Alsik fra d. 11.11.21 kl 9.00 til d. 13.11.21 kl

17.00
Derefter onlineforløb med start mandag d. 3.1.22

Afsluttes 1.7.22
 

Garanti
Hvis du ikke føler du har fået noget ud af kick off weekenden, så

får du alle pengene tilbage uden betingelser!
 

Jeg har lavet denne business workshop i 9 år, og har kun haft
tilfredse kunder. Og vil gøre mit til at du bliver den næste!

Er du KLAR!?!

Jeg er klar til at tage DIG med til 

Next Level!

Kontakt mig på 31603232
hvis du vil tilmeldes dette unikke forløb

Ønsker du at sikre din plads med det samme: 
Overfør depositum på 5000,- til mobilepay

på dette nummer.


