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Foredragsguide
En personlig og på mange måder udfordrende 
»rejse« lagde kimen til et helt anderledes liv efter 28 
succesfulde år som erhvervsleder og virksomheds-
ejer, der aktivt deltog i forskellige erhvervsnetværk, 
bestyrelsesarbejde, lokale foreninger, frivilligt ar-
bejde m.m.

Efter finanskrisen i 2008/09, stress, skilsmisse og kon-
kurs valgte jeg at trække stikket ud til mit fastlåste og 
på mange måder udbrændte liv, kigge indad, rydde 
op og tage kvælertag på de ting der ikke fungerede. 
Det tog 4-5 år at rydde op, men det var det hele 
værd. 

I sommeren 2017 gik jeg den spanske Camino, en 
primitiv vandring på 900 km med egen oppakning. 
En vandring under mælkevejen, som siges at have 
spirituel indvirkning på pilgrimmene, som går vejen. 
En vandring som satte punktum for et langt og slid-
somt kapitel i mit liv, og som lukkede op til noget 
helt nyt.

Mød mig midt i livet med udgangspunkt i min nye 
bog »Kan du høre dit hjerte kalde«, som blev til på 
baggrund af en lang indre rejse, og et opgør med 
det liv jeg levede. 

Giv dig selv, dine kunder, samarbejdspartnere og an-
dre, du gerne vil forkæle, lov til at møde mig og »mit 
liv«. Få et indblik i, hvordan livet også kan leves, når 
man skifter gear og sadler om. Mine fortællinger er 
krydret med humor og anekdoter fra det virkelige liv. 
Det er underholdning med underfundighed og ga-
ranti for at få lidt med hjem »at tygge på«.

Du kan selv sammensætte mit foredrag ud fra tema 
eller ønske til indhold. Der er inspiration og forskel-
lige forslag til foredrag i denne folder. Lad os drikke 
en kop kaffe sammen, og drøfte mulighederne, det 
er ganske uforpligtende.
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Hold op med at flæbe...
Der er mange, der har en mening om stress. 

Jeg hører selv til dem, der i mange år mente, at det 
kun var en diagnose for »svag-pissere«, folk der op-
fandt dårlige undskyldninger, fordi de ikke kunne 
»klare mosten« – men det var kun indtil det ramte 
mig selv, så fik piben en helt anden lyd! 

Jeg kan stadig huske følelserne fra perioden op til 
det gik helt galt. 

»Det var som stilhed før storm. Som om dage og 
nætter gik i ét. Alle mennesker var idioter, gnisten var 
væk, lydene var alt for høje. Jeg var træt. Træt som 
aldrig før, min krop svigtede, hovedpine og mang-
lende nattesøvn, følelsen af ensomhed. Jeg vidste 
ikke, hvem jeg skulle vende mig imod. 

Overalt var jeg omgivet af mennesker, der havde kla-
ret den, det gik dem godt. Fiasko. Følelsen af at fejle 
gjorde ondt, og det blev ikke bedre af at søge hjem.« 
(Uddrag fra min bog)

Kom og hør min historie om, hvordan det kan gå, når 
man gennem mange års slid overhører de signaler 
kroppen sender – hvordan livet er før, under og efter 
en konkurs set med »stressbriller«.

Få værktøjer og indsigt med hjem, så du eller andre 
i dit liv ikke ender i samme situation. Lær at mærke 
efter, se signalerne og arbejde med tingene på en 
sund og konstruktiv måde. Brug mine erfaringer som 
refleksion til dit eget liv. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO for-
udser at stress og depression vil blive en af 
de største sygdomsfaktorer i år 2020. Syge-
fravær grundet arbejdsbetinget stress kos-
ter det danske samfund 27 mia. kr. årligt. 
500.000 danskere føler sig udbrændte på 
jobbet pga. stress.
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Kvinde, tjek dit DNA...
Karrierekvinde, mor, elskerinde, veninde, tjenende ånd, 
støttepædagog for din mand/samlever eller hvem der nu lige 
står først i køen den dag. 

Kæreste, bedste ven, hende der kan trylle, bage 
kage til kollegaerne, passe naboens børn, kat og 
hund, deltage i ungernes sport, hjælpe med lektierne 
og meget, meget mere. Titlerne er mange og opga-
verne endnu flere. 

Hvor peger dit kompas hen?

Hvem vil DU gerne være? Du kan ikke rumme dem 
alle – i hvert fald ikke, hvis du vil gøre arbejdet or-
dentligt, så hvad vælger du?

Hvornår er vi rigtige kvinder? Hvornår er mænd rig-
tige mænd? Har vi efterhånden udlignet den der lille 
forskel i vores bestræbelser på at få ligestilling, lige-
løn og ligeværd? Jeg troede, kastration var forbudt i 
Danmark, men det går da meget godt, gør det ikke? 
Vi kan jo selv, vi kvinder...

Nogle gange tænker jeg, at samfundet ville være 
bedre tjent med, at kvinderne gik hjem til kødgry-
derne igen, passede deres mænd og deres børn, så 
noget af al den støj, vi har i de små hjem, forsvandt ... 
men det mener jeg nok alligevel ikke helt.

Kom og hør om processen og de efterfølgende re-
flektioner fra et liv som kvinde i overhalingsbanen, 
der fik nok og vendte kompasset 180 grader. 

En dansk kvinde tjener i 2018 gennemsnitligt 
14-18 procent mindre end en mand, og når 
hun engang forlader arbejdsmarkedet, har 
hun omkring en tredjedel mindre stående på 
pensionsopsparingen.
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Så gå da hjem...
Talemåden »nød lærer nøgen kvinde at spinde« er virkelig sand.

Jeg var lige fyldt 50, havde afholdt 10 års jubilæum 
i min virksomhed, var forelsket op over begge ører, 
og så på et split-sekund ændrede mit liv sig fuld-
stændigt.

Konkurs, skilsmisse og arbejdsløs, alt inden for 2 år. 

Turen fra at være succesfuld erhvervsleder og virk-
somhedsejer til pludselig at være registreret som 
arbejdsløs og økonomisk trængt var en uventet og 
meget anderledes rejse. 

Det skabte fokus og personlig udvikling. Gav gro-
bund for prioritering, fordybelse og nærvær. Livet 
tog en anden retning.

Der findes ikke tilfældigheder – vi får det, vi beder 
om!

Kom og hør fortællingen om at få det bedste ud af 
enhver situation. Det at rejse sig igen fra det træ, 
hvor man faldt.

7 veje til at opnå ægte lykke: 
• Sociale relationer og et godt netværk 
• Tillid til samfundet
• Indflydelse og frihed til at bestemme over 

eget liv 
• Tilknytning til arbejdsmarkedet
• Fællesskab og følelsen af at være en del 

af noget 
• Positive tanker
• At holde sig i gang og være optaget af 

noget
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Hvem hvisker?
Mød mig, 53 år, virksomhedsejer, forfatter og 
forretningskvinde, der på min rejse gennem livet er blevet 
interesseret i den spirituelle verden. 

Hør hvordan jeg får to verdener til at arbejde sam-
men, skaber glæde og værdier, der rækker ud over 
egne interesser, og hvilke omkostninger det har haft 
undervejs. 

Fortællingen tager udspring i min opvækst i det 
indremissionske samfund i Skagen og gør mig til ab-
solut trosfornægter gennem hele min ungdom, for så 
igen at finde hjem via det spirituelle lag, der allerede 
fra fødslen satte et spirende skud i hjertet.

Følg en spændende rejse hen over den spanske  
Camino, en 900 kilometer lang vandring på lande-
veje, hen over sletter og i udfordrende bjerge.  

En rejse i ro og fordybelse, som kaster lys over livet 
og de valg, jeg har truffet.

Ifølge overleveringer bringer Caminioen alle smerter 
og skavanker op til overfalden, både de fysiske og de 
psykiske, for så bagefter at forsvinde. Man går under 
mælkevejen som efter sigende har en spirituel energi 
og indvirkning. 

Kom og hør, hvordan jeg er kommet styrket gennem 
rejsen. 

Der er en stigende global længsel efter ro og 
meningsfuldhed. En længsel, som viser sig 
globalt, på tværs af landegrænser og religio-
ner. De store religioner har nogle effektive og 
gennemprøvede spirituelle metoder tilfælles, 
som i dag bliver videnskabeligt underbygget 
i, at de virker. Det gode er, at man sagtens 
kan benytte sig af de store religioners gen-
nemprøvede metoder til at opnå afklaring, ro 
og følelsen af mening, uden at man behøver 
at være hverken kristen, buddhist eller noget 
tredje.
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Tænk dig glad
Hjerne og hjerte er to finurlige størrelser. Vi påvirker dem 
hver eneste dag, hver især, med enten positive eller negative 
tanker.

Ubevidste mønstre i vores hverdag.

Ja, den er god nok, vi har dem alle, og selvom jeg 
arbejder med udvikling hver eneste dag, både hos 
mig selv og hos andre, så falder jeg også tilbage i de 
gamle vaner, når jeg enten træder ind i en situation, 
hvor min »gamle« rolle bliver mig tildelt af de øvrige 
deltagere, eller hvis jeg er træt og uopmærksom i en 
given situation.

Hvordan undgår jeg at havne lige der, hvor jeg på in-
gen måde er den bedste udgave af mig selv, og hvor 
jeg i grunden ikke er særlig »likeable«? 

Hmmm, hånden på hjertet, det undgår jeg ikke. Der 
vil altid være situationer, hvor jeg møder udfordrin-
ger og mennesker, der tricker mine følelser og får 
mig til at reagere pr. refleks.

Men ved at være bevidst om mine egne udfordrin-
ger, og ved at se på konflikten, når den opstår, kan 
jeg komme positivt ud af situationen.

Lad mig indvi dig i, hvordan jeg arbejder med de 
ubevidste mønstre i min hverdag, og hvordan helt 
enkle værktøjer hjælper mig på vej til et positivt liv.

Tankens kraft er så meget større end du regner med. 
Kom og hør, hvad du selv kan gøre for at tænke dig 
glad.

Der er tre former for lykke. Forsker Martin E. P. 
Seligman har defineret tre positive tilstande, 
der i fællesskab kan sammenfattes som sub-
stansen af det flagrende begreb lykke, som 
han definerer som glæde og velvære. Disse 
tilstande kategoriseres som: det rare liv, det 
engagerede liv og det meningsfulde liv.



FOTOGRAF: ANNETTE BATISTA DAY



Av min arm...
Så gå dog væk! Hvem kender ikke den der følelse af, at der 
sidder en djævel på den ene skulder og prikker løs...

Rejser, oplevelser, samvær med andre succesfulde 
forretningsfolk, hæder, ære, og anerkendelse i de 
»rigtige netværk«. 

Kort sagt, en rejse på første klasse, hvor alt handlede 
om »jeg« frem for »vi«.

Hvornår var det så lige, at jeg vågnede op, trak vejret 
dybt ind og erkendte, at noget var fuldstændigt galt?

Det gjorde jeg først, da vinden begyndte at blæse i 
en anden retning. Indtil da var livet en fest. 

Hør fortællingen om, hvordan det ender med en brat 
opvågning, da jeg ryger ned med stress og englen på 
den modsatte skulder begynder at tale til mig – indtil 
da havde jeg jo bildt mig selv ind, at alt var succes.

Er du lykkelig Annette? Er dine omgivelser lykkelige? 
Gør du tingene af lyst eller af pligt? Hvad gør dig 
glad? Lever du det liv du ønsker? Hvilke værdier giver 
du dine børn med ud i livet? Hvilken spejling får de, 
når de kigger på dig?

Av, det var virkelig grimme spørgsmål, men de var 
yderst relevante. Der var helt klart brug for ændrin-
ger i mit liv, og jeg havde været blind alt for længe.

Ensomhed er en følelse af at være alene og af 
at savne nærhed med andre. Man kan være 
helt alene og tilfreds eller have en stor om-
gangskreds og føle sig ensom. Mennesker 
med få kontakter er dog oftere mere en-
somme end mennesker med et stort socialt 
netværk.



Hvad siger andre?
»Annette er en heltinde, hun er modig, modig nok 
til at tage bladet fra munden – til at dele hendes 
personlige rejse. En rejse som mange helt sikkert vil 
kunne finde elementer af dem selv i, de steder hvor 
alting udadtil ser rigtigt ud, men hvor der mangler 
formål og retning, som giver mening på den lange 
bane. Det er stærkt og tankevækkende at høre  
Annette folde sig selv ud under sine foredrag!«

THOMAS MØLLER ØRUM
Senior konsulent, Leder G-KRAFT, ErhvervSilkeborg

»Vovemod, viljestyrke og troen på den gode udvej 
er nok de tre vigtigste ord, jeg vil sætte på Annette 
Friese. En professionel sparringspartner og et inte-
resseret menneske. Hun ser nye detaljer og nuancer, 
hun udfordrer sig selv og rummer et overskud, som 
er misundelsesværdigt. Man ser varmen og omsor-
gen dybt i hendes øjne og mærker en ægthed fra 
hjertet.«

JEANNETTE TIMMERMANN BONNÉN
Vicerektor på Aarhus Handelsgymnasium

»Annette er for mig en fantastisk pige, der naturligt 
balancerer mellem sit professionelle virke, egen per-
sonlighed, den alternative verden og som ven. Man 
er trygt mødt på alle planer, som helt menneske i 
hendes selskab, og jeg kan kun beundre hendes mo-
dige valg og udvikling.«

RONY BENTTIA
Area Manager BIC

»Annette er udvalgt til at sidde i mit Advisory Board. 
Det er hun fordi jeg har brug for kompetent sparring 
på udvikling af min virksomhed, strategisk, taktisk 
og operationelt. Jeg oplever Annette som visionær, 
handlekraftig og samtidig en erfaren virksomhedsle-
der, der tør tænke ud af boxen.«

ANETTE RAABY
Direktør og ejer af Kongruens
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Når du får lyst til at høre mere, 
så giver jeg en god kop kaffe.
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