VIWA® AMBASSADØR
KARSTEN SØRENSEN
En VIWA® AMBASSADØR er kendetegnet ved stort set altid at udvise
GEJST, GLÆDE og VINDERINDSTILLING (VIWA®).
Det er et menneske, der ser muligheder og ikke begrænsninger.
Et menneske, der ved, at det er godt at fejle og formår at gøre disse fejl til erfaringer.
Et menneske, der er guld værd for ethvert team, da vedkommende bidrager med positiv
energi. Et menneske, der evner at tænke i løsninger frem for problemer. Et menneske,
der praktiserer Positive Leadership af sig selv, og de mennesker han/hun leder på sin vej.

Karsten, tak fordi du bare er det fantastiske menneske og er den ildsjæl du er.
Du er et sjældent fænomen at møde i dagens Danmark, vi er mange ildsjæle i Danmark, men du
springer ud derfra som en blomst i foråret.

VIWA AMBASSADØR

I de 12 år jeg har kendt dig mere eller mindre og efterhånden som vort samarbejde er kommet
tættere sammen, så ser jeg ALLE de ting du står for. Du er der for dine børn 100%, det var også i
den forbindelse vi lærte hinanden at kende, da du ikke ”bare” var med for at støtte dit ældste barn
til spejder, da han har sit at slås med, NÆ, DU overkom også over tid at stille dig selv til rådighed
som leder og frivillig.
Du har gang i en masse ting omkring spejderriet, du er frivillig i en del andre aktiviteter også, på
festivaler og hjælp til nære venner og familie. Du er en man ALTID kan stole på. Spørger man om
du kan tage en opgave, stort set hvilken, så er et JA et ja, man skal ikke længere bruge tid på om
det nu også bliver løftet. Har du sagt ja, så kommer det præcis til at fungere som aftalt i rigelig god
tid er du klar og kommer ALDRIG 5 min. i 12 og siger, hmm, det nåede jeg ikke. Du kan til gengæld også være så stor at du siger NEJ, og med det nej er det et nej. Du kender dine begrænsninger på tid og energi, men du siger ALDRIG nej, fordi det er noget du ikke har prøvet før.
Du udfordrer dig selv, du er der for de helt små børn og op til de store unge og kan bevæge dig i
dette spænd og gå forrest, uanset om det er sommer, regn og slud og MØG hamrende besværligt
eller KEDELIGE opgaver. Du udfordrer dig selv og dem du er sammen med for at være med til at
flytte deres grænser, gøre dem til VINDERE og af den vej bliver de til nogle stærkere og HELE
mennesker på den lange bane - til VINDERE.
Det er også vigtigt at sige her til sidst, du gør det ALDRIG for egen vindings skyld, men fordi du vil
gøre en forskel for andre og netop være med til at gøre DEM TIL VINDERE.
Tak fordi du er dig. Indstillet af Jan Thorst - april 2016
VIWA® Coachings mission er at udbrede VIWA® - hjælpe mennesker og teams med at få
mere vinderadfærd og vindertanker.
Jeg brænder for at hjælpe folk til at få succes med deres liv. Succes er individuelt, dog er
det dejligt at lade sig inspirere af rollemodeller, som har fundet deres veje til succes.
VIWA® AMBASSADØRER er rollemodeller.
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