
Eva finder vejen til succes 

 

Eva Nibe - succesudviklingscoach i Udviklingsparken  
Annonce 

 
Af Kim Rosenkilde Nielsen 

Eva Nibe støtter andre i at finde deres 
egen vej til succes  
NYBORG: "Succesklokke" - står der på skiltet under den forgyldte klokke, der hænger på 
kontorgangen på Udviklingsparken Lindholms anden sal. 
 
Klokken er det første, man ser, når man kommer op ad trappen, og den hænger der for at 
blive brugt. 
 
- Succesklokken blev sponsoreret af min mand, da jeg startede med at have kontor herude. 
Meningen med den er, at man skal gå hen og ringe med den, hver gang der er noget, der er 
lykkedes for ens firma - hver gang man har fået en succesoplevelse, siger Eva Nibe. 
 
Hun arbejder ud fra devisen om, at succes avler succes. At de mange små nystartede 
selvstændige erhvervsdrivende i Udviklingsparken kan bruge succesklokken til at dele 
successerne med hinanden, mener Eva Nibe, er med til at opbygge et succesrigt fællesskab. 
 
Eva Nibe kalder sit eget arbejdsfelt for personlig succesudvikling, hvor det i højere grad 
handler om den personlige vej til succes, end om virksomheders ofte meget økonomiske 
succeskriterier. 
 
Hun arbejder både med kontanthjælpsmodtagere i Faaborg-Midtfyn Kommune og som 
personlig konsulent. 
 



Gundlæggende mener Eva Nibe, at vejen til personlig succes er den samme, hvad enten man 
er virksomhedsleder eller arbejdsløs kontanthjælpsmodtager. 
 
- Det handler først og fremmest om, hvor man har sit fokus. Man skal hellere se på, hvad man 
lykkedes med, end hvad man ikke lykkedes med. Det har stor betydning for ens selvopfattelse. 
Hvilke konkrete succeskriterier, man så har, afhænger naturligvis af ens værdier og 
udgangspunkt, siger Eva Nibe. 

Ingen "life-coach" 

Samtale er udgangspunktet for Eva Nibes succesudvikling. Først handler det om en personlig 
og faglig afklaring, som kan hjælpe en person med at finde ud af, hvor vedkommende befinder 
sig i sit liv. 
 
Dernæst skal personens værdier afklares for at finde frem til de rigtige kriterier for succes, og 
til sidst handler det om at finde ud af, hvordan man rent faktisk kan nå frem til de mål, man 
har sat sig - og dermed få succes. 
 
Det er en fremgangsmåde, som benyttes af mange i den støt voksende gruppe af såkaldte 
"life-coaches", der er dukket op de seneste år. Alligevel mener Eva Nibe ikke, at hun passer 
ned i den kasse. 
 
- Selv om jeg bruger coaching som redskab, vil jeg ikke kalde mig selv for coach. Dem findes 
der så mange af, og det kan være svært at blive klog på, hvad de egentlig laver, siger Eva 
Nibe. 

Rejste jorden rundt 

Det har været en lang rejse frem til, at Eva Nibe i alder af 54 år i foråret 2007 kastede sig ud 
livet som selvstændig. Både i konkret og overført betydning. 
 
- Jeg har altid arbejdet med mennesker. Blandt andet som hjemmehjælper og med 15 år i 
social psykiatrien. Det var her, grundstammen til mit mere dybdegående arbejde med det 
menneskelige sind startede, siger Eva Nibe. 
 
Efter hun for nogle år siden flyttede til Madrid med sin familie i et års tid for derefter at rejse 
jorden rundt, kom hun tilbage til Danmark med et ønske om at dreje sit liv i en ny retning. 
 
Da hun hørte om en såkaldt "stifinder-uddannelse" i radioen, var hun ikke i tvivl, om at det var 
den vej, hun skulle. Hun ville lære at hjælpe andre til at finde den rette sti for deres liv. 
 
- Jeg fortryder intet. Firmaet er mit hjertebarn, og jeg lever selv efter de redskaber, som jeg 
bruger. Derfor skulle firmaet også have mit eget navn, siger Eva Nibe. 
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