
Pressemeddelelse (28.12.2020):

Så tager jeg springet og starter som selvstændig.

Min virksomhed, Taleskrift, er i luften fra 1. januar 2021. Det er mig der iværksætter
virksomheden med tre aktiviteter som dens indhold: Læsning, coaching og fysisk træning.

Hvad enten du som min virksomheds relation læser en af mine egenproducerede skønlitterære
historier, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv og/eller bruger din krop under min
vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge mig over på din side og se verden
derfra.

Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang (at se verden
fra den andens position), som således også skal være bestemmende for virksomhedens
betalingsmodel - individuel betaling ud fra oplevet værdi af de tre aktiviteter: Læsning, coaching
og fysisk træning.

Velkommen indenfor på www.taleskrift.dk – læs mig, brug mig og del mig.

Venlig hilsen/Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (28.12.2020) - opstart:

Så tager jeg springet og starter som selvstændig. Min virksomhed, Taleskrift, er i luften fra 1.
januar 2021. Det er mig der iværksætter virksomheden med tre aktiviteter som dens indhold:
Læsning, coaching og fysisk træning. Hvad enten du som min virksomheds relation læser en af
mine egenproducerede skønlitterære historier, taler med mig om noget betydningsfuldt i dit liv
og/eller bruger din krop under min vejledning, så skal du opleve min bestræbelse på at bevæge
mig over på din side og se verden derfra.

Hvis der findes noget absolut i min virksomhed, så er det denne decentrale tilgang (at se verden
fra den andens position), som således også skal være bestemmende for virksomhedens
betalingsmodel - individuel betaling ud fra oplevet værdi af de tre aktiviteter: Læsning, coaching
og fysisk træning.

Jeg slipper ikke Rambøll helt. Noget af mit hjerteblod ligger fortsat her efter flere end tyve års
engagement og jeg er derfor glad for at kunne tage Rambøll med over i Taleskrift som kunde. Så
to dage om måneden vil jeg have min gang i Rambøll beskæftiget med at coache og vejlede
Rambølls medarbejdere (omfatter medarbejdere i Rambøll Management Consulting Stakeholder
Intelligence).

Velkommen indenfor på www.taleskrift.dk – læs mig, brug mig og del mig.

Venlig hilsen/Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (29.12.2020) - litteratur:

Som forret deler jeg her indledningen til rækken af mine skønlitterære historier. Jeg er af den
opfattelse, at alle skal opleve glæden af og berigelsen ved at møde noget andet end sig selv - også
gennem litteratur. Mit bidrag til det litterære vil jeg i de kommende år distribuere ud, som det
fremgår af tidsplanen her: www.taleskrift.dk/index.php/litteratur/. Og det er samme sted, at min
øvrige produktion kan hentes over tid. Første historie ligger klar mandag den 4. januar 2021. God
fornøjelse med indledningen til rækken af mine historier og godt nytår!

Venlig hilsen/Thomas Haugaard Jørgensen

http://www.taleskrift.dk
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Relationer (04.01.2021) - litteratur:

Hej alle læsere - første fortælling i rækken af de mange ligger nu klar her:
https://lnkd.in/eMKawSn. Det er forening af litteratur med forretning, det er dannelse og læsning i
et kommercielt perspektiv og det er værdibaseret. Vær så god at læse med og god januar
2021/Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (13.01.2021) - litteratur:

Mange tak for de mange positive tilkendegivelser med en opdatering herfra ind i min
litteratur-aktivitet i Taleskrift: De publicerede historier findes nu også i en (ind)talt version, som de
sig jo bør, når de ligger i rammen af en virksomhed med det navn. Altså fra tale -> skrift -> tale.
Så læs/lyt mig, brug mig og del mig: https://lnkd.in/eMKawSn
Tak/Thomas

Relationer (22.01.2021) - coaching:

Stress og/eller kraftesløshed har mange fædre, hører jeg ofte. Og lad mig bare gå med på den og
lidt videre endnu, så længe det er et udtryk for, at det er komplekse størrelser, og ikke et udtryk
for ansvarsforflygtigelse: For at håndtere alle disse fædre skal der en handlingsorienteret,
ordentlig, vedholdende og så meget mere mor til. Dem er der heldigvis også nogle stykker af i
verden. En af dem kender jeg ret godt og er afbilledet nedenfor…

Relationer (31.01.2021) - litteratur:

Hej alle - min anden fortælling, som bærer titlen, Hobevis, i rækken af de mange i Vi lyttes ved...
eller et håndslag, et ophold og at give det videre... ligger nu klar her: https://lnkd.in/eMKawSn.
Fortællingerne kan tilgås enten enkeltvis og/eller samlet i den angivne rækkefølge over tid. De er
vedholdende forening af litteratur med forretning, dannelse og læsning/lytning i et kommercielt
perspektiv og de er værdibaserede. Vær så god at læse/lytte med og god februar 2021/Thomas
Haugaard Jørgensen

Relationer (11.02.2021) - træning:

En verden udenfor er vistnok for mange verdens bedste film. Min verden udenfor er i hvert fald en
god verden for mig, hvis ikke den bedste. Så rigtig meget outdoor mod lyset for mit
vedkommende. Og konkret hvordan så det? Jo, min tilgang og min modus er som en kløver.
Forskellige veje ud fra et ståsted/et fysisk sted, som ligger fordelagtigt i forhold til de ønskede
veje, hvorpå jeg vedvarende vælger at bevæge mig.

Mit ståsted er ved Tangkrogen i Aarhus og i morges gik min vej gennem parken mod en omgang
outdoor-fitness - og som altid mod lyset. Det er en af mine veje på kløveren, som i øvrigt har så
mange flere kløverblade/veje end de allerede fantastiske fire. I mine ører havde jeg egne
fortællinger fra Vi lyttes ved..., men det er vistnok bare mig.

www.taleskrift.dk🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Relationer (18.02.2021) - træning:

'Tågen letter' er komponeret af en af de helt store i musikkens verden og på min morgens
kløver-vej tænkte jeg, at det nok også sker i dag. Kløver-vejen var i morges brolagt med
balancetræning. Fysisk balance i udgangspunktet, hvis ellers en sådan kan kategoriseres for sig.
Og lad mig straks afsløre, at det kan den ikke for mig. Mit hovede var jo også med mig og jeg
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tænkte blandt andet på den der work/life-balance, jeg er opflasket med gennem mit mangeårige
engagement i det private erhvervsliv.

Sådan lidt forenklet, så var der sgu aldrig nogen der fandt den, som sådan en kvantificerbar
størrelse med noget på den ene og noget på den anden side. Jeg hører jo også, at for at trives og
gøre det godt på den ene eller på den anden side af skråstregen, så skal modsatte side fungere -
en eller anden gensidig afhængighed vel sagtens.

Så jeg går, løber og danser efter at balancere hele mit liv på en gang, så jeg magter at være der
for den anden og gør det ved at fylde på med kunst, selvvalgte relationer og altså fysisk træning.

Og i dag bragte et-bens-balance, hofte-adduktion mfl. mig således fra krop til hoved. Eller nok
bedre; det fysiske og det mentale var til stede på en og samme tid og sammenblandet... for mig
en konstruktiv cocktail.

God vinterferie/Thomas

www.taleskrift.dk🍀

Relationer (26.02.2021) - litteratur:

Så er jeg her med 'Noget andet' - ja, det hedder næste historie i rækken altså i Vi lyttes ved –
eller et håndslag, et ophold og at give det videre... Om den så er noget andet, tja - i hvert fald
andet end min i de snarlige møder med de næste læsere/lyttere. Og et skub med på vejen herfra:
Jeg er selv ret begejstret for det andet...

Jeg håber, at I er med mig og god marts/Thomas

https://www.taleskrift.dk/index.php/litteratur/

Relationer (09.03.2021) - litteratur:

Når jeg ser titlerne - og sikke nogle - fra litteraturens verden, tænker jeg ofte tysk, fransk, dansk,
svensk, argentinsk osv. Altså noget med nationalitet og forskellige steder i verden. Og som oftest
også at de er fælles i den forstand, at de alle netop er fra litteraturens verden, som vi alle er
fælles om at have adgang til.

Denne litteraturens verden kombineret med en rejse ud i den for mig og min rejsekammerat (læs;
livsledsagerske) på daværende tidspunkt ukendte fysiske verden satte skub i mit eget bidrag til
det litterære. Som jo for mig er noget med at forsøge at forstå, forsøge at lære af, forsøge at
møde (og så meget mere) det andet/de andre. Altid at forsøge og altid det andet/de andre.

Således noget om inspirationen for mine historier, som handler om - for det gør de også - en
fortæller og en lytter og en hel masse forunderligheder...

https://lnkd.in/eMKawSn

Ad. 09.03.2021 - litteratur:

Andetsteds har jeg fået en forespørgsel på, om der står kvinder bag nogle af titlerne på billedet.
Og, ja, det gør der jo - jeg er sikker på, at der på den nederste gule står Syv fantastiske
fortællinger på ryggen. Men jeg har nok lyst til at svare på en anden måde og det for at flytte
fokus fra liste-/kanonniveau til et dannelses- og indholdsniveau: Når man åbner bøgerne og altså
læser i dem, så møder vi masser af kvinder - enten eventyrlige eller guddommelige eller... Endog
nogle forklædte som mænd eller er det omvendt - fedt, ikk!

http://www.taleskrift.dk/
https://www.taleskrift.dk/index.php/litteratur/
https://lnkd.in/eMKawSn


Relationer (17.03.2021) - coaching:

Jeg tror på handlingsorienterede dialoger - og det så meget, at jeg tilbyder dem som
ydelse/aktivitet for virksomheder, der ønsker at tilbyde de mennesker, virksomhederne har ansat,
et sådant gode. At dialogerne skal være handlingsorienterede, hænger for mig sammen med, at de
skal træne/understøtte/synliggøre agentheden i mennesket. Og netop mennesket, fordi det er
denne hele størrelse, vi bevæger os rundt i altid - og således altså også, når vi går på arbejde.

I de aftaler jeg har indgået for denne aktivitet, foregår det således, at jeg er til rådighed en eller to
faste dage om måneden for de mennesker i de respektive virksomheder, der har et behov for at
gå handlingsorienteret til et givent tema. Og altid træner vi os stærkere ind i den kontekst, der er
omkring det enkelte menneskes (arbejds)liv til gavn og glæde både for den enkelte og for
organisationen omkring. En organisation der grundlæggende er en samling af medmennesker.

Referencer at viderestille dig til gør jeg gerne, når du i din organisation ser et potentiale for tillids-
og kraftfuldt at gøre det gode. Så kontakter du mig bare og alt efter om det er aftalepartneren
og/eller dialogpartneren, du er interesseret i, skal jeg hjælpe på vej.

Tilgangen til handlingsorienterede dialoger i Taleskrift kan du læse mere om her:
https://www.taleskrift.dk/index.php/coach-dialog-partner/

Med venlig hilsen, Thomas Haugaard Jørgensen

Relationer (24.03.2021) - om Taleskrift:

En vild side 20 i Lokalavisen i dag, onsdag den 24. marts 2021; noget om konger, eventyr og så
iværksætteri! I hvert fald vild for mig... Læser man ind i artiklen om denne min nye virksomhed
(den om iværksætteri), også vild i den forstand at dens betalingsmodel er om ikke vild så i hvert
fald anderledes. Eller nok bedre; min virksomheds tre aktiviteter Litteratur, Coachende dialog og
Fysisk bevægelse, som jeg har sat sammen og som samtidig kan tilgås enkeltvis, har alle sit
udgangspunkt i de andre/mine kunderelationer. Forstået på den måde at de skal gøre noget godt
for andre!

Og når jeg har valgt at bygge min virksomhed op på kompetencen at gøre noget godt for de
andre, altså decentralt at bidrage til det bedre for den enkelte, så skal min betalingsmodel følge
med: At betalingen sker decentralt, at mine kunderelationer ud fra oplevet værdi bestemmer
prisen for den aktivitet, de har købt. Således synes jeg, at model for virksomhed og model for
betaling hænger bedst sammen.

Afregning sker fortsat i kroner - vildere er det så altså heller ikke...

Venlig hilsen, Thomas Haugaard Jørgensen

www.taleskrift.dk

Relationer (27.03.2021) - coaching:

På arbejde forleden dag, virkelig på arbejde forleden - var på knæ for at skrive - ikke tale, bare
skrive - nederst på tavle og det der på knæ slet ikke nyt (min farfar var brolægger). I hvert fald
meget sigende i bestræbelsen på at gøre det ypperste for den anden. Det er sgu sådan, det skal
være! På arbejde for den anden - jeg er også brolægger lige der på mine knæ. Det er jo det jeg
er, farfar!

Og lagde du mærke til det, du min anden forleden og dermed min anden for altid? Vi lagde jo
vejen, brostenene, sammen. Vi var to, sammen!

Min farfar lå der på sine knæ alene...

God weekend/Thomas

https://lnkd.in/eNUhUPS
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Relationer (01.04.2021) - litteratur:

Her er et billede fra Aarhus. Et nattebillede af en udsigt og næste historie, En umulig oversættelse,
i rækken en ny mulighed for indsigt. Indsigten er for læseren/lytteren og hvilken indsigt, historien
afstedkommer, det beror på læseren/lytteren... Alligevel sender jeg denne min fjerde historie
afsted med et bud: En indsigt både i en måde at fortælle på (hvordan) og en indsigt i pigen med
den umulige oversættelse (hvad). Helt essentielt en indsigt i en anden...

God læse-/lyttelyst og god påske/Thomas

https://lnkd.in/eMKawSn

Relationer (07.04.2021) - om Taleskrift, kvartalsopdatering 2021:

Vejen ad hvilken for min virksomhed, Taleskrift, i første kvartal af 2021. Med andre ord en
opdatering for Taleskrifts første kvartal og det i 2021 til mine relationer. Taleskrift har jeg sat i
verden for at arbejde for det bedre på kommercielle vilkår. Det bedre for det enkelte
menneske/den enkelte organisation eller snarere nok for det mangfoldige menneske/den
mangfoldige organisation.

Aktiviteterne - eller ydelserne om du vil - i Taleskrift er Litteratur, Coaching og Fysisk Træning.
Min litteraturs output/følge er muligheden for at forstå andet og andre end en selv, hvad der for
mig er en del af et menneskets dannelse. Min coachings følgesvend er at få, finde eller skabe
bemyndigelse og for min fysiske træning er det at få noget krop på tilværelsen og det gerne
outdoor.

Betalingsmodellen for Taleskrift skal som selve virksomheden være for den anden/de
andre/relationerne. Det vil sige, at betaling sker - for det gør den jo i et kommercielt foretagende -
med udgangspunkt i den oplevede værdi af aktiviteterne læsning, samtale og bevægelse. På min
hjemmesides betalingsdel er der vejledende forslag til specifikke beløb. Desuden er det ligeledes
muligt at aftale en pris med mig på forkant, hvis det er ønskeligt. Årsagen til at jeg bruger plads
på det med betaling her, er, at jeg (også) gerne vil være åben omkring det med betaling, således
at mine relationer kan gå til det med åbenhed.

Som eksempel aftaler jeg faste priser på forkant på mit virksomhedskoncept - altså på aftaler med
jer, der har en, er en eller vil en virksomhed det godt og i den bestræbelse engagerer mig til
handlingsorienterede dialoger med dens mennesker.

Og til sidst vil jeg nævne, at jeg nu har bestået eksamen til Outdoor Træner og mit
certificeringsbevis er således på vej…

Tak så langt/Thomas

NB. Se hele min opdatering for første kvartal 2021 her:
https://www.taleskrift.dk/index.php/refleksionsrum/
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