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Når jeg træner ledere og medarbejdere i kommunikation hos blandt andet
ARRIVA og Novozymes, så bliver det hurtigt meget konkret. Med
håndgribelige og målbare værktøjer: Hvad vil du gøre? Eller, Hvad
ønsker du, at modtageren af din kommunikation skal gøre?
At omsætte ord til handling er noget, jeg har med fra mit mangeårige virke
som skuespiller. Man kan ikke snakke sig til, hvordan en scene skal spilles
eller til hvordan en rolle reagerer i en given situation. Det skal prøves af.
Hellere lave en masse fejl i prøverne, gøre for meget, gøre for lidt og
gennem handlingerne skabe den erfaring, som gør, at rollen og replikkerne
føles naturlige.
Som vært på tv og tilrettelægger bag kameraet har jeg også mange gange
været nødsaget til at tage hurtige beslutninger, og selv om disse
beslutninger langt fra altid viste sig at være de rigtige, så har det altid vist
sig, at selve det at handle i sig selv slår at forblive passiv med flere
længder.
Men.... selv med en skræddersyet plan og idéer til, hvordan tingene skal
gøres, så kan du alligevel som regel regne med, at tingene ikke går som
planlagt. Er du i stand til at improvisere, når det uventede sker? Har du nok
remedier i værktøjskassen til at prøve noget nyt af, hvis det er nødvendigt i
situationen? Har du ballast nok i det system, du gør brug af og i de
værktøjer, du kender, til at du tør kaste dig ud i tingene? Måske ovenikøbet
med stor risiko for, at du ender et nyt sted, og du må revurdere dit
selvbillede undervejs....

Tør du tage springet?
Det er ikke altid, at du er så heldig at være omgivet af så fantastiske
mennesker, som jeg var i Korpset. Nogle gange vil du møde meget ydre
modstand, for eksempel hvis du skal implementere nye forretningsgange
eller IT-systemer, eller hvis du italesætter den uhensigtsmæssige tone, du
oplever blandt en gruppe af kolleger. Eller hvis du som leder er nødsaget til
at tage den sværeste af alle samtaler med en medarbejder, og intet går som
planlagt...
Du har brug for konkrete redskaber. Så du kan handle i selv de sværeste
og mest uventede situationer. Så du er i stand til at lytte og at være
tilstede, at turde give slip og kaste dig ud i det. Også når du ikke aner, hvad
der kommer til at ske, og du er i frit fald.

Søren Vejby er…
Uddannet Skuespiller, Statens 
Scenekunstskole
Kendt fra roller på TV, Teater & Film
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Masterclass Ivana Chubbuck
Masterclass Meisner Technique
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Skaber af C.O.R.E. systemet: 
Vejen til positiv og varig forandring

Underviser & rådgiver i bl.a.
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Stemmetræning & kropssprog
Improvisation
Medier & tilrettelæggelse
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