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Mød Danmarks
nye porno-ægtepar

Kroatiens ø-paradis

Blev fundet ved en
skraldespand
– ejer i dag et slot

CLAIRVOYANTE
RIKKE
RÅDGIVER
TOPCHEFER

JEG ER SPIRITUEL ERHVERVSRÅDGIVER
Rikke Hertz blev som barn
fundet ved en skraldespand
i Sydkorea. Nu har hun købt
et slot, lejet en pragtvilla og
underviser chefer i toppen
af dansk erhvervsliv

Sagde op og
mistede alt
Før Rikke sprang ud som spirituel rådgiver, var
hun direktør og medejer af et rekrutteringsfirma,
da hun natten til 3. august 2010 vågnede og
besluttede, at hendes mål fra dette sekund
skulle være at bringe spiritualiteten ind i erhvervslivet.
– Jeg havde hidtil altid brugt mine spirituelle
evner og åbne kanaler til det spirituelle univers,
men jeg havde skjult det og kaldt det noget
mere business-sagtigt. Nu besluttede jeg, at jeg
ikke længere ville lyve. Jeg lovede mig selv, at
jeg fremover ville være autentisk, modig og stå
ved det, jeg gjorde.
Da det blev morgen, kørte Rikke derfor ind på
arbejde og sagde sit job op. Kort efter stod hun
på p-pladsen kun med sin håndtaske.
– De smed mig ud, og de tog ALT, min bil,
min computer, min mobiltelefon, min løn. Jeg fik
ikke en krone, for de blev vrede på mig, for jeg
havde jo været en succes og tjent mange penge
til virksomheden, og nu ville jeg kunne bruge det
til at starte min egen spirituelle virksomhed.

TEKST: MARIE LADE
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un blev fundet ved en skraldespand i Sydkorea.
Syg af langvarig sult og leverbetændelse blev hun 15
måneder gammel adopteret og kom til Danmark. Det var
i 1973. Hendes danske familie døbte hende Rikke Hertz.
Vi finder hende for enden af en lang, snoet grusvej ved Rude Skov i
Holte. Efter et liv, hun selv beskriver som ’en lang, sej og smertefuld
kamp’, har hun fundet sin karrierevej og nået en stor del af de mål og
drømme, hun havde håbet på.
Nu står hun her. Ved en gigantisk villa i den nordsjællandske skov.
Det er den tidligere Saxo Bank-direktør og rigmand Lars Seiers villa,
som hun har lejet for en treårig periode. Her flyttede hun i foråret ind
sammen med sin mand, Michael. I de 1100 højloftede kvadratmeter
med udsigt over skrånende plæner, egen skov og sø bor og driver hun
sin virksomhed.
Rikke Hertz lever nu af at være erhvervsrådgiver. Spirituel erhvervsrådgiver.
BLANDT HENDES KUNDER findes topchefer i store, danske
virksomheder, direktører og ledere på alle niveauer, der søger nye veje
til at optimere firmaets bundlinje og styrke egen udvikling som ledere. Og Rikkes clairvoyante rådgivning til, hvordan man skaber stærke relationer og resultater både professionelt og privat via spirituelle
kanaler, er tilsyneladende eftertragtet. Der er nu fire års venteliste til
de individuelle sessioner, der koster 22.500 kr. plus moms for fem
sessioner, oplyser Rikke Hertz.
Hun fortæller, at den lange venteliste har betydet, at hun nu har
midlertidigt lukket for tilgang til de individuelle samtaler. I stedet tilbyder hun ’intense spirituelle udviklingsrejser’ til eksempelvis Bali –
og en række forskellige uddannelser på alle niveauer og priser i det
spirituelle univers. Og alle med indlagte ’en til en-sessioner’ med Rikke.
– Der sker ofte det, at folk kommer for at få rådgivning, men bliver
så interesserede i mine værktøjer, at de også vil lære det, jeg kan, siger Rikke. Hun er derfor også begyndt at arrangere undervisning og
uddannelser for større grupper af ledere og topledere med weekendophold på Bornholm i ’Kaffeslottet’, som hun for nyligt har købt.
Hun har dog været nødt til at lave en særskilt uddannelse, der
udelukkende er for topledere. De bliver samlet i mindre grupper på ni
personer, fordi de har brug for kontrol og skal passe på deres aktiekurser, hvis de skal åbne sig, fortæller hun.
– Ofte har de måske ikke fortalt nogen, at de er parate til at rejse
fra deres job, for så ville aktiekurserne rasle ned. Måske har de derfor
ikke engang sagt det til deres kone endnu, siger hun og fortæller, at
en uddannelse for en leder indeholder otte undervisningsdage i spirituel ledelse.
RIKKE VAR NØDT TIL at hæve sin pensionsopsparing for at klare sig og have midler til at starte sin egen virksomhed. Hver eneste
krone, hun kunne vride ud. For pengene lejede hun et 260 kvadratmeter stort kontor på Gammel Kongevej, fik trykt sit eget guldtapet
med lotusblomster i guld og fyrede den af på at skabe rammer, der
signalerede styr på tingene.
– Jeg vidste, jeg allerede havde mange gode kunder fra mit arbejde for ledelsen i lufthavnen, for Hummel og flere andre meget store
klienter, men jeg måtte vente til klausulen for at skabe konkurrerende virksomhed udløb.
Og så ... 11. november 2010 holdt Rikke en reception, hvor hun inviterede alle, hun havde været i kontakt med, og bad dem hver især
om at tage en gæst med. Der kom over 400 mennesker. Mange af
dem blev hendes nye kunder.
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Vores problemer
handler altid
om fem ting

– Der sker ofte det, at folk kommer for at få
rådgivning, men bliver så interesserede i mine
værktøjer, at de også vil lære det, jeg kan, siger
Rikke Hertz. FOTO: RASMUS FLINDT PETERSEN

– Hvad søger en topchef typisk hjælp til hos
dig?
– Alt! Det starter oftest med at være virksomhedsrådgivning. F.eks. om de skal satse på
deres underdirektør eller ansætte en ny. Nogle
spørger om rådgivning om, hvorvidt de skal sælge deres virksomhed eller en del af den. Jeg har
også lige talt med en topleder, der var stresset
over virksomhedens indtjening og spurgte, hvad
vedkommende skulle gøre. Jeg sagde, at du er
blevet for selvoptaget, kom nu ind i kampen
igen. Du skal være der for dine medarbejdere og
bestille noget – i stedet for at rende rundt og
tro, du bare kan spille golf.
– Efter nogle seancer sker der typisk det, at
det private begynder at dukke op. Ulykkelige
ægteskaber eller f.eks., at ’min søn vil ikke se
mig’. Nogle gange kan det tage lang tid, før klienten erkender, at det i virkeligheden er der, der
er noget galt. Og nogle gange kan de ikke genkende det, jeg ser. Men når det kommer til stykket handler vores problemer i livet altid om fem
ting: Vores kærlighed, relationer, bolig, økonomi
og karriere.
– Det konkrete og erhvervsmæssige kan jeg
rådgive i, men jeg er ikke psykolog. Handler det
om traumer, sorg og sygdom i sindet, er det ikke mig, der kan hjælpe.
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TOPLEDER:

DIREKTØR:

Hun har en
anden tilgang

Mine chefer
begyndte at
meditere
Jimmi Nielsen er direktør i BC Catering Roskilde
med 220 ansatte under sig. Han bruger Rikke Hertz
som rådgiver. Hvis det virker, er værktøjet jo ligegyldigt, siger han.
– Jeg var kunde og brugte Rikke Hertz med stor
succes til rekruttering af ledere, allerede inden hun
meldte ud, at hun var spirituel og startede som
selvstændig.
– Rikke siger ikke, hvad jeg skal gøre, men peger
på, hvor der er potentiale og muligheder, og derfra
er det selvfølgelig mit eget valg, om jeg vil bruge
det, siger han og fortæller, at det var en kollega i
hans netværk der anbefalede ham at få Rikke
Hertz til at hjælpe ham med rekruttering.
– Men nu er vi efterhånden gået ind der, hvor
det er mig som person og leder, vi prøver at gøre
noget for. Rikke hjælper mig med at finde de kompetencer, jeg har, og derefter prøve at udvikle mig
ud fra dem til at blive en bedre version af mig selv.
Og jeg kan virkelig mærke, at der begynder at ske
noget med mig både som person og som leder.
– Jeg har brugt Rikke i sammenhæng med alle
mine ledere. Jeg kan mærke, hvordan hendes vejledning medvirker til, at min ledergruppe flytter sig,
og at tilliden mellem dem er blevet større.
– Hvad siger din ledelsesgruppe til det spirituelle?
– Nogle syntes godt nok det er lidt langhåret det
med meditationer. Men kun til de selv har prøvet at
sidde i den der rundkreds. Jeg har oplevet, at efter
vi har været på slottet, har min salgschef og min
indkøbschef lukket døren og mediteret sammen ti
minutter hver dag. Og hvis der var nogle, der var
skeptikere, var det dem. Nu siger de, at de får en
anden energi, efter de har mediteret.

Rikke hjælper mig med at finde de kompetencer, jeg har, siger Jimmi Nielsen, der
er direktør. PRIVATFOTO

Efter Anne Guldhammer havde søgt rådgivning hos Rikke Hertz, sagde hun sin
stilling op. PRIVATFOTO

– Jeg har brugt Rikkes vejledning i et års tid. Jeg
valgte hende, fordi hun har en anden tilgang til ledelse end den akademiske, man lærer på CBS. Hos
Rikke handler det meget mere om at lære sig selv
at kende, at kunne lede sig selv og dermed blive
bedre til at lede andre, siger Anne Guldhammer, 42
år. Hun har i mange år været topleder i arkitektbranchen som eksempelvis i Arkitema og senest
som CEO i Ravn Arkitektur.
Efter hun valgte at søge rådgivning hos Rikke
Hertz, har hun for nyligt sagt sin stilling op. Men
hun bliver i branchen, siger hun.
– Jeg er blevet klar over, at jeg ikke længere vil
være topchef. At jeg hører til et andet sted i virksomheden, hvor der er brug for kreativitet, og hvor
jeg kan være en del af et produkt.
– Jeg valgte at tage Rikkes uddannelse for topledere på ’Kaffeslottet’ for med den erfaring at skille
mig ud blandt andre ledere. Og jeg har valgt også
at tage med til Bali på en spirituel udviklingsrejse.
– Jeg kom her fuldstændigt uden den mindste
viden om, hvad det var for noget. Det er spændende at udforske. Jeg har aldrig før været introduceret
til den verden, men det er dybt interessant, og jeg
vil klart anbefale, at man bliver mere åben over for
det i erhvervslivet.
– Kan du give et eksempel på, hvordan du
kan bruge det spirituelle?
– Jeg har blandt oplevet, at hvis man har et
spørgsmål eller tvivl, kan man spørge ud efter et
tegn. For at gøre det mere simpelt kan man f.eks
vælge, at et nej skal være en rød farve, og et ja
skal være en blå farve, det definerer man selv. Jeg
var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle starte et samarbejde med en person, som jeg havde i tankerne. Jeg
forsøgte at få tegn, men fik ingen farver, hvilket jeg
var ret træt af. Men en time efter ringede vedkommende, som jeg ellers ikke havde talt med længe.
Det var måske tegnet. Et ja.

Jeg svigtede min søn
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tialer, som du ikke selv kan få øje på. Det er som
en slags antenne eller åben kanal ud i universet.
Når jeg sidder over for en person, kan jeg stille
ind på vedkommende.
– Det er som at trykke på en knap, og jeg får
forbindelse og svar ude fra mine åndelige vejledere på, hvad der f.eks. ligger af skjulte relationer, forhindringer og muligheder mellem personen, den potentielle samarbejdspartner eller
virksomheden.
– Er det nogle gange, det bare skratter eller er helt stille derude, når du har tændt
forbindelsen?
– Nej, det er aldrig sket. Jeg får altid noget
ned. Mange er bange for at møde mig, og synes
til at begynde med, at jeg er frygtindgydende.
Men jeg har kun én intention, og det er at spille
folk stærkere. Gøre dem til en bedre version af
dem selv og tage ansvar for deres eget liv. At give dem en mulighed for at åbne for en perspektivering af deres liv.
– Kan du få svar på, om det kan betale sig
at samarbejde med en bestemt kunde eller
investere i bestemte aktier?
– Nej, jeg kan IKKE spå eller se ind i fremti-

den. Min styrke er, at jeg har kompetencer i at
lytte til og handle efter min intuition – og få
andre til at lytte og handle efter deres, hvis de
ønsker det. Siden jeg var helt lille, har jeg haft
en evne til at kunne se, lytte, læse og forstå det
uhåndgribelige og usagte i rummet mellem
mennesker.
– Er clairvoyance ikke blot almindelig evne til at kunne aflæse andre mennesker og
det at være et ’medie’ med særlige antenner
til universet er noget fup?
– Det har man selvfølgelig lov til at mene.
Jeg ved, det ikke er fup, men jeg vil aldrig forsøge at overbevise nogen om det. Det er meget
vigtigt at forstå, at jeg peger på nogle ting og
giver nogle råd, og så er personen fuldstændig
og aldeles fri til at bruge det eller lade være.
Men da jeg selv sprang ud, opdagede jeg, hvor
mange spirituelle topledere der faktisk findes i
erhvervslivet. Det er mange.
– Har du slukket for dine clairvoyante antenner nu?
– Ja, jeg tænder kun, hvis folk udtrykkeligt
beder mig om at gøre det.
– Tak.

R

DA HUN KOM til Danmark 15 måneder
gammel, havde hun sultet så voldsomt, at hun
ikke kunne spise almindelig mad. Og når hun fik
noget spiseligt, gemte hun det i sine strømper
og underbukser.
Hendes mor syede små lommer i alt Rikkes
tøj, så hun kunne gemme maden der i stedet,
indtil hun kunne begynde at spise rigtigt igen.
Men Rikke fik aldrig et helt naturligt forhold til
mad. I hele sin opvækst kæmpede hun med
vægtproblemer, og hun har stadig en snert af
det. Angsten for sult.
Rikke voksede op i en kærlig familie. Alligevel
følte hun, at hun skulle gøre sig fortjent til at
være her. Fordi hun var adopteret af forældre,
der godt selv kunne få børn, men valgte at gøre
noget for de forældreløse.
– Jeg blev kasseret. Det ligger dybt i mig. Og
følelsen forsvinder nok aldrig, selv om jeg fik de
bedste og mest kærlige danske forældre, jeg
kunne ønske mig, siger Rikke Hertz.
Selv blev hun bonusmor allerede som 23årig, da hun mødte sin første mand, der allerede
havde en datter, der i dag er 28 år. Snart derefter blev Rikke gravid med en datter og igen kort
efter en søn. I en alder af 25 år var hun mor til
to – og bonusmor.
FLERE ÅR SENERE ramler alt sammen
omkring Rikke. Hendes nye kæreste er blevet
ramt af en stressfremkaldt paranoid psykose,
hun er Senior Partner og alene med to små
børn. Hendes mor er indlagt til behandling for
lymfekræft, hendes far er indlagt på et andet
hospital efter en operation i hjernen på grund af
Parkinsons syge – og hendes tiårige søn får konstateret en udviklingsforstyrrelse. Han har det så
dårligt på det tidspunkt, at han ikke længere ville leve.
– Jeg havde lyst til at slå mig selv i hovedet
med en kæmpe hammer. Jeg havde gjort det
hele forkert. Jeg havde været så optaget af min
kæreste, mine forældre og mig selv, at jeg havde
svigtet min søn. Jeg havde ikke hørt hans skrig
efter hjælp, fortæller Rikke.

Det søger de hjælp til
I dag er det otte år siden, Rikke sprang ud som
spirituel erhvervsrådgiver. I dag rådgiver hun en
række topledere fra virksomheder som eksempelvis Spotify, Colgate-Palmolive, et meget stort
dansk tøjfirma og mange andre store og mindre
virksomheder.
– Hvorfor er der brug for spiritualitet i erhvervslivet?
– Fordi mennesket ikke er en ø, men en del af
noget større, som vi ikke umiddelbart kan se.
Det er det, jeg kan hente ned og få synliggjort.
Når interessen for anderledes måder at anskue
liv og arbejde på, er det, fordi vi længe har været fokuseret på at skulle optimere, effektivisere,
lave hurtigere systemer, tal og bundlinjer. Nu er
vi kommet til en tid, hvor vi begynder at søge
efter mere hjerte, rum og ro til at være dem, vi
er. I den ro kan vi måske blive bedre til at lytte
til os selv og vores intuition og derved blive en
bedre udgave af os selv – og en bedre leder.
– Men det behøver man jo ikke være clairvoyant for at se?
– Det, jeg som clairvoyant kan se, er de skjulte forhindringer, du har i dig og dit liv for at
kunne opnå dine mål, og jeg kan se dine poten-

ikke Hertz har altid følt sig forkert,
at hun var for tyk, for mørk og havde for skæve øjne. Hun vidste, hun
var fra Sydkorea og derfor så anderledes ud, men hun ønskede i hele sin barndom
at ligne den lyse Agneta fra ABBA. I dag kan
hun stadig føle sig anderledes, og hun bryder sig
ikke om det. Måske derfor tøvede hun længe,
før hun sent i livet sprang ud som spirituel.
– Jeg hører fra nogle mennesker, at fordi jeg
er så anderledes og spirituel, kan jeg med mine
skæve øjne virke okkult og frygtindgydende,
men jeg slår det hen med, at jeg vist mere ligner en banan – gul udenpå og hvid indeni, siger
hun og ler.

Siden jeg var helt
lille, har jeg haft en
evne til at kunne se,
lytte, læse og forstå
det uhåndgribelige
og usagte

– Jeg blev kasseret. Det ligger
dybt i mig. Og følelsen forsvinder nok aldrig, selv om jeg fik
de bedste og mest kærlige
danske forældre, jeg kunne ønske mig, siger Rikke Hertz.

HUN BESLUTTEDE SIG for at gøre ALT for
at hjælpe sin søn og gøre ham psykisk stærk
igen. Hun købte alle de bøger, hun kunne støve
op om hans diagnose, og gik amok i det spirituelle. Hun blev healer og mediterede med ham.
Hun trænede hans åndedræt, trænede positiv
tænkning, healede ham og tilsidesatte alt for at
koncentrere sig om at hjælpe ham. Hun opdagede, at hun kunne noget. Der var noget, der lykkedes ved at hjælpe ham.
– Nu er han netop blevet 22 år, og han er totalt i balance med sig selv. Han har ikke længere
diagnosen, og han er en klog og sund dreng, der
fik sig en superfin studentereksamen og brød
fuldstændigt med den etikette, der ellers kunne
have klæbet til ham resten af hans liv.
– Hans historie betyder alt for min spirituelle
udvikling. Jeg var nærmest besat af, hvordan
kunne hjælpe ham, og jeg fandt ud af, hvilken
kraft der ligger i det.

FOTO: RASMUS FLINDT PETERSEN
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