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Nickie Neye skiftede lederstil-
ling i SAS ud med coaching. 
Det har hun ikke fortrudt si-
den.   
Foto: Daniel Sennek

COACHING: Efter 
næsten tre årtier i 
SAS skiftede Nickie 
Neye ledelsesstil-
lingen ud med et 
selvstændigt firma. 
En omvæltning for 
at nå målet om, at 
alle mennesker skal 
have det bedre.

Af Daniel Sennek

KIRKE SÅBY: Efter 27 år i fly-
selskabet SAS valgte Nickie 
Neye fra Kirke Såby, at der 
skulle ske noget andet. No-
get helt andet. Derfor blev 
hun selvstændig med sit eget 
firma i 2004. En kæmpe om-
væltning fra livet i SAS.

- Jeg har rejst verden tynd 
med mit arbejde i SAS, hvor 
jeg arbejdede med ledelse i 
både Danmark, Stockholm, 
Madrid og Lissabon. Men 
da der begyndte at ske æn-
dringer i SAS, så valgte jeg 
gå min egen vej. Det er sjove-
re at bestemme over sit eget 
liv end at lade omgivelser 
gøre det. Så i stedet for at 
blive ramt af besparelser el-
ler outsourcing, koblede jeg 
helt fra og startede mit eget 
firma, Cordial, fortæller 
Nickie Neye.

Det var noget af en foran-
dring pludselig at stå på 
egne ben og ikke længere 

være en del af et stort firma 
som SAS. Men Nickie Neye 
er mere end glad for at have 
taget beslutningen - nu kan 
hun nemlig arbejde frem 
mod sit mål om at gøre ver-
den til et bedre sted. Det gør 
hun gennem firmaet Cordi-
al, hvor hun arbejder som 
professionel Life Coach og 
foredragsholder. 

- Alt hvad jeg gør i mit nu-
værende arbejde er placeret 
på mine klienters egne kom-
petencer. Hvad enten det er 
en leder, der skal styrkes i 
sin rolle eller en skilt ægte-
fælle, der skal have styr på 
sit liv, så kan jeg være med 
til at hjælpe. Det allervig-
tigste i mit arbejde er, at jeg 
lytter, lytter, lytter til mine 
klienter, siger Nickie Neye.

Gennem en lang række 
uddannelser på blandt an-
det CTI Coaches Training 
Institute i USA og kvantefy-
sikkens forståelse i relation 
til menneskes interaktioner 
arbejder Nickie Neye med 
det fulde mennesker, når 
hun coacher sine klienter.

- Vi lever i en verden, hvor 
mennesket bliver rystet 
hver eneste dag. Vi hører om 
død og ødelæggelser i medi-
erne, styres af visse statsle-
dere med store egoer, og hvi-
ler ikke i os selv. Det er det, 
som jeg går ind og arbejder 
med. Hele min livsfilosofi er, 
at jeg ønsker, at alle menne-
sker i hele verden er i stand 
til at »stå i kraft af sig selv«. 

Ved at styrke det enkelte 
menneskes egne kompeten-
cer, siger Nickie Neye.

I Det Blå Behandlerhus i 
Roskilde modtager Nickie 
Neye sine klienter. Lige i 
øjeblikket er det primært 
privatpersoner, der bruger 
hendes egenskaber til at få 
det bedre med sig selv. Men 

hvorfor var det egentligt, at 
den succesfulde leder i SAS 
skiftede fuldstændig karri-
erevej?

- Jeg brænder simpelthen 
for det. Der er ikke så man-
ge andre ord, at sætte på det. 
Mit nuværende arbejde be-
tyder enormt meget for mig. 
Når jeg er i stand til at få et 
menneske til at få det bedre 
med sig selv, så påvirker det 
dette menneskes omgivel-
ser. På den måde kan man 
være med til at gøre verden 
et bedre sted ved at styrke 
mennesker, så de har godt 
med sig selv, fortæller Nick-
ie Neye.

Hun ville ønske, at flere 
indså, at de kunne hjælp. At 
det er okay at bede om vej-
ledning, hvis man sidder 
fast eller ikke lige kan over-
skue det hele.

- Målet er jo, at mennesker 
i dag har det godt med sig 
selv. Hvis de hviler i sig selv 
og er glade, så påvirker det i 
sidste ende hele verden, sige 
Nickie Neye.

Som en del af »Sund i Lej-
re« vil Nickie og hendes 
firma Cordial, der groft 
oversat betyder »hjertelig« 
eller »fra hjertet«, være med 
til at forandre sundheden 
blandt mennesker. Nogle 
er akupunktører, nogle er 
massører - andre coacher el-
ler healer. Alle har de det til 
fælles, at de vil de bedste for 
mennesker.

- Det betyder samtidig 

enormt meget at være en del 
af »Sund i Lejre«. Pludselig 
har man et netværk, selvom 
vi alle er meget forskellige. 

Det er jeg meget glad for, 
slutter Nickie Neye.

Målet er at gøre verden til et bedre sted

I Det Blå Behandlerhus i Roskilde tager Nickie Neye fra Kirke Såby 
mod sine kunder.

» Jeg brænder sim-
pelthen for det. Der er 
ikke så mange andre 
ord, at sætte på det. 
Når jeg er i stand til at 
få et menneske til at få 
det bedre med sig selv, 
så påvirker det dette 
menneskes omgivelser. 
På den måde kan man 
være med til at gøre ver-
den et bedre sted ved at 
styrke mennesker, så de 
har godt med sig selv.
Nickie Neye, stifter af Cordial

» Hele min livsfilosofi 
er, at jeg ønsker, at alle 
mennesker i hele verden 
er i stand til at »stå i kraft 
af sig selv«. Ved at styrke 
det enkelte menneskes 
egne kompetencer.
Nickie Neye, stifter af Cordial


