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“Ikke alt, der tæller, kan tælles
 og ikke alt, der kan tælles, tæller”

- Albert Einstein -
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FORORD

Platon beskriver i én af sine fortællinger en hule, hvori en gruppe af 
mennesker fra fødslen er blevet fængslet med ryggen til indgangen 
af hulen. Ved indgangen til hulen er et bål. Mellem bålet og de fast-
spændte mennesker passerer ”figurer” forbi. Figurerne kaster skygger 
på endevæggen, som de fastspændte kan se. Disse skyggebilleder ud-
gør virkelighed for de mennesker, der er blevet fængslet i hulen. 
 Pointen med historien er, at jeg indtil for kort tid siden levede i den 
”skyggeverden”, et liv på overfladen, hvor jeg mest af alt reagerede på, 
hvad der foregik i min omverden og i mit ydre liv og troede, at det var 
det eneste rigtige og det, jeg skulle forholde mig til. Men alt, hvad jeg 
reagerede på, var kun skygger af virkeligheden. Og fordi jeg ikke vidste 
bedre, handlede jeg igennem mange år mindre hensigtsmæssigt, og 
jeg levede ikke mit liv fuldt ud i balance. 

 Denne bog er historien om, hvordan jeg i perioden mellem januar 

2011 til foråret 2013 kravlede ud af hulen og skyggeverdenen, fra mit 

”gamle liv” som direktør. Fra et liv med stress og jag, et dårligt funge-

rende ægteskab og skrantende helbred, et liv uden glæde og gnist og 

om de begivenheder og oplevelser, der var med til at bane vejen frem 

mod en ny og dybere virkelighed – til en virkelighed med større kontakt 

med mit indre og bedre balance, til mit nye kærlighedsliv og mit nye 

arbejde som selvstændig konsulent og energetisk leder. Man kan sige, 

at jeg blev direktør i mit indre. Fra at have haft ansvaret for en virksom-

hed med en masse medarbejdere, tog jeg ansvar for mig selv og min 

egen indre virksomhed. Og det er historien om, hvordan jeg i den kon-

takt med mit indre opdagede en virkelighed, hvor der var meget mere 

mellem himmel og jord, end jeg havde gået rundt og troet og hvordan 

det kom til at påvirke min måde at lede mig selv på i livet. 

 Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra de bånd, der binder én fast 

til det liv, man kender, og det var det også for mig. Jeg havde mine egne 

forventninger til, hvad jeg skulle, og det samme følte jeg, omverdenen 

havde. En del af den historie, jeg vil fortælle i det følgende, handler 
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om, hvordan jeg gjorde mig fri af de bånd. Om hvordan jeg tog valget 

om at udfordre mig selv og udforske en anden måde at lede mig selv. 

Om hvordan jeg lærte at mærke, frem for altid kun at tænke mig frem 

til, hvad der var rigtigt for mig at gøre og på den måde tage ansvar og 

beslutninger ud fra noget, der ikke blot er ”skygger af virkeligheden”. 

Om hvordan jeg erfarede, at bevidstheden om min intuition, forståelse 

for den og det at stole på og følge den, ikke bare kan skabe en langt 

bedre balance, men også er med til hele tiden at lede mig i retningen 

af et større potentiale, både i mit liv generelt, såvel som i enkeltsitua-

tioner. Efterhånden som det gik op for mig, hvordan jeg kunne bruge 

min intuition bevidst i min udviklingsproces og gradvis lærte at slippe 

kontrollen, skete der positive forandringer i mit liv. 

 Beslutningen om at gå en ny vej mod en ny karriere er den første 

beslutning, jeg bevidst har taget med hjertet og ikke hjernen. Det føltes 

rigtigt, og jeg havde hjertet med i modsætning til mange andre og må-

ske alle beslutninger i mit liv, der var taget med hjernen og baseret på 

den rationelle tankegang. Jeg havde ingen anelse om, hvad der skulle 

blive mit næste job, da jeg tog beslutningen, hvornår jeg skulle i gang 

med at lave noget nyt, og hvornår jeg ville tjene penge igen. Heldigvis 

havde jeg en opsparing, som jeg kunne bruge af i en periode, så jeg ikke 

skulle have økonomien som en ukendt faktor og en usikkerhedsparameter. 

 Den investering i mig selv, at finde ud af hvem jeg er, og hvad me-

ningen med mit liv er, er den bedste investering, jeg nogensinde har 

foretaget og måske nogensinde kommer til at lave. Hvis nogen sidder 

derude og tøver med at lave den investering, fordi det ukendte virker 

for uoverskueligt og skaber frygt, håber jeg, selv om alles processer er 

forskellige, at min historie kan hjælpe med at sætte nogle billeder på 

nethinden, så turen bliver lidt mere til at tage og føle på, og frygten 

dermed kan erstattes med mod. Jeg håber, at min historie kan være 

med til at motivere og inspirere andre til at gå en ny vej. Og vigtigst af 

alt, så håber jeg, at min historie kan vise andre, hvordan man kan gøre 

det ved at bruge sin intuition til at finde ikke bare den nye vej, men også 

finde sit potentiale.



8

ET LIV I FORANDRING

Det er svært at finde et sted at starte, for hvordan kom jeg egentlig 

hertil? Der er så meget, jeg kunne vælge at fortælle om det seneste 

halvandet år, hvor mit liv har forandret sig så drastisk, at jeg næ-

sten ikke kan genkende mig selv. Som jeg sidder her på Gl. Konge-

vej i København i det, der har fungeret som min arbejdsplads, mit 

kontor og ”behandlerrum” det seneste halve års tid, er det næsten 

hårrejsende at tænke på, hvad der er sket det sidste halvandet år - og 

ikke mindst hvordan det er sket! Men det er med en dyb tilfredsstillelse 

i maven og et lille smil for mig selv, når jeg tænker på det liv, jeg 

lever nu i forhold til dengang, det hele begyndte at ændre på sig.

 Jeg levede et liv som mange andre sikkert kan nikke genken-

dende til. Jeg havde en mand, to dejlige ”bonusbørn”, en karriere 

jeg prioriterede højt og en travl og ofte stresset hverdag. Jeg havde 

et attraktivt job som administrerende direktør i en solid virksomhed, 

gode forhold, skønne kollegaer og mange nye udfordringer. Præcist 

sådan som jeg altid godt har kunnet lide det. Jeg havde mest af alt 

fokus på min karriere, at lære nyt og møde nye mennesker, og jeg 

levede et liv, som mange mennesker sikkert ville misunde med en 

familie, et godt job, penge og frihed til at gøre, hvad jeg havde lyst 

til. Alligevel var det som om, der manglede et eller andet. Jeg var 

dog ikke i stand til at sætte fingeren på, hvad det var. 

 I de 20 år jeg havde arbejdet i dansk erhvervsliv, havde jeg, med 

en baggrund som kemiingeniør og en HD i Organisation og Ledelse, 

været rundt i mange forskellige stillinger indenfor ledelse, salg og 

rådgivning. Jeg havde f.eks. arbejdet som projektmedarbejder og 

leder i affaldsbranchen, som konsulent med rådgivning indenfor 

kvalitetsstyring og procesoptimering, miljø og bæredygtighed samt 

arbejdsmiljø og sundhedsfremme, som auditor og selvstændig råd-

giver på kvalitets-, arbejdsmiljø-, miljø-, energi- og CSR-området, 

som produktudviklingschef i møbelbranchen, kvalitets-, arbejdsmiljø- 
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og miljøchef,  salgs-, marketing- og produktionsansvarlig og senest landechef 

og administrerende direktør indenfor certificeringsbranchen. 

 Jeg havde altid været meget optaget af processer, optimering, 

effektivisering og det at styre mod at nå ét eller flere mål. Og det 

var altid med det for øje at se problemer som udfordringer og skabe 

nye muligheder for at optimere performance hos medarbejdere og 

organisationer. Min nysgerrige natur, trangen til at udforske nyt og 

min positive tankegang, brugte jeg til at udforske udfordringer og 

muligheder i mine jobs i det danske erhvervsliv. 

Ubalancen
Men jeg var hele tiden træt, hele tiden lidt småsyg med hovedpine, 

halsbetændelse og blærebetændelse og jeg følte mig i det hele ta-

get ikke frisk og godt tilpas. Jeg var drænet for energi, men skulle 

jo passe mit job og alt det andet i mit liv. Mit liv drejede sig om at 

tage sig af andre, være der for andre og skabe resultater for og med 

andre - både privat og på arbejdet, og når det kom til mig selv, så 

kom jeg altid i anden række. Jeg var ikke i balance.

 Jeg levede i et ægteskab og i en sindstilstand, hvor jeg ikke kunne 

mærke kærligheden. Jeg turde ikke mærke den i mig selv, turde ikke 

tage imod den og var i tvivl om, hvorvidt jeg overhovedet vidste, 

hvad det var. Jeg havde en følelse af, at jeg ikke kendte mig selv, og 

kærligheden til mig selv var ikke ret stor til trods for, at mange andre 

så mig som meget succesfuld. Jeg havde lukket mig selv inde bag 

min direktørtitel og mit jakkesæt og havde mistet kærligheden til mig 

selv - og måske havde den aldrig rigtig været der. 

 Jeg er i dag ikke i tvivl om, at jeg brugte arbejdet som en und-

skyldning for ikke at mærke mig selv. Mærke hvordan jeg egentlig 

havde det. Jo mere ondt det gjorde indeni, des mere arbejdede jeg. 

Og jeg kan nu se, hvordan det faktisk var mine bonusbørn, der hjalp 

mig til at indse dette. De viste mig en anden værdi end arbejde, og 

jeg opdagede gennem samværet med dem, hvor vigtigt det var at 

sætte grænser for at sikre, at de trivedes og var i balance. Derigen-
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nem kunne jeg langsomt se, at jeg ikke satte de rigtige grænser - 

hverken for mig selv eller for andre, og at det påvirkede min energi 

og min balance negativt. 

 Set i bakspejlet forstår jeg nu, at min ubalance også kan be-

skrives som en ubalance mellem venstre og højre hjernehalvdel, 

mellem den måde jeg brugte min maskuline, rationelle side og min 

feminine, kropslige side. Mit liv, privat såvel som forretningsmæs-

sigt handlede om venstre hjernehalvdels logik og rationalitet, hvor 

kontrollen var i fokus. Jeg var ikke i udpræget grad bevidst om højre 

hjernehalvdels intuition og selvforståelse, og min selvindsigt havde 

jeg ikke fokus på. Intuitionen mærkes gennem kroppen, så det, at 

jeg ikke fik sat de rigtige grænser, gjorde mig ude af stand til at 

mærke mig selv. 

 På dette tidspunkt vidste jeg selvfølgelig ikke, hvad ubalancen 

bestod i; jeg rendte bare rundt med en masse spørgsmål, der var 

dukket op i mit sind, og som jeg havde brug for at finde svar på. 

Hvem er ”jeg”, når jeg har så travlt, at der ikke er tid til at stoppe op 

og mærke efter? Hvem er ”jeg”, når jeg skifter partnere flere gange 

i løbet af livet? Hvem er ”jeg”, når jeg skifter job og skal videreud-

danne mig gennem hele livet? Hvem er ”jeg”, når jeg ikke giver mig 

selv lov til at nyde livet?

 Dengang vidste jeg ikke, at disse spørgsmål opstår, når man 

forsømmer sit indre liv, sin krop og alle de dele af livet, der hører til 

højre hjernehalvdel – jeg mærkede bare, at der manglede noget, og 

at jeg havde brug for noget andet i mit liv. Noget dybere og mere 

meningsfyldt.

Skilsmisse
Det tog tid for mig at ”bryde ud” af ægteskabet, der i den sidste 

periode absolut ikke var godt for nogle af parterne. Jeg skulle være 

klar til at sige farvel til den tryghed, der lå i at være sammen med 

et andet menneske og en familie med bonusbørn til trods for, at 

kærligheden til min mand ikke blomstrede. Samtidig skulle jeg være 

klar til at sige goddag til mig selv og et liv alene som en slags turist 
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i mit indre og vel at mærke et indre, jeg ikke kendte særlig godt. 

 Men jeg var nu på vej mod 40 års alderen, og jeg følte, det var 

på høje tid, at jeg fandt mig selv og roen. Jeg vidste, at jeg var nødt 

til at rykke alt op med roden, sige farvel til mand og bonusbørn og 

starte et nyt liv. Så det gjorde jeg. I januar 2011 blev jeg skilt og 

flyttede fra huset i Nordsjælland til min egen lejlighed på Havnehol-

men i København.

 I mit nye hjem fandt jeg for første gang i lang tid en smule ro. 

Den ro der var nødvendig for, at jeg kunne begynde så småt at 

mærke mig selv og fornemme, hvad jeg havde lyst til, og hvad jeg 

ville med mit liv. I alt for mange år, hvis ikke hele mit liv, havde jeg 

været fokuseret på andre mennesker og deres behov. Jeg havde 

levet efter andres ønsker og behov og havde ikke lyttet til mig selv. 

Jeg havde ikke mærket efter, hvad jeg selv ønskede og havde behov 

for, men glemt mig selv, og det havde skabt en indre frustration og 

en ubalance.

Bag jakkesættet
Udadtil drejede mit liv sig dog stadig om forretningslivet og det at 

være yngre kvindelig direktør, klædt i jakkesæt, skjorte, de højhæ-

lede sko, og med de hurtige replikker og bevægelser. Det var min 

identitet. Det var det, jeg var god til; at drive forretning, skabe 

resultater og penge på bundlinjen. Det havde været sådan i mange 

år, og nu var det på tide, at der skulle ske noget andet. Jeg havde 

fået et indre behov for at finde ud af, hvem jeg egentlig var bag 

”facaden”, inde bag jakkesættet. 

 Mit klædeskab var på daværende tidspunkt fyldt til bristepunktet 

med sorte og grå jakkesæt og skjorter i alverdens farver; der var 

blot et par enkelte kjoler, som jeg i øvrigt aldrig brugte. Jeg havde 

i adskillige år i kraft af arbejdet som direktør, altid blandt mange 

mænd, følt, at jeg skulle gå i jakkesæt. Ud over at det kan se meget 

pænt ud, troede jeg, at det skabte respekt, og jeg følte, at jeg trods 

mit køn faldt godt ind blandt alle mændene med den samme tøjstil. 
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Det var mere og mere gået op for mig, at min ubalance mellem 

den venstre og højre hjernehalvdel også kom til udtryk ved, at min 

mandlige side dominerede meget, og at jeg skulle arbejde med at 

finde det kvindelige frem. På vej på weekendtur til London beslut-

tede jeg, at jeg skulle finde min feminine side frem og derfor kun 

ville købe nederdele og kjoler. Der var ikke behov for så megen be-

tænkningstid. Jeg havde altid været hurtig til at tage beslutninger 

og få dem eksekveret, så indkøbene i London bestod udelukkende 

af kjoler, der skulle forny mit klædeskab, når jeg returnerede til 

Danmark. Samtidig skulle der selvfølgelig også ryddes gevaldigt ud 

i jakkesættene. Hele klædeskabet ændrede efterhånden karakter og 

bestod nu af et par enkelte jakkesæt og som noget helt nyt et hav 

af kjoler og nederdele. 

 Det var skønt så småt at have vækket den mere feminine del af 

mig til live, men jeg vidste også, at det ikke var nok blot at skifte 

garderoben ud. Der skulle mere til, for at jeg kunne ændre mig fra 

hård til blød(ere). Jeg skulle også have fat på mit indre.

En kvinde og små dråber intuition
Til et netværksmøde nogle år forinden havde jeg i erhvervsmæssig 

sammenhæng mødt en kvinde, der både var et fantastisk menneske 

og samtidig en meget dygtig og visionær forretningskvinde. Hun var 

og er stadig en af de personer, som jeg nærer dyb respekt for. Det 

skulle vise sig, at hun skulle blive katalysatoren i min livsændring. 

Hun gjorde fra første øjekast et stort indtryk på mig med sin udstrå-

ling og sin intelligens. Vi var absolut på bølgelængde, og det føltes 

fra første møde som om, vi ”altid” havde kendt hinanden. Mødet 

skulle blive starten på et fantastisk venskab, der lidt efter lidt var 

med til at vise mig en ny vej i mit liv.

 Hun var det første menneske, jeg kendte, der bevidst brugte sine 

intuitive evner - både privat og i sin erhvervsmæssige karriere. Un-

der en af vores mange samtaler fortalte hun mig, at ”alt” er energi, 

og at jeg er en del af en større helhed, og at alt der er relevant ikke 

nødvendigvis kan måles og vejes. Jeg kendte jo faktisk til forskellige 
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energiformer fra mit ingeniørstudie, men det hun talte om, var no-

get helt andet. Hun fortalte, at hun kunne ”mærke” og have en form 

for ”kommunikation” med energien i sig selv og energien omkring 

sig.

 Det måtte være nogle helt overnaturlige evner, hun havde, og 

jeg syntes ind imellem, hun var alt for anderledes i sin tankegang. I 

løbet af vores venskab introducerede hun drypvist mig og mit meget 

rationelle sind for den intuitive måde at forstå og leve livet på. Jeg 

havde brug for, at det kun var små dråber ad gangen - mere kunne  

jeg ikke klare, da jeg simpelthen ikke forstod, hvad det egentligt 

betød, det der med at mærke energien. Hun udfordrede min virke-

lighedsopfattelse, og det var til tider decideret grænseoverskridende 

for mig. Jeg både tænkte og sagde til hende: ”Hvis jeg ikke vidste, 

at du er en meget dygtig forretningskvinde og meget intelligent, 

ville jeg tro, at du var skør”. (Jeg ved, at det er det samme mange 

mennesker tænker om mig nu, så jeg forstår dem godt!). Jeg blev 

hurtigt overvældet, da jeg følte, at stort set al den information, jeg 

fik fra hende, var vanskeligt for mig at forholde mig til.

 

 Dag for dag, og efterhånden som venskabet voksede, blev min nys-

gerrighed større og større. Jeg ville vide mere. Det skulle dog være på 

min egen måde og i et stille og roligt tempo. Det var meget atypisk 

for mig, for normalt ville jeg vide det hele på én gang og så hurtigt 

som muligt. Men med dette var det anderledes. Jeg var fascineret og 

på samme tid skræmt over, hvordan mit verdensbillede var på vej til 

at ændre sig, og jeg kunne mærke, at der stille og roligt var et para-

digmeskifte på vej i mit liv. For selv om jeg følte modstand mod nogle 

af de tanker og idéer, hun præsenterede mig for, var der noget inden i 

mig, der sagde, at der var noget rigtigt i det også, og at der var noget, 

jeg måtte i gang med at udforske. Jeg fornemmede, at her var noget, 

hvor jeg kunne lære noget om mig selv, og hvordan jeg kunne lede mig 

selv i fremtiden. Ledelse var og er netop én af mine passioner, og her 

var en mulighed for at lære om ledelse på en helt ny måde. Det pirrede 

min nysgerrige natur og min evige drivkraft – trangen til at lære nyt.
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EN NY FORM FOR ENERGI

Bare tre måneder tidligere havde jeg taget beslutningen om at blive 

skilt, flytte for mig selv og sige farvel til en stor del af mit liv. Det var 

voldsomme forandringer. Men min nysgerrighed, min frygtløshed og 

lyst til at lære nyt gjorde, at jeg nu traf endnu en beslutning, nemlig 

beslutningen om at udforske den nye viden, som min veninde havde 

givet mig. Det var blevet et ønske fra min side at finde ud af, hvad 

energi og intuition er, hvordan både energien og intuitionen kan an-

vendes, og om det betyder, at ikke alt i denne verden kan måles og 

vejes, sådan som mit gamle verdensbillede havde foreskrevet. Jeg 

var klar til at tage på første del af min rejse.

 Jeg vidste, at min veninde havde været på en skole i England, 

så jeg satte mig til at ”google” og fandt frem til Arthur Findlay College, 

den førende skole indenfor Psykisk Videnskab i Stansted i England. 

Jeg kiggede deres kursuskatalog igennem og fandt det kursus, hvor 

der var flest forskellige moduler. Jeg ville have en bred viden om alle 

emnerne og have det hele med, så jeg kunne forstå mest muligt om 

den nye form for energi, og hvordan den kunne bruges. Og jeg ville 

også gerne lære nyt om mig selv.

Skolen for Psykisk Videnskab
Den 9. juli 2011 ankom jeg til skolen, der mest af alt mindede om 

noget fra en Harry Potter film. Det var en slags eventyrslot for voks-

ne, og jeg følte mig lidt malplaceret i min kjole og højhælede sko 

blandt folk i jeans og uldsokker. Min rationelle hjernehalvdel arbej-

dede på højtryk for at fortælle mig, at det var et forkert sted, jeg 

var, og at jeg absolut ikke hørte til her. Men heldigvis kunne jeg 

samtidig mærke, at det var helt rigtigt at være der på det tidspunkt. 

Tænk at jeg havde kastet mig ud i det her eventyr med at blive be-

vidst om mine intuitive evner. Blot få måneder forinden havde jeg 

ikke i min vildeste fantasi forstillet mig, at mit liv skulle tage sådan 

en drejning.

 Jeg havde meldt mig til et kursus hvor meditation, og det at lære 
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at blive fortrolig med sin intuition var punkter på ugens program. 

Jeg var nybegynder, mens alle de øvrige deltagere på kurset var 

erfarne indenfor skolens intuitive discipliner. Alligevel følte jeg mig 

tryg. Jeg fortalte på den første undervisningsdag, at jeg udover at 

være nysgerrig ikke rigtig vidste, hvorfor jeg var der. Hertil svarede 

læreren, at grunden nok skulle vise sig, for der var bestemt en 

grund. Min nervøsitet blev hurtigt manet til jorden, da det blev klart 

for mig, at det ikke var noget problem for mig at følge med på kur-

set, trods de øvrige deltagers erfaring. På en eller anden måde fik 

jeg netop de øvelser og af den sværhedsgrad, der passede til mig og 

mit niveau. Jeg var fast besluttet på at lære så meget som muligt, 

så jeg kastede mig derfor ud i alle øvelser med et åbent sind, selv 

om jeg ikke rigtig forstod hvordan det, vi lavede, rent faktisk kunne 

lade sig gøre. 

Sanserne skærpes
Jeg havde både set frem til, men også frygtet at skulle i gang med 

at arbejde med øvelserne, fordi de øvrige på kurset var mere ru-

tinerede end jeg. Men jeg havde dog lærerens ord for, at det ikke 

var tilfældigt, at jeg var med, og at jeg kunne, hvad jeg skulle. Jeg 

måtte glemme frygten og nervøsiteten og have tillid til processen. 

Jeg var nødt til at tro på mig selv. 

 Det første, vi skulle arbejde med, var en skærpelse af alle vores 

sanser, også den intuitive. Vi øvede vores intuitive evner på forskellige 

måder, nogle gange i grupper to og to og andre gange alene på en 

scene. Før det blev min tur til at stå på scenen, havde vi fået en intro-

duktion til sanserne, og hvordan man gennem energien kan arbejde 

med sine sanser og sine intuitive evner. Jeg erfarede, at hvis man som 

menneske har en særlig følsomhed overfor den energi og de vibratio-

ner, mennesker udsender, kan man få information om andre gennem 

energien. Man kan så at sige ”kommunikere” med energien, sådan 

som min veninde havde fortalt mig. Det var en helt anden måde at 

tænke på, og det provokerede mit rationelle sind. Jeg måtte hele tiden 

huske på, at jeg var der for at lære, og på den måde lykkedes det mig 
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at forholde mig åben til al den nye viden og de nye oplevelser.

 Det blev hurtigt min tur, og med en del nervøsitet i kroppen 

indtog jeg scenen foran alle medkursisterne. Energien i rummet var 

kraftig, og jeg fornemmede en tiltrækning fra de andre. Jeg stod 

nærmest foroverbøjet og var ved at falde. Vores lærer sagde til mig, 

at det var vigtigt, at jeg ”kompenserede” for de andres energi og 

formåede at stå ret op og ned på scenen. Det var utroligt og skræm-

mende at mærke, hvordan andres energi påvirkede mig, helt uden 

at jeg havde gjort noget. Energien var uden tvivl speciel og meget 

kraftig på skolen, men dette gav mig samtidig et indblik i, hvordan 

vi også i dagligdagen påvirker hinanden igennem vores energi. Det 

var meget overraskende for mig, at vi på den måde kunne have en 

både positiv og negativ indvirkning på hinanden. 

 Jeg stod på scenen og blev bedt om at trække vejret dybt, ”tune 

ind” og mærke energien. Det var uklart for mig, hvad det betød, 

hvordan jeg skulle gøre, og hvad der præcist skulle ske. Hvad betød 

det at ”tune ind”? Og hvordan skulle jeg mærke energi? Hvad var 

det, jeg skulle mærke? Jeg opgav at forstå, og i stedet gjorde jeg 

blot, som læreren sagde, og med et trylleslag kunne jeg mærke 

noget, nærmest som en summen inden i og omkring mig. Og med 

ét begyndte der at dukke billeder op i mit hoved, uden jeg havde 

gjort noget. Billederne var i mit hoved på samme måde, som når 

man tænker på en citron. Man kan se den gule citron for sig, selv 

om den ikke rigtig er der. Jeg begyndte at fortælle om de billeder, 

jeg intuitivt havde skabt kontakt til, og der formede sig en historie 

om en mand og de udfordringer, han havde været udsat for i sit liv. 

Det var en meget detaljeret beskrivelse, og det interessante var, at 

én af de andre deltagere på kurset kunne nikke genkendende til alle 

de ting, jeg fortalte om. 

 Det var forunderligt at kunne bruge alle sine sanser på en helt ny 

måde. Jeg følte ikke, jeg havde gjort noget specielt, men jeg havde 

åbenbart ”tunet ind” på et eller andet, der havde forstærket min 

intuition, der på den måde var blevet meget skarpere. Og det var 

forunderligt at opdage, at det er noget, man kan øve sig på, altså at 
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gøre sin intuition stærkere. Det føltes lidt ligesom på en radio, hvor 

man skal finde kanalerne manuelt. Før man rammer en kanal, er 

der en del ”skratten”. Det var det samme med den form for intuitiv 

kommunikation, jeg lige havde praktiseret. Når man først har ”tunet 

ind”, som på en radio, går signalet klart igennem, og informationen 

flyder klart og tydeligt med billeder og ord og lyde og fornemmelser 

i kroppen, som jeg ikke før havde mærket bevidst. Alle mine sanser 

var i brug på en helt ny måde. Det var meget fascinerende og på 

samme tid også lidt skræmmende. 

 Oplevelsen ændrede momentant mit syn på verden. Jeg forstod 

det nu – at det ikke er alt, der tæller i denne verden, der kan måles 

og vejes. Der er så meget mere. Og jeg var heller ikke i tvivl om, at 

når jeg kunne lære det, så kunne alle - også selv om jeg havde fået 

at vide, at jeg havde særlige evner. Det handlede om at åbne sig for 

det. 

Energiformidling 
I undervisningen blev vi en dag bedt om at sætte os sammen to 

og to, og sammen skulle vi arbejde med hinandens energier. Jeg 

kendte ikke noget til den anden kursusdeltager, jeg var sammen 

med, så det så ud til at blive en interessant formiddag. 

 Jeg var igen en smule nervøs, men tænkte tilbage på tidligere 

øvelser og kastede mig blot ud i det med en intention og et ønske 

om at hjælpe hende bedst muligt. Jeg fandt ud, af at det netop var 

denne intention der skulle til, for at jeg kunne mærke energi på 

en mere kraftfuld måde, end jeg nogensinde havde oplevet før. En 

meget intens varme bredte sig i mine håndflader. Det føltes næsten, 

som når man tager sine hænder og gnider håndfladerne frem og 

tilbage hårdt mod hinanden og efterfølgende kan mærke energien i 

form af varme mellem håndfladerne - også når man trækker hæn-

derne væk fra hinanden. Men her var det blot min intention om at 

hjælpe hende, der aktiverede energien og varmen i hænderne. 

 Jeg sad lige så stille og ventede blot på, at et eller andet ville ske, 
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og jeg havde ingen anelse om, hvad det ville være. Jeg kunne mær-

ke varmen brede sig i min krop. Det var som om, der blev gjort et 

stop ved halsen, og jeg fik en ubehagelig fornemmelse af, at jeg var 

ved at blive kvalt, og at jeg havde vanskeligt ved at få vejret. Jeg 

tænkte, at den ubehagelige fornemmelse skulle væk, så jeg foku-

serede på halsen og kvælningsfornemmelsen forsvandt. Det virkede 

nærmest som om, at jeg var i gang med at scanne hendes krop fra 

top til bund med min bevidsthed eller hvad det nu var, jeg gjorde, 

for at det der skete, kunne lade sig gøre. Det næste, jeg følte, var 

smerter i ryggen og ned over lænden, så jeg gjorde det samme her 

og fornemmede, at smerten fortog sig.

 Efter øvelsen sad jeg stille og roligt og sundede mig. Det virkede 

som om, jeg havde været ovre i hendes krop og havde følt den 

smerte, som hun bar rundt på. Jeg fortalte hende, hvad jeg havde 

oplevet med hendes hals, ryg og lænd, og hun kunne bekræfte, at 

hun havde store problemer med sin ryg, og at hun gennem energien 

havde følt, at hendes ryg og lænd var blevet masseret på samme 

måde, som hvis hun havde fået en fysisk massage. Hun fortalte 

også, at hun røg og derfor havde problemer med halsen og en vold-

som hoste primært om morgenen. Under vores ”energiarbejde” 

havde hun fået følelsen af, at hendes hals var blevet smurt i olie. 

 Det var en fantastisk oplevelse at erfare, at vi mennesker igen-

nem energien er i stand til at påvirke hinanden på den måde, men 

selvfølgelig var det også en meget speciel læring. Det var meget 

langt væk fra noget, jeg før havde oplevet. Jeg vidste jo ikke på 

forhånd, hvad hun fejlede, men kunne åbenbart få adgang til energi, 

der kunne få mig til at mærke og håndtere ubalancerne i hendes 

krop. Gennem min bevidste formidling af energien, blev der skabt 

en større balance i hendes krop. Det lærte mig, at sådan en form 

for energiarbejde kan være med til at oprette eller genoprette en 

balance i mennesker og dermed helbrede dem eller starte en proces 

mod helbredelse. 

 Jeg var både fascineret af og meget forundret over, at det skulle 

kunne lade sig gøre at lindre smerter og hjælpe andre mennesker 
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på den måde. Jeg tænkte på alle de mennesker, jeg kendte, som fik 

alle mulige former for medicin og var på sygehuset, hvor lægerne 

end ikke kunne finde ud af, hvad de fejlede. Tænk hvis der fandtes 

en anden mere skånsom og måske mere effektiv behandlingsform 

end den, jeg kendte til. Jeg var meget spændt på, hvad ugen ville 

bringe af yderligere nye oplevelser og ny læring.

Indre balancekunst 
Efter at have prøvet forskellige intuitive værktøjer på skolen i for-

bindelse med undervisningen, ville jeg også gerne prøve at få én 

til at ”kommunikere” med og ”læse” min energi og modtage råd og 

vejledning til min egen udviklingsproces. Det var jo også én af årsa-

gerne til, at jeg var taget over på skolen.

 Et par dage i forvejen havde jeg bestilt tid til en ”session” hos en 

af lærerne på skolen, der selvfølgelig arbejder intuitivt. Jeg kunne 

ikke finde rummet, hvor vi havde aftalt at mødes. Jeg spurgte for-

skellige mennesker på min vej, men ingen kunne fortælle mig den 

korrekte vej. Til sidst kom læreren og sagde, at hun godt vidste, at 

jeg var faret vild, og at hun var nødt til at gå ud og kigge efter mig. 

Hun sagde, at årsagen til, at jeg var faret vild, var for at skabe lidt 

morskab, så min anspændthed og nervøsitet forsvandt. Jeg tænkte 

på, hvor mon hun vidste det fra? Og hvordan kunne hun vide, hvor 

jeg var henne? På trods af mine opdagelser omkring energien og 

intuitionen forstod jeg stadig ikke, hvordan det kunne lade sig gøre. 

Ikke desto mindre vidste hun det, fandt mig og ledte mig til det rig-

tige sted.

 Da vi var kommet hen i lokalet, spurgte hun, hvad jeg ønskede at 

få ud af ”læsningen”. Jeg svarede, at jeg ønskede at vide mere om 

mig selv til brug i min egen udvikling. Hun hentede vand og bad mig 

om i mellemtiden at slappe af og forberede en præsentation af mig 

selv, som om jeg skulle holde et foredrag om mig selv. 

 Da hun kom tilbage, rejste jeg mig op og forestillede mig, at jeg 

talte til et publikum for enden af rummet, hvor vi var. Jeg fortalte 
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om, hvem jeg er som person, min barndom og familie, min uddan-

nelse og karriere, om parforhold, mænd og ”bonusbørn” fra tidligere 

ægteskaber, om skiftet fra jakkesæt og til kjole. Jeg fortalte også, at 

jeg hele livet havde ønsket mig at blive lærer. Hun forklarede mig, 

at det netop var, hvad jeg gjorde hver dag i kraft af mit nuværende 

job, og at det var en del af dette liv at lære andre mennesker for-

skellige ting og formidle viden. Hun vidste godt, at jeg ikke var helt 

klar over, hvorfor jeg var på skolen, men kunne fortælle, at hun 

betegnede mig som et intuitivt ”naturtalent”. Jeg er ikke sikker på, 

at jeg dengang forstod, hvad hun mente med det, men det bekræf-

tede mig yderligere i, at den fornemmelse, jeg havde haft omkring 

at tage afsted til skolen, havde været rigtig, at jeg var på vej i den 

rigtige retning. 

 I dag tænker jeg, at det selvfølgelig var derfor, jeg skulle være 

der, og derfor jeg kunne følge med på sådan et kursus. Som så 

mange andre havde jeg et uudnyttet potentiale og en intuitiv ka-

pacitet så stor, at det skulle vise sig, at jeg også kunne bruge den 

professionelt til at hjælpe andre mennesker med de udfordringer, de 

har i livet. Det vidste jeg selvfølgelig ikke på det tidspunkt, at jeg 

ville komme til. Men det begyndte at gå op for mig, at intuitionen 

virkelig kunne åbne op for noget, hvor der var et større potentiale, 

og at jeg måtte lytte til den i stedet for at lytte til alle de rationelle 

argumenter, der talte imod den.

 Samtalen fortsatte med, at læreren bad mig tænke på en person, 

som jeg kendte og som kunne fortælle om mig. Jeg tænkte med det 

samme på min far. Han var død for flere år siden, og jeg blev fyldt 

med følelser og savn. Vi havde et meget nært forhold, og jeg passe-

de ham, da han var syg af cancer. Savnet var stort i tiden efter hans 

død, og han var stadig i mine tanker hver dag. Læreren gav mig en 

masse informationer omkring mit forhold til min far, som jeg ikke 

var klar over havde en indflydelse på mit liv og hvordan jeg var som 

person. Meget af det, hun fortalte, kunne jeg nikke genkendende til, 

mens andet var ny læring for mig. 
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 Læreren fortalte mig, at jeg som barn altid havde leget med 

drenge og ikke med piger. Jeg ville hellere slås og spille fodbold end 

lege med dukker. Det var alt det, drengene lavede og legede, jeg 

som barn syntes var interessant. Det var helt korrekt. Min mor og 

far havde fået min storesøster og jeg med  8 års mellemrum, og selv 

om min far elskede os, var der ingen tvivl om, at han meget gerne 

også ville have haft en dreng. Jeg tror, han nogle gange syntes, det 

var lidt hårdt at have en hverdag sammen med tre hunkønsvæse-

ner. Jeg havde et ubevidst ønske om at give min far den dreng, han 

aldrig havde fået, og derfor var det maskuline blevet et domine-

rende karaktertræk hos mig, til trods for at jeg er kvinde. Læreren 

sagde, at jeg skulle lære at balancere det feminine med det masku-

line, hvilket jo passede godt med den fornemmelse, jeg selv havde 

mærket, da jeg gik i gang med at skifte til en mere feminin garde-

robe. Hun bad mig lave nogle forskellige øvelser. F.eks. skulle jeg gå 

med og uden sko på forskellige måder for at få en følelse af hvilken 

tilstand, der var den korrekte for mig. Det var mærkeligt, men jeg 

kunne mærke, at jeg gav slip på mange gamle følelser og forestil-

linger om, hvem jeg troede, jeg burde være. Det var en befrielse. 

Læreren hjalp mig også med at balancere mine følelser til min far, 

og det var som om, en byrde blev taget fra mine skuldre. Jeg kunne 

pludselig slappe af ved tanken om ham, selv om han ikke længere 

fysisk er en del af min dagligdag. Det gav en fantastisk følelse af ro 

i mit sind. 

 Det var en stor læring for mig at blive bevidst om alt det ube-

vidste, jeg bar rundt på fra min barndom. Jeg lærte helt nye sider 

af mig selv at kende, som skabte en større forståelse for, hvad der 

havde fyldt i mit indre og påvirket min energi, mine tanker, valg og 

handlinger i livet.

 

En balanceret perfektionist
På det personlige plan fortalte læreren mig, at den ene del af mig er 

rigtig stærk og en person, der kan og vil alt. Den anden side af mig 

er genert og meget emotionel. Det var noget, som kun ganske få 
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mennesker vidste om mig. Bag den til tider hårde facade er der et 

meget blødt menneske, som også er genert i nogle sammenhænge. 

Men de bløde sider havde aldrig fået særlig meget plads. 

 Jeg havde altid haft meget høje krav til mig selv, både privat og i 

relation til mit arbejde. Nogle ville måske kalde mig perfektionistisk. 

Dette er velsagtens også én af årsagerne til, at jeg er så hårdtarbej-

dende og har opnået det, jeg har i mit liv i dag i forhold til karrieren. 

Det havde på den anden side også gjort, at jeg tit havde presset 

mig selv unødigt og var kommet ud af balance. Jeg blev bedt om at 

lave en øvelse, hvor jeg skulle lære at slappe af i forhold til mig selv 

og lære at forstå, at det er helt i orden ikke altid at være perfekt. 

Her skulle jeg danse rundt for rigtig at kunne føle en afslappethed 

og lethed. Det føltes på én gang skørt, men også skønt at turde give 

slip. Min krop reagerede positivt, og jeg følte mig mere balanceret 

bagefter.

 Under ”sessionen” havde læreren ”groundet” mig, så jeg ikke 

var i stand til at bevæge mig. Det føltes, som om der gennem mine 

ben og fødder gik nogle spidse pæle ned i jorden, der fastgjorde 

mig, så jeg vitterligt ikke kunne flytte mig. Det var meget specielt 

at blive ”låst” på den måde uden nogen som helst mulighed for at 

kunne bevæge sig, og her det gik for alvor op for mig, hvad vi som 

mennesker er i stand til at gøre med energien. Det satte virkelig 

menneskets energetiske kraft og potentiale i et nyt perspektiv. Af 

alle de oplevelser, der indtil nu havde været fascinerende og skræm-

mende, var denne virkelig grænseoverskridende for min rationelle 

hjerne, der hele tiden stillede spørgsmål til, hvordan det kunne lade 

sig gøre. Men jeg tror, hun gjorde det for at give mit tvivlende sind 

et håndgribeligt bevis på, at energien vi som mennesker besidder er 

stor, og at jeg skulle have mere fokus på min kropslige side.

 Den ”session” var meget vigtig for min udvikling. Det, læreren 

havde gjort, var dybest set at stille spørgsmål til, hvad der var vig-

tigt for mig, og hvad jeg egentlig havde lyst til at gøre med mit liv. 

Hun gav mig modet til at fortsætte med at finde ind til min kvinde-
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lighed og komme mere i kontakt med mine bløde sider. Nu var det 

ikke kun min garderobe, der var blevet mere feminin; hun havde 

også ledt mig ind til mit indre og vist mig, hvordan jeg kunne skabe 

en bedre balance indeni. Samtidig havde hun, udover at give mig en 

lektion i hvad energi kan, også sat mig på sporet af den mening, jeg 

søgte i livet. Jeg var blevet bevidst om, at jeg måske kunne finde 

mere mening i rollen som lærer og formidler.

 Der blev grædt mange tårer den formiddag, og det virkede forlø-

sende. Men jeg vidste, at jeg havde taget et stort skridt i den rigtige 

retning. Jeg havde været åben for at konfrontere mig med de ting 

i mit sind, jeg havde gemt væk, fordi jeg vidste, at de gjorde ondt.  

Men jeg vidste også godt, at hver gang det gør ondt følelsesmæs-

sigt, får man det bedre bagefter. Alle de byrder, jeg havde sluppet 

den dag, havde stået i vejen for, at jeg kunne finde nye veje og ny 

mening i livet - at jeg kunne finde frem til et større potentiale. Det 

var ligesom en ”renselse”. Jeg havde lært mig selv meget bedre at 

kende og havde fået bearbejdet mit forhold og savn til min far. Jeg 

kunne føle en stor lettelse i min krop og i mit sind.

 Ugen på skolen havde i det hele taget budt på meget nyt og hav-

de uden tvivl været én af de mest grænseoverskridende oplevelser, 

jeg nogen sinde havde haft. Jeg havde været igennem mange for-

skellige former for øvelser, læring og mange oplevelser, der havde 

en stor indflydelse på mig. Det indblik, jeg havde fået ved hjælp 

af intuitive evner og værktøjer, havde lært mig, at ikke alt i denne 

verden kan måles og vejes, og det havde lært mig meget om mig 

selv, og hvem jeg var inde bag jakkesættet. Jeg var ved at lære at 

holde op med at tænke og var begyndt at mærke, og jeg var på 

vej mod at slippe kontrollen. Jeg var begyndt at give slip på det, 

der ikke var godt for mig og turde forholde mig til min frygt, og jeg 

kunne mærke et større mod vokse frem i mig. Det gjorde det lettere 

at give slip på det, jeg inderst inde i mit hjerte godt vidste ikke var 

godt for mig, selvom min hjerne sagde det modsatte. 
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 I mange år havde jeg tænkt, tænkt og tænkt og ikke mærket 

mig selv rigtigt. Ugen på skolen ændrede på dette. Erfaringerne på 

skolen havde fået nogle brikker til at falde på plads indeni, men det 

havde samtidig vendt op og ned på mit verdensbillede. Det var et 

paradigmeskifte, der skulle vise sig at blive afgørende for mit liv. 

Derfor havde jeg også rigtig meget brug for at komme hjem igen, 

være alene og sove i min egen seng. Men til trods for at jeg stadig 

følte mig træt efter turen og de nye indtryk, varede det ikke længe, 

før jeg fik min næste skelsættende oplevelse.

På sommerferie med Einstein
Det var stadig sommer, og blot kort tid efter opholdet på skolen i 

England var det nu blevet tid til at tage på sommerferie med nogle 

veninder til det solskinsfyldte Nordjylland, nærmere bestemt Ska-

gen. 

 Efter ankomsten mødtes vi på en hyggelig café og fik frokost, 

hvorefter turen gik tilbage til hotellet for at slappe af. Min veninde, 

den intuitive forretningskvinde, og jeg havde aftalt at gå ned til en 

lille have ved siden af hotellet for at sætte os i solen. På vej ud af 

døren gav hun mig én af mine bøger i hånden og sagde, det var en 

god idé at tage den med. Jeg forstod ikke lige hvorfor, men lyttede 

til hende og tog blot bogen uden at stille spørgsmål. 

 Mens vi sad på græsplænen dukkede ordet ”skrive” op i mit indre, 

og jeg var klar over, at jeg skulle finde papir og blyant frem. Jeg 

havde ikke taget noget som helst med, og jeg ledte febrilsk efter 

noget at skrive på og med. Jeg fandt en kuglepen og nogle bonner i 

min taske. Kuglepennen kørte hen over bonnen, uden at jeg vidste, 

hvad jeg var i gang med at nedfælde. Det blev først til nogle tegnin-

ger. Nogle af dem lignede noget fra universet med et par uendelig-

hedstegn, men det meste lignede bare noget ”krims krams”.

 Jeg tog fat i bogen, som min veninde havde givet mig i hånden 

på vej ud af døren og bladrede om på den sidste blanke side og be-

gyndte at skrive. Jeg skrev og skrev og skrev - min hånd bevægede 

sig blot henover papiret, og jeg tænkte ikke et øjeblik over, hvad jeg 
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skrev på papiret. Det føltes ikke som om, det var mig, der skrev og 

det chokerede mig mildest talt. Bagefter læste jeg, hvad jeg havde 

skrevet. Det var historien om en ung mand ved navn Albert Einstein. 

Jeg havde skrevet om hans barndom, hans skoletid, hans familie, 

hvordan det havde været at være ham og om energi foruden lignin-

gen E=mc2. Den ligning der beskriver, at masse (m) er en form for 

energi (E), som kan konverteres til andre former for energi - og vice 

versa. 

 Med en baggrund som kemiingeniør kendte jeg jo godt til Ein-

stein, men jeg havde skrevet så mange detaljer om hans liv, som 

jeg ikke kendte til. Jeg ”googlede” f.eks. hvor han var født og opvok-

set, hans familiære forhold og så videre og fandt frem til, at alle de 

oplysninger, jeg havde skrevet ned, var korrekte. Nu var jeg både 

forundret og nysgerrig; det var ret interessant, og jeg reflekterede 

over, hvor informationen kom fra. Om aftenen fortsatte jeg på sam-

me måde med at skrive. Denne gang handlede det om Big Bang, 

hvad der var sket i tiden omkring Big Bang og om, hvad energi er. 

 Jeg ved ikke, om det var min skærpede intuition, der var kilden 

til den kreativitet, jeg mærkede, da jeg skrev. Men jeg slap kontrol-

len og lod mig ikke begrænse af min rationelle logik. Jeg var meget 

nysgerrig og oplevelserne på skolen havde hærdet mig og gjort, at 

jeg kunne forholde mig åben overfor disse uforståelige hændelser. 

Jeg var begyndt at forstå, at den kreativitet der uventet opstår, ska-

ber noget nyt og jeg havde lært at arbejde med frem for imod den. 

 

 Det var meget interessant at bruge intuitionen på den måde. 

Det måtte jo betyde, at den kunne være med til at sikre innovation 

gennem skabelse af uventede løsninger og muligheder. Det fik mig 

til at tænke, at intuitionen ville være et vigtigt redskab til at vise 

vejen til en helt ny viden, måske gennem en kombination af kendte 

ting og teknikker på en helt ny og overraskende måde. Det vigtigste 

var selvfølgelig, at intuitionen ikke blev begrænset af logik og ana-

lyse, hvilket jeg uden tvivl havde været slem til at gøre. Det var jo 
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en måde for mig at være i kontrol på, men nu begyndte jeg at ane 

hvilket potentiale, der lå i at give slip på den kontrol. For det havde 

været en meget uvirkelig oplevelse at sidde der med blyant og papir 

og blot skrive og tegne uden at vide, hvad der skete og hvorfor. Jeg 

kunne have valgt at sætte spørgsmålstegn ved alt det, jeg skrev på 

de sider. Jeg kunne være stoppet. Jeg kunne også have grinet højt 

og arkiveret mine mærkelige skriverier under overskriften ”klar til 

indlæggelse” eller ”hvad tror du selv”, som en gang vås eller noget 

andet negativt, simpelthen bare fordi jeg ikke forstod det. Men jeg 

stolede nu på, at der ville vise sig en mening senere, og det hjalp, at 

de informationer jeg havde skrevet ved ”googlingen”, havde vist sig 

at være sande. Jeg var nu helt fast besluttet på at lade mig ”lede” 

ved hjælp af min intuition.

 Jeg forlod Nordjylland med endnu en markant oplevelse omkring 

hvordan energi og intuition opfører sig, og hvordan jeg kunne gøre 

brug af den nye læring på en konstruktiv måde. Ligesom erfarin-

gerne på skolen i England kom til at vende op og ned på alt i mit liv, 

blev historien om Einstein og Big Bang også en helt afgørende le-

detråd for mig og min fremtid. Sommerens oplevelser gav mig i det 

hele taget en fornemmelse af, at jeg stod overfor større ændringer 

i mit liv.

Indre ændringer
Jeg vidste, at der var sket en stor forandring med mig. Fra at være 

en kvinde med hurtige replikker og meget store armbevægelser, 

som knap kunne sidde stille i 2 minutter ad gangen og altid skulle 

have fingrene oppe i håret, sad jeg nu i lang tid ad gangen blot på 

en stol eller i en sofa og talte uden knap at bevæge mig. Jeg var 

også blevet bevidst om, hvor vigtigt det er at tænke positivt. Ikke 

at jeg ikke havde været et positivt menneske, før jeg kom til skolen 

i England, men det føltes helt anderledes nu. Roen havde forplantet 

sig i min krop, og jeg havde en klar fornemmelse af at tænke klarere 

og meget mere kreativt.
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 Jeg vidste nu, at de positive tanker var med til at give mig ro og 

glæde, og samtidig påvirkede jeg også mine omgivelser på en mere 

positiv måde nu. De ændringer, der var sket i min bevidsthed, havde 

medført, at jeg nu følte, at jeg frit kunne vælge, om jeg havde lyst 

til at gøre, som jeg nogle gange plejede, nemlig at tænke negative 

tanker, eller om jeg ønskede at foretage ændringer i mit tankemøn-

ster. Valget var blevet mit. Sommerens oplevelser havde lært mig at 

tage ansvar på en ny måde og givet mig modet til at turde vælge. 

Jeg valgte at fokusere på muligheder i stedet for mangler og det po-

sitive fremfor det negative. Samtidig havde jeg nærmest slettet or-

det ”ikke” fra mit ordforråd. Det var en simpel ting, men det gjorde 

en meget stor forskel. Jeg måtte gøre, hvad jeg havde lyst til og ikke 

basere mit valg på, hvad jeg troede andre havde af forventninger til 

mig. 

 Ligesom jeg havde sagt farvel til mit ægteskab, havde jeg nu 

sagt farvel til nogle sider af mig selv og goddag til en ny Rikke, der 

var godt på vej til at finde indre balance, større styrke og et nyt 

potentiale.

“Jeg tænker aldrig på fremtiden. 
Den skal nok komme”.

Albert Einstein
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ET NYT LIV BEGYNDER

Tilbage på jobbet efter den noget begivenhedsrige sommerferie be-

gyndte jeg at stille mig selv spørgsmålet: Hvad er meningen med 

det liv, jeg lever lige nu? Jeg følte ikke længere, at det jeg lavede, 

gav en større mening. Den måde at leve og arbejde på var med til at 

puste til stressen og sygdomme som konsekvens af en manglende 

sammenhæng mellem mit liv, mit arbejde og min hverdag generelt.

 Jeg vidste, at jeg på mit arbejde gjorde en forskel, men ikke på 

den måde jeg længere ønskede at gøre en forskel. Der måtte være 

en måde, hvorpå jeg kunne gøre en forskel og skabe værdi for heri-

gennem at få svar på, hvad meningen med mit liv i bund og grund 

var. Jeg følte også en eller anden form for ansvar på en anden måde, 

end jeg før havde oplevet. 

 For at finde det, jeg søgte, og skabe de ønskede forandringer, 

måtte jeg bevæge mig yderligere væk fra den kontrol og stress, der 

prægede mit arbejdsliv og derved tillade nye og anderledes tanker 

at komme til. Jeg måtte blive endnu bedre til at stole på min intui-

tion og finde modet frem, så jeg ikke blev dikteret af frygten og af 

mine følelser. Det handlede om at lukke af for mine overlevelses-

mekanismer og ikke lade mig styre af min stolthed og mit ego, som 

begge var drevet af frygten for ikke at blive værdsat og anerkendt. 

Jeg skulle lære at mærke efter og sætte grænser for mig selv og 

andre for at slippe for stress, travlhed, sygdom og den evindelige 

dårlige samvittighed. Jeg måtte bruge min skærpede intuition til at 

tage en ny beslutning om, hvad der skulle ske i mit liv herfra, hvor 

jeg stod nu – vel at mærke uden at blive påvirket af mine egne eller 

andres følelser og holdninger til, hvad der rationelt var rigtigt eller 

forkert.

Beslutningen
Alt nyt begynder med en beslutning. Et halvt år efter skilsmissen, 

kort tid efter oplevelserne på skolen i England og efter en velfortjent 

sommerferie, tog jeg beslutningen om at sige mit job op for at be-
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give mig ud i ukendt farvand. Det var ikke en vanskelig beslutning. 

Selv om jeg følte frygten, og selv om mange satte spørgsmålstegn 

ved den, var det fra min side en velovervejet beslutning. Jeg vidste, 

at der skulle ske noget helt nyt i mit liv. Et liv som administrerende 

direktør var ikke længere ”nok”. Det var på tide, at jeg lærte mere 

om mig selv og om, hvad mit liv også kunne være. Men jeg erfarede 

hurtigt, at det at bryde ud af normen og gå sine egne veje ikke var 

bredt accepteret af omverdenen. 

 Mange var forundrede over, at jeg frivilligt sagde farvel til et 

relativt sikkert job som administrerende direktør med alle muligheder 

for mine fødder - også at gøre karriere i udlandet, hvis det var det, 

jeg på et tidspunkt ønskede mig - og i stedet træde ud i usikkerheden 

i en tid, hvor et nyt job ikke hang på træerne. Kun få mennesker, 

udover mig selv, kunne forstå, hvorfor jeg kunne sige et godt betalt 

job op og fravælge en karriere i dansk erhvervsliv til fordel for 

”ingenting” eller det ukendte. Jeg husker stadig en kommentar jeg 

fik fra én, der beskrev situationen som: ”Rikke i frit fald – uden fald-

skærm!”. Og jeg havde fuld forståelse for, hvorfor der var mange, 

der tænkte sådan om min beslutning.

 Heldigvis så jeg ikke sådan på det. Min intuition sagde mig, at 

det var det helt rigtige at gøre, og at tiden var kommet til, at der 

skulle ske noget nyt i mit liv. Det var min faldskærm; at jeg vidste, 

det var rigtigt og stolede på, at det rigtige job nok skulle vise sig. 

Men det er selvfølgelig forunderligt at tænke tilbage på, at jeg ikke 

vidste, hvad jeg skulle lave, og hvordan jeg skulle tjene penge, da 

jeg traf beslutningen. 

 De mennesker, jeg havde fortalt om mine oplevelser på skolen 

i England, troede at jeg var ved at gå fra forstanden. Jeg måtte 

være blevet hjernevasket eller det, der var værre. Jeg havde jo også 

smidt kontrollen fuldstændigt og lod mig blot flyde med. Ikke på en 

uansvarlig måde, tværtimod så var jeg meget bevidst om at navigere 

ansvarligt, men ikke overfor andres forventninger denne gang, i 

forhold til mine egne ønsker og behov. Det var første gang, jeg ikke 

tog en beslutning baseret på rationel tænkning, men alene baseret 
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på, hvad jeg mærkede var rigtigt. Jeg var nødt til at tage ansvar for 

det, jeg mærkede, og på den måde fulgte jeg for første gang i mit 

liv bevidst min intuition i en afgørende situation. Og jeg var spændt 

på, hvor den ville føre mig hen.

Identitetskrise og korsvej
Den første person, jeg fortalte, at jeg havde besluttet mig for at sige 

op, sagde til mig: ”Rikke, du mister din identitet”! Hvilken identitet, 

og hvorfor var identiteten så vigtig? Jeg forstod simpelthen ikke, 

hvad han mente. Jeg troede, jeg vidste, hvem jeg var, men måtte 

erfare, at det ikke længere var sandheden. Den, jeg forbandt mig 

selv med, var inderst inde ikke mig, men derimod den person, jeg 

var i kraft af mit job. Jeg havde ikke tænkt over det sådan før, men 

jeg erfarede hurtigt efter, at jeg havde sagt op som administrerende 

direktør, hvad han havde ment. 

 I en lang periode følte jeg mig som et menneske med et navn, 

men uden identitet. Jeg havde altid forbundet mig med min titel 

og mit job. Det var jo også altid det, jeg først blev spurgt om ved 

mødet med nye mennesker. Hvad hedder du, og hvad laver du? 

Og hvad nu? Når jeg stillede mig selv spørgsmålene: Hvem er jeg? 

Hvad kan jeg? Og hvad står jeg for? Hvad kan jeg bidrage med til 

verden? havde jeg vanskeligt ved at svare andet end: Jeg er Rikke, 

jeg kan drive forretning og tilføje nogle positive ord om, hvad jeg 

stod for. Det job jeg havde nu - og for en endnu ukendt periode - be-

stod i at lære mig selv at kende og måske få viden om, at jeg kunne 

andet end at drive forretning og lede mennesker. 

 Den rejse, jeg indtil videre havde været på, havde betydet man-

ge ændringer i mit liv og mange ændringer i mit sind. Familien og 

vennerne havde vanskeligt ved at kende mig, og det havde jeg også 

selv. Jeg vidste, at processen havde haft en positiv indvirkning på 

mig og mit sind, men de øjne omverdenen kiggede på mig med, og 

som ikke altid var positive, var vanskelige for mig at håndtere. Det 

påvirkede også min lyst til at være sammen med andre mennesker 

i en periode. 
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 Jeg fandt stille og roligt ud af, at det er en fordel, at der er et 

stort sammenfald mellem éns selvbillede og éns sociale identitet, 

fordi det giver en form for eksistentiel balance. Det sammenfald 

følte jeg ikke længere eksisterede i mit liv. Jeg var ikke selv klar 

over, hvem jeg på daværende tidspunkt var, og jeg følte hele tiden, 

at jeg skulle forsvare mig over for andre mennesker, når de spurgte, 

hvordan det gik, og hvad jeg lavede. Jeg kunne ikke længere fortælle 

om arbejdet, men blot fortælle, at jeg havde sagt op og var ”stået 

af ræset”. 

 Da jeg ikke havde lyst til at skulle forsvare mig selv og min 

beslutning om, hvad jeg ønskede at gøre og ikke gøre med mit liv, 

når jeg var ude blandt andre, begyndte jeg bevidst at sige nej til flere 

arrangementer. Jeg ønskede kun at være mig selv eller sammen 

med nære venner og familie. De mennesker, der kunne respektere 

eller gjorde en indsats for at acceptere den beslutning, jeg havde 

taget. F.eks. min mor der, selv om hun godt ind imellem kunne øn-

ske sig at få sin ”gamle Rikke” tilbage, også var positivt overrasket 

og glad over den forandring, der var sket med mig. 

 Udover min beslutning om at forlade mit job, var der jo også 

reaktioner på mine nye indsigter i energi og intuition, som andre 

reagerede på. Jeg kunne mærke en usikkerhed over at skulle fortælle, 

hvad jeg havde oplevet, især på skolen i England. Jeg var bange for 

reaktionerne fra familie, venner og bekendte. Jeg vidste jo, hvordan 

jeg selv havde reageret på min veninde, da hun begyndte at fortælle. 

Det gjorde, at jeg selvfølgelig havde en forståelse for, at andre mennesker 

måske ikke ville forholde sig positivt til min historie og mine nye 

oplevelser. Samtidig havde jeg brug for at gå videre og ikke skulle 

skjule det, jeg oplevede og erfarede, for mine nærmeste. Jeg måtte 

være mig selv og stå ved, hvad jeg havde erfaret og lært.

 Det blev starten på en proces, hvor jeg sagde farvel til venner 

og veninder, jeg havde kendt i både få og mange år. Vi ”passede” 

ganske enkelt ikke sammen længere. Jeg kunne mærke, at jeg ikke 

var glad, og jeg nærmest følte mig tappet for energi, når jeg havde 
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været sammen med dem. Det var en vanskelig proces at få sagt far-

vel til de mennesker, der ikke længere skulle være i mit liv. Det var 

hårdt at føle, at jeg lukkede af for omverdenen på den måde og at 

skulle sige farvel til mennesker, jeg havde kendt og delt mange ting 

med i rigtig mange år. Men jeg var nødt til at gøre det for at passe 

på mig selv. Jeg vidste, at det var det rigtige at gøre og havde også 

tillid til, at jeg ville møde nye mennesker, når jeg var klar til det. 

Mennesker som jeg kunne slappe af og have det godt sammen med, 

og som gjorde mig glad og fyldt med energi. 

 Det var kun en måneds tid siden, jeg havde sagt op. Sommeren 

var slut, og nu var det tydeligt, at jeg befandt mig på en korsvej i 

mit liv. Selv om jeg stadig arbejdede og brugte en del tid på det, var 

jeg selvfølgelig begyndt at tænke på, hvad der skulle ske i mit liv 

og i fremtiden. Jeg var i færd med at afslutte én livsfase og starte 

en ny. Og selv om jeg stolede på, at jeg ikke skulle frygte noget, at 

jeg kunne leve mit liv i tillid til, at det rigtige ville ske på det rigtige 

tidspunkt, hvis blot jeg baserede mine beslutninger på min intuition, 

så kunne der godt af og til blive sået tvivl om det hele, når den ra-

tionelle hjerne tog over. Tvivlen og usikkerheden gav grobund for 

tanker som: Har jeg valgt rigtigt? Hvordan finder jeg den vej, der er 

den rigtige for mig? Hvad vil og skal jeg med mit liv? Der var rigtig 

mange tanker i gang oven i mit hoved på alle mulige tidspunkter af 

døgnet. Og selv om jeg ikke havde travlt, kunne det nærmest stres-

se mig. Jeg var taknemmelig over, at jeg havde lært at meditere, så 

det altid var muligt for mig at finde tilbage til roen.

“Enhver, som ikke har lavet en fejltagelse, 
har aldrig prøvet noget nyt”.

Albert Einstein
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Meditation og små fremtidsfrø
På skolen i England havde jeg lært, at meditation var en metode, jeg 

kunne bruge til at opnå ro og selvindsigt, og samtidig kunne medi-

tation bane vejen for intuitionen. Her havde jeg også lært, at me-

ditation ikke behøver involvere vanskelige teknikker og indviklede 

filosofiske systemer, men egentlig bare handler om at koncentrere 

sin opmærksomhed på noget bestemt, f.eks. vejrtrækningen, at 

meditation er at vende sig indad, være med sig selv, være opmærk-

som på og mærke den indre virkelighed, sådan som den nu er. Men 

netop det enkle og det at gøre ingenting kan for nogle mennesker 

være det vanskeligste. Det var det i hvert fald for mig. 

 Jeg opfattede, som mange andre, meditation som en lidt under-

lig praksis indhyllet i tåge fra røgelsespinde og jeg betegnede det 

at gøre ingenting som spildtid og ineffektivitet. Jeg havde ikke for-

stået, hvor meget det betyder at slappe af og blot være i nuet uden 

at skulle præstere. Men efter jeg havde været på skolen og lært at 

vende opmærksomheden fra den ydre verden ind i min indre verden 

– ind i mit sinds dybder – havde jeg fundet ud af, at det var en rigtig 

god måde for mig at slappe af og lære nyt på.

 Så selv om det ikke var sat helt i system endnu, var meditation 

efterhånden blevet en vigtig del af mit liv. Det var ikke en fast begi-

venhed i min dagligdag, men når jeg praktiserede det, gav det mig 

en vigtig følelse af ro og tryghed, og samtidig fik jeg mange gange 

rigtig god inspiration. Jeg oplevede, at roen fremmede min kreativi-

tet, så jeg fik nye tanker og idéer, jeg kunne handle på, og det var 

rart i min situation, hvor jeg havde brug for at finde en ny vej.

Life Component
En morgen, da jeg sad og mediterede, fornemmede jeg ordene ”Life 

Component”, en hjemmeside og ordene energi, privat og erhverv. 

Efter meditationen satte jeg mig og skrev ned hvilken information, 

jeg havde modtaget. Jeg så egentlig bare nogle bogstaver, der dan-

nede ordene Life Component, og jeg fik følelsen af, at det bestemt 

havde noget med mig at gøre. Det var navnet på en virksomhed, jeg 
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skulle starte. Jeg tænkte, at Life Component var et rigtig godt navn 

til en virksomhed, der skal arbejde med energi på den ene eller 

anden måde. Energien er universets byggesten og grundlæggende 

for menneskelivet, så navnet til min nye virksomhed, Life Component, 

gav rigtig god mening for mig.

 De tre ord: Energi, privat og erhverv gav også ganske god mening, 

og jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg i fremtiden skulle ud og 

fortælle mennesker - både i privat- og forretningslivet - om energi. 

Hvad energi er, hvad vi skal være bevidste om med hensyn til energi, 

hvordan vi på den mest hensigtsmæssige måde kan anvende og 

tage ansvar for den energi, som vi består af og er omgivet af og 

hvad energi betyder for vores sundhed og velbefindende. Jeg havde 

erfaret, at energi er en fundamental ressource og også, at ikke alle 

mennesker i dag er klar over dette. Dette faktum er årsagen til 

mange af de udfordringer mennesker, samfundet og hele verden 

står overfor, men samtidig også nøglen til at håndtere udfordrin-

gerne.

 Jeg var efterhånden blevet meget nysgerrig; det var jo en del 

af min natur, og jeg higede efter at få flere brikker til ”puslespillet”. 

Life Component ville samle mange af mine interesser og passioner 

sammen med min livs- og erhvervserfaring op gennem tiden, og 

der var meget at tage fat på og mange flere ubekendte ”brikker” at 

udforske endnu. Men efter at have lært at slippe kontrollen og stole 

på processen, vidste jeg intuitivt, at jeg blot skulle følge med og føre 

de beslutninger ud i livet, jeg kunne mærke og vidste var rigtige for 

mig, også selv om min rationelle hjerne ville sætte spørgsmålstegn 

ved beslutningerne. Jeg vidste også, at jeg måtte have tålmodighed 

med processen. Hvis jeg fik al information på én gang, ville jeg gå 

hen og arbejde alt for meget og ikke passe godt på mig selv og min 

energi. Sådan havde det været i alt for mange år, og netop det var 

også noget, jeg skulle lære. 
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Farvel til kontoret
Det var blevet sidst på efteråret, og jeg var godt på vej til at få ryddet 

op på mit kontor, arbejdsopgaver var overdraget til andre, og de 

sidste mails blev skrevet. Det var blevet tid til at sige farvel til et 

job som administrerende direktør og sige farvel til rigtig mange 

dejlige mennesker, der havde været en stor del af min hverdag i 

mere end 5 år. Det var en underlig fornemmelse at forlade kontoret, 

men samtidig også en lettelse. Jeg kunne mærke, at mange års pres 

med ét forsvandt fra mine skuldre. For første gang i lang tid havde 

jeg tid til mig selv og til at reflektere over mit liv. Og jeg prioriterede 

tiden uden rigtig at vide, hvad det ville komme til at betyde for mig. 

Til trods for alle de mange nye oplevelser og begivenheder i mit liv, 

vidste jeg godt, at min rejse først lige var begyndt.

 Det var lidt underligt ikke at skulle ind på kontoret mere. Jeg 

følte mig lidt alene med mine tanker og følelser, og det var på én 

gang underligt, men også befriende at komme hjem til mig selv og 

have lysten til for første gang i adskillige år at gøre status over mit 

liv. Jeg oplevede på intet tidspunkt meningsløshed og håbløshed i 

livet, selvom fremtiden pludselig var blevet en lidt uvirkelig størrelse. 

Men jeg var vant til at arbejde fra morgen til aften og have en fyldt 

kalender. Nu var den på det nærmeste tom bortset fra en konsulent-

opgave, jeg skulle lave for den virksomhed, jeg lige havde forladt. 

Så der opstod ind imellem en form for rastløshed og handlingslammelse 

i forhold til, hvordan jeg skulle komme videre med mit liv. Da jeg allerede 

havde oplevet, hvordan intuitionen kunne guide mig, blev jeg endnu 

mere interesseret i at undersøge, hvordan den kunne hjælpe mig 

videre i livet her ved denne korsvej mellem to ”liv”.

Intuition som navigationsværktøj
Jeg var blevet opmærksom på mine intuitive evner på skolen i Eng-

land. Jeg forstod også, at jeg i et eller andet omfang altid havde 

brugt min intuition, men dog uden at være bevidst om hvordan. Jeg 

havde truffet mange af mine valg i livet, både privat og erhvervs-

mæssigt, baseret på min intuition, det var jeg ikke i tvivl om. Men 
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det var uden rigtig at være fortrolig med, hvad intuition betyder og 

hvad det betyder at lytte til den. Intuition havde været et vigtigt, 

men ubevidst værktøj. På det intuitive plan havde jeg haft ro på 

samme måde, som der er vindstille i orkanens centrum. Og derfor 

havde det været muligt at finde en form for ro og orden i en verden, 

hvor mange beslutninger skulle tages hver dag. 

 Selv om jeg havde behov for at lære min intuition bedre at kende 

og blive endnu mere fortrolig med den, vidste jeg godt, at det ikke 

var nok blot at være intuitiv. Det gjaldt også om at tage ansvar og 

have tilstrækkelig tillid og mod til at turde handle på intuitionens 

signaler – signaler, der måske ofte kunne føles svage. Jeg måtte 

bare træne for at blive stærkere på den front. 

 Jeg var begyndt at læse meget igen (nu havde jeg jo tiden til 

det!) og var blevet en storkunde både i boghandelen og på Internettet. 

En dag gik jeg ind i De Ukendtes boghandel, som min veninde havde 

introduceret mig til, i det indre København for at prøve at finde 

en anden og ny form for viden, der kunne udvide min horisont og 

hjælpe mig videre. 

 Jeg havde forinden besluttet at lade mig føre af min intuition i 

forhold til hvilke bøger, jeg ville købe med hjem. Af en eller anden 

grund styrede jeg direkte ned mod den bagerste bogreol i lokalet 

og tog en bog ud fra en hylde blandt en masse andre bøger. Jeg ved 

ikke hvorfor; den så ikke synderlig anderledes eller mere spændende 

ud end de andre. Det var bare en indskydelse. Jeg læste forfatterens 

navn ”John of God” og mærkede en følelse af irritation. Hvem tillader 

sig at kalde sig selv for noget med Gud? Det havde jeg virkelig 

svært ved at forholde mig til. Så jeg satte bogen tilbage, gik videre 

og fandt et par andre bøger, der lød spændende og mere ”passende” 

for sådan én som mig. Men jeg blev ved med at tænke på den bog, 

jeg havde sat tilbage i reolen og erkendte, at der nok var et eller 

andet i den, så jeg måtte hellere tage den med. Da jeg stod i kø ved 

kassen, kom irritationen tilbage. Jeg gad den ikke alligevel, det var 

spild af penge, så jeg lagde den væk igen og ventede på at betale 
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de andre bøger, jeg havde valgt. Men inden det var blevet min tur 

nåede jeg at fortryde og lægge den væk og fortryde én gang mere, 

indtil jeg til sidst ”overgav” mig. Så fortæl mig da, hvad du har at 

sige bog! 

 I første omgang blev bogen bare lagt ind i reolen sammen med 

alle de andre bøger, men der gik kun kort tid, inden jeg tog den 

frem for at læse den. Bag forfatterens irriterende tilnavn ”John of 

God” gemte sig en brasiliansk healer ved navn João Teixeira. Bogen 

beskrev hans evner til at helbrede syge mennesker ved at arbejde 

med energier på en så forbløffende måde, at mennesker valfarter 

fra hele verden til hans sted i Brasilien, hvor han i mange år har 

behandlet alle former for sygdomme, både fysisk, psykisk og ener-

getisk, og gratis for alle - fattige og rige, børn og voksne - 3 dage 

om ugen. 

 Jeg læste beretninger om mennesker, der havde oplevet Joãos 

helbredende evner og beskrev resultaterne som rene ”mirakler”. Og 

til trods for at jeg på skolen i England havde oplevet, hvordan man 

kan arbejde med energi, og hvordan den form for arbejde kan gen-

oprette balancen i et menneskes krop, syntes jeg det lød underligt, 

at João skulle være i stand til at helbrede alle mennesker for alle 

slags sygdomme. Det lød både unaturligt og overnaturligt, og jeg 

kunne ikke umiddelbart se, hvad jeg skulle med det. Havde denne 

bog været et rigtigt intuitivt valg? I forhold til hvad jeg mærkede, 

virkede det stadig rigtigt, for det var meget interessant og skær-

pede min nysgerrighed, men hvad jeg skulle bruge det til, var stadig 

uvist.

 Jeg var overbevist om, at hvis jeg begyndte at inddrage intuition 

mere og mere i mine beslutninger, ville jeg blive i stand til at træffe 

flere rigtige valg. Derfor stolede jeg blot på, at bogen senere ville 

vise sig at gøre en forskel. Jeg var i gang med et forsøg på at gøre 

intuitionen til en mere bevidst måde at navigere på i mit liv som 

sådan, og hvis det skulle lykkes, måtte jeg bevidst træne den.
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Træning af min 6. sans 
Jeg havde selvfølgelig altid kendt til de traditionelle sanser: syns-, 

høre-, føle-, lugte- og smagssansen, som jeg var i besiddelse af. Det 

nyeste for mig var den intuitive sans, som jeg nu så som en udvidelse 

af de fem sanser. Selv om der var mange måder at beskrive intuition 

på, så var det for mig det at kunne ”fornemme” (sanse), men også 

at ”se for sig” og ”høre” noget. Intuition var en kompetence, som 

kunne trænes og forbedres som alle øvrige kompetencer. Og det var 

det, jeg var i fuld gang med. 

 Jeg trænede mine intuitive evner på mange forskellige måder, 

blandt andet gennem meditation og ved at male. Jeg havde aldrig 

haft et indtryk af mig selv som en speciel kreativ person, og når det 

kom til at tegne og male, havde jeg overbevist mig selv om, at det 

ikke var noget for mig. Jeg havde få måneder tidligere, i en øvelse 

på at teste min kreativitet, prøvet at tegne på skolen i England, og 

det var alligevel gået meget godt - efter min egen målestok. 

 Jeg havde i september 2011 haft besøg af en af lærerne fra skolen 

i England, og han havde foreslået, at vi skulle male. Det første jeg 

tænkte var: ”Nej, det orker jeg ikke, det kan jeg ikke”. Min hjerne 

havde talt, men når jeg mærkede efter, føltes det helt rigtigt. Så i 

stedet for at være skeptisk tænkte jeg, hvorfor ikke, det kunne da 

sikkert blive meget underholdende. Vi skyndte os ud for at købe de 

nødvendige materialer, så vi kunne gå igang med at male og satte 

os ved et bord, hvor han gav mig følgende instruktioner: ”Tænk ikke 

over, hvad du skal male, og om det ser pænt ud. Fornem blot hvilken 

farve, der er den rigtige at male med og lad blot din håndbevægelse 

på lærredet forme billedet.” Jeg tænkte: ”Det kan umuligt lade sig 

gøre, men jeg må prøve”. Den samme tanke som ind imellem var 

dukket op i mit sind på skolen i England. 

 Billedet blev ganske glimrende, og jeg kunne fortælle en historie 

om mig selv ud fra det, hvilket var overraskende for mig. Der var 

en smule stolthed at spore i mit sind, og det gav mig lysten til i en 

periode at udforske mine evner inden for billedkunsten. Og det blev 
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til adskillige billeder - af varierende kvalitet - men det var rigtig god 

træning til at forbedre kreativiteten og slippe kontrollen. 

”Fantasi er vigtigere end viden. 
Viden er begrænset. 

Fantasi omslutter hele verden”.

Albert Einstein

 Det, vi havde gjort, var at male ved hjælp af intuitionen uden at 

have behov for at kontrollere. Jeg havde ikke på forhånd gjort mig tan-

ker om hverken motiv, farver eller komposition i det, jeg skulle lave, og 

det gav mig mulighed for at finde min kreative side og udtrykke mig 

fra et dybere lag i mig selv. Da jeg først havde sluppet kontrollen og 

givet slip på frygten og mønstre, skabte jeg en mulighed for at komme 

udenom gamle blokeringer og i stedet komme ind i en smuk frigørende 

proces, hvor noget oprindeligt og måske mere ”ægte” i mig åbnede sig 

og skabte kontakt til ressourcer og et potentiale, jeg ikke vidste, der 

var i mig. 

 Jeg havde været rolig og afslappet både under og efter, jeg havde 

malet. Det, at jeg gav slip på kontrollen under maleprocessen og lod 

mig føre af fantasiens og farvernes forunderlige verden, havde en po-

sitiv effekt og fungerede nærmest som en meditation. Jeg forstod, at 

en jævnlig praksis ville have en vedvarende positiv indvirkning på mit 

liv og lære mig at blive bedre og bedre til blot at flyde med og have 

tillid til processen. Både i male-processen og i resten af mit liv. Så jeg 

fortsatte træningen efter hans besøg og brugte det bevidst til at åbne 

op for min kreativitet og evne til at bruge min intuition.
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 Gennem træningen af mine intuitive evner blev det tydeligt for 

mig, at vi alle er i besiddelse af en kreativ kilde, en rig indre bil-

ledverden, og at selve den skabende proces virker forløsende på 

de potentialer, vi ellers har i livet, uanset hvad man skal lave i sit 

arbejdsliv fremover.

”Slip kontrollen og lad dig flyde med. 
Hav tillid til processen”.

Rikke Topp
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PÅ SPORET AF EN OPGAVE

I vinteren 2011, alt imens jeg havde travlt med konsulentopgaven 

for min tidligere arbejdsplads, skete der noget, som jeg på dette 

tidspunkt endnu ikke var klar over, ville blive en afgørende oplevelse 

for mig. Det var først meget senere, at den faldt på plads i puslespil-

let. Min mor, som jeg altid havde set som verdens stærkeste person, 

fik en depression. Det var en svær erkendelse for os begge, men det 

var ikke kun selve depressionen, der blev skelsættende for mig, det 

var mere den behandling af patienter i det danske sundhedssystem, 

som jeg kom til at opleve som pårørende, der blev en ny ledetråd.

 Min mor havde, som så mange andre mennesker med depres-

sion, fået antidepressiv medicin. Den virkede ikke i nødvendigt om-

fang og det eneste ”råd”, hun fik fra lægen, var blot at sætte dosis 

op. Desværre var det ikke løsningen, og hendes depression blev 

dybere og dybere. Det betød, at min mor havde vanskeligt ved blot 

at håndtere dagligdagens almindelige gøremål, og hun måtte på 

den ene eller anden måde på ret køl igen ved hjælp af professionelt 

personale i vores sundhedssystem. 

 Jeg var med hende til ”møde” på psykiatrisk afdeling, efter først 

at have været hos lægen og have fået en henvisning. Efter mere end 

fire timers ventetid i modtagelsen, var det min mors tur til kort at 

fortælle om sit liv, hvad der var sket, og hvor hun nu stod. Baseret 

herpå skulle psykiateren stille en foreløbig diagnose. Vi fik at vide, 

at der var mange, der var meget mere syg end min mor, og at jeg 

med fordel kunne hjælpe og støtte min mor, så hun kunne blive 

hjemme hos sig selv. Dette var psykiaterens forslag til trods for, at 

min mor boede i Horsens og jeg i København. Jeg pointerede, at det 

ikke var mit ansvar at tage mig af min mor, selv om jeg elsker hende 

højt, men at det måtte være sundhedsvæsenets ansvar at behandle 

en patient med en diagnose professionelt. 

 Min mor og jeg er meget tætte, og det var ikke fordi, jeg ikke øn-

skede at passe godt på hende, men jeg var ikke den professionelle, 
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der vidste, hvordan man skal behandle depressive mennesker, der 

ikke kan fungere i hverdagen. Jeg havde også mig selv at tage hen-

syn til og passe på. Efter den indledende samtale blev vi bedt om at 

gå udenfor og vente, imens sundhedspersonalet voterede og kunne 

kalde os ind igen til ”dommen”. Min mor fik at vide, at hun havde 

en moderat depression, og ikke var til fare for sig selv, men at hun 

kunne blive indlagt. Det var på én gang et chok og en lettelse for os 

begge. Chok fordi diagnosen nu var virkelig, men samtidig en let-

telse, at hun kunne komme i hænderne på professionelt personale. 

Det havde overrasket mig meget, at vi i et land som Danmark tilsy-

neladende var modvillige i at bruge ressourcerne til at pleje vores 

syge og hellere ønskede at overlade ansvaret til pårørende.

Hverdag i psykiatrien
Min mor blev indlagt på psykiatrisk afdeling i slutningen af 2011 og 

jeg fulgte hendes proces nøje. Det var på mange måder en skræm-

mende oplevelse, men samtidig også meget lærerig. Set med mine 

øjne fungerede psykiatrisk afdeling som et sted, hvor mennesker 

blot blev placeret, fik tildelt medicin og uden daglige aktiviteter der 

kunne holde dem i gang. 

 Min mor skulle selv holde øje med, hvad hun fik af medicin, og 

flere gange havde de afleveret noget forkert til hende. Der var ingen 

samtaleterapi, og den eneste form for aktivering var en daglig gåtur, 

svømning én gang om ugen og en fælles ugentlig kagebagningsdag. 

Med det resultat at nogle patienter sad fra morgen til aften i fjern-

synsstuen og andre på deres værelser, i sengen, foran fjernsynet 

eller computeren. 

 Jeg oplevede, at personalet sad i deres glasbur foran deres com-

putere en stor del af deres arbejdsdag. Det kan godt være, det var 

på grund af tunge administrative forretningsgange, måske i forbin-

delse med den nye kvalitetsreform, men det var absolut ikke en 

atmosfære, der set med mine øjne, var med til at skabe energi og 

give patienter mod og livsglæde eller et håb om en bedring af deres 

tilstand og helbred. Maden, der blev serveret, gjorde heller ikke 
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meget for patienternes almene sundhedstilstand. Intensiv medicinering, 

minimal daglig motion, ikke speciel sund mad og ingen samtale med 

professionelt personale gav ikke det store håb om at fremme en 

hurtig helbredelse, efter min mening. 

 Man foretog blot justeringer i min mors medicin, det vil sige, 

dosis blev forhøjet. For mig var det at give medicin ren symptom-

behandling, så jeg var overrasket over, at det var den eneste praksis 

i forhold til psykiatriske patienter. Jeg forstod ikke, at der ikke blev 

brugt ressourcer på at tale med patienter og finde den bagvedlig-

gende årsag til sygdommens opståen for at forhindre, at den opstod 

igen. 

 Efter en uges tid ønskede min mor at tale med en psykolog eller 

psykiater. Hun havde brug for en professionel person at tale med, 

om hvordan hun havde det og hvilke tanker, der prægede hende. 

Hun syntes, at der var så mange ting, der var begyndt at dukke op 

i hendes sind. Og ja, en depression kommer jo ikke ud af ingenting. 

Det var dog ikke en ydelse, som systemet kunne tilbyde. Samtale-

terapi var ikke en del af behandlingen på psykiatrisk afdeling. Jeg 

var virkeligt forundret – ja jeg tror nærmest, at det var hele følelses-

registeret, jeg var igennem, da det gik op for mig, at det ikke var 

en del af behandlingen. Forklaringen var, at det var et ressource-

spørgsmål, og at ”ældre” ikke blev prioriteret i systemet på grund af 

mangel på ressourcer. 

 Det, der kunne tilbydes, var en samtale med lægen eller psykiateren, 

der havde et meget presset program i forbindelse med stuegang eller 

med en af sygeplejerskerne/sygeplejerne på afdelingen. De sad jo 

på kontoret, og min mor kunne jo bare komme op til dem, fik hun 

at vide. Jeg var ikke af den holdning, at psykiatriske patienter selv 

skulle henvende sig på et kontor, hvor personalet sad en stor del af 

deres tid foran computeren. Jeg fik lavet en aftale om, at én af de 

ansatte i dagvagt og én i aftenvagt skulle henvende sig på min mors 

værelse og tage en snak med hende, hvis min mor havde behov 

for det. Det lykkedes ikke personalet at få tid til det hver dag, men 

de dage, hvor det skete, kunne jeg læse af min mors journal, at 
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det havde været gavnligt for hende. Man kan undre sig over, at det 

ikke er normal praksis for alle psykiatriske patienter, at de har en 

samtale om dagen eller jævnlige samtaler med eksperter inden for 

psykiatrien, der er uddannet til det!  

 

Min tiltro til det psykiatriske system var i den grad dalende, så jeg 

var hos min mor så meget som muligt, selv om den fysiske afstand 

og arbejdet med konsulentopgaven satte sine begrænsninger. Hel-

digvis havde vi også mobiltelefonen, så vi kunne være i daglig kon-

takt. 

 Jeg havde fået gennemtrumfet et ugentligt møde med min mors 

kontaktperson på psykiatrisk afdeling og lægen. Jeg ville være sik-

ker på, at min mor fik den bedst mulige behandling. Og samtidig 

gjorde min mor og jeg, hvad vi kunne for at klæde nogle af de andre 

patienter på til at forholde sig - også kritisk - til de ting, der blev 

sagt fra personalets side om deres behandling og metode. Ikke for 

at skabe ravage, men for at lære patienter at de også har rettighe-

der og åbenbart er nødt til selv at tage styring, for at de får, hvad de 

har behov for – i en situation hvor de er syge og har allermest behov 

for professionel hjælp og støtte.

 I forbindelse med indlæggelsen havde vi talt med personalet om, 

at det vigtigste for min mor var stabilitet i form af visheden om, at 

hun kunne blive på afdelingen, til hun følte, at hun kunne klare sig 

selv igen. Efter mindre end en uges indlæggelse, og uden at æn-

dringen i medicinen havde haft en synlig indvirkning på min mors 

tilstand, fik hun besked om, at hun snart skulle hjem. Denne besked 

blev gentaget over to dage. Det slog min mor helt ud, og af hendes 

journal fremgik det, at hun var nedtrykt. Ja, det var vel ganske na-

turligt, når ”gulvtæppet” lige var blevet revet væk under hende. Hun 

ringede til mig i København og var helt fortvivlet over den besked, at 

hun skulle hjem nu. Det var en vanskelig situation at klare over te-

lefonen, og jeg var mildest talt rasende på systemet og personalet!

 Samtidig måtte hun ikke længere tage sovepiller, som hun havde 

taget i adskillige år. Forklaringen var, at de ikke havde nogen effekt 
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efter mange års indtagelse. Det kan synes underligt, når hun blev 

fyldt med rigtig meget anden medicin, at sovepillen skulle tages 

fra hende. Og selv om det uden tvivl var rigtigt, at sovepillen ikke 

virkede længere, så sov hun ikke de nætter, hvor hun ikke fik pillen, 

og så snart hun fik pillen, kunne hun falde til ro. Hun var overbevist 

om, at den ”effektløse” pille hjalp hende til at finde ro, så hvis læ-

gerne havde været opmærksomme på, hvad der skaber tryghed for 

mennesker i en helbredelsesproces, så havde de blot givet hende en 

kalktablet og ringet til mig som aftalt, før de ”truede” med at sende 

hende hjem, så jeg kunne berolige hende i situationen. I stedet 

virkede det som om, de gjorde alt det, der forværrede situationen i 

min mors tilfælde.

Elektrochok
Efter nogle dage uden sovepiller og med ”truslen” om hjemsen-

delse hængende over hovedet, ringede min mor og lød nærmest 

desperat. Hendes kontaktperson havde bedt hende om at gå ned i 

et mødelokale og havde sammen med lægen informeret hende om, 

at hun var i en fase og udvikling af sin sygdom, hvor det bedste for 

hende ville være elektrochok. Hun blev bedt om at tage en beslut-

ning om, hvorvidt hun ønskede det eller ej. Heldigvis var min mor i 

stand til at tænke så klart, at hun kunne udtrykke, at hun ønskede 

at tale med sine børn om det. Hertil fik hun at vide, at det jo var 

hende, der skulle have behandling, og at det var hende, der skulle 

tage beslutningen. For min mor var det katastrofalt. 

 Selvfølgelig er det patienten, der skal have behandlingen og ind-

villige, men det kan umiddelbart være svært at forstå, at en psy-

kiatrisk patient med diagnosen depression selv skal tage den be-

slutning uden overhovedet at rådføre sig med nogen. Pårørendes 

inddragelse var til min overraskelse ikke noget, der lå som en natur-

lig ting i behandlingsforløbet af en patient på en psykiatrisk afdeling. 

 Jeg kontaktede omgående min mors kontaktperson og lægen og 

bad om et møde den efterfølgende dag. De talte varmt for behand-

ling med elektrochok. Alt i mig sagde, at det ville være en forkert 
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beslutning. Jeg havde selvfølgelig respekt for personalets profes-

sionelle viden og erfaring, men havde alligevel brugt hele natten på 

at skaffe alle informationer indenfor elektrochokbehandling, så jeg 

kunne være forberedt og sikre, at der ikke blev løbet nogen unød-

vendig risiko.

 Jeg fandt frem til, at elektrochok er en meget omdiskuteret be-

handlingsform og en mulighed, der er værd at overveje for patien-

ter, der gennem længere tid har fået antidepressiv medicin og/eller 

psykologbehandling uden at mærke en bedring eller for patienter, 

der er til fare for sig selv. Set med mine øjne havde min mor ikke 

fået nok af andre mulige behandlingstilbud. Hendes tilstand virkede 

heller ikke så kritisk, at det kunne kvalificere til en behandling, hvor 

effekten ville være for lav til at retfærdiggøre risikoen for bivirk-

ninger som permanent hukommelsestab - eller tab af store dele af 

hukommelsen. Men ”systemet” mente altså, at det var bedst for 

min mor at acceptere denne form for behandling uden at rådføre 

sig med sine pårørende. Og de så gerne, at hun tog en beslutning 

meget hurtigt, da der allerede var reserveret en tid til hende.

 Jeg havde efter aftale med min mor bedt personalet om hendes 

journal. På mødet med kontaktpersonen og lægen gennemgik jeg 

en oversigt, jeg havde nået at lave om morgenen, over hvad der 

var sket med min mors sindstilstand med angivelse af dato under 

behandlingsforløbet. Heraf fremgik det sort på hvidt, at min mors 

sindstilstand af flere omgange havde ændret sig til nedtrykthed lige 

efter, at hun havde fået besked om, at hun skulle hjem. Det var en 

god måde at få overblik over forløbet, og det gav et andet billede af 

situationen, end hvad det var muligt at læse i en lang journal, hvor 

det var svært at få skabt et overblik.

 Jeg gjorde meget ud af at sige til lægen, at det ikke var fordi, 

jeg betvivlede deres professionelle tilgangsvinkel, men at det var 

vigtigt for mig, at alle parametre blev taget med, inden vi kunne 

træffe en beslutning om elektrochokbehandling. Lægen foreslog, ef-

ter jeg havde fortalt om mit syn på sagen og vist dem oversigten, 
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jeg havde lavet, at det ikke var tid nu til den form for behandling – 

altså ingen elektrochok til min mor! I stedet foreslog lægen, at der 

skulle ske en ændring i min mors medicin og samtidig aftalte vi, at 

de to ekstraordinære daglige samtaler med plejepersonalet skulle 

fastholdes. Der var ikke nogen tvivl i mit sind om, at min mor fik 

særbehandling, fordi jeg havde forholdt mig kritisk til behandlings-

forløbet, fordi jeg ville vide hvorfor og hvordan, og fordi jeg stillede 

krav. 

 Det var en stor lettelse for min mor, og jeg lovede hende, at 

jeg ville blive ved med at støtte hende og holde fast i det ugentlige 

møde på afdelingen. Min mor gav udtryk for sin taknemmelighed og 

sagde på et tidspunkt noget meget rammende: ”Man skal virkelig 

være stærk for at være syg”. Og jeg kunne kun give hende ret. Det 

var desværre rigtigt!! 

 Det var som sagt ikke muligt at få samtaler hos en psykolog el-

ler psykiater som patient på psykiatrisk afdeling. I stedet blev min 

mor tilbudt massage og svømning. Massøren, som hun hurtigt blev 

fortrolig med, kom til at fungere som psykolog for hende. Hun gik 

hos ham 1-2 gange om ugen og fik massage, så hun kunne slappe 

af og finde ro, og det havde i kombination med den rette dosering 

medicin en væsentlig indflydelse på, at min mors sindstilstand hur-

tigt forbedrede sig. Efter lidt mere end en måneds indlæggelse blev 

min mor udskrevet og fik ekstraordinært lov til at fortsætte sin be-

handling og ”samtaleterapi” hos massøren for en kortere periode. 

Medicinsk symptombehandling i Danmark
Min mors indlæggelse havde hjulpet hende, men kunne også være 

gået meget anderledes, og efterhånden som tingene kom lidt på af-

stand, begyndte det at gå op for mig, hvad der rent faktisk var sket 

den seneste måned, og hvordan min mor som psykiatrisk patient 

var blevet behandlet i Danmark. 
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Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om, hvorvidt det er gældende 

for alle psykiatriske afdelinger i landet, eller om min mor, sammen 

med de andre, der også var indlagt det samme sted, blot havde 

været uheldig. Men det virkede dog på mig som et anbringelses-

sted - et sygehus, der fyldte patienter med medicin og mere eller 

mindre lod dem være i fred. Det var ikke et sundhedssystem, hvor 

man gjorde en større og mere human indsats for at helbrede patien-

terne, satte deres behov i centrum og fandt de rigtige løsninger fra 

start med passende samtaleterapi, daglig motion og sund kost som 

tiltag på lige fod med den medicin, patienterne indtog flere gange 

om dagen. 

 Det indblik jeg, via min mors indlæggelse, havde fået i, hvordan 

sundhedsvæsenet fungerer eller nærmere ikke fungerer i Danmark, 

blev en erfaring, der kom til at betyde meget i mit eget personlige 

udviklingsformål og i mit virke herefter. Det var ikke kun fordi, det 

var min mor, det ”gik ud over”. For mig handlede det simpelthen om, 

at jeg ikke kunne forstå, hvorfor man greb opgaven med at hjælpe 

syge mennesker sådan an. Der manglede noget i tilgangen til syg-

dom og sundhed, noget der kunne optimere den måde, vi behandler 

syge på i Danmark.

 Jeg havde ikke svaret på, hvad det var, der manglede, og hvor-

dan man kunne optimere behandlingen, men jeg mærkede en kæm-

pe frustration over den måde, det foregik på. Måske var jeg påvirket 

af de oplevelser, jeg havde haft på skolen i England, hvor jeg havde 

fået en smagsprøve på en anden måde at balancere krop og sind. 

Måske var jeg ubevidst på sporet af noget her - en opgave der 

kunne løses og optimeres - men det var først senere endnu, at det 

blev tydeligere for mig. På dette tidspunkt var oplevelsen, ligesom 

opholdet på skolen, skriverierne om Einstein og besøget i boghand-

len endnu kun tegn, der pegede på nye veje i mit liv. Og der var flere 

tegn i vente. 
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EN VISION TAGER FORM

Jeg havde forinden min mors indlæggelse planlagt at afse en læn-

gere periode til at rejse, når tiden var rigtig. Det skulle bare være 

ren ”Rikke-tid” og afslapning. I forlængelse af oplevelsen med det 

danske sundhedssystem havde jeg tænkt over de ting, jeg havde 

læst i bogen om João Teixeira og begyndte at sætte det lidt sam-

men med oplevelserne med energiformidling, som jeg havde lært på 

skolen, og alt hvad jeg vidste om energi gennem min interesse for 

de naturvidenskabelige fag. Nye spørgsmål dukkede op i mit hoved: 

Hvad var egentlig muligt at gøre med energi? Var det virkelig muligt 

at helbrede sådan, som det var beskrevet i bogen? Det lød for godt 

til at være sandt. Jeg havde lyst til at undersøge det og se det med 

egne øjne. 

 Jeg satte mig til computeren for at finde ud af, hvordan jeg kunne 

komme til det berømte sted i Brasilien, men det var alt for komplice-

ret. Efter mange timers research lukkede jeg computeren og stop-

pede søgningen. Næste dag vågnede jeg og tænkte ”Hvis jeg skal 

afsted, må der ske et eller andet”. Så jeg åbnede igen computeren 

og forsøgte at finde en rejse derover. Jeg ”googlede” det samme, 

som jeg havde gjort dagen før, syntes jeg, men denne gang kom der 

som det første et rejsebureau op i søgeresultatet ved navn ”We for 

you” – og bingo! De havde en decideret pakkerejse, som godt nok 

var ret dyr, men jeg betænkte mig kun kort tid, før jeg bestilte. 

 Jeg kunne mærke, at der var en mulighed for at lære noget mere 

af betydning for mig. Her kunne jeg udvikle mig personligt, samti-

dig med at jeg fik viden om, hvordan man kunne bruge energien 

i helbredelse som en udbygning af det, jeg havde lært på skolen i 

England og måske også i forhold til mine erfaringer med det danske 

sundhedsvæsen. Jeg ville komme til at se med mine egne øjne om 

det, jeg havde læst i bogen om João, virkelig var rigtigt. Jeg havde 

et brændende ønske om at finde ud af, hvordan det kunne lade sig 

gøre at helbrede og ikke blot symptombehandle, og jeg ville opleve 

det på egen krop.
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Besøg på Casa’en
I februar 2012 tog jeg afsted til Brasilien, til den lille landsby Abadiania, 

for at besøge Casa de Dom Inácio i det centrale Brasilien (ca. halvanden times 

kørsel fra hovedstaden Brasilia), hvor João praktiserer sit ”energi-

arbejde”. Jeg ankom med et nysgerrigt sind, men også lidt i tvivl 

om det kunne være sandt, hvad jeg havde læst om. Atmosfæren 

på Casa de Dom Inácio var helt ubeskrivelig. Alle var, som et ”krav” 

for at modtage behandling, klædt i hvidt. Det var fantastisk at se så 

mange mennesker i hvidt tøj samlet på ét sted,  og bare det at være 

på stedet havde i det hele taget en utrolig positiv effekt på mig. 

 Inden det første besøg hos João blev jeg bedt om at skrive ned 

på et stykke papir, hvad jeg ønskede med besøget. Jeg skrev, at jeg 

ønskede at skabe balance i mit liv. Jeg fik det efterfølgende oversat 

til spansk, således at hans medhjælper kunne læse det, men jeg 

var sikker på, at uafhængig af, hvad jeg havde skrevet, ville der ske 

nøjagtigt det, der skulle ske.

 Dagen efter ankomsten var jeg på Casa’en kl. 08:00 sammen 

med en stor gruppe mennesker. Første stop var et udendørs og 

overdækket ”venteværelse”, hvor vi alle sad i stilhed og mediterede, 

indtil vi i grupper blev kaldt ind på række til João. Afhængig af om 

man var der første eller anden gang, om man skulle opereres, var 

blevet opereret eller ønskede at takke eller sige farvel, var der for-

skellige køer. Jeg var i førstegangskøen, og da vi blev kaldt ind, stod 

vi i en lang række, hvor vi med langsomme skridt bevægede os fra 

venteværelset ind mod rummet, hvor João sad i sin stol i en dyb 

meditativ tilstand. 

 Rummet var fyldt med mennesker, der sad med lukkede øjne og 

mediterede for at sikre den nødvendige energi. Her var ingen former 

for udstyr. Alle behandlinger foregik ved hjælp af energien i rummet 

og João’s tilstedeværelse. Derfra skete der i princippet ikke andet, 

end at jeg bevægede mig frem i køen, og da jeg nåede frem til João, 

stod jeg foran ham – i 2 sekunder!! Længere tid tog det ham ikke at 

afgøre, hvad der skulle til for at skabe balance i mig – i hvert fald til 
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en start! João skrev noget ned på et stykke papir, som han gav til en 

oversætter ved siden af ham, som fortalte mig, hvad João havde 

ordineret i mit tilfælde. Det samme skete ved næste besøg dagen 

efter. Jeg fik begge dage en recept på urtepiller, som jeg kunne 

hente på Casa’ens apotek. Urtepillerne havde netop det indhold af 

energi, som jeg havde behov for. Indtagelsen af urtepillerne betød, at 

jeg i ca. et halv år skulle holde mig fra alkohol og fra at spise stærk 

mad med f.eks. chili.

 Besøget på tredjedagen var anderledes. Her fik jeg ikke ordineret 

urtepiller, men fik at vide, at jeg skulle opereres!! 

En energetisk operation
Jeg havde ikke forventet, at jeg skulle have en operation (intervention), 

kun at jeg skulle ned og slappe af og forhåbentlig komme hjem med 

ny viden og en fantastisk oplevelse i bagagen. 

 Jeg var meget overrasket, da jeg ikke vidste, at jeg var syg og 

ikke havde nogen anelse om, hvorfor jeg skulle opereres. Umiddelbart 

kunne det lyde lidt voldsomt, men jeg havde læst om de operationer 

og vidste, at det var en energetisk operation, der var tale om. 

Desuden var jeg begyndt at kunne mærke mig selv bedre, og det 

var blevet nemmere at gå ind i noget nyt med tro og tillid. Jeg havde 

faktisk tillid til, at det selvfølgelig var det rigtige for mig, til trods for 

at jeg ikke havde nogen anelse om, hvad jeg fejlede. Det kan lyde 

underligt, men jeg ved nu, at det er sådan livet kan være, når man 

mærker efter, hvad der er det rigtige for én og stoler på sig selv og 

har tillid til processen.

 João behandlede på to forskellige måder: ”Usynligt”, det vil sige 

en operation gennem energi, eller en ”synlig” operation. Det var 

ikke nødvendigt at foretage operationerne synligt, da alt kan lade 

sig gøre gennem energien. Det var en øjenåbner for mig. Årsagen 

til, at João en gang imellem foretog synlige operationer, var for at 

alle kunne se, at det var muligt1. 

1Det er ikke nødvendigt at rejse til Brasilien for at se, hvordan det foregår. Der er skrevet bøger og lavet film, hvori man 
kan se, hvordan energiarbejdet på Casa’en foregår.
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 Det var en stor oplevelse at se, hvordan han uden bedøvelse og 

med skalpel og nål, der øjensynligt ikke var steril, kunne skrabe 

mennesker i øjnene for at give dem synet tilbage eller fjerne knuder 

i kroppen for at helbrede for cancer. Han skar blot en flænge i huden 

på et menneske, stak sin ikke steriliserede hånd ind i åbningen, det 

vil sige ind i kroppen på et menneske, der skulle opereres, rodede 

lidt rundt og tog det ud, der skulle fjernes, f.eks. en knude. Efterføl-

gende tog han en nål og tråd og syede nødvendige sting for at lukke 

hullet sammen igen. Alt skete uden bedøvelse, og meget lidt blod 

kom til syne. 

 Hvis jeg var blevet spurgt, havde jeg været indstillet på at få 

foretaget en synlig operation. Det var min nysgerrighed, der gerne 

ville vide, hvad jeg skulle opereres for, men sådan blev det dog ikke, 

så jeg fik en såkaldt usynlig operation. Operationen foregik i et rum 

med meget kraftig energi, hvor jeg sad sammen med en del andre 

mennesker. Under operationen følte jeg, at der skete mange ting 

indeni mig. Det var som om, der blev rumsteret i hele min krop, og 

at energien strømmede igennem mig. Der var også en fornemmelse 

af kærlighed og ro, og det var alt i alt en overvældende oplevelse. 

Bagefter var jeg meget afslappet. Jeg kunne ikke huske, hvornår 

jeg sidst havde haft det så godt. Det var fantastisk. Jeg var ikke helt 

sikker på, hvad der skete; tårerne løb bare ned af kinderne, og jeg 

var meget følelsesmæssigt berørt. 

 Jeg fik fortalt, at en operation af João kunne sidestilles med en 

”rigtig” operation, som den kunne foregå på et sygehus i Danmark 

eller andre steder i verden. Det betød, at jeg ville blive meget træt 

efter operationen, have behov for at holde mig helt i ro de første 

24 timer og efterfølgende tage det med ro i 10 dage. Det havde jeg 

meget vanskeligt ved at forestille mig, for der var jo ikke nogen, 

der havde skåret i mig, men jeg havde fået at vide, at der var sting 

indvendigt, der skulle fjernes efter 10 dage. Det lød meget mystisk, 

at man kunne blive opereret, have sting indvendigt og fysisk være 

påvirket, når ens krop ikke havde været i nærheden af kniv, nål og 
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tråd. Ikke desto mindre var det lige nøjagtigt sådan, jeg havde det. 

Og efter operationen måtte jeg køre tilbage til stedet, hvor vi boede, 

i en taxi, selv om stedet blot lå ca. 300 meter fra Casa’en. Jeg var 

simpelthen for træt til at gå.

Rekreation
Efter operationen var jeg så træt, at jeg ikke var i stand til at lave 

noget i de kommende 24 timer, og adskillige dage efter kunne jeg 

mærke, at der virkelig skulle spares på kræfterne. Jeg slappede af 

og læste, når jeg havde overskud til det, men det meste af tiden lå 

jeg blot i en hængekøje i skyggen i en meget smuk have fyldt med 

blomster og kiggede ud i luften. Og jeg spekulerede over, hvad jeg 

mon havde fejlet og var blevet opereret for. Jeg vidste, at jeg nok 

aldrig ville få et svar, og det var ikke vanskeligt at acceptere, for det, 

der var sket, havde uden tvivl været godt for mig.

 Det var meget anderledes for mig at give mig selv lov til at lave 

ingenting. Normalt plejede der altid at ske noget, der plejede altid at 

være planer. Det var vigtigt for mig at være aktiv og produktiv. Men 

da jeg først havde afsluttet de indre diskussioner med mig selv om, 

at jeg spildte tiden og havde overbevist mig selv om, at det var nye 

tider, at jeg skulle lytte til mig selv og gøre, hvad jeg havde behov 

for, faldt der en ro over mig. Nu var det et spørgsmål om, at jeg 

skulle lære at passe på mig selv og lytte til min krop, så jeg gav mig 

selv lov til at nyde livet på en helt anden måde, end jeg nogensinde 

før havde gjort. Jeg havde ikke nogen form for dårlig samvittighed 

over ikke at gøre noget. Det gjaldt blot om at være og være sam-

men med mig selv og finde min indre styrke. 

Brikkerne falder på plads 
I Brasilien var jeg for første gang i mit liv alene i en længere periode. 

Tiden efter operationen gav mig rig mulighed for, at kigge indad og 

arbejde med mig selv for at udvikle mig på en anden måde, end jeg 

på noget tidspunkt før havde gjort. Når jeg før talte om udvikling, 

var det på det faglige plan. Det havde ikke i større omfang været på 
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det personlige plan. Det havde jeg aldrig prioriteret. 

 Nu vidste jeg, hvad det ville sige at fokusere optimalt på mig selv. 

Jeg måtte kigge dybere i mit indre og på alle de følelsesmæssige ting, 

jeg gennem livet havde samlet sammen i rygsækken. Og jeg kunne 

mærke, at rygsækken på grund af opholdet og behandlingerne allerede 

var blevet lettere, end den havde været på udturen. Jeg havde forstået, 

at energiarbejdet handlede om at opløse blokeringer og få energien til 

at strømme frit igennem kroppen, og at opløsningen af blokeringerne 

skabte ro, glæde og harmoni. Det var uden tvivl det, der skete med 

mig. Under behandlingerne fik jeg fjernet de blokeringer, jeg havde 

i kroppen, og det gjorde, at jeg kunne komme i dybere kontakt med 

mig selv, lære mig selv at kende på en anden måde og finde min indre 

styrke. 

 Før operationen kunne jeg ikke mærke, at jeg var i ubalance el-

ler havde blokeringer i min krop. Jeg vidste godt, at jeg havde mine 

symptomer som halsbetændelsen, der hele tiden kom igen og blæ-

rebetændelsen, spændingerne og hovedpinen og så videre, men jeg 

forbandt det ikke med min livsstil eller en dybere ubalance i mit sind. 

Faktisk dulmede jeg bare symptomerne med arbejde, usund mad eller 

medicin, især i de travle perioder i mit liv. 

 Det var en vigtig læring for mig, efterhånden som jeg lærte mig selv 

bedre og bedre at kende, at forstå, at min krop rent faktisk fortalte mig, 

når der var noget galt, når der var en ubalance, og jeg indstillede mig 

på at lære at lytte til den og tage ansvaret for den. Her var det jo min 

højre hjernehalvdel og min feminine, kropslige side, det handlede om. 

Min krops visdom kunne give mig evnen til selv at skabe denne balance 

i livet. Det her var vejen til bedre sundhed, større glæde og trivsel i mit 

liv, og jeg var fast besluttet på at følge den.

 Det at opleve energien på Casa’en, og hvordan den berørte mig dybt 

og nærmest transformerede mig og det at se indvirkningen på andre 

mennesker, ændrede noget fundamentalt i mig og mine overbevisnin-

ger om sundhed, sygdom og helbredelse, for evigt. Jeg havde hørt om 

den form for forvandlinger, om transformerende oplevelser, men jeg 
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havde ikke rigtig troet på dem. Nu så og mærkede jeg det selv. 

 Samtidig mærkede jeg på alle måder en større balance i min krop 

og i mit liv. Efter operationen var det, som om adskillige brikker var 

faldet på plads indvendigt. Det var ikke enkelt at sætte ord på, hvad 

der var sket, men jeg kunne mærke en indre ro, som jeg aldrig før 

havde følt. Samtidig var jeg kommet i gang med meditation hver dag, 

hvilket absolut også havde en positiv indvirkning på mit sind. Det var 

en fantastisk udvikling, jeg var i gang med. Pludselig var jeg ikke bange 

for at være alene mere, så jeg var ikke længere nødt til at fylde min 

kalender med alt muligt for at flygte og kunne med sindsro rydde op og 

ikke være afhængig af dårlige påvirkninger, der før havde vedligeholdt 

mine ubalancer. Jeg behøvede ikke længere at gøre ting, jeg inderst 

inde ikke ønskede, fordi jeg troede, det var det, andre forventede. Jeg 

behøvede ikke længere tage telefonen, når jeg ikke havde lyst til at tale 

med nogen. Jeg behøvede ikke deltage i alt muligt og være sammen 

med en masse mennesker, der ville dræne min energi. Jeg behøvede 

blot at være sammen med mennesker, der gav mig energi og gøre det, 

der ville være godt for mig.

Energibaseret helbredelse i Brasilien
Inden jeg kom til Brasilien, ville jeg ikke have troet, at det kunne lade 

sig gøre at helbrede mennesker på den måde. Men jeg vidste nu, uden 

helt at forstå begrebet energi, at energiarbejde fungerer, og at det er en 

fantastisk måde at hjælpe mennesker i deres helbredelsesproces. Jeg 

havde selv set med mine egne øjne, hvordan mange var blevet helbredt 

for sygdomme, som man ellers ville kalde uhelbredelige, det vil sige 

sygdomstilfælde, som det almindelige sundhedsvæsen har opgivet. Og 

vel og mærke en helbredelse uden brug af konventionel medicin som vi 

kender det fra sundhedssystemet i Danmark2. 

 Det energiarbejde, der foregik hos João i Brasilien, var imponerende 

og med til at helbrede mange mennesker. Det var et fantastisk alternativ 

til behandling og den medicin, som mange mennesker i dag tager i stør-

re og mindre omfang, og den var helt uden bivirkninger i modsætning til 

2For mig er definitionen på helbredelse at finde den bagvedliggende årsag til sygdom i stedet for blot at behandle symp-
tomet. Hvis alene symptomet behandles, er der en risiko for, at problemet vil genopstå senere. Helbredelsen kan dog 
kun ske, hvis de bagvedliggende fysiske, emotionelle og ernæringsmæssige/sundhedsmæssige ubalancer bringes til hel-
bredelse. Hvis dette ikke sker, kommer sygdommen blot tilbage. Roden til ubalancen skal fjernes. Ligesom når ukrudt 
fjernes i en have. Hvis roden ikke kommer med op, går der ikke lang tid, før ukrudtet skal fjernes igen. Det bliver ved 
med at komme tilbage.
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medicin, hvor ingen har et indblik i og overblik over, hvad det fører med 

sig af bivirkninger. Her var tale om decideret helbredelse og ikke blot 

den symptombehandling, som medicin er, og som jeg havde oplevet, 

var den centrale del af behandlingen indenfor psykiatrien i Danmark. 

I dag, i vores verden, hvor der fokuseres på medicin og medicinering, 

stopper processen derimod ved symptombehandling, hvis man overho-

vedet når dertil. 

 Efter at have oplevet at helbredelse var mulig af andre veje, fik jeg 

den holdning, at der altid burde søges efter en mulighed for helbredelse. 

Uafhængig af hvad et menneske gik igennem, ville forsøget på at finde 

årsagen til sygdommen føre hen mod en større personlig bevidsthed, 

realisering og ansvarlighed uafhængig af hvilken ubalance processen 

søgte at fjerne. Det ville bringe personen i ro og tillade et sundt og 

bæredygtigt liv. Og vi kunne i princippet helbrede os selv, hvis vi turde 

kigge på den ubalance, der lå bag symptomerne. Vi kunne tage ansvaret 

for den og lære at håndtere vores energi.

 I Brasilien begyndte jeg at ane det enorme potentiale, energien til-

bød, og jeg så for mig, at det var noget, vi i et eller andet omfang og 

som en naturlig ting burde tilbyde mennesker i Danmark. Det gav mig 

blod på tanden, og jeg tog en beslutning om, at jeg ville undersøge 

dette nye energibegreb nærmere og finde ud af, hvordan det kunne 

bruges til at forbedre behandlingen af sygdom i Danmark. Jeg kunne 

se, at hvis man kunne lykkes med at bygge en bro mellem den viden, 

vi allerede havde om helbredelse med ny viden om den energibaserede 

helbredelse, så ville det reelt kunne gøre en forskel. Både i forhold til de 

syge mennesker, der kunne blive helbredt og i forhold til udnyttelsen af 

vores potentialer, men også samfundsmæssigt kunne jeg se, hvordan 

de penge, vi i dag bruger på sundhedsområdet, ville kunne allokeres til 

uddannelse, forskning og udvikling. Vi ville kunne bruge vores ressour-

cer til at udvikle det, vi skal leve af, fremfor at bruge dem på at holde os 

i live - og med svingende livskvalitet. Jeg fik lyst til at gøre noget for at 

indføre den viden om energiens potentialer i Danmark, og jeg fik lyst til 

at gøre andre opmærksomme på deres energetiske potentiale! En vision 

var undervejs.
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EN NY KARRIERE BEGYNDER

Det var ved at blive forår i Danmark, og jeg nød at have tid til mig 

selv, at gøre lige netop det, jeg havde lyst til og ikke skulle tænke 

på at arbejde. Det var første gang i mit liv, jeg havde trukket stik-

ket ud på den måde, og det var både lærerigt, livsbekræftende og i 

det hele taget godt for mig. Det betød, at der var tid til at være på 

skolebænken og til at rejse rundt og besøge venner. 

 Efter oplevelserne i Brasilien var jeg blevet mere interesseret i at 

undersøge menneskers potentiale som ledere af energi og evne til 

at helbrede sig selv og andre, inklusiv mig selv. Opholdet på skolen i 

England og turen til Brasilien havde gjort mig meget klogere på min 

egen energi og på energi rundt omkring os alle. Jeg kunne pludselig 

se en sammenhæng mellem forskellige former for energiarbejde og 

blev klar over, at alle mennesker kunne arbejde med energien - og 

at vi alle jævnligt gjorde det. Havde man ondt et sted, lagde man 

ofte sin hånd over stedet. Hvis et barn havde slået sig, pustede vi 

på det ømme sted. Var der nogen, der havde det svært, så holdt vi 

om dem og gav dem omsorg. Det var også energiarbejde. For mig 

var det ikke længere forbundet med noget mystisk. Det var ren fysik 

og overførsel af energi, f.eks. gennem håndspålæggelse, men også 

gennem f.eks. tilstedeværelse og samtale, når man mærkede en 

andens persons nærvær og kærlighed. 

 Men jeg var i tvivl, om vi alle kunne arbejde på alle niveauer med 

energien. Jeg kunne se, at vi alle havde et uanet energetisk poten-

tiale, men jeg kunne jo også se, at f.eks. Joãos energi var særlig 

kraftig og at han evnede at samarbejde i fuld tillid til energien. 

 I Brasilien fandt jeg ud af, at det at arbejde med energi forud-

satte, at man selv var energimæssigt ”fit”; at grunden til, at det 

ikke var enhver beskåret at helbrede hvad som helst, for det første 

skyldtes, at effekten afhang af ens intentionskraft, det vil sige det 

fokus og den hjerte-energi, den enkelte person kunne lægge ind i 
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processen. Men det handlede også om at kunne håndtere den form 

for energi på en ansvarlig måde, da man jo på en måde fik ”over-

naturlige” kræfter. Det handlede om, hvor ”åben” og ”ren” man var 

i forhold til at håndtere energien. Jeg var nysgerrig efter at under-

søge, hvad min egen energi kunne udrette af positive forandringer 

for andre udover de positive forandringer, jeg allerede mærkede i 

mit eget liv.

 

Første erfaringer
På kurset i England havde jeg mødt en norsk kvinde, der arbejdede 

med energi og behandling i sin egen praksis, og som havde adskil-

lige års erfaring indenfor området. En dag i marts 2012 tog jeg til 

Horden i Norge for at besøge hende. 

 En aften spurgte hun mig, om jeg havde lyst til at hjælpe hende, 

for hun ønskede inderligt at stoppe med at ryge. Hun havde røget i 

mange år og havde praktisk talt prøvet alt for at stoppe, men havde 

ikke kunnet gennemføre det. Mit svar til hende var, at det kunne jeg 

da godt, men at jeg ingen anelse havde om, hvad og hvordan jeg 

skulle gøre det. Hun tøvede ikke, men sagde blot, at det ville jeg 

selv finde ud af. ”Vo intet vover, intet vinder”, tænke jeg. Jeg var 

frisk på at gøre et forsøg og tænkte, at det nok skulle lykkes. 

 Jeg vidste jo fra Brasilien, at ”alt” var muligt gennem energien, 

og jeg havde efter besøget på skolen i England og med alle de bøger, 

jeg efterhånden havde fået læst, et godt kendskab til energiarbejde. 

Jeg vidste, at energien var tilgængelig for alle, at vi i bund og grund 

alle var energiarbejdere, og jeg vidste også, at der var stor variation 

i den måde, energiarbejde praktiseres på. Jeg tænkte, at jeg blot 

måtte finde min egen måde at gøre det på. Metoden var ikke så 

vigtig. Det var derimod intentionen og min overbevisning, der var 

altafgørende. Jeg var overbevist om, at jeg havde hjertet med og 

var fokuseret, og dermed var jeg 100 % sikker på, at det ville virke 

og jeg vidste, at den metode der skulle bruges, ville komme til mig 

intuitivt. Tillid var alfa og omega.
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 Det var en fantastisk oplevelse for første gang bevidst at arbejde 

med energi og intuition og give hende værktøjer til at finde ud af, 

hvorfor hun havde trang til at ryge, hvilke ting i hendes liv rygning i 

virkeligheden var erstatning for og dermed også hvordan hun skulle 

håndtere sin afhængighed. Det viste sig, at der var ting at tage fat 

på, som befandt sig dybt inde i hendes sind, og afhængigheden 

bundede i noget helt andet end nikotinafhængighed.

 Efter den ”session”, der varede ca. en halv time, fortalte hun, at 

det var kraftfuldt, og at hun kunne mærke, at der var sket noget i 

hendes krop. Hun var, ved hjælp af de ord, jeg havde sagt og den 

energi, der var gået gennem og ud fra min krop til hendes, blevet 

klogere på sin udfordring, og også på, hvad hun skulle gøre og ikke 

gøre fremover. Jeg var ovenud lykkelig for oplevelsen og taknem-

melig for, at mine intuitive evner kunne udfolde sig på denne måde. 

Mere end et år efter er hun stadig røgfri. 

Massagebriksen
Turen til Norge havde gjort stort indtryk på mig, og kort tid efter jeg 

kom hjem, fik jeg en eftermiddag, mens jeg sad ved spisebordet, en 

pludselig ”indskydelse”. Jeg skulle anskaffe mig en massagebriks. 

Det første jeg tænkte var: ”Åh nej, ikke mig, jeg skal ikke være én 

af dem med lilla kjole, halskæde med store sten og sandaler og så 

oveni købet eje en massagebriks”. På det tidspunkt ville jeg have 

fortrukket at være administrerende direktør i stedet. Fordomme var 

der nok af, og jeg vidste ikke umiddelbart, hvor og hvordan den 

briks skulle anvendes, men jeg vidste intuitivt, at det var det helt 

rigtige for mig at investere i. 

 Selv om min hjerne og mit ego gjorde alt for at forsøge at tale 

mig fra en beslutning om at købe en massagebriks og bevæge mig 

ud i endnu en helt ny verden, valgte jeg i stedet at mærke efter og 

stole på min intuition. Der var en grund til, at den tanke var opstået 

i mit sind, og det kunne ikke rationaliseres væk. Jeg gik straks i 

gang med at søge på nettet efter den rigtige briks. 
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 Jeg ringede leverandøren op og blev spurgt om, hvor og hvornår 

den skulle leveres. Forbløffet hørte jeg mig selv sige: ”Den skal leveres 

om 3 uger, men adressen bliver jeg nødt til at vende tilbage med”. Da 

jeg havde lagt røret på, tænkte jeg: ”Hvad sker der lige her? Spæn-

dende at eje en massagebriks, men hvor skal den stå, og hvad mon 

jeg helt præcist skal bruge den til?” Forvirringen var der, men jeg var 

rigtig glad indeni. 

 Jeg vidste, at jeg var på rette vej og vel og mærke på en vej, jeg 

nærmest ikke vidste hvor begyndte eller hvor ville føre mig hen. Men 

jeg vidste, at jeg med stor sandsynlighed var på vej mod noget, der 

lå meget langt fra et direktørjob i dansk erhvervsliv. Og mon ikke det 

på den ene eller anden måde ville være noget, hvor jeg også kunne 

gøre brug af de evner, jeg havde lært fra forretningsverdenen. Jeg var 

indstillet på at følge min intuition og gøre det, jeg fornemmede var 

det rigtige og også gøre det, selv om noget andet i mig fortalte mig, 

at det ville være forkert. Lad mig bare sige det mere direkte – det der 

andet, der fortalte mig, at det ville være forkert, var en velkendt frygt 

for at blive dømt ude, det vil sige, ”forkert”, og ikke værdig til andres 

anerkendelse.

 Jeg stolede på min intuition, da jeg valgte at købe en massagebriks 

uden rigtigt at kunne forholde mig til, at mit arbejde skulle foregå ved 

sådan én og uden helt at vide, hvad jeg skulle i gang med at lave. 

For jeg kunne på trods af usikkerhed og bange anelser mærke, at 

denne måde at lede mig selv indefra ville resultere i den kreativitet, 

meningsfuldhed, arbejdsglæde og livskvalitet, jeg havde manglet i det 

fortravlede liv, jeg havde levet, hvor der ikke var megen plads til og 

bevidsthed om brugen af min intuition. 

 Jeg begyndte at mærke tilliden til, at min intuitionssans opfattede 

i helheder og gav mig adgang til nogle andre informationer end dem, 

jeg kunne analysere mig til. Det var på dette tidspunkt i min proces, at 

jeg begyndte at føle, at jeg efterhånden havde den indre stabilitet, der 

skulle hjælpe mig på vej, når jeg mødte forandringer. Jeg var blevet i 

stand til bedre at afbalancere usikkerhed.
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”Når du tror på dig selv, slipper du frygten
og får modet til at udleve dit liv”.

Rikke Topp

 At jeg i højere grad stolede på min intuition betød ikke, at jeg på 

nogen måde skulle overhøre min fornuft. Nogle gange var grundige 

analyser nødvendige for at stilne tankerne og med stor koncentration 

overgive spørgsmålet til det indre. Men jeg havde også lært, at 

intuitionen ofte udebliver, så længe vi energisk søger en løsning 

eller et svar på vores problem. Det skyldes, at viljeanstrengelser 

ofte er forbundet med egoistiske motiver, mens intuitionen er forbundet 

med helhedens bedste. 

 Jeg kan se nu, at den balance, jeg mærkede, handlede om, at 

jeg nu formåede at bruge både min venstre og højre hjernehalvdel 

og gøre det i et nyt balanceforhold mellem ubevidste sider (højre 

hjernehalvdel: intuition) og mine mere bevidste ressourcer (venstre 

hjernehalvdel: logik, analyse), og at det netop var i denne tilstand 

af balance, at min intuition var klarest.

Opstart som autodidakt energiarbejder
Adressen, hvor massagebriksen skulle leveres, fandt jeg lidt mere 

end 14 dage senere, da ordet ”kontorfælleskab” pludselig dukkede 

op i min bevidsthed. Så jeg gik i gang med at ”google” steder i 

København og valgte et skønt sted ud. Her vidste jeg, at jeg skulle 

være mange timer i den nærmeste fremtid og få mange gode oplevelser 

sammen med klienter, jeg på den ene eller anden måde skulle hjælpe. 

Sammen med massagebriksen blev andet kontortilbehør bestilt til 

levering, og i april 2012 var jeg klar til at tage næste skridt på min 

rejse - som autodidakt energiarbejder!! 

 Det var noget af et spring, og selv om det havde været under-

vejs indvendigt i et stykke tid, føltes det som om, det kom meget 

pludseligt. Min hjerne skreg af og til stadig: ”Neeeeeeeeej, du skal 
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ikke være en person, der skal arbejde med energi og have 

en massagebriks, du skal tilbage til forretningsverdenen og tjene 

penge”. Ja, al rationalitet talte for, at det var i den ”gamle verden”, 

jeg skulle være.  Det var dér, min tryghed lå, dér jeg vidste, at jeg 

kunne præstere og levere. 

 Jeg havde allerede gjort karriere, og fremtiden indenfor den verden 

så meget lovende ud. Men imod alt og alle var det kontoret med 

massagebriksen og nu også Einstein’s citat: Ikke alt, der tæller, kan 

tælles, og ikke alt, der kan tælles, tæller” på væggen, der skulle 

blive omdrejningspunktet for min karriere i den nærmeste fremtid. 

Og jeg glædede mig faktisk til at prøve kræfter med en ny karriere 

og en ny rolle. Jeg vidste, at jeg også på sigt ville få skabt min egen 

forretning og ville komme til at tjene penge igen, som jeg havde gjort 

i jobbet som administrerende direktør. Mine evner tvivlede jeg ikke på!

 Men til at starte med havde jeg besluttet, at klienterne, jeg skulle 

hjælpe, ikke skulle betale noget for mine ydelser. Det virkede bare 

ikke rigtigt til trods for, at jeg ikke vidste, hvordan jeg ellers skulle 

tjene penge og min opsparing som jeg levede for, ville ikke vare for 

evigt. Det var jeg godt klar over. Det var min beslutning at gøre det 

gratis og i dette samfund til manges forundring. Én ting var måske, 

at det var gratis i begyndelsen eller at tage et symbolsk beløb, men 

for mig var det ikke penge, det drejede sig om. Jeg måtte se karriere-

skiftet som en investering i mig selv, og samtidig var det også vig-

tigt for mig, at ingen efterfølgende skulle sige til mig, at jeg gjorde 

det for pengenes skyld. Jeg gjorde det for læringens skyld. Desuden 

fik jeg mulighed for at hjælpe klienter, der ikke havde råd til det.

 Så jeg sendte en besked ud til udvalgte mennesker på Facebook 

og kontaktede gamle arbejdskolleger for at høre, om de var inte-

resseret i at være ”prøvekaniner”. Et eller andet sted skulle jeg jo 

starte. Det var med en anelse nervøsitet, for jeg vidste knap nok, 

hvad jeg skulle, og hvad de skulle være prøvekaniner for. Heldigvis 

var der stor opbakning. Der kom hurtigt respons fra mange, og 

interessen var stor. Jeg tror, det har meget at gøre med folks 

nysgerrighed. De måtte simpelthen besøge mig på mit nye for at 
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finde ud af, hvad det var for noget, jeg havde kastet mig over. Det 

kan også være, at deres tiltro og tillid til min personlighed gjorde, at 

de frivilligt dukkede op. Der måtte være noget i det, når jeg var så 

seriøs omkring det. 

 Jeg havde ikke fundet ud af, hvilken hylde jeg skulle placeres på, 

da jeg skulle til at starte en ny karriere op. Jeg vidste, at mange 

havde fordomme og ikke forstod mig og min beslutning. Det gjorde, 

at det var vanskeligt for mig at fortælle præcist, hvad jeg lavede. 

Jeg vidste heller ikke engang, hvad der skulle ske, da jeg sagde 

goddag til den første klient på kontoret. Jeg var ikke bekendt med 

retningslinjer for, hvordan man arbejder med energi. Jeg vidste, at 

jeg skulle finde min helt egen måde at arbejde på, og jeg havde til-

tro til, at jeg nok skulle mærke, hvad der var det rigtige og finde den 

rigtige vej. Jeg vidste, at jeg kunne anvende energien i min krop og 

i mine hænder. Desuden kunne jeg gøre brug af mine 5 sanser plus 

den 6. sans, min intuition. 

”Den eneste kilde til viden er erfaring”.

Albert Einstein
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En speciel klient
Én af de første klienter, der kom til mig på mit kontor, var en ung 

mand. Jeg havde mødt ham første gang gennem en fælles veninde, 

og han havde også været hjemme ved mig til behandling i week-

enden, inden jeg startede op på kontoret. Han havde været hos 

en anden praktiker, der arbejder med kroppens energi, som havde 

løsnet op for nogle blokeringer i hans krop på en sådan måde, at 

det ikke var behageligt i hans ben. Jeg havde lovet at give ham en 

behandling i håbet om, at det kunne hjælpe på hans smerter og 

ubehag i kroppen. 

 Efter behandlingen fornemmede jeg, at han skulle have endnu 

en behandling, og han kom endnu engang til mit kontor. Der var noget 

specielt over ham, som jeg ikke havde oplevet hos nogen mand før 

og dette til trods for, at vi umiddelbart var meget forskellige. Jeg 

havde en følelse af, at jeg have mødt en meget speciel person, som 

jeg ønskede at lære at kende.

”Kærlighed er livets energi”.

Rikke Topp
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MØDET MED KÆRLIGHEDEN

Jeg havde mødt min store kærlighed i livet, uden at det var gået op 

for mig.  

 Jeg tænkte ret hurtigt, at han da var meget sød, men at han var 

”ung”, og de samme tanker havde han haft om mig - bare at jeg var 

”gammel”. Det viste sig dog, at alder ikke kunne hindre kærligheden 

i at opstå. Jeg havde startet en ny karriere i en helt anden retning 

og var virkelig begyndt at blomstre. Samtidig så det også ud til, at 

kærligheden i mit liv skulle til at udfolde sig. Det var en ubeskrivelig 

lykke, jeg befandt mig i og med så meget livsmod, som jeg ikke 

kunne huske hvornår, jeg sidst havde oplevet.

 Efter 3. behandling og 3 kys tog vi smilende afsked med hinan-

den, og han tog afsted på meditationsophold de efterfølgende par 

uger, hvor det ikke var muligt for os at komme i kontakt med hinan-

den. Det var en underlig fornemmelse, men samtidig føltes det helt 

rigtigt. Jeg glædede mig til at skulle se ham igen. 

 Det var fantastisk at tale med ham. Snakken gik derudaf fra før-

ste øjeblik; vi havde mange fælles interesser, en fælles forståelse og 

gensidig samklang som var ud over det sædvanlige. Det var netop 

sådan jeg havde det med den unge mand, der pludselig var kommet 

ind i mit liv. Jeg havde en følelse af, at jeg altid havde kendt ham, 

og uden jeg egentlig rigtig havde lært ham at kende. Det var som 

om, jeg vidste alt om ham og derfor ikke behøvede at stille mange 

spørgsmål og spørge ind til alt mellem himmel og jord i hans liv. Det 

var som om, jeg allerede vidste det, og jeg var helt tryg ved ham. 

Vores energier skabte resonans, gav fornyet energi og skabte gode 

vibrationer. På nogle punkter var vi ens og på samme tid diametrale 

modsætninger, både udenpå og indeni. Vi følte, reagerede og værd-

satte livet på samme måde. Han gjorde akkurat de samme ting som 

jeg selv, tænkte og reagerede på samme måde, men på andre om-

råder var mine styrker hans svagheder, min viden og kunnen hans 

mangler og manglende formåen og omvendt. Det, der var let for 
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ham, var næsten umuligt for mig og omvendt. På mange måder var 

det at møde ham det samme som at kigge mig selv i et spejl. Både 

hans gode og dårlige sider er faktisk som mine egne sider.

 Det var på nogle tidspunkter hårdt at skulle stå ansigt til ansigt 

og forholde mig til sandheden om, hvordan jeg i virkeligheden var. 

Det ville uden tvivl ikke være gået, og vi ville ikke kunne have så 

balanceret og harmonisk et forhold, hvis vi havde mødt hinanden, 

mens jeg stadig var administrerende direktør. Dengang var jeg på 

mange måder en anden person. Jeg ville slet ikke have kunnet for-

holde mig til ham og hans måde at tænke og føle på. For det ville 

have presset mig til at mærke mig selv på en måde, jeg endnu 

ikke havde lært. Af en eller anden grund havde jeg også forestillet 

mig, at jeg skulle være kæreste med en 50-årig forretnings-

mand i jakkesæt, og i stedet blev det en ung mand i begyndelsen af 

30´erne, en professionel golfspiller, der gik med kasket. Så der var 

noget anderledes over det, men som sagt også noget jeg genkend-

te. Og heldigvis havde jeg lært at mærke mig selv, og det skabte en 

ro og tillid til, at tingene kunne få lov at udvikle sig, som de skulle. 

Endnu en identitetskrise
Mødet med kærligheden var ikke bare en stor lykke. Det var også en 

udviklingsvej, der bragte mange forskellige udfordringer med sig.

 Vi mødtes på et tidspunkt i vores liv, hvor vi begge to ønskede 

at udvikle os mere. Vi ønskede begge at lære os selv at kende på 

et dybere plan. Dette var også årsagen til, at tiltrækningen mellem 

os var umiddelbar. Sammen og individuelt skulle vi igennem 

en udvikling med fokus på at blive konfronteret med os selv på et 

dybere plan. Lige netop dette førte til en ny form for identitetskrise. 

 Vi mærkede begge ensomheden på det personlige plan, da 

mennesker i vores omgangskreds havde vanskeligt ved at forstå os 

og den forandring, der havde fundet sted i os. Selv når vi var blandt 

andre mennesker, kunne vi føle os alene og fremmedgjorte. Denne 

form for ”fremmedgørelse” fik os til at vende blikket endnu mere 

indad. 
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“Lad ikke andres energi påvirke din energi negativt”.

Rikke Topp

 Vores møde gav mig noget, en form for udfordring eller læring, 

der var med til at styrke min personlighed, og fik på den måde en 

stor indvirkning på mit selvværd og min selvtillid. Det var som om, 

at der skete en indre transformation, og jeg begyndte mere og mere 

at mærke vigtigheden af at finde ”helhed” i mig selv. Jeg kom mere 

og mere i kontakt med mig selv, og vi kom i kontakt med hinanden 

på en helt anden måde. For anden gang i min proces var en identi-

tetskrise med til at skabe en større indre balance. 

Kærlighedens læring
Den udfordring, jeg blev stillet overfor sammen med ham, handlede 

for mig grundlæggende om at elske betingelsesløst og ikke have 

forventninger og krav. Jeg skulle overgive mig i tillid og lære at 

elske alt ved ham. Det var nærmest som om, at der ikke var nogle 

kompromisser, det var alt eller intet. Fuldkomment og helt. Det var 

fuld overgivelse, og fuldkommen kærlighed også til alt det, som var 

mine egne modsatte sider. Det krævede, at jeg turde være ærlig og 

se tingene, som de er og ikke vende det døve øre eller det blinde 

øje til i forsøg på at undgå virkeligheden, men at se mig selv, som 

jeg virkelig er. 

 For at leve sammen var det nødvendigt, at vi var åbne, direkte 

og ærlige med os selv og hinanden. Det vil sige ingen skjulte dags-

ordener, ingen gemmelege eller lignende. Det var af og til en udfor-

dring, men til gengæld fandt jeg ud af, at når jeg turde give mig selv 

lov til at elske alt ved mig, ham og os, både det fine og alle fejlene, 

så elskede jeg alt ved livet. Det handlede om, at jeg blev bedre til at 

vise forståelse og at kunne tilgive. 
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Håndtering af følelser 
Det med at tilgive var bare én af de udfordringer, jeg fik i mødet 

med kærligheden. Jeg havde f.eks. altid haft et voldsomt tempe-

rament, som jeg med årene havde lært at tackle. Det vil sige, jeg 

havde lært at handle konstruktivt, inden jeg blev sur og vred. Men 

der sad stadig ophobede ting i mig fra forskellige perioder i mit liv, 

som jeg ikke havde fået bearbejdet.

 Gennem min kæreste lærte jeg, at det handlede om at tilgive 

mig selv og andre for at få mere ro i sindet og ikke lade mig påvirke 

negativt af andres energi. Når jeg blev vred, førte det til had. Had 

overfor dem, jeg var blevet vred på, og som jeg følte havde gjort 

mig ondt eller handlet uetisk eller umoralsk. Jeg havde svært ved at 

acceptere, at folk befandt sig på forskellige planer i livet. Jeg forstod 

ikke, at det var mig selv, der havde tilladt dem at gøre mig ondt og 

dermed vred. Selv om det var normalt at føle vrede, fandt jeg ud af, 

at det var vigtigt, at man også lærer at tilgive, og det havde jeg ikke 

lært. 

 Jeg så på et tidspunkt en film, hvori en skuespiller fortæller, at 

når man tilgiver, så elsker man. Jeg havde levet i mange år med nag 

til forskellige mennesker uden egentlig at være opmærksom på det. 

Jeg vidste ikke, at det at bære nag mod sine familiemedlemmer, 

venner eller andre, kunne forhindre mig i at nyde livet til fulde, at 

det kunne blokere min egen energi – mit eget flow – jeg vidste ikke,  

at det kunne forhindre mig i at elske og få adgang til kærlighed. For 

at kunne tilgive en person, der har såret éns følelser, er det vigtigt 

at erkende, at man er blevet såret og er vred. Det hjælper ikke no-

get at forsøge at gemme følelserne væk. Jeg måtte føle smerten, 

gå dybt ind i den og acceptere, at jeg var blevet såret. Jeg måtte 

stå ved mig selv og have tillid til, at accepten af mine følelser ville 

gøre det nemmere for mig at komme videre og få smerten til at for-

svinde, efterhånden som jeg blev i stand til at tilgive. Jeg kunne ikke 

skyde skylden på andre. Alt, hvad der var sket og fremover ville ske 

i mit liv, var mit eget ansvar at forholde mig til på en sund måde, der 

skabte god energi indeni mig. Og det bedste, jeg kunne gøre, var at 
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tilgive de mennesker, jeg havde givet lov til at såre mig. 

 Det var det første skridt for mig til at slippe noget mere af det 

negative, der sad i mig fra tidligere oplevelser i livet. Og jeg måtte 

ignorere alle former for ønsker om hævn og acceptere, at der i alle 

relationer kan være konflikter. Hævn ville ikke ændre min vrede, 

men blot forværre situationer og helt ødelægge forholdet til de men-

nesker, der var involveret. Hævn ville ikke gøre mig til et bedre 

menneske, tværtimod og det at såre andre mennesker ville ikke 

give mig indre fred og glæde. I stedet for at hade de mennesker, jeg 

var blevet såret af, skulle jeg i stedet vise en større medfølelse for 

dem. Det kunne jo være, at de mennesker selv gik igennem svære 

ting i livet, og det var derfor, de havde fornærmet mig og gjort mig 

ondt. 

 Jeg måtte lære at stå ved mine følelser og udtrykke dem med 

ro i sindet. Kun på den måde ville de andre have en chance for 

at blive opmærksom på deres egen uhensigtsmæssige adfærd. Det 

handlede om at sætte grænser for mig selv og andre. Ved at forstå 

og acceptere mine egne grænser, kunne jeg forstå og acceptere 

andres grænser. At tilgive var ikke det samme som at bifalde eller 

acceptere. Tilgivelsen betød ikke, at den andens handling var ok og 

tilgivelsen var heller ikke grønt lys til, at den anden kunne fortsætte 

med at overskride mine grænser. Tværtimod var det afgørende at 

tage ansvar for, at mine grænser ikke hele tiden blev overtrådt. 

Tilgivelsen handlede i bund og grund om at sætte mig selv fri, og 

give slip på det negative bånd, der lægges ned over problemet og 

relationen, så jeg gik og var vred, skuffet eller ked af det over begi-

venheder, der var sket. Ved at tilgive en masse mennesker oplevede 

jeg en lettelse i min krop og mit sind, der yderligere bragte balance 

i min energi. Jeg lærte, at tilgivelse er en meget vigtig færdighed, 

hvis man skal balancere energien i livet. 

Bonusmor igen
Nu var jeg kommet til et sted, hvor jeg for alvor var ved at finde 

balancen i livet, og jeg havde fundet manden i mit liv. 
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 Samtidig med at han kom ind i mit liv, kom også hans ligeså 

fantastiske 3-årige datter ind i mit liv, og jeg kunne endnu engang 

tilføje bonusmor til mit CV. Jeg havde i tidligere forhold været bo-

nusmor og uden at have egne børn. Ikke alene skulle jeg lære min 

nye kæreste at kende, men jeg skulle også finde ud af at være en 

del af en ny familie. Det var en udfordring, specielt i starten, men 

det har også været en sand gave i livet og også i forhold til min per-

sonlige udvikling. 

 Selvfølgelig var det også vanskeligt, og der opstod også nogle 

udfordringer undervejs. Skilsmissebørn vil altid have et ønske om, 

at mor og far skal forblive sammen - den drøm brister i det øjeblik, 

der kommer en tredjepart ind i billedet. Men fra tidligere forhold 

havde jeg heldigvis erfaret, at man kan bygge et specielt forhold op 

til børn, der har været involveret i en skilsmisse, at børn kan have 

brug for at snakke med andre end deres forældre, og at det som 

bonusmor er en gave at kunne være der for et barn som en ekstra 

voksen. For mig var det vigtigt at være mig selv i mit møde med min 

bonusdatter. 

 Jeg var indstillet på at gøre en indsats og tage min del af ansva-

ret, at gøre det hyggeligt, rart og godt, men vigtigst af alt naturligt. 

Det hjalp, at min kæreste var meget forstående og gav mig ansvar 

i forhold til hans datter og sammen med en meget samarbejdsvillig 

og forstående mor til barnet, fik vi manøvreret os udenom de store 

konflikter i hverdagen og talt os igennem de daglige udfordringer i 

stort og småt. Samtidig prioriterede vi tid alene sammen, så vi bedst 

muligt kunne komme ind på livet af hinanden. 

 I de daglige bestræbelser på at få det til at fungere opdagede jeg 

også, hvor vigtig den daglige kommunikation omkring følelser, syn 

på opdragelse og livsstil, var. Det var helt afgørende ikke at give slip 

på principper og værdier, ikke ment som faste regler, men i forhold 

til, hvad der mærkes rigtigt og forkert i situationerne. Løbende snak 

om disse ting gjorde, at vi hver især og sammen kunne redefinere 

nogle standarder og værdier omkring hverdagens udfordringer, også 
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i relation til børneopdragelse.

 Min bonusdatter viste sig at være en, på alle måder skøn og 

også, meget bestemt, temperamentsfuld og energifyldt lille pige, 

der allerede havde en holdning til, at det var hende, der bestemte, 

hvad hun skulle have på af tøj, at håret skulle sidde fint og så vi-

dere. Der var gang i den fra tidlig morgen, og selv om et barn, 

der rummer meget stærke følelser, kan være vanskelig at forstå og 

tackle, skabte hun en fantastisk glæde i mit liv. Ved at følge hendes 

behov for grænser og få lov at være den voksne, der skulle hjælpe 

hende med at rumme sine egne følelser, blev jeg endnu klogere på, 

hvor vigtigt det var, at vi alle - børn som voksne - lærte at blive 

bevidste om at styre vores energi. Gennem hende kunne jeg se, at 

der var brug for voksne, som var i stand til at hjælpe børn med at 

rumme følelser; voksne, som viste, at de elskede børnene trods de-

res måske til tider voldsomme reaktioner og høje aktivitetsniveau. 

Og som jeg før havde erfaret i mit liv, blev det et barn, der kom til 

at vise mig andre og nye nuancer af, hvorfor det er så vigtigt at lære 

at sætte grænser og rumme følelser og energi. 

 På den måde kom mit nye bonusbarn til at inspirere mig ikke kun 

i forhold til min egen personlige vækst, men også i forhold til en del 

af min vision om at lære andre noget om energi. Jeg fik lyst til at 

sætte ind tidligere og simpelthen lære både børn og voksne om de-

res egen energi. At møde kærligheden og blive bonusmor igen ledte 

mig til endnu en vigtig opgave i energiarbejdet.

”Der findes kun to måder at leve livet på. 
Den ene er, som om ingenting er et mirakel. 
Den anden er, som om alting er et mirakel”.

Albert Einstein
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EN ENERGETISK SAMMENHÆNG

Det var ved at blive sommer, og der var sket rigtig meget i mit liv. 

Alt var blevet vendt på hovedet, hvilket jeg nød i fulde drag. Alt var, 

som jeg kunne ønske mig, bortset fra én ting, som jeg brændende 

ønskede at finde en forklaring på. 

 Jeg havde været på adskillige kurser og havde læst adskillige 

bøger om energi og havde efterhånden også haft mange klienter, 

hvorigennem jeg havde gjort mig mine egne erfaringer om energi 

og energiarbejde. Men hvad var det her energi i bund og grund for 

noget, og hvordan fungerer energien? Hvordan kunne behandlin-

gerne og helbredelserne finde sted, og hvorfra kom alle de tanker, 

billeder og ord, som jeg omsatte og gav videre til klienterne. Hvad 

var det egentlig der foregik? 

 Jeg ønskede at finde svar på spørgsmålene, men indenfor dette 

felt var der stadig ikke noget, der var accepteret af den anerkendte 

videnskab. Jeg måtte derfor gøre mine egne erfaringer og gennem 

forskellig litteratur og andre informationskilder forsøge at finde min 

egen forklaring på, hvad energi er, og hvordan det overhovedet var 

muligt at arbejde med energi på den måde, jeg havde gjort i de 

seneste måneder med forskellige klienter. Det virkede, som om vi 

simpelthen ikke havde forstået, hvad vi kunne gøre med vores ener-

gi, og at der fandtes en ekstrem ressourcekilde både indeni os og 

udenom os, som vi ikke var bevidste om endnu. Hvad var det viden-

skaben ikke havde fortalt mig om energi, som jeg havde oplevet på 

egen krop og set med mine egne øjne i England og Brasilien? 

 Den form for energi, jeg havde lært om som kemiingeniør, var 

af en anden karakter, end hvad jeg nu havde stiftet bekendtskab 

med. Den energi, jeg udforskede, var endnu udefinérbar for mig. 

Jeg havde læst et hav af bøger, og jo mere jeg læste og undersøgte, 

jo mere blev det nærmest en passion for mig at finde ud af, hvad 

denne form for energi var for noget, og hvordan den fungerede. Men 

jeg ville ikke bare bidrage til mystikken omkring det; jeg ville vise, 
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at der måtte være en naturlig forklaring, som videnskaben kunne 

afprøve. Det handlede om at forstå menneskets energi, krop og sind 

på en ny måde, der ville lede os til nye potentialer.

 Jeg huskede den dag i Skagen, hvor jeg havde skrevet om Big 

Bang og Einstein uden at vide hvorfor, men jeg forstod i det mind-

ste, at han og den naturvidenskabelige verden var en ledetråd. Jeg 

kendte jo selvfølgelig til Big Bang og atomernes verden, så et eller 

andet sted havde jeg nok en fornemmelse af, at energien var en 

form for fundament for eksistensen, men ikke på en måde så jeg 

forstod, hvordan vi kunne bruge den i forhold til os selv, hinanden, 

vores omgivelser og som et værktøj i forbindelse med helbredelse. 

Det blev vigtigt for mig at finde en sammenhæng mellem fysikkens 

lov om energi og den mulighed for helbredelse og genskabelse af 

balance, der er indbygget i os som mennesker.

”Problemer kan ikke blive løst 
af det samme niveau af bevidsthed, 

som skabte dem”.

Albert Einstein

Universets byggesten
På dette tidspunkt var det som om, spørgsmålene i mit hoved ramte 
ind i mine gamle interesser for fysik, kemi, biologi og matematik, og 
hvordan det hele hang sammen. Jeg havde altid interesseret mig for 
naturvidenskab og den rationelle tilgangsvinkel til livet på jorden. Jeg 
var fascineret af den fysiske verden og tanken om kvanter (mindst 
mulige bestanddele) i form af bølger og partikler, der befinder sig 
flere steder samtidigt, forbundet på tværs af tid og rum. Og mere 
fascineret var jeg af tanken om muligheden for, at kvanter opstår i et 
tilsyneladende tomt rum i atomet og universet og forsvinder lige så 
flygtigt igen. Et rum der ikke er tomt, men fyldt med potentiel eller 
virtuel energi, der formentlig er energikilden, der skabte Big Bang og 

dermed dannede universet.
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 Energi er et utroligt vigtigt begreb inden for fysik, men også et begreb 

der kan være vanskeligt at forstå og definere, men jeg havde alligevel 

besluttet mig for at begive mig ud i det og måtte tage udgangspunkt i, 

hvor videnskaben i dag antager, at det hele startede. Det følgende ud-

gør den viden, jeg fik gravet frem og sat sammen, så jeg bedre forstod, 

hvordan det kunne hænge sammen.

 

 Naturvidenskabens bedste forklaring på universets opståen og ud-

vikling er, at det blev dannet ved en slags eksplosion - Big Bang, der 

skete for ca. 13,7 milliarder år siden. Et lille ufatteligt varmt punkt ud-

videde sig på et splitsekund med meget høj fart og blev til verdensrum-

met. Rummet ekspanderede, fordi universet under Big Bang blev fyldt 

med ekstreme mængder energi, og efterhånden som tiden gik, blev der 

dannet partikler og atomer. Omkring 370.000 år efter Big Bang var rum-

met udvidet så meget, at det var afkølet til en temperatur, hvor elektro-

ner kunne fastholdes omkring en atomkerne, og de første atomer blev 

skabt ud fra partikler i universet. Universet og alt i det er altså opbygget 

af atomer, og alt virker ved atomernes vekselvirkning med hinanden. 

Skiller vi tingene ad og begynder at studere, hvad de består af, så finder 

vi ud af, at alt hvad vi og omgivelserne består af, er atomer. Atomerne 

er med andre ord de byggesten, vores virkelighed er sat sammen af, og 

de udgør den virkelighed, som alle vores teorier skal prøve at forklare. 

 Atomerne består af partikler, og atomer kan sammen med andre 

atomer danne grupper i form af molekyler. Disse molekyler kan bevæge 

sig rundt, og afhængig af hvilke molekyler, der finder sammen, dannes 

der forskellige former for stof. De ting, som vi med vores sanser kan 

registrere, består af sådan et stof, altså samlinger af molekyler, der kan 

deles i mindre og mindre dele, indtil man møder de mindste bestand-

dele. Det er netop sådan, vi som mennesker er bygget op. Vi består af 

atomer bundet sammen på en indviklet måde. Atomer der alle er dannet 

ud fra den energi, der opstod ved Big Bang. Vi mennesker og alt det, 

vi ser omkring os i den fysiske verden, er altså lavet af de samme byg-

gesten, der kommer samme sted fra - den energi som universet under 

Big Bang blev fyldt med.
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Tomrummet
Et atom er meget lille og kan ikke ses med det blotte øje eller i et mi-

kroskop, og det består af en kerne med omkringliggende elektroner, 

hvor imellem der ingenting er. Diameteren af ”elektronskyen” er ca. 

10.000 gange kernens diameter. Det meste af atomet er altså tomt! 

Eftersom mennesket består af atomer, er en stor del af vores krops 

rumfang altså et tomt rum. Overfladen på vores krop virker fast, fordi 

atomerne sidder tæt sammen og fordi atomer er langt mindre end 

noget, vi kan se. Derved opfattes vores krop, det stof, vi består af, 

som noget, der er sammenhængende. Men det er i virkeligheden ret 

flydende. Nogen går så langt som til at sige, at alt vi ser er en illusion, 

eftersom vi mest af alt består af tomrum, ligesom universet, men det 

er ikke stoffet, der er en illusion, det er derimod fastheden. Stoffet er 

koncentreret energi. Det betyder altså ikke, at et bord f.eks. ikke er 

virkelig. Vi kan jo se det, så det må jo være virkelig. Det er derimod 

bordets fasthed, der er en illusion. 

 Tænk på hvad du ser, når du står uden for i solskinsvejr og kigger 

på bakkerne i det fjerne. På afstand ser det ud som om, de er blå, men 

når du kommer ud til bakkerne, kan du se, at de overhovedet ikke er 

blå. Det hele ser bare blåt ud på grund af samspillet mellem sollysets 

elektromagnetiske bølger og partiklerne i luften. Efterhånden som vi 

kommer tættere på bakkerne, forsvinder den blå farve. Det skyldes, at 

det rum, stoffet bevæger sig i, er reduceret, og der bliver mindre luft 

og færre partikler at se igennem. Det er på samme måde med et bord. 

Jo tættere vi kommer på bordet, på samme måde som vi nærmer os 

de blå bakker, opdager vi, at tætheden reduceres. Til sidst vil vi være 

så tæt på, hvis man altså kan komme helt ind i bordet, at det forsvin-

der. Og dermed viser bordets fasthed sig som en illusion. 

 For mig betød det en helt ny forståelse af verden og mennesket. 

Igen kom jeg i tanke om alt det, jeg havde skrevet om Big Bang og 

Einstein i Skagen sidste sommer, især Einsteins formel E=mc2, som jeg 

havde tegnet på bonnen, for nu forstod jeg, hvorfor den formel var så 

afgørende, og at den var nøglen til min forståelse af, hvordan det hele 

hænger sammen.
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Einstein og feltet
Albert Einsteins berømte formel E=mc2 illustrerer, at masse (m) er 

en form for energi (E), som kan konverteres til andre former for 

energi – og vice versa. Det vil sige, at der er en sammenhæng mel-

lem masse og energi, og dermed at masse kan omsættes til energi. 

Når massen omsættes til energi, holder den op med at eksistere 

som en fast stoflig masse. Det vil sige, at der i praksis ikke findes en 

mindste udelelig partikel. Alt hænger sammen.

 Alle molekyler, der består af partikler, der indeholder energi, er 

låst fast i et bestemt mønster. Og når disse partikler tilintetgøres, 

forsvinder stoffet, og den energi, partiklerne og dermed stoffet in-

deholder, omdannes til andre energiformer, f.eks. varme, lys eller 

stråling. Denne form for omdannelse af energi sker hele tiden, også 

i menneskets krop, og i en vis henseende er vi altså alle energetiske 

væsener. 

 Jeg vidste, at energi ikke kan opstå af sig selv og heller ikke 

forsvinde af sig selv, men at den kan omdannes. Men hvad sker 

der, når partiklerne tilintetgøres og stoffet forsvinder? Hvad sker 

der med den energi, partiklerne indeholder? Energien kan jo ikke 

omdannes til ingenting. Den må stadig være her, men hvor? Og 

hvad betyder det, at den samlede energi der blev dannet ved Big 

Bang, altid vil være konstant? Det betyder, at den energi, der findes 

i universet lige nu, den vi til daglig er en del af og som omdannes 

igen og igen, er den samme energi, som vores forfædre og alt og 

alle andre, der nogensinde har levet, har været en del af og har om-

dannet. Energien kan derfor indeholde aftryk fra alt, hvad der lever, 

har levet og måske også, hvad der vil leve i fremtiden. Alt må stadig 

være tilstede, men bare i en anden energiform.

 De mindst mulige bestanddele af stof - partiklerne - indeholder 

energi, og det samme gør din krop. Når stof mister sin form, om-

dannes energien (svarende til E=mc2), der er bundet i stoffet til 

en anden form for energi i form af et felt, et hav af energi. Vores 

univers er således i virkeligheden partikler, der hele tiden springer 

ind og ud af eksistens. Når vi som mennesker fysisk er til stede på 
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jorden, er vi stof, der er sammensat af partikler, og når vi dør, mi-

ster vi vores form, og energien, der er bundet i stoffet i vores krop, 

returnerer til feltet, som bliver omdannet til partikler og indgår i 

atomer, der igen sættes sammen til molekyler og måske bliver til en 

ny menneskekrop.

 For mig var det muligt at forstå forbindelsen mellem energi, fel-

tet, universet, mennesket og alt andet, hvis jeg tænkte på den som 

et usynligt netværk af energi, hvor igennem alt og alle er forbundet 

med hinanden. Hvis man tænker på, at vi alle er opstået ud af den 

energi, der fyldte universet, da rummet ekspanderede under Big 

Bang, lyder det ikke længere så underligt, at vi alle skulle være for-

bundet med hinanden. 

”Alt, hvad vi kalder virkeligt er lavet af ting, 
der ikke kan betragtes som virkelige”.

Niels Bohr

Intuition som forbindelsesled
Feltet kan opfattes som et energifyldt forbindelsesfelt, hvor igen-

nem der konstant sker en omdannelse, og hvor der udveksles en 

form for information. Det vil sige, at mennesker (og andet levende) 

konstant udveksler information med dette felt – det uudtømmelige 

energihav. En informationsudveksling uden ledninger. 

 Da radioen blev opfundet, var der meget få mennesker, der kun-

ne tro på påstanden om, at kommunikation nu kunne finde sted 

uden ledninger. Et århundrede senere er vi imidlertid blevet vant til 

radiobølger og andre usynlige felt-effekter. Det elektromagnetiske 

felt eksisterer overalt i universet. Radio, TV, radar, GPS-systemer 

og solen (ligesom alle andre lyskilder) skaber deres effekt ved at 

stimulere bølger i det underliggende felt.

 Når vi retter vores bevidsthed mod feltet, så dannes der partik-

ler, som forsvinder, når vi fjerner bevidstheden herfra igen. Man kan 
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i det lys beskrive fysisk form, f.eks. et bord, som følgende: Energi 

+ Bevidsthed = Fysisk form. Bevidstheden kan altså være det, der 

sikrer, at bordet bevarer sin form, og at energien ikke spredes ud i 

alle retninger. Menneskets bevidsthed er altså en form for beholder, 

eller en instans, der gør formen sammenhængende og håndgribelig.

 Vores bevidsthed bliver skaberen af den fysiske verden og den 

verden, vi indtil nu har oplevet som den mest virkelige, men som 

jeg nu ser som skygger på væggen i Platons hule. Den ”virkelige 

verden” i form af feltet er meget større. Her er der uanede energi-

mængder til rådighed og ingen friktion og modstand i form af fysisk 

stof, og den information om ”verden”, der er til rådighed via feltet, 

er meget mere præcis og sand, fritaget fra vores begrænsede tan-

ker om, hvad vi tror, der er sandt. 

 Intuition er mere i familie med moderne kvantefysik, som ope-

rerer med kvantefelter uden tid og rum. Men da vores bevidste be-

vidsthed opfatter i tid og rum, er det vanskeligt at forestille sig 

noget uden for tid og rum. Hvis man opfatter feltet (uden tid og 

rum) som det primære og fysisk stof (med tid og rum) som det se-

kundære, kan intuition opfattes som forbindelsen mellem disse to 

”verdener”. Altså en direkte linje til al ”information” i universet.

 Al information i universet er gemt i feltet, og når vi forbinder os 

til feltet med brug af vores intuition, forbinder vi os til universets 

harddisk. Har vi kontakt til dette felt, har vi adgang til al den infor-

mation, vi har opsamlet gennem al eksistens, gennem alle år, alle 

liv og alle erfaringer siden universets begyndelse. Og sandsynligvis 

også hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og derfor kan vi ”læse” 

andres fortid, nutid og fremtid, hvis vi har direkte kontakt og forstår 

at ”tune ind”. Det måtte være på den måde, det kunne lade sig gøre 

for mig på skolen i England at få information om et andet menne-

skes symptomer, og også på den måde læreren kunne fortælle om, 

hvad der var sket i mit liv under vores ”session”.

  Intuitionen er altså en direkte linje til al information i universet, 

og med intuitionen som forbindelsesled kan vi tappe ind i dette felt 
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og ”tune ind” på informationer, der viser den lige vej til den mest 

optimale måde at udvikle sig på. Dermed er intuitionen også en res-

sourcekilde til helbredelse, når der skabes forbindelse til det energi-

fyldte felt.

 

Hjernen som TV-station
For at kunne kommunikere med og igennem feltet, er der, som ved 

al kommunikation, en sender og en modtager. Menneskets hjerne 

kan betragtes som en kompliceret sende- og modtagestation, der 

skaber kommunikationen og sikrer udveksling af informationen med 

feltet. 

 Hvis en person, der aldrig før har set et TV, bliver spurgt, hvor 

billederne og lyden kommer fra, vil personen svare, at de kommer 

inde fra TV’et. Det er den oplevelse, personen har, og det er dermed 

sandheden. I virkeligheden fungerer TV’et blot som modtager af 

signaler, idet billeder og lyd i form af energi overføres fra et elektro-

magnetisk felt. Vi accepterer dette, til trods for at det ved nærmere 

eftertanke kan være en anelse vanskeligt helt at forstå. 

 Hvis vi betragter et menneske og spørger, hvor bevidstheden 

sidder, vil de fleste sandsynligvis svare, at den sidder i hovedet og 

nærmere bestemt hjernen. Det er en forklaring, der er accepteret 

af mange, til trods for at bevidstheden aldrig er blevet fundet. Men 

hvad nu hvis bevidstheden ikke sidder i hjernen, men udenfor og 

hjernen fungerer som modtager på lige fod med et TV? I virkelighe-

den fungerer hjernen måske blot som modtager af bevidsthed, idet 

tanker, i form af energi, overføres fra feltet. Det var altså sådan, det 

var muligt for mig at få ord og billeder ind på min egen ”lystavle” 

om andre, sådan som jeg også oplevede det under sessionerne med 

mine egne klienter.

Filteret
Udfordringen for os mennesker ligger i, at der i den direkte linje mel-

lem vores egen bevidste virkelighed og feltet er indskudt et filter, det 

ubevidste. Dette filter består af vores personlige programmeringer i 
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form af følelsesmæssige og mentale fortrængninger, mønstre og erfa-

ringer fra tidligere i livet. Intuitionens signaler skal passere dette filter 

på deres vej til vores bevidsthed og ændres afhængig af vores ubevidste 

programmeringer. 

 Årsager til programmeringerne kan være forårsaget af følelsesmæs-

sige konflikter eller traumatiske oplevelser i barndommen, der gør, at 

man ikke handler konstruktivt. Fortrængningen af sådanne oplevelser 

kan være en sund forsvarsmekanisme, som vi alle benytter os af i et vist 

omfang. Men sker fortrængningen i særlig stor grad, og bliver det et fast 

mønster i et menneskes liv at fortrænge bestemte konflikter, kan der 

opstå symptomer eller problemer, fordi energierne ikke forsvinder, da de 

er fortrængte. De stikker deres hoved frem i drømme – måske i form af 

mareridt – de kan også vise sig ved fejlhandlinger eller fortalelser. 

 Hvis der er et konstant indre pres fra det fortrængte, bruges en stor 

del af de sunde energier til at holde konflikterne borte fra bevidstheden, 

og man bliver måske hæmmet og stiv i sin adfærd, opfatter måske 

aggressioner som noget farligt eller forsøger at undgå tilsyneladende 

helt ufarlige situationer i hverdagen. Forestil dig at du går på en smal 

træplanke, der ligger på jorden. Det er let. Forestil dig at planken hæ-

ves 10 m over jorden, og du igen skal gå hen ad planken. Frygten vil 

sandsynligvis ramme dig, så du ikke tør. Uanset hvor meget du med din 

bevidsthed forestiller dig, at du kan og fortæller dig selv, at det er ufar-

ligt, styrer frygten i din adfærd og forhindrer dig i at gøre det. Det er et 

eksempel på de ubevidste programmers kraft. 

 De ægte oprindelige intuitive signaler reprogrammeres eller blokeres 

af vores ubevidste og vores bevidsthed opfatter kun det, der slipper 

igennem filteret. Jo mere filteret er blokeret af frygt og fortrængning, jo 

mindre er vi i stand til at bruge vores intuition og de positive signaler. 

Jo mere filteret er renset, jo bedre og flere signaler slipper igennem, 

det vil sige, jo bedre er vores intuition. Filteret renses blandt andet ved 

at arbejde med de ubevidste programmeringer, tanker, følelser, valg og 

handlinger, der kan skabe blokeringer, men også en del af vores elektro-

niske verden kan skabe forstyrrelser og blokeringer i kroppen.
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Ubalancer og støj på linjen
Mennesket er et komplekst netværk af energi og energifelter, der 

spiller sammen med vores celler og cellesystemer. Den menneskelige 

organisme fungerer ud fra et meget fint netværk af felter, der er 

med til at regulere mange af kroppens funktioner og holde den i 

balance. Mennesket er både biologisk og bioelektrisk materiale, det 

vil sige, at vi er i live, så længe der er elektriske strømme i kroppen. 

Inde i kroppen findes naturlig elektromagnetisme, der gør, at kroppens 

celler kan kommunikere med hinanden, og cellerne udstråler elek-

tromagnetiske felter. Felterne og feltlinjerne i kroppen er et resultat 

af biokemiske reaktioner, og vores indre elektromagnetiske felter 

sender signaler rundt i kroppen for at stimulere og kontrollere nerver 

og muskler og dermed alle vore andre funktioner.

 Når et menneske bliver sygt, er det fordi cellernes naturlige 

strømføring, svingningsmønster og dermed indbyrdes kommunikation 

er blevet forstyrret. Cellerne er ikke mere i stand til at pumpe 

tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer ind og affaldsstoffer ud. 

Derved ophobes affaldsstofferne i bindevævet. Cellernes stofskifte 

nedsættes, cellerne degenererer og dør. Hvert sekund deler millioner 

af celler sig i vores krop ved at skabe en kopi af sig selv, og de 

bestemmer kvaliteten af de næste millioner nye celler. Alle celler har 

forskellig levetid alt efter hvilke funktioner, de har. Det vil sige, at 

vores krop er i konstant forandring, og den regenerer sig selv konstant. 

Sygdom opstår, hvis kvaliteten af de nye celler er dårlig, fordi noget 

har forhindret deres naturlige svingningsmønster i at fungere.

 Der er mange forhold, der kan forstyrre cellerne og dermed skabe 

støj på linjen i forhold til at være i kontakt med vores intuition. Det 

kan være vores følelser, tanker, valg og handlinger. En anden kilde 

til støj, som vi langsomt bliver mere og mere opmærksomme på, er 

elektriske forstyrrelser i miljøet omkring os. Der er undersøgelser 

både for og imod, men mange mener - og jeg tror helt sikkert - at vi 

bliver forstyrret ved de tiltagende elektriske forstyrrelser fra satellitter, 

radio, TV, computere, mobiltelefoner, husholdningsapparater og lig-

nende. Stadig flere mennesker lider derfor af uforklarlige problemer 
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og besvær som træthed, mangel på energi, koncentrationsbesvær, 

søvnforstyrrelser og smerter i forskellige dele af kroppen. Elektro-

magnetiske felter har dermed stor betydning for sundheden og for 

opståen af sygdom.

 Udover at den naturlige balance kan forstyrres gennem elektri-

ske forstyrrelser i miljøet, f.eks. mobiltelefoner, kan den også for-

styrres gennem den måde, vi behandler os selv på. Det kan foregå 

ved for mange ting i kalenderen og alt andet, der skaber stress (for-

styrrende elektricitet) i systemet, mangelfuld eller overdreven mo-

tion, dårlige kostvaner og en tendens til ikke at vedligeholde vores 

krop. Vi forventer, at kroppen kan klare alle de ting, vi udsætter den 

for, og at den genopretter sig selv igen. Dette er ofte begyndelsen 

til en kædereaktion af årsag og virkning, som kan føre til et tidligt 

tab af livskvalitet eller føre til en sygdom. Og så bliver der travlt hos 

lægen. Eller hos energiarbejderne!

 

 Jeg var kommet langt tættere på at finde den logik, jeg søg-

te mellem menneskets helbredende og selvhelbredende evner og 

fysikkens love. Det handlede om feltet og ”kommunikation” med 

feltet. Alt i vores verden, alt hvad vi kender til, er en samling af 

elektriske ladninger, der interagerer med et hav af elektromagne-

tiske og andre energimæssige felter. Og mennesket er noget langt 

mere end blot en samling af knogler, muskler og hud. Mennesket er 

bioelektrisk og en energimæssig ladning og ikke en lukket kemisk 

organisme. Mennesket er en fortætning af energi i et felt af energi, 

som er forbundet med alt andet i verden. Og feltet er den enorme 

energiressource, hvorfra vi kan hente al information og kraften til, 

at helbredelse kan finde sted. Det er her igennem, vi kan finde vores 

uudnyttede potentiale. 

 Selv om alt dette var min egen forklaring, følte jeg mig på sporet 

af sindets selvhelbredende virkning på kroppen. Det næste skridt 

måtte være at arbejde videnskabeligt med at få et eller andet bevis 

for sammenhængen. Jeg vidste, at det virkede, det kunne jeg jo 

konstatere hver dag i mit praktiske arbejde med klienter. Jeg måtte 
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sørge for at få skabt den nødvendige kontakt til den etablerede vi-

denskab, så jeg kunne arbejde videre med en videnskabelig forstå-

else af, hvordan feltet fungerer, hvad det er for en kraft, der forsyner 

os med energi, og hvorledes feltet og den menneskelige intention 

og vores tankers styrke i samarbejde er i stand til at helbrede uden 

anvendelse af medicin, der kan have en skadelig virkning. 

”Feltet er den eneste virkelighed”. 

Albert Einstein

Energiarbejde i praksis
Med en skærpet intuition, var det altså muligt at få adgang til infor-

mation i form af tanker og billeder om andre og derved hjælpe dem 

til bevidsthed om ubalancer. Det var det mit arbejde handlede om.  

Men hvordan foregik det i praksis? Jeg arbejdede som før nævnt 

uden retningslinjer og standarder for energiarbejde, så jeg måtte 

finde min egen personlige måde at arbejde med energien på – det 

var den eneste måde, jeg kunne ”åbne” mig for ”kommunikation” 

med energien, og det var også en udviklingsproces for mig.

 For bedre at kunne koncentrere mig om at tyde alle de informa-

tioner, jeg fik gennem energien, bad jeg i begyndelsen klienterne 

om at ligge ned på massagebriksen, men efterhånden som jeg blev 

bedre og hurtigere til at opfange og tyde signalerne, kom de op at 

sidde på en stol overfor mig. Det gav også en bedre ligeværdighed 

og et større ejerskab hos klienten. Jeg brugte det, jeg vidste om 

intentionens kraft og ”tunede ind” på, hvad jeg kunne modtage, der  

ville hjælpe klienten. Jeg vidste, at al den information jeg fik, var re-

levant for klienten, selv om det ikke i starten var indlysende. Alt gik 

altid op i en større enhed for klienterne, også selv om jeg på forhånd 

aldrig vidste, hvorfor de var kommet til mig. I det hele taget var alle 

sessioner meget forskellige, da jeg havde mange forskellige klienter, 

der kom med vidt forskellige udfordringer og problematikker. 
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 Det kunne være parforhold, jobsituation og familieforhold i alle 

mulige afskygninger og der var sådan set ingen grænser for, hvilke 

områder, jeg kunne behandle hos mine klienter. Alt, bortset fra død 

og ulykke, kunne berøres. Jeg havde klienter, der ønskede hjælp 

og vejledning til håndtering af eksamensangst og rygestop, børn 

med diagnosen ADHD, voksne med kræft, voldsofre, parforhold i 

opløsning, piger med spiseforstyrrelser, voksne med depression, 

forretningsfolk, der havde brug for hjælp og gode råd til ændrin-

ger i organisationer eller investeringer samt mennesker med fysiske 

symptomer, for eksempel i form af dårlig ryg, men også mange 

som ønskede hjælp i deres personlige udvikling. Behandlingerne var 

med til at påvirke mine klienters selvopfattelse, selvværd, sund-

hedstilstand, karrieremæssige beslutninger foruden helt dagligdags 

prioriteringer, som de før havde svært ved at foretage. Derudover 

har jeg været i stand til at hjælpe folk med problematiske kropslige 

tilstande som f.eks. stivhed eller smerter, som jeg behandlede via 

det ”energetiske arbejde” uden i øvrigt at lægge hånd på eller røre 

ved dem. 

 

 Hvor meget jeg formidlede, afhang af klienterne. Nogle gange 

var det næsten en enetale, og andre gange var det en samtale ba-

seret på den information i form af budskaber og vejledninger, jeg fik 

gennem min intuition. Det var også muligt for klienten af få belyst 

nogle ting eller få svar på nogle spørgsmål enten omkring forti-

den, nutiden eller fremtiden. Samtidig med at jeg intuitivt tog imod 

information om klienterne, arbejdede jeg med klienternes energi. 

Udover at modtage billeder og ord, fik jeg også fornemmelser af, 

hvordan energien opførte sig i klientens krop. Det kunne være, der 

var brug for at arbejde på en ubalance eller blokering i energisyste-

met og bringe kroppen i kontakt med sin helhed fysisk, psykisk og 

energetisk. Det handlede om at få energien til at flyde frit i klientens 

kredsløb, og jeg oplevede energiarbejdet som en blid metode til at 

genskabe den naturlige tilstand af sundhed, harmoni og balance.  
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3Jeg er ikke læge og ønsker på ingen måde at give mennesker råd om eller anvisninger i relation til medicinering. Det er 
et mellemværende mellem klient og læge.

 Jeg fik i denne periode et godt indblik i, hvad der kan behand-

les på andre måder end med medicinering, eller hvordan man kan 

bruge energiarbejde som et supplement til medicin i en periode3.   

På den måde blev arbejdet med klienter i praksis en form for afprøv-

ning af de ting, jeg var ved at finde ud af omkring, hvordan energien 

arbejdede. Jeg var glad for, at jeg havde truffet valget om at give 

gratis behandlinger i starten. Udover at det gav folk med kun få 

økonomiske ressourcer mulighed for at få hjælp til de udfordringer, 

de stod overfor i deres liv, gav det omvendt mig mulighed for at 

arbejde med mennesker fra alle samfundslag, så jeg fik et stort og 

varieret grundlag til at danne mig mine egne erfaringer med energi-

arbejdet.

 Jeg blev igennem arbejdet med mine klienter mere og mere 

overbevist om, at vi alle på et eller andet bevidsthedsniveau havde 

adgang til hele verden og al information, der var blevet lagret i 

feltet, der rummer information fra hvert eneste atom i universet, 

alt hvad vi kan observere med vores sanser, inklusive vores intui-

tion. Mange gange var den balanceskabende del af energiarbejdet 

at hjælpe klienterne til at åbne for deres egne sanser og mærke 

deres krop. Selv om jeg havde særlige intuitive evner, så vidste jeg, 

at alle havde adgang til informationen. Det handlede om at gøre 

den venstre hjernehalvdel tavs, så den højre hjernehalvdel fik lov 

at dominere, og sørge for at eliminere støjkilder ved at sætte græn-

ser for det, der kunne forstyrre kroppens og cellernes kommunika-

tionssystem. Eliminere det, der ultimativt forhindrede en ren intuitiv 

modtagelse og et skarpt fokus af positiv energi. 

”Når du fokuserer din energi, 
mangedobler du din chance for succes”.

Rikke Topp
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Ansvar
For mig var brugen af intuition blevet en stærk form for psykologisk 

vejledning. Jeg kunne ved hjælp af energien - på en enkelt time - 

klarlægge en psykologisk problemstilling, som det ellers kunne vare 

måneder, måske år, at få klarlagt ved sædvanlige terapeutiske me-

toder, sådan som jeg selv havde prøvet. Adskillige af mine klienter 

blev nærmest forskrækket over, at jeg kunne se lige igennem dem, 

og at vi blot efter få sekunder eller minutter var nået direkte ind til 

sagens kerne. 

 Arbejdet med mine klienter bragte mig også tættere og tættere 

på en bevidsthed og det blev klart for mig, hvor vigtigt det var, at 

jeg kunne håndtere så stærkt et redskab på en etisk og moralsk 

forsvarlig måde. Det ville ikke være rigtigt at udnytte denne ad-

gang til den kraftfulde energi i forhold til mennesker, hvor man ikke 

havde fået lov til det. Det var ikke meningen, at vi skulle gå rundt 

og mærke hinandens energi på den måde. Som energiarbejder med 

adgang til andre menneskers energifelt havde jeg et stort og særligt 

ansvar for at forvalte mine intuitive evner ansvarligt. Det gav mig 

også en forklaring på, hvorfor vi ikke alle bare har direkte adgang. 

Det krævede en vis renhed i hjertet, en vis form for næstekærlighed 

og bevidst ansvarlighed omkring opgaven.

 Udover min egen ansvarlighed som behandler blev jeg også 

mere bevidst om det enkelte menneskes eget ansvar - ikke bare i 

en helbredelsesproces, men i det hele taget for sit liv her på jorden. 

Vi får konstant præsenteret muligheder, men træffer selv vore egne 

valg. Vi må og skal så at sige selv stå til regnskab for vores egne 

valg og handlinger. 

 Energiarbejdet, eller jeg som behandler, kunne ikke bruges som 

en facitliste over de opgaver, det ansvar og de udfordringer, hvert 

menneske har i livet. Det var vigtigt for mig, at mine klienter kunne 

stå på egne ben og ikke udviklede en afhængighed af mig eller af at 

skulle vende hver en problemstilling med en anden part. 

 Jeg var en rådgiver og formidler eller en katalysator, der kunne 
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sætte gang i tingene. Klienten måtte derimod selv træffe valget om 

at følge rådgivningen eller ej. Og det kunne jo være, at de så var 

nødt til at foretage nogle handlinger, som kunne synes svære, og 

som de derfor ikke havde lyst til at handle på. I disse tilfælde fik 

jeg bekræftet, hvor vigtigt det var med det personlige ansvar i en 

helbredelsesproces, at man simpelthen tog ansvar for at lære om og 

håndtere sin egen energi i dagligdagen. Man kan jo ikke lære noget 

uden modstand i livet; det er her muligheden for udvikling ligger, 

og ofte var modstand i sig selv retningsangivende for, hvor der var 

mere fred, harmoni og sundhed at hente i livet. Klienterne var selv 

ansvarlige for at gå den vej og åbne op for udviklingen i stedet for 

at blive i tankemønstre, relationer, situationer eller omgivelser, der 

blokerede for den optimale energistrøm i systemet og dermed også 

for adgang til intuitionen, så den enkelte selv kunne navigere hen-

sigtsmæssigt i livet. Ansvar var fuldstændig afgørende for forbed-

ring med energiarbejde.

 For mit eget vedkommende fungerede min intuition bedre og 

bedre. Både i forhold til praksis med mine klienter og i forhold til mit 

eget liv. Jeg havde selv renset mit filter godt efterhånden, blandt 

andet ved at arbejde med de ubevidste programmeringer, som jeg 

havde gjort på skolen i England og gennem behandlingerne i Bra-

silien og ved at lære om mine følelsesmæssige ubalancer. Jeg var 

godt med i forhold til det mentale og følelsesmæssige, men der var 

stadig et område, jeg manglede at kigge på. Med hensyn til kost,  

ernæring og den fysiske sundhed haltede det. 

”Visdom er ikke resultatet af en uddannelse,
 men et livslangt forsøg på at opnå det”.

Albert Einstein
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EN NY KROP

Omkring juni 2012 begyndte jeg at tænke mere over min fysiske 

sundhed. Jeg tænkte, at hvis jeg skulle tage det fulde ansvar for mit 

liv, var jeg nødt til at få mere styr på min fysiske tilstand. Jeg kaste-

de et kritisk blik på min livsstil for at fjerne årsager her, der kunne 

forårsage ubalancer og blokeringer. Jeg havde gennem det seneste 

års tid fået styr på mange påvirkninger og de positive tanker, og 

jo mere jeg turde at mærke efter, jo klogere blev jeg på, hvad der 

skulle til. Men selv om jeg godt vidste, at jeg fik mere energi af 

at behandle min krop ansvarligt med den rigtige kost og motion, 

manglede jeg - især på kostområdet - at få luget ud. 

En ny form for sundhed
Gennem al min research, blandt andet gennem læsning om epi-

genetik, var det gået op for mig, at mine genetiske dispositioner 

ikke var bestemmende for min sundhed og mit helbred, men at jeg 

havde kontrollen over, hvad jeg gjorde med det. 

 Konsekvenserne af den nye viden om epigenetik er, at generne 

og DNA ikke kontrollerer vores biologi. Den kontrolleres i stedet af 

signaler, der kommer udefra, inklusive de energifyldte signaler, der 

strømmer ud fra vores positive og negative tanker og fra de signa-

ler, som vores kost, vores omgivelser, miljø og så videre sender til 

os. Sygdom kan også skyldes en genetisk disposition, men der skal 

altså noget udefrakommende til at aktivere den. Det handlede altså 

om at være mere opmærksom på hvilke påvirkninger, jeg påførte 

mig selv. I stedet for at behandle min krop som en mærkelig ukendt 

”ting”, der bare skulle håndteres med medicin, hvis den gav udtryk 

for ubehag, måtte jeg tage ansvaret fuldstændigt og skabe balance i 

alt, hvad jeg udsatte mig for i form af følelser, tanker, valg og hand-

linger. 
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Det første, jeg gjorde, var at smide al medicin ud i skraldespanden. 

Jeg havde nu forstået, at det blot var symptombehandling at spise 

en hovedpinepille. I stedet måtte jeg lytte til min krop, for der var 

jo en grund til, at mit hoved gjorde ondt4.  

 Min opfattelse og definition af sundhed ændrede sig også hen 

ad vejen. Nu handlede sundhed om at kunne vedligeholde evnen til 

at holde balancen i den proces, som livet var og derigennem finde 

styrke og potentiale i livet. Det var ikke længere en statisk tilstand, 

men en evne til at flyde med forandringerne - også når det føltes 

som om alt forandrede sig i et hastigt tempo. Sundhed blev for mig 

en evne til at handle i overensstemmelse med mit eget indre, at 

acceptere alt hvad livet byder mig, og at jeg kunne forholde mig 

bevidst til livet her og nu og bevare mig selv, også under modgang. 

Sundhed blev også min evne til at kunne være nærværende med 

andre, være i stand til at adskille mig fra andre og være i ro med 

mig selv. 

 Jeg kunne godt se, at det var en anden måde at tænke sundhed 

på end den gængse. Det var en anden måde at være opmærksom 

på og krævede stor bevidsthed om kroppens signaler i forhold til 

mulige ubalancer. Sådan havde jeg ikke før været opmærksom, og 

det havde haft store konsekvenser menneskeligt for mig. Jeg måtte 

lære at tage endnu mere vare på mig selv og være mere opmærk-

som på min krops signaler. 

Ændring af kostvaner
Jeg levede mest af cafémad af varierende karakter og ikke nødven-

digvis økologisk. Sukker og kulhydrater var også en væsentlig del 

af min daglige ernæring, uden at jeg havde kendskab til, hvilken 

dårlig indflydelse det havde på min krop. Jeg havde nærmest mistet 

fornemmelsen af, hvad sund og nærende mad var, eller måske øn-

skede jeg bare ikke at vide det. Det kunne også være vanskeligt at 

finde ud af i en verden, hvor man, f.eks. i medierne, konstant bliver 

indoktrineret omkring, hvad der er godt og mindre godt. Det kunne 

føles som om, at hvad der var godt i går af en eller anden grund ikke 

4Det er væsentligt at tage ansvar og finde ud af, hvad man selv kan gøre, før man besøger apoteket for at købe piller 
for at maskere symptomerne på en eller anden sygdom og for måske at få det bedre på kort sigt. Medicin og kirurgi er 
kraftige og nogle gange nødvendige midler, som dog ikke bør bruges unødvendigt og ukritisk, idet det ofte er kortsigtede 
her og nu løsninger. Hver gang din krop får et stof for at rette op på A funktionen, sker det på bekostning af f.eks. B, C 
og D funktionerne.
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var så godt i dag. Det kan dog siges ganske enkelt, hvad der er sund 

og nærende mad og hvilken indvirkning, det har på vores velvære, 

udseende, udstråling og sundhed, og det fandt jeg hurtigt ud af. Jeg 

måtte søge viden for at kunne arbejde hen imod en sund livsstil, og 

jeg måtte tage ansvar. Det kræver viljestyrke at gøre noget nyt og 

bryde en vane – også når det gælder sundhed og ernæring.

 Cafébesøgene blev skiftet ud med madlavning hjemme i køkke-

net og køleskabet blev fyldt op med gode økologiske fødevarer. For 

at jeg bedst muligt kunne opretholde balancen i kroppen, var der 

ingen grund til at udsætte den for rester af kunstgødning, pesticider, 

gensplejsning og medicin i maden. Økologi giver en sikkerhed for, at 

maden ikke indeholder stoffer, hvis virkning ikke kendes. Ydermere 

havde jeg det også godt med at købe økologiske fødevarer med tan-

ken om, at det ikke kun var min balance, jeg havde en større kontrol 

over, men at jeg også gjorde min del til, at balancen i naturen ikke 

forrykkes yderligere. Selv om økologiske varer er dyrere, købte jeg 

blot lidt mindre ind og sørgede for at spise alt op og ikke lade noget 

gå til spilde. 

 Den nye levevis var med til at give mere energi, øge min pro-

duktivitet og gøre mig mere klar i hovedet. Og på sygdomskontoen 

var der ikke blevet sat meget ind det sidste stykke tid. Der var helt 

klart sket noget positivt i og med min krop. Jeg var blevet bedre 

til at lytte til kroppens signaler og sørgede for at give den sund og 

nærende mad, som jeg selv kunne mærke, jeg havde brug for. Men 

jeg havde også behov for at komme af med alle de gift- og affalds-

stoffer fra maden, miljøkemikalier, tungmetaller og medicinrester, 

der havde ophobet sig i min krops væv og organer efter mange år, 

hvor jeg havde taget forskellige former for medicin og havde spist, 

hvad man kan kalde en anelse usundt. Jeg måtte igennem en ud-

rensningskur. 
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“Intet vil gavne menneskelig sundhed
og øge chancerne for livets overlevelse på Jorden 

som udviklingen mod at blive vegetarer”.

Albert Einstein

Faste, udrensning og afgiftning
Faste og udrensning har været kendt og brugt i flere tusinde år som 

en almindelig del af den fysiske og psykiske sundhed. Stort set alle 

kulturer har gennem tiden kendt til udrensning og faste i kortere el-

ler længere tid, og nu var det blevet min tur til at prøve. 

 Så da jeg fik mulighed for at komme på et fasteophold, sprang 

jeg til. Jeg havde aldrig prøvet at faste før, så det var derfor noget 

af en udfordring at forestille sig 10 dages faste uden nogen fast form 

for føde. Jeg havde, som mange andre, der har prøvet at faste, van-

skeligt ved at forestille mig at skulle undvære fast føde over læn-

gere tid. Selvfølgelig var jeg også bange for ikke at få de nødvendige 

vitaminer og mineraler, men hvad skulle der egentlig til for at kunne 

”overleve”? 

 Heldigvis havde jeg min kæreste, der ligesom jeg var i forandring 

og med på at ændre vaner, så for at være bedst muligt forberedt til 

fasten, havde vi i mere end en uge op til fasten ”juicet”. Det vil sige, 

at vi udelukkende havde fået flydende kost i form af grøntsags- og 

frugtjuice. Morgen, middag og aften drak vi juice lavet på grønne 

grøntsager f.eks. spinat, broccoli, agurk tilsat f.eks. citron eller juice 

bestående af saft fra f.eks. appelsin, æbler og melon. Så vi var klar, 

da vi i juni 2012 kørte til Hedeland i Jylland for at vandfaste. Det 

var fantastisk, og på mange måder noget af det mest kraftfulde, jeg 

havde prøvet, både fysisk og psykisk. 

 De to første dage blev der ”juicet” og de efterfølgende dage stod 

menuen på vand – morgen, middag og aften. Til trods for at det 

eneste, jeg indtog i løbet af 5 dage var vand, følte jeg aldrig nogen 

form for sult i maven. Sulten sad i hovedet, nærmest som en be-
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sættelse. Min krop havde hurtigt indstillet sig på at udskille i stedet 

for at indtage. Det er en overlevelsesfunktion, som stammer helt 

tilbage fra dengang, hvor der kunne gå uger, uden at vi fik mad. Jeg 

var bevidst om ikke at forveksle ”giftstofs-reaktionsperioden” eller 

kriseperioden, der varede nogle dage, med mangel på næringsstof-

fer eller sygdom. For mig var der ikke tale om sygdom, men blot en 

reaktion fra kroppen, fordi den var i gang med at udskille ophobede 

affaldsstoffer5.  Den afgiftning, der skete med min krop muliggjorde, 

at jeg opnåede en sund tarmbakterieflora. Det skyldtes, at jeg gen-

nem fasten netop kom af med mange af de skadelige forrådnelses-

bakterier, der havde en indflydelse på mit helbred og velbefindende. 

På grund af udrensningen fik jeg mulighed for at opbygge en or-

dentlig flora fra ”bunden” frem for at hælde mere på de i forvejen 

mange lag af belægning, der havde ophobet sig i min tarm.

 I de 5 dage jeg levede af vand, kom jeg i kontakt med nogle sider 

af mig selv og mit liv, der var nødvendige at få taget hul på. Alle 

barrikader og alt forsvar forsvandt. Jeg havde kun mig selv og mine 

tanker under fasten og filteret var væk, det vil sige også beskyttel-

sen. Det var hårdt, og jeg ville nok ikke gøre det igen. Men det var 

uden tvivl effektivt og en udrensning, der måske kunne have taget  

et halvt år, tog jeg istedet på meget kortere tid.

 Gennem fasten fik jeg renset så meget ud i filteret, at jeg fik 

genskabt kontakten til mit indre selv, mit autentiske jeg, der altid 

ved, hvad jeg skal gøre og ikke skal gøre. Det skabte yderligere 

klarhed i forhold til de udfordringer, jeg mødte i livet, og jeg havde 

nu endnu bedre kontakt til min intuition.

5Vandfasten er måske den enkleste fastemetode og en meget effektiv udrenser, men det er ikke alle mennesker, der kan 
faste og dermed undvære mad i kortere eller længere perioder. Nogle har den holdning, at vandfaste bedst egner sig til 
den øvede udrenser og altså personer, der gennem et stykke tid har afgiftet deres organisme. Jeg er tilbøjelig til at give 
disse mennesker ret. Man skal f.eks. kunne tåle at tabe sig meget hurtigt i vægt og ofte op til 1 kg dagligt, da ens stofskifte 
bliver meget effektivt. Der er også delte meninger om, hvorvidt længerevarende faste kan være farligt, fordi faste skulle 
kunne nedbryde proteinstoffer i vitale organer som hjerte og nyrer. Andre er imod tarmskylninger eller lavementer, fordi 
de skulle kunne ødelægge blandt andet bakteriefloraen i tarmene. 
Min erfaring er nu, efter at have prøvet det, at vandfaste i en kortere periode virkede på mig. Man bør selvfølgelig ikke 
overdrive hverken hyppighed eller varighed af faste. For mig var det også vigtigt, da det var første gang med vandfaste, 
at jeg gjorde det under opsyn, således at blodtryk og puls daglig kunne kontrolleres for at sikre, at min krop ikke led 
nogen form for overlast.
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Et renset filter
Mit vægttab var stort under fasten. Jeg havde ikke valgt at faste for 

at tabe mig, men det blev også et resultat, fordi jeg kom af med me-

get gammelt ”slagger”, og for mig var det også en rigtig god måde 

at komme af med mine store afhængigheder af usunde mad- og 

drikkevarer6. Det var en fantastisk oplevelse efter vandfasten at føle 

sig ren(ere) indeni og langsomt kunne føle energien komme tilbage, 

fordi den energi, min krop før havde brugt på at rydde op og rense 

ud dagligt, nu var blevet frigivet. 

 På samme tid valgte jeg også at stoppe med at bruge alt det, 

jeg før havde smurt min krop ind i: cremer, parfumer og lignende. 

Jeg ville jo heller ikke spise cremer eller drikke parfume! Kroppen 

optager det, den bliver tilført, så det svarer til, at man spiser det. 

Og med den tanke for øje var jeg ikke længere i tvivl om, at jeg ikke 

længere skulle tilføre min krop noget unødvendigt. Efter en periode 

hvor det føltes som om, at jeg skiftede hud, begyndte min hud selv 

at kunne generere fedt, og som supplement bruger jeg nu kun for-

skellige former for naturlige olier.

 Jeg var ikke én af de personer, der havde levet mest sundt. En 

anelse for mange søde ting og adskillige cafébesøg var en del af 

ugeprogrammet i en travl hverdag. Der skulle uden tvivl noget dra-

stisk til for mig, for at jeg kunne få øjnene op for, hvor meget sund 

kost betød for mit velvære. Vandfasten og optakten til fasten havde 

været sådan en drastisk ting og betød en fuldstændig omlægning af 

min kost. Der var ikke længere plads til alkohol, kulhydrater og suk-

ker. Jeg havde fundet ud af, at de var årsag til mange negative ind-

virkninger på min krop, såsom hovedpine, træthed og manglende 

energi. Det betød også, at jeg fik større fokus på, hvor vigtigt vand 

er i hverdagen. Vand havde en positiv indvirkning på mit helbred, 

og jeg havde gjort det at drikke rigeligt med vand til en vane og en 

prioritering. Dehydrering er en almindelig ernæringsmæssig ”fejl” 

og det havde det også været for mig. Nu drak jeg 2-3 liter rent vand 

om dagen suppleret med god the og altså ikke kaffe, juice, soda-

6Vælger man at følge en vandfaste for at tabe meget i vægt, skal man regne med, at går man tilbage til sine “gamle” mad-
vaner, tager man forholdsvis hurtigt på i vægt igen og kan endda ende med at få en højere vægt, end før man påbegyndte 
vandfasten. Selv hvis man fortsætter en “diæt”, kan ens reelle vægttab forblive minimalt efter adskillige måneder. Til 
gengæld frigives en masse energi. Når kroppen bliver belastet med det daglige og til tider alt for store indtag af ikke altid 
alt for sund mad og drikke, bruges der enorme ressourcer til oprydning og vedligeholdelse af kroppen.
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vand eller lignende, selv om disse drikkevarer også indeholdt vand. 

Min krop havde brug for helt rent vand til at rense ud hver eneste 

dag. 

 Jeg var begyndt at starte dagen med et stort glas vand, for at 

fjerne nogle af de affaldsstoffer, der opbyggede sig i kroppen i lø-

bet af natten. Vand, der indtages om morgenen, får blodet til at 

strømme og er med til at sætte gang i hele kroppen. Maven er også 

afhængig af vand for at hjælpe til at fordøje maden, og mangel 

på vand gør det sværere for næringsstoffer, der skal brydes ned 

og bruges som energi. Jeg havde også vand i nærheden af mig i 

løbet af dagen, så jeg kunne drikke, når kroppen følte for det. Det 

er allerede for sent, når man mærker tørsten. Det vigtigste var at 

mærke efter og lade være med at overhøre signalerne for, hvornår 

jeg havde brug for at drikke.

 I det hele taget kunne jeg mærke en større evne til at lytte til 

min krops signaler og dermed kunne jeg tage et større ansvar for 

den og min energi. At have fået en renere krop betød, at jeg var i 

stand til at opfange flere signaler fra min intuition og mærke sig-

nalerne fra min krop, så jeg kunne forholde mig til hvilken form for 

ubalance, der var ved at blive skabt og så handle på det! Det be-

tød, at jeg kunne høre min krops signaler langt tidligere end før og 

dermed kunne gøre, hvad der skulle til for at genskabe balancen og 

dermed forebygge sygdom. 
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ET HELT NYT LIV

Det er nu blevet vinter igen, og vi skriver snart 2013 i kalenderen. 

Der er sket meget det seneste halvandet år. Jeg har været igennem 

en skilsmisse, et paradigmeskifte, et karriereskifte, et livsstilsskifte 

og jeg har mødt kærligheden. Så her - utallige oplevelser, erfaringer 

og 150 klienter senere - sidder jeg nu på mit kontor på Gl. Kongevej 

i København og gør status, mens jeg pakker ned og lukker og sluk-

ker for at flytte til nye og større lokaler i Holte. Jeg er parat til det 

næste skridt i min karriere - og i mit liv. 

 Efter kostomlægningen og den store udrensning var flere ting 

faldet på plads. Det var gået op for mig, i hvor høj grad energi er 

fundamentet for vores liv, at alting hænger sammen, og at intuitio-

nen er vores vigtigste værktøj til at lede os selv og hinanden. Uden 

min intuition var jeg aldrig nået hertil. Uden min intuition havde 

jeg aldrig fundet mine sande passioner og den mening med mit liv, 

som jeg nu oplever dybt indefra. Men jeg havde heller aldrig kunnet 

bruge min intuition, som jeg gør nu, hvis ikke jeg havde sørget for 

at rense ud i fortiden og i mine vaner og lært mig måder at skabe 

ro. Jeg havde heller aldrig kunnet bruge den til noget, hvis ikke jeg 

havde stolet på, hvad den sagde og taget ansvaret for, hvad den 

fortalte mig.

 ”Den eneste virkelige værdifulde ting er intuition”.

Albert Einstein.

 Min bevidsthed er vokset, og jeg har fået øjnene op for, at jeg har 

et ansvar for, hvad der indtil videre er sket med mig, hvor jeg står i 

livet, og at jeg fremadrettet har evnen til at påvirke, hvad der skal 

ske med mig, hvordan jeg kommer til at leve og opleve livet. Mine 

gener afspejler mit potentiale, ikke min skæbne, så det er op til mig 

selv at skabe den indre tilstand og ro, de relationer og de omgivel-
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ser, der er nødvendige for at udleve dette potentiale. 

 Set i bakspejlet herfra giver alt bedre og bedre mening for mig. 

I dag er jeg meget taknemmelig og lykkelig for, at jeg turde tage 

springet ud i det ukendte til trods for, at kun meget få mennesker 

omkring mig forstod mit valg. Jeg vidste ikke på forhånd, hvor jeg 

ville ende, da jeg kastede mig ud i frit fald uden faldskærm. Da jeg 

sagde farvel til mit job som administrerende direktør, sagde jeg i 

stedet goddag til mig selv for at finde ud af, hvem jeg i virkeligheden 

er, og hvad jeg skal med mit liv. Jeg søgte efter og havde et brændende 

ønske om at finde en dybere mening med livet, at leve i kærlighed 

og harmoni, at leve med den indre ro og balance det giver, fremfor 

i stress og frygt, der hører til det moderne liv, og som også var en 

del af mit liv. 

 

 Beslutningen, om at blive skilt og sige mit job op, blev starten på 

en rejse i mit liv, der bød på mange oplevelser og overraskelser og 

som betød en ændring af mit syn på livet, en forandring af mig som 

person og en fuldstændig forandring af mit liv. Ved at sætte fokus 

på udvikling med mit indre i centrum, åbnede en helt ny verden sig 

for mig. En verden jeg ikke vidste eksisterede, med enorme 

muligheder, dog med nye udfordringer, men færre begrænsninger. 

En verden baseret på intuitionen - en verden der består af energi. 

Min nysgerrighed var stor og min søgen uden ende. Den proces, 

jeg har gennemgået i løbet af de halvandet år, har bragt mig vidt 

omkring og givet mig indblik i og forståelse for områder i mig selv, 

jeg ikke vidste eksisterede, i følelser og evner jeg ikke i min vildeste 

fantasi havde forestillet mig, jeg var i besiddelse af. 

 

 I processen har jeg fået skabt en balance mellem venstre hjer-

nehalvdels logik og rationalitet og højre hjernehalvdels intuition, der 

har gjort, at jeg føler mig mere hel som menneske. Jeg har sluppet 

kontrollen for i stedet at nå en højere bevidsthed, en indsigt i mig 

selv. Jeg har kigget ind i mig selv og har taget fat i nogle følelses-

mæssige områder, der har gjort ondt. Det har på mange måder væ-
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ret en følelsesmæssig rutchebanetur, men jeg ved nu, at det er en 

del af det at lære at tage vare på sig selv. Jeg har lært at passe godt 

på mig selv, og at det ikke er ensbetydende med at være egoistisk. 

Det er altså rigtigt - man skal være der for sig selv og lære at elske 

sig selv – sådan rigtigt, før man kan være der for andre og før man 

kan elske andre – sådan helt rigtigt. 

 Gennem den selvindsigt og indre balance, den fortrolighed med 

min intuition og den ansvarlighed for min energi, jeg har opnået i 

processen, er jeg langsomt blevet opmærksom på et potentiale – 

både i livet generelt og i mit eget liv. Opholdet på skolen i England, 

sommerferien med Einstein, min mors indlæggelse og helbredelsen 

i Brasilien var alle ledetråde i rækken af betydningsfulde oplevelser, 

der ledte til mit eget udviklingsformål, min mission og vision i livet. 

Igennem alle disse oplevelser - og fordi jeg valgte at lytte til min 

intuition - har jeg fundet den måde, jeg ønsker at tjene på, det jeg 

ønsker at bidrage med og på den måde, jeg føler, hvor jeg får al-

lermest igen.

”Hemmeligheden bag forandring er at fokusere al din 
energi, ikke på at bekæmpe det gamle, 

men på opbygning af det nye”. 

Albert Einstein

Nye projekter
At bruge min intuition og min højre hjernehalvdel mere og mere har 

ikke bare gjort, at jeg føler mig i bedre balance, men det har også 

sået en masse frø til fremtiden og gjort mig i stand til at følge det, 

min intuition viser mig. Selv om det til tider har set ud, som om jeg 

ikke vidste, hvilken vej jeg skulle gå, så kan jeg se nu, at der altid 

kommer et tegn. Hvis jeg lytter og stoler på, hvad jeg ser, hører 

og mærker, så viser vejene sig stille og roligt. Min virksomhed, Life 

Component, startede som en indskydelse under en meditativ stund 
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og er lige nu, som jeg sidder her på kontoret på Gl. Kongevej og 

gør klar til næste skridt, ved at udfolde sig i en mangfoldig vifte af 

meningsfulde projekter og opgaver, der kombinerer stort set alle de 

betydningsfulde oplevelser jeg har haft i mit liv. 

 Når jeg ser tilbage, kan jeg se, hvordan mit nye arbejde med 

energien har udviklet sig, ligesom min rolle også er under udvikling. I 

starten var det mig, der arbejdede med andres energi og løsnede op 

for den, mens det senere udvidede sig til, at jeg forklarede dem om 

deres egen energi og gjorde dem i stand til at blive mere bevidste og 

ansvarlige i forhold til sig selv og omverdenen. Denne form for ”un-

dervisning” af den enkelte vil jeg udvide til grupper og på den måde 

komme min drøm om at blive lærer og formidler endnu nærmere. 

Så det næste skridt er derfor at begynde at formidle min viden om 

energi videre til et større publikum og lære mennesker om energi, at 

mærke sig selv og omverdenen, og hvordan alle kan finde sit uudnyt-

tede potentiale ved at følge intuitionen. 

 I Life Component fortsætter jeg med at arbejde med den person-

lige ledelse og energetisk ansvarlighed for private personer, som jeg 

har arbejdet med siden mit karriereskifte. Det er væsentligt for mig 

at fortsætte arbejdet med at rådgive og coache privatpersoner hen 

imod en større balance i tilværelsen. Det vil sige, hvordan man ef-

fektivt leder og motiverer sig selv, sådan at overskud, kreativitet og 

handlekraft udvikles. Og det indbefatter en balancering af kroppen og 

minimering eller eliminering af sygdomme. 

 Jeg er også i gang med at udvikle en decideret uddannelse i 

personlig ledelse og energetisk ansvarlighed, der kommer til at køre 

i flere moduler. Denne uddannelse skal hjælpe mennesker med at 

lære at lytte til og stole på sin intuition i relation til én selv, men 

også i relation til andre mennesker, når man kommunikerer og ulti-

mativt lærer sit fulde potentiale at kende. Der er også flere bøger på 

vej, hvor jeg samler al min viden og erfaring i forhold til intuition og 

energi, jeg har samlet op på rejsen. Der er i øjeblikket to arbejds-

titler; Energetisk helbredelse og Energetisk ansvarlighed. Den ene 
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udkommer i 2014.

 For også at sikre udbredelsen af viden om energetisk ansvarlighed 

til børn, har jeg stiftet Foreningen for Energetisk Ansvarlighed,  en 

non-profit organisation, som skal lave aktiviteter for børn, der er med 

til at bringe dem i balance og finde deres potentiale. 

 Samtidig arbejder jeg på et koncept til virksomheder omkring 

energetisk ansvarlighed, der vil kunne bruges i forhold til ledelse og 

optimering af performance for medarbejdere og organisationen som 

helhed. Derudover vil jeg også gøre brug af min erfaring indenfor 

certificeringsbranchen og min viden om standarder, så jeg er i gang 

at udvikle en standard for energetisk ansvarlighed, der kan være med 

til at sikre optimering af den personlige- og organisationens perfor-

mance gennem fokusering på ledelse af personer, relationer og omgi-

velser. 

 Jeg er også indtrådt i bestyrelsen i Nordic Alliance of Integrative 

Medicine, der har til formål at etablere det 1. integrative sundheds-

center i Skandinavien og at være vært for den 1. nordiske konfe-

rence om integrativ medicin i København. Med dette arbejde håber 

jeg at bidrage til at bringe viden sammen omkring nye måder at 

behandle og helbrede syge mennesker og forebygge sygdomme. 

 Samtidig har jeg fået mulighed for at arbejde med forskningsin-

stitutioner, hvor arbejdet, med at bringe ny viden frem i relation til 

en ny forståelse af kroppen, sygdomsforebyggelse og -behandling, 

elektromagnetisk strålings skadelige virkninger på mennesket, men 

også muligheden for at gøre brug af elektromagnetisk stråling som 

integrativ behandlingsform, er gået i gang. Det var netop én af de 

ting, jeg besluttede mig for under mit ophold i Brasilien; at lære at 

forstå begrebet energi på en ny måde og finde ud af, hvordan det 

kan føre til ny viden om mennesket, sygdomsforebyggelse og -be-

handling. 

 Alle projekterne har fokus på energetisk ansvarlighed, og jeg 

har indimellem en følelse af, at det er det umulige, jeg på en eller 

anden måde skal gøre muligt. Men i stedet for blot at efterlyse mere 

helhedsorienteret tænkning og bæredygtige løsninger derude, føler 
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jeg, at tiden er inde til at bringe viden sammen på nye måder og 

tænke i nye baner og handle på tværs af erfaringer, fagområder og 

perspektiver på liv, sundhed og miljø. 

 Med alle de nye tiltag og projekter jeg har på tegnebrættet, har 

jeg brug for mere plads og nogle andre rammer, som de nye ini-

tiativer kan vokse i. Og det er sådan set også en af grundene til at 

jeg – sammen med min kæreste og nu kommende mand – er på vej 

til Holte. Her har vi fundet et hus, der ligger smukt ned mod søen 

med store lyse undervisningslokaler under privaten med udsigt over 

vandet. Her kan jeg se, hvordan energien kan udfolde sig. Her vil 

jeg lære andre om energien, om hvordan de leder sig selv. Og herfra 

vil jeg prøve at gøre alle de visioner, jeg har fået gennem de sene-

ste halvandet år, til virkelighed. Jeg er slet ikke færdig med at finde 

sammenhænge og svar i forhold til, hvordan verden hænger sam-

men energetisk, og hvordan vi kan bruge det til vores eget og alles 

bedste – jeg er først lige begyndt. Og jeg får travlt; der er meget 

arbejde at udføre, men jeg skal nok sørge for at holde balancen, så 

jeg kan bidrage med mit potentiale, så godt jeg kan.

”Livet er som at køre på cykel. 
For at holde balancen, skal du holde dig i gang”.

Albert Einstein
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EPILOG 

Ud af skyggeverdenen
Den verden jeg forlod, var uden bevidstheden om, hvad der virkelig 

skal til, for at jeg trives og lever et godt liv. Jeg vidste det ikke, fordi 

jeg ikke kunne mærke noget. Jeg havde glemt mig selv og troede, 

det var det, jeg skulle. Men det, at glemme sig selv og bare fokusere 

på, hvad andre eller samfundet forventer, som jeg gjorde, og som 

jeg kan se en masse andre gør, er måske en naturlig reaktion for at 

undgå at mærke sig selv, når livet af og til gør ondt, og vi skal til at 

ændre noget. Men det skaber dårlige tilstande, som vi i sidste ende 

ikke ønsker. At sige til sig selv: ”Jamen det er jo normalt at spise dit 

og dat, og min farfar røg hver dag og blev 100” er bare et forsøg på 

ikke at mærke, hvad man selv har godt af. At påstå, at man får det 

godt af at spise slik, arbejde for meget, træne for lidt, men også for 

meget, i det hele taget gøre noget enten for lidt eller for meget, er 

at leve i ”skyggeverdenen” - det er ikke sandheden, det er, hvis man 

mærker ordentligt efter i kroppen, en illusion. 

 Det, vi oplever umiddelbart, er ofte bare en projicering af en 

blokering i filteret, en overlevelsesmekanisme fra fortiden, en følel-

sesmæssig programmering fra ens miljø eller en elektromagnetisk 

forstyrrelse, der gør, at vi ikke kan opleve virkeligheden direkte som 

den ville mærkes, hvis vi var i stand til det. Som den harmoniske 

tilstand livet kan være, hvis vi bliver fri af de programmerede og be-

grænsede tanker, der styrer vores oplevelse og ofte fører til lidelse 

og sygdom.

 Vejen ud af ”skyggeverdenen” går, for mig at se, gennem intui-

tionen. Den er det eneste sikre bindeled mellem mennesket og den 

virkelighed, som kan mærkes udenom programmeringer og støj i 

filteret, det vil sige skyggerne, der skaber frygt og stress. 

 At blive fortrolig med sin intuition kan føre én ud i en fredeligere 

virkelighed, hvor ro og balance hersker. Bevidstheden kan gennem 
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intuitionen opfatte mere end det, der slipper igennem på den anden 

side af filteret fyldt med gamle miljømæssige programmeringer. Ude 

på den anden side af hulen ser virkeligheden faktisk gladere ud, og 

set i det lys, virker det underligt og interessant, hvorfor vi ikke stoler 

på og blot bruger vores intuition i alt, hvad vi gør. 

 Jeg har ikke bare lært på egen krop, hvor vigtigt det er at følge 

min intuition. Jeg kan også se, hvor vigtigt det er for os alle og 

samfundet, at vi bliver bedre i stand til at bruge intuitionen meget 

mere, end vi gør, hvis vi skal kunne lede os selv og hinanden i en 

bedre og sundere retning. Hvis vi ønsker at få det bedre, end vi 

har det lige nu, er vi alle sammen nødt til at komme ud i lyset, 

tage ansvar og lære at tage beslutninger ud fra noget, der ikke blot 

er ”skygger af virkeligheden”. Vi må lære at mærke i stedet for at 

tænke og føle. For det, vi tænker og føler, er ofte frygt, og hvis vi 

baserer vores beslutninger på frygt, kan vi ikke høre, hvad der vil 

være godt for os og de andre. Dette skifte, at begynde at mærke sig 

selv, sin egen og andres energi, kan øge vores opmærksomhed og 

bevidsthed, så vi kan stole på vores intuition og slippe den kontrol, 

der skaber usunde blokeringer både i mennesker såvel som i orga-

nisationer og i det hele taget i alt, hvad der sker i livet. 

 Vi kan træne vores intuition, så vi kan tage de rigtige beslutninger 

og finde de rigtige løsninger, der påvirker både vores eget og andres 

liv på en sund måde. Det er vitterligt op til os selv at udnytte vores 

potentiale. Vi er herre over vores egne gener, og vi kan ændre vores 

genetiske udtryk, biologi og liv ved at ændre vores tanker.  Måden, 

vi opfatter vores liv på, giver os frihed til at skabe alt det, vi ønsker 

os i vores fremtidige liv. 

 Det handler i sidste ende om at tage ansvar for sit eget liv, vores 

evner og de ting, som sker inde i os. Og dét handler i bund og grund 

om at kunne mærke, hvilke positive påvirkninger vi har brug for 

og sætte grænser for de påvirkninger, vi ikke trives med, så vi kan 

træffe de rigtige valg og handle i overensstemmelse med dem. Hvis 

vi tør tage ansvar for det, vi mærker i os selv - vores energi - har 
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vi chancen for at skabe et nyt og bedre liv. Ikke et liv uden udfor-

dringer, men et liv i balance og fyldt med fred, meningsfuldhed og 

kærlighed, ja faktisk det meste af, hvad hjertet kan begære.

 Energi er en ekstrem og ubegrænset ressourcekilde i feltet og  

indeni os, som vi skal have vækket til live, fordi den kan give os 

nogle nye måder at skabe sundhed og balance i livet. Men netop 

fordi energien er så kraftfuld, og fordi vi kan så meget mere med 

den, end vi tror og ved lige nu, så skal anvendelsen af energien ske 

på en etisk og moralsk forsvarlig måde. Ikke bare i form af solid 

forskning på området, men også i forhold til det personlige ansvar, 

vi har for at ”lede” energien på den mest forsvarlige måde - og til 

alles bedste. 

”Mit liv giver mening nu.
Det har udviklet sig ind i en sammenhæng.

Jeg er en del af en større helhed”.

 Rikke Topp




