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Fra
Shanghai til
Silkeborg
45-årige Gudrun Boost
har sammen med sønnen Emil på 13 skiftet
kinesisk metropol
ud med naturskønne
omgivelser i Virklund
Tekst: Jakob Schmidt
Foto: Jakob Stigsen Andersen

VIRKLUND: 12 år i Shanghai
blev det til. Siden årsskiftet
har Gudrun Boost boet i Virklund og dét oven på en række
mere eller mindre hektiske år
i den internationale virksomheds-metropol Shanghai.
Gudrun Boost oplevede
både optur og nedtur i det kinesiske, og i dag har hun lagt
tilværelsen som selvstændig
med egen konsulent- og handelsvirksomhed bag sig.
I stedet satser hun på en
fremtid i Virklund - med alternativ behandling som omdrejningspunkt.
Det var som næsten nybagt
mor i 2001, at Gudrun sammen med sin daværende
mand - og i selskab med parrets søn Emil naturligvis - besluttede sig for at bytte lille
Danmark ud med enorme
Kina.
Gudrun, der i sin tid vokse-

de op i Herning, blev uddannet inden for tekstilbranchen
som modeltekniker. I tiden
omkring årtusindskiftet boede og arbejdede hun i Odense, hvor hun var ansat i tekstilvirksomheden CCDK.

100 rejsedage
- Jeg havde cirka 100 rejsedage om året til lande som Tyrkiet, Indien og Kina, hvor jeg
rejste rundt for at inspicere
varerne og hjælpe med tøjproduktionen. Det var hårdt
at rejse så meget - især da jeg
blev mor, og på et tidspunkt
besluttede min mand og jeg,
at det var smartere, at vi flyttede derhen, hvortil jeg lå og
rejste frem og tilbage. Så i
sommeren 2001 flyttede vi til
Shanghai, fortæller Gudrun
Boost.
Indtil 2003 fortsatte hun
som ansat i CCDK.
- Efter de første to år ville
virksomheden gerne have, at
vi flyttede til England i stedet.
Men det var vi ikke interesserede i, for nu var vi lige kommet os over det kulturchok,
det var at flytte til Kina. Vi
havde fået hverdagen til at
fungere, så i stedet for at flytte
fra Shanghai valgte jeg at
starte eget op med mit eget

I en lang årrække arbejdede Gudrun Boost 16-18 timer i
døgnet som indehaver af egen virksomhed i Kina. I dag
har hun lagt sit liv helt om.

Gudrun Boost har fortsat venner fra tiden i Shanghai. Men udskiftningen var stor undervejs, fortæller hun. - Mange
udlændinge udstationeres for to år, så vi har sagt farvel mange gange i løbet af de 12 år, vi boede der. Det var hårdt,
siger Gudrun Boost.
konsulentfirma. Det gik godt,
men det var hårdt. Jeg arbejdede 16-18 timer i døgnet, og
konsulentfirmaet udviklede
sig til også at være et handelsfirma, hvor jeg havde kunder i
blandt andet USA, Rusland og
Danmark. På et tidspunkt var
jeg oppe på at have 10 ansatte.
Gudrun Boosts forretningsmodel gik ud på at formidle
kontakten mellem kunderne
og kinesiske tøjfabrikker. Hun
sørgede for at indhente pris,
sikre kvaliteten osv., når eksempelvis en dansk tøjkollektion skulle sættes i produktion.
Mens Emil var lille, blev
han passet derhjemme af sin
far. Han var uddannet soldat,
og da Emil begyndte i skole,
tog Gudruns daværende
mand en form for bodyguarduddannelse i Hong Kong.
- Han var blandt andet med
til at planlægge sikkerheden i
forbindelse med besøg i
Shanghai af Rolling Stones og
Victoria og David Beckham.
Men det var vanskeligt for
ham at opnå officiel tilladelse

til at arbejde som bodyguard.
Intet er tilladt, men alt kan
lade sig gøre i Kina, fortæller
Gudrun Boost.
I 2008 kom finanskrisen.
Herefter blev det op ad bakke
for Gudruns virksomhed, og
tingene blev endnu vanskeli-

gere af, at Emil seks-syv årsalderen begyndte at få det
svært.
Sønnens skolegang foregik
på en international skole,
men den ekstremt følsømme
Emil begyndte at lukke sig
mere og mere inde i sig selv,

Gudrun Boost med sin 13-årige søn Emil på briksen i den
nyindrettede healer-klinik på Thorsøskrænten. Det lejede
hus ligger tæt på Virklund Skole, hvor Emil begyndte
efter juleferien. Det er meget anderledes at gå i skole i
Danmark sammenlignet med den internationale skole i
Kina, hvor Emil har gået hidtil. Men heldigvis har han fået
et god start på skolen i Virklund.

fortæller moderen.
- Indtil da havde jeg overhovedet ikke haft øje for det alternative. Det var en veninde,
som foreslog at tage Emil til
en japansk dame i Shanghai.
Hun hjalp ham, og det var i
den forbindelse, jeg begyndte
at gå til foredrag om healing
og det spirituelle, fortæller
Gudrun Boost.
- Jeg begyndte at opdage
nogle ting, som jeg valgte til i stedet for kunder og tøjfabrikker.
Gudrun valgte uddanne sig
inden for det spirituelle, og
det gjorde hun samtidig med,
at firmaets ordretilgang var
faldende. Blandt andet tog
hun til Australien, hvor hun
deltog i workshopper efter en
amerikansk forfatter, Louise
L. Hay’s, metode.
I dag er Gudrun Boost således blandt de få i Danmark,
som behandler ud fra Hay’s filosofi - en filosofi, som har
medvirket til at hjælpe både
hende og hendes søn, og samtidig en filosofi, hun håber vil
blive fremtidig levevej.
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