
KRÖNIKA
Tina Persson

D
römmar kan vara precis som 
titeln lite mindre än stor eller 
större än stor! Drömmar kan 

vara något riktigt lite egentligen, 
men ändå på något sätt blir det 
inte av. Kanske stommen i drömmen 
finns kvar, men förändringar har 
skett precis som världen omkring 
oss? Kanske har kropp, knopp och 
själ tagit stryk, så den ursprungliga 
drömmen inte går att förverkliga, 
men ändå kanske finns det en möj-
lighet på något sätt?

Jag blir alltid så fascinerad av personer 
som verkligen inget har eller egentligen 
inte borde kunna, ändå beslutar sig för 
att vem säger att inte jag kan? Jag blir så 
inspirerad och peppad av människor som 
kliver utanför sina vanliga ramar och gör 
något som funnits där att jag vill, men 
vad ska folk säga då eller hur ska det gå? 
Det många också blir peppade av är när 
andra säger att det där kan du väl inte 
göra! Hur skulle det se ut och hur skulle 
det gå osv…

Avis, Avis, Avis!!!!!
Själv kan jag självklart bli avundsjuk för 
jag vill också, men inte skulle jag få för 
mig att trycka ner personen i skorna, som 
många faktiskt gör tyvärr. Kanske dom 
inte inser och förstår det, men ibland helt 
medvetet. Nä, jag blir istället nyfiken på 
hur kom du fram till det här? Hur tänker 
du göra och massa andra frågor, för att se 
kanske det kan ge mig tips hur jag kan 
ta tag i mina egna drömmar. Självklart 
önskar jag lycka till och kommer att heja 
på under vägen och gärna finnas till när 
det behövs. 

Drömmar små som stora och en av mina 
drömmar, som funnit sen jag lyssnade 
på Tracks med Kaj Kindvall, någon som 
minns? Min dröm var att få prata i radio, 
min dröm har varit att ha ett eget radio-
program. Jag är enormt tacksam då jag 
har haft förmånen att få smaka på denna 
dröm vid några tillfällen då jag har varit 
på besök hos P4 Norrbotten och i Bodens 
Närradio, men jag vill ju MER, MER, 
MER!!!! 

MEN NU!!!! 
Nu händer det och nu är det dags att 
ta tag i min dröm! Jag kan inte tro att 
det är sant och det kommer inte kännas 

sant, förrän jag kommer att höra min röst 
i etern. Nu får jag äntligen bestämma 
själv och göra som jag vill. Det är inte 
klokt, men så otroligt roligt och det var 
just detta jag lovade mig när jag klev in i 
mitt egna företagande. Här ska jag ha en 
gottepåse med både sött, surt och mycket 
annat. 

Så japp! Nu händer det och det händer 
på frekvensen 89,3. Det är här jag har 
hittat starten för mitt radioprogram 
Tinas Tankar inspiration för din vanliga 
vardag! Programmet kommer att vara en 
fortsättning på mina krönikor och där jag 
kommer att ta upp det jag skrivit om i 
senaste krönikan. 

Ta chansen och upplev dina drömmar!
Att våga ta tag i sina drömmar är viktigt 
och drömmar behöver inte kanske se ex-
akt ut som jag först tänkte, utan kanske 
hittar jag en möjlig möjlighet för att få 
den känslan som drömmen ger dig. En 
dröm behöver inte hellre vara enorm och 
stor, utan den kan vara liten, men ändå 
en dröm som följt dig ett bra tag. Det är 
precis som drömmen om att få dansa som 
fanns hos mig så länge, men det kändes 
alldeles för läskigt att förverkliga. Vem 
jag? Ingen kommer vilja dansa med mig! 
Men så en dag fick jag nog drömmen 
skulle förverkligas och jag anmälde mig 
till en buggkurs och se där många kurser 
senare, så är dansen en värld jag aldrig 
tänker lämna för dans det är jag! 

Så ta en stund och skriv ner vil-
ka är dina drömmar? Är dom de 
samma sedan du var liten eller 
hur har dom förändrats på vä-
gen fram till nu? Vad är kärnan 
i dina drömmar och varför kan 
den ha stannat kvar hos dig? 
Hur vill du uppdatera din dröm 
idag och hur skulle du kunna 
göra den möjlig? Ingenting är 
omöjligt utan det tar enbart lite 
längre tid ibland att göra dom 
möjligt. Det tog 40 år för mig, 
men nu är det äntligen dags!
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     Jag kan inte tro att det 
är sant och det kommer inte 
kännas sant, förrän jag kom-
mer att höra min röst i etern.

Drömmar av silver!
 Drömmar av guld!

Kan du komma ihåg drömmar du hade som liten eller 
som ung och som stannat kvar hos dig? Kan du min-
nas hur det kändes första gången drömmen dök upp 
och varje gång den på nytt dyker upp i dina tankar? 
Kanske har du redan vågat uppleva dina drömmar 

eller känner du att det är kört punkt slut?


