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… sådan sagde feminas chefredaktør, Camilla Kjems, inden hun tog til Bornholm
på retreat hos den spirituelle erhvervsrådgiver Rikke Hertz. Men som Rikke Hertz
sagde: ”Der er ikke noget hulabulla i det, jeg gør. Alle har spirituelle evner. Det,
jeg gør, er bare at give jer redskaberne til at genkalde dem.”
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Udsigten fejler ikke noget, men
kan man blive dus med sin
spiritualitet på tre dage?
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Fordomme har vi nok af, når det kommer til det
spirituelle. Inklusive mig. For når det kommer til
noget, vi i vores moderne samfund ikke kan måle
og veje, bliver vi skeptiske. Usikre. Og ikke mindst
bange for at blive hånet eller gjort til grin, hvis
nogen finder ud af, at man lægger tarotkort, går til
clairvoyant eller spørger sine ”skytsengle” til råds.
Alligevel har jeg har meldt mig til et tredagesretreat
på Kaffeslottet på Bornholm med den spirituelle
erhvervsrådgiver Rikke Hertz, og jeg glæder mig
intenst (hvem gør ikke det, når det handler om at
kombinere ro, smukke omgivelser og roden rundt
i egen navle?) samtidig med, at jeg tager mig selv
i at gøre lidt grin med det, når jeg fortæller andre
om det forestående ophold. ”Nu må vi se… Jeg
håber ikke, det bliver for meget ”hulabulaHanne”
siger jeg kækt ud på redaktionen inden afgang.
Jeg har ikke selv tidligere været til clairvoyant, men
jeg har fået læst hænder, mediteret og spørger jævnligt de højere magter til råds. Og får svar. Men
spirituel? Den mærkat har jeg ikke turdet tage på
mig. Og netop derfor er Rikke Hertz en helt særlig
personlighed og gave for os ”skabs-spirituelle” og
andre, der trænger til at tage et personligt lederskab
for deres liv. For Rikke har formået, hvad ingen før
hende har vovet eller formået at gøre: at smelte det
spirituelle sammen med det moderne erhvervsliv.
At gøre intuition og spiritualitet ”stuerene” og at
kommunikere det spirituelle jordnært, nutidigt og
uden den store mystik. Som hun siger: ”Der er ikke
noget hulabulla i det, jeg gør. Alle har spirituelle
evner. Det, jeg gør, på dette retreat er bare at give
jer redskaberne til at genkalde dem eller fremkalde
dem hos jer.” Så er tonen ligesom slået an: Ingen
røgelsespinde, ingen buddhistiske syngeskåle, intet hennafarvet hår og ingen lilla pludderbukser.
Bare ti mennesker i et rum til en autentisk snak
om at lede sig selv. Med sit hjerte og sin intuition
(kald det gerne mavefornemmelse, hvis det gør det
nemmere at få ned) forrest.

KAFFESLOT UDEN KAFFE
Vi mødes i Københavns lufthavn en torsdag
morgen. Ti søgende sjæle bliver vi på retreatet.
To af dem er allerede veninder. En enkelt mand
har vovet sig med ind i det østrogenfyldte univers.
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Og de resterende er, som jeg, kvinder, der er taget
alene afsted i håb om at finde noget. Et svar, en
ledetråd, et mod, en vej, en vejleder eller måske
bare sig selv. Efter ankomst til Bornholm, bliver
vi kørt ud til Kaffeslottet i Gudhjem, som Rikke
sidste år købte med sin mand og nu bruger som
kursussted for både sine spirituelle retreats og sine
toplederudannelser. Kaffeslottet er en ekstravagant
bygning beliggende på en højt hævet klippe med
udsigt over Gudhjem. Tæt på natur, klippegrund
og åbent hav. Rammen er sat, vi spiser økologiske
boller og drikker te (kaffe er trods stedets navn et
no-go på de tre dages retreat. Jeg må dog snige
mig til en kop kaffe et par gange for ikke at gå
til af hovedpine) og begiver os derefter ud på en
vidunderlig gåtur i Gudhjem. Hilser på frøer og
beundrer åkander ved Gråmyr, vandrer videre ud
på de vilde klippeskær, finder et roligt spot og sidder dér i stilhed i en 20-minutters tid. Hjem igen
for at indtage en lækker vegetarisk frokost (og en
røget sild - det er klart!) - så er vi ligesom landet.
Eftermiddagens undervisning begynder. Vi hører
om Rikkes egen fascinerende rejse fra ambitiøs,
sortklædt businesskvinde i managementbranchen
til at gå all in på at formidle spirituelt lederskab
og clairvoyance. En rejse, der også inkluderer en
voldsom start på livet, hvor hun blev fundet ved
en skraldespand, samt nogle år med massive udfordringer på privatfronten. Et liv på godt og ondt,
og helt nede på jorden. Et liv med elementer, vi
alle kan spejle os i.

SIMPLE VÆRKTØJER
Undervisningen består i guidede meditationer
samt en introduktion til forskellige enkle spirituelle værktøjer. Hvordan man kan lære at give slip
på dårlig energi, der ikke tilhører én selv. Hvordan
man kan komme i kontakt med og få råd af ens åndelige guider (som Rikke siger, at vi alle har og kan
få adgang til), og hvordan man ved hjælp af mind
control kan løfte hele ens energi, stemningsleje
og lykkeniveau til nye højder. Værktøjerne er såre
simple, på grænsen til det banale, men efterhånden
som retreatet skrider frem, mærker jeg gradvis en
transformation finde sted. Om aftenen afholder
Rikke én til én-seancer, og da jeg først har min

seance på dag 3, går jeg i seng kl. 21. Sært svævende
på en endnu ukendt, afklaret energi.
Den næste dag starter endnu en gang med en dyb
og guidet meditation, og bagefter deler vi alle,
hvordan oplevelsen føltes for os hver især. Nogle
synes, det er svært og har hele tiden en kritisk
kommenterende stemme i baghovedet. Andre føler
sig fuldstændig lyst op af energi og mærker under
meditationen nærmest fysisk de åndelige guiders
nærvær. Jeg selv, viser det sig, er et sandt naturtalent
til denne form for spirituelle meditation og føler
mig efter hver gang helt afslappet og afklaret, fyldt
op med nye indsigter. Jeg har altid været i besiddelse af en stærk intuition. Jeg har altid kunnet stille
mig selv et spørgsmål og fået svar - der altid har vist
sig at være de rigtige - givet til mig. Hvorfra ved jeg
ikke. Det opleves mest, som om svarene bare lige
pludselig bliver pustet forsigtigt ind i min hjerne
og mit hjerte. Som en gave fra mit underbevidste,
fra himlen, eller hvor man nu tror, de kommer fra.

KEJSERENS BARNEBARN
Rikkes væremåde og undervisning, der suppleres
med lange gåture i den bornholmske natur, så vi
også kan komme ned i kroppen og dermed balancere det spirituelle liv med det jordiske, bevirker, at
vi 10 retreatdeltagere lynhurtigt åbner os for hinanden og for energierne, helt uden filter. Det føles
som at være i en fortættet atmosfære af tillid og visdom med direkte adgang til naturkræfterne - også
i os selv. På dag to mærker Rikke, at vi som gruppe
allerede er nået langt, og at hun derfor gerne vil lave
en trancesession med os. I en trance lader Rikke sin
primære spirituelle guide bruge hendes krop som
hylster og gennem hende tale direkte til os. Trancer
er ikke et fast element i alle Rikkes retreats, det
kommer helt an på, hvem deltagerne er, hvor langt
de er i deres spirituelle udvikling, og hvorvidt Rikke
vurderer, at det overhovedet vil kunne gøre noget
godt for dem. Men det kan det for os, mener Rikke.
Så hun informerer os om, hvad vi kan forvente, og
hvad der kort fortalt kommer til at ske: Når vi går
i gang, vil Rikke gå ind i sig selv og ”træde til side”
for at hendes primære guide (en kvinde, der var
kejserens barnebarn i det daværende Mongoliet)
kan ”overtage” hendes krop. Herefter vil guiden
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Kaffeslottet på
Bornholm udgør
rammen om
opholdet.

”JEG HAR IKKE SELV
TIDLIGERE VÆRET TIL
CLAIRVOYANT, MEN
JEG HAR FÅET LÆST
HÆNDER, MEDITERET
OG SPØRGER JÆVNLIGT
DE HØJERE MAGTER
TIL RÅDS. OG FÅR SVAR.
MEN SPIRITUEL? DEN
MÆRKAT HAR JEG IKKE
TURDET TAGE PÅ MIG.”

Undervisningen
suppleres med ophold
i den bornholmske natur.
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tale lidt til os alle, hvorefter vi hver især vil kunne
stille hende et spørgsmål. Vi nikker spændte og
indforståede og går i gang. Rikke lukker øjnene,
og efter ganske kort tid kan vi se, hvordan hendes
udseende ændrer sig. Mundvigene trækker nedad
som i en gammel mands eller kones højtidelige og
alvorlige ansigtsudtryk. Hun falder lidt sammen i
ryggen, og hænderne, der ligger foldet sammen i
skødet, begynder at trille tommelfingre. Vejrtrækningen bliver lettere hvæsende, hun åbner munden,
og lyden af en svag, gammel dame toner frem. En
dame med stor myndighed, der flere gange omtaler
sin kropslige vært (Rikke) som ”vores lille veninde”
og som kærligt taler til os med råd om, hvad vores
opgave er, og hvordan vi kan blive bedre til at leve
vores liv i balance (kan af fortrolighedshensyn til
retreatets øvrige medvirkende ikke gengive, hvad
hun præcis sagde). Hun bruger gammeldags ord,
der for længst er røget ud af det moderne danske
sprog, og afslutter flere af sine sætninger med et
lettere belærende ”forstår I det”? Da vi når til tidspunktet, hvor vi hver især kan stille spørgsmål, er
der musestille i rummet. Ærefrygten er stor, for
hvordan taler man til en måske flere tusinde år
gammel sjæl med viden på størrelse med universet
selv? Jeg bliver den, der bryder tavsheden, for et
spørgsmål af kosmisk karakter har formet sig i mig,
siden jeg i starten af 20’erne hos en NLP-terapeut
blev ført tilbage til min fødsel. I regressionsterapien
oplevede jeg, hvordan jeg før min fødsel ikke ønskede at komme ned på jorden igen. Jeg kæmpede
bravt imod, da energierne trak mig ned mod jorden,
og da jeg endelig kom ud, blev jeg fjernet fra min
mor og ført ind i et tomt, koldt og sterilt lokale (en
historie min mor senere bekræftede. Sådan gjorde
de på det hospital, hvor jeg blev født i 70’erne). Og
jeg ville bare hjem igen. Til den trygge, favnende
og forbundne energi, fra før jeg blev født. Så nu,
hvor jeg sidder foran en inkarneret åndelig guide
fra det ”hinsides”, lyder mit spørgsmål selvfølgelig:
”Hvad er den mission, jeg har her på jorden, siden
jeg skulle hertil” Og den gamle dame svarer:
”Se det er et særdeles væsentligt spørgsmål, thi hvis
det ikke er dig tydeligt, så vil du føle, at du søger
og leder uden at vide hvorhen. Thi du er her og
har besluttet dig for at komme her selv, thi du har
set at det er nødvendigt med flere lysmestre til at
få lyset ind selv i de mørke kroge. Du har gennem
din personlige rejse lært, hvad mørket og lyset er,
ikke sandt? Når du deler og uddeler frit og ærligt,
så vil du vide, at du oplyser og hjælper andre til at
forstå forskellen og til at rumme og forholde sig til,
at de kan gøre noget for, at lyset er den herskende
faktor i deres liv og levned. Din mission er at skabe
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oplysning, forståelse og skabe en indsigt. Desuden
har du en stor skare, du kan påvirke gennem dine
historier, gennem din viden og gennem dine måder
at anskue livet på. Når du slipper din frygt, og
lader frygten være din følgesvend, uden at have
magt og vælde i dit liv, så kan du lade din sjæl
råde og lade den stå først frem. Og den er stærk,
tydelig og parat. Derfor har du intet at frygte, thi
den kan stå last og brast med alle de livsopgaver
du skal igennem”. Rikkes åndelige guide har talt,
og jeg takker ærbødigt. Jeg føler mig set og har
fået svar, der giver mening på alle planer. Ugen
efter udkommer min første bog, der omhandler
livet på godt og ondt. En bog, hvor jeg forsøger at
formidle, hvordan jeg selv har brugt mørket i mig,
min sårbarhed, angst og ensomhed, til at forbinde
mig med lyset, og på den måde forvandle min
sårbarhed til en styrke. Men det ved den åndelige
guide ikke i spørgende stund.

SPØRGSMÅL FRA HJERTET
De øvrige deltagere får efter mit spørgsmål blod på
tanden, og får, som jeg, gennemtænkte og præcise
svar på alt, hvad de har på hjerte. Og kommer
en af dem til at stille et spørgsmål, der i højere
grad kommer fra hjernen, irettesætter hun dem
blidt: ”Det er ikke det spørgsmål, du er kommet
for at stille. Giv mig det spørgsmål, du virkelig
har på hjerte …” Vedkommende ser lidt forvirret
ud. Og kort tid efter kommer det så … hendes
spørgsmål fra hjertet, der er så langt mere sårbart
og essentielt.
Efter en lille times trance, er vi nået hele vejen
rundt, den åndelige guide tager afsked, og Rikke
vender tilbage. Vi er alle helt paf og endnu opslugt
af den sitrende intense energi, vi har befundet os i
den sidste time. Aldrig har vi følt os så trygge og
elskede - vi vil have hende tilbage! Rikke smiler
stille og forklarer, at sådan er det tit. Når hendes
klienter først har været i rum med hendes åndelige
guide, vil de hellere have hende end Rikke. Og vi
forstår stille. Den dame var universet selv.
Endnu en aften går med individuelle seancer, og
jeg trisser en tur ned til Gudhjem havn, kravler ud på klipperne og hopper lykkeligt en tur i
havet. Indtager derefter en lækker aftensmad og
falder om i min seng med udsigt over Østersøen
og Rikke nye bog ”Spirituel” foran mig. Shit, det
er vildt det her, tænker jeg. På den gode måde. For
ikke at sige den fantastiske måde. Det står klart
for mig, at jeg nu en gang for alle må springe ud
af skabet. Jeg tror. Jeg er spirituel.
Tredje og sidste dag går med endnu en meditation, repetition af de spirituelle værktøjer, vi har

lært, og en runde, hvor Rikke giver os hver især
et budskab om, hvad der på individuelt niveau
er vigtigt, vi tager med os hjem fra dette retreat.
Vi runder af med store smil og en smoothie, og
mens de andre går i gang med at pakke sammen,
er det blevet tid til min egen én til én-session
med Rikke. En berigende god halv time, hvor vi
kommer hele vej rundt om, hvad hun ser, jeg har
af potentialer, guider til, hvordan jeg kan udleve
dem og ikke mindst, hvilke blokeringer, der kan
være i forhold til at nå mine mål.
Da jeg kommer hjem fra retreatet, er jeg høj. Og i
skrivende stund - en uge efter hjemkomst - er jeg
det stadig. Jeg mediterer næsten dagligt (Rikkes
meditationer tager kun 7 minutter!) og tager mig
selv i at bruge flere af hendes redskaber. Både når
jeg er på jobbet og i mit privatliv. Og jo mere
jeg tænker over det, jo mere forstår jeg hele lærdommen bag Rikkes spirituelle livsfilosofi. Det
handler ikke kun om at gøre ting anderledes, men
grundlæggende at leve anderledes. Trække vejret
anderledes. Styre energierne i og omkring en. Og
turde overgive sig til livet. Blot ved at tilbringe
tre dage med Rikke, i hendes energi og måde at
anskue verden på, fyldt med empati, forbundethed
og selvledelse, ser jeg verden og mit liv med helt
nye øjne. Min angst har forladt mig. Jeg føler mig
tryg. Og jeg føler mig som en del af noget langt
større. Universet.

OM RIKKE HERTZ OG
OPHOLDET PÅ KAFFESLOTTET
Spirituel erhvervsrådgiver. Coacher bl.a. erhvervsrådgivere og underviser folk i at bruge deres
intuition og tage spirituelt lederskab i deres liv.
Det tre dage lange ophold på kaffeslottet koster
14.000 kr. i delt dobbeltværelse (2.500 kr. i
meromkostning for enkeltværelse) inklusive fuld
forplejning, fly og transport til og fra lufthavn.
Se mere på Rikkehertz.com
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”EFTER EN LILLE
TIMES TRANCE, ER
VI NÅET HELE VEJEN
RUNDT, DEN
ÅNDELIGE GUIDE
TAGER AFSKED,
OG RIKKE VENDER
TILBAGE. VI ER
ALLE HELT PAF.”

En stille stund på
Bornholms klipper.

PSYKOLOGI 01/2019

47

