
 

Nytårskur 2014 - når ord skaber magi 

Den sidste søndag i årets første måned havde jeg inviteret til alternativ nytårskur på 

’forundringsfabrikken’.  Det var koldt og blæsende udenfor. Indenfor skabte vi det, som 

håndboldherrerne ikke var i stand til at vinde i EM-finalen. Vi var 13 alkymister, der skabte glimmer 

og guld sammen i huset for enden af regnbuen. Vi var så optaget af at fortælle personlige 

fremtidshistorier, stille spørgsmål og lytte, at håndboldkampen kom i anden række. 

Alle havde ting med hjemmefra. Personlige ting, som blev brug under præsentationsrunden. Vi 

blev præsenteret for tre visitkort, en kuglepen, et halssmykke med et kors og en skarabæ der ruller 

livets kugle foran sig, en støvle, en stjerne med glimmer, en mini-motorcykel og en pensel, en 

engel og en rund sten, en løgplante og en vandkande, en bog med små ord med stor betydning, 

en god flaske rødvin, et puslespil med en regnbue på, en nøgle og to fisk.  

Præsentationsrunder kan godt blive lange og kedelige. Det var denne ikke. Vi sad helt stille, var 

meget opmærksomme og lyttede intenst til den der præsenterede sig. Runden udviklede sig til at 

blive en meget personlig runde. Der blev sagt ord med stor betydning. Ord, som satte spor og 

gjorde noget ved os. Jeg blev helt mæt af indtryk og følte, at vi sammen havde skabt noget 

magisk.  Her kunne jeg godt have brugt en timeout. En tankestund, hvor alle de mange indtryk 

kunne have hvirvlet rundt i hovedet, for derefter at finde et sted at falde til ro. Men vi skulle videre, 

ud i grupper med kaffe og kage og fremtidshistorier i hånden.  

Ude i grupperne fortalte vi på skift om alt det fantastiske, som 2014 havde givet os. Vi forestillede 

os, at 2014 var gået og fortalte de andre i gruppen om det, der havde betydet mest for os i løbet af 

året. Vi praktiserede den ultimative form for anerkendende - bevidning.  Jeg blev beriget og berørt 

af de historier, jeg hørte. Der var tænkt dybe tanker, mærket efter, valgt ord ud og sat ord sammen. 

Det var historier fra hjertet, fortalt af mænd og kvinder der kan og vil noget. Jeg kunne genkende 

meget af det, de andre talte om, og derfor virkede det meget stærkt på mig. Jeg kan og vil jo også 

noget.  

For 12 år siden ville jeg være direktør i min egen kreative konsulentvirksomhed ’Kolorit’. Jeg skrev 

en artikel om ’Kolorit’ og beskrev, hvordan min coach, Ulla Olesen, havde hjulpet mig til at sætte 

ord og billeder på det, jeg drømte om. Artiklen var åbenbart så livagtig, at journalisten på bladet 

ringede og spurgte, om hun måtte komme på virksomhedsbesøg. Det kunne jeg desværre ikke 

tilbyde, da virksomheden kun eksisterede i mine tanker. Her 12 år efter er min drøm blevet til 

virkelighed. Måske skulle jeg tilbyde et virksomhedsbesøg nu? 

Jeg tror på, at vi skal fortælle andre om vores drømme. Lige pludselig dukker der en hjælper op, 

som er med til at bane vejen. Det har jeg selv oplevet i løbet af årene. 

Jeg håber, at alle de drømme, der blev sat ord på til nytårskuren 2014, bliver til virkelighed en dag 

- med eller uden hjælp fra andre.   

God virkelyst til jer alle. 

De bedste hilsner  

Jette 


