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For rigtigt mange år siden var nærværende anmelder som ungarbejder ansat i Thürmer & Co.,
som det hed dengang, da det stadig havde domicil på Sct. Knudsvej i København. Det var et
dejligt firma med en god ånd. De passede på deres medarbejdere, der alle var flittige, loyale,
sjove og vidt forskellige. 
Direktøren dengang hed Bjørn Thürmer, og han er far til medforfatteren til denne bog.

Bjørn havde virkelig forstået, hvad ledelse gik ud på. At behandle medarbejderne godt, - fra
hovede til hale. Hver morgen kom han ind til mig og hilste hjerteligt godmorgen. Mig der
dengang som meget ung sad med åben mund og polypper og pakkede gevindværktøj på hans
fabrik. Jeg var i hans øjne lige så vigtig som alle andre. 

DET glemmer jeg aldrig. 

Virksomheden ville gerne have beholdt mig. Jeg var dog ung og havde andre planer. Jeg ville
ud at rejse. MEN - det var med en vis sorg i hjertet, jeg måtte ind til Bjørn og meddele ham min
beslutning.

En menneskealder senere krydsedes vejene igen. Jeg var ansat i et firma, som skulle arrangere
et møde med hans virksomhed, der nu hed noget andet. Hvem jeg kom til at tale med den dag,
kan jeg ikke huske, men jeg kan huske den åbenhed og imødekommenhed, der strømmede
gennem telefonrøret til et for dem ukendt menneske, som andre nok ville have følt som
påtrængende.
Men ikke hos Thürmer. Her havde medarbejderne en ånd, hvor man opførte sig ordentligt.

Og nu krydses vore veje så igen.
I form af Erick Thürmer, der som nævnt er en af medforfatterne til denne bog, og som på
forskellig vis iøvrigt gør sig bemærket indenfor ledelse og foredrag, og endvidere i
lokalsamfundet, hvor han satser på en politisk karriere.
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Karriere med ånd og hjerte

Og eftersom nærværende anmelder ofte tænker i holistiske, åndelige og spirituelle baner, så er
der klart en mening med, at jeg får hans bog placeret på mit skrivebord. Til gennemlæsning og
anmeldelse.

Hvad meningen helt nøjagtigt er, det ved jeg først om nogen tid, når visdomsordene i bogen har
lagt sig, sådan er det med ånd og spiritualitet. I hvert fald er det noget med, at den investering,
jeg lagde i faderens virksomhed for mange, mange år siden; den investering kommer gennem
karmaloven nu tilbage i form af en lang række åndrige og hjertelige ord, der kan bruges såvel i
privaten som i virksomheden.

Og det er netop, hvad bogen handler om. 

At man skal leve med hjertet. 
At det skal være sjovt at leve. 
At vi lever i en kultur hvor det åndløse har overtaget. 
At alt det vi søger i det ydre, findes i det indre. 
At er man tro må sig selv, vil man tiltrække de mennesker og muligheder, man har brug for. 
At en dom, du kaster over andre, er en dom over dig selv. 
At du bliver som de fem nærmeste, du omgiver dig med.
At man i karrieresammenhænge beder om noget, der skaber værdi for andre.
At når noget blokeres for sig, er det ofte, fordi der findes noget bedre.
At frygt kan omdannes til at skabe begejstring for noget nyt.
At ansatte, der ikke tjener så meget til firmaet, måske er gode til at bære firmaets ånd og
stemning.
Den gode forretning handler om mennesker.

Og mange, mange andre gode ord.

Ordene er skabt i samarbejde med Erick Thürmer og Isabella Laurés, der for år tilbage kom i
kontakt med den lidt mere traditionel udgave af en ledertype, som Erick vist var, og som idag er
uddannet healer og gennem mere end en halv snes år har rådgivet virksomheder ud fra en
spirituel tankegang.

Bl.a. var det hende, der var lokomotivet i tankerne om at få Thürmer Tools flyttet til Gilleleje,
hvor familien bor. Og på den måde er den så kommet mere hjem og ind i sig selv, hvilket vi
andre så nu kan profitere af ved at få serveret en perlerække af lækre holdninger.

Et dejligt møde med en dejlig familie. Personligt kender jeg dem ikke. Men det er lidt som om,
jeg er en lille smule i familie med dem. Og det er jo nok dybest set, hvad familien ønsker. At vi
alle giver ind i det, der er af det gode, for så kommer det tilbage til familien.
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