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Hvem, hvad og hvorfor?





KOTU er forkortelsen af

»Knowledge Of  
The Universe«
– viden og erfaring er netop nøgleord i mit daglige virke. 

Mit navn er Annette Friese. Jeg er en kvinde i min 
bedste alder, 53 år, som har arbejdet med personlig 
udvikling gennem de sidste 28 år, både professionelt 
og privat.
 
Jeg ønsker at gøre en markant forskel via mine er-
faringer og indsigt i såvel erhvervslivet som i den al-
ternative verden, hvor nye værktøjer til forebyggelse 
af mental sundhed hos virksomheder og hos det en-
kelte menneske er til rådighed. 
 

De udfordringer  erhvervslivet står med i dag og i 
årene som kommer, hvor stress og depression alle-
rede i 2020 vil blive en af de største sygdomsfaktorer 
i henhold til WHO’s forudsigelser, kræver at der ud-
vikles nye og alternative løsninger.

På de næste sider sætter jeg ord på, hvad det er jeg 
arbejder med, og hvilke områder jeg gerne vil drøfte 
med dig og din virksomhed.
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Virksomhedsrådgivning
Lad os udfærdige en ordning, der reelt tager højde 
for og forebygger mental træthed hos den enkelte 
medarbejder og leder. Lad os integrere nye værktø-
jer til opbygning af mental sundhed hos den enkelte 
medarbejder/det enkelte menneske. 

At skabe ordentlige forhold og rammer for medar-
bejderne i din virksomhed er ikke kun vigtigt, det er 
vitalt. Vi er heller ikke ens, så der er flere veje at gå.

Det er vigtigere end nogensinde før, at din virksom-
hed ikke kun tilbyder/benytter en sundhedssikring, 
der træder i kraft, når skaden er sket.

Giv dine medarbejdere adgang til værktøjer som 
f.eks.:

– Meditation
– Klangmeditation
– Kropsmassage
– Systemisk opstilling
– Kranio Sakral Terapi
– Reiki Healing
– Håndanalyse
– Soul Body Fusion
– Regressionsterapi
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Personlig rådgivning
Den personlige samtale som hjælp for den enkelte 
medarbejder er en samtale, der er meget vigtig i 
forebyggelse af stress og mental nedbrud, men som 
tit er for privat til at foretage i virksomheden – se 
også Walk&Talk 1:1.

Lad mig hjælpe med at gøre det legalt som virksom-
hed at tage vare på dine medarbejdere – også når 
det er svært og ganske privat.

Det kan være dyrt, både rent menneskeligt og i kro-
ner og øre, når en medarbejder sygemelder sig med 
stress eller af personlige årsager.

En samtaleordning behøver ikke være synlig for alle 
og enhver. Den kan udformes ganske diskret, for 
eksempel som en klippekortsordning, den enkelte 
medarbejder har mulighed for at benytte. Det kan 
også være en årlig sundhedsgave til alle. Vis at I tager 
kollektivt ansvar for hinanden. 

Som virksomhed sender det et stærkt signal om, at I 
bekymrer jer, involverer jer og drager omsorg.

Den personlige rådgivning, vejledning og hjælp til at 
finde den rette kurs kan være inden for:

– Karrieren
– I forbindelse med ægteskabet
– I sorg
– Før, under og efter en skilsmisse
– Ved fratrædelse eller under afskedigelse 
– Til håndtering af andre svære situationer
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WALK&TALK 1:1
For mange mennesker er det at gå en tur i skoven, 
ved havet, på stier og skråninger forbundet med 
ny energi og forløsning. Derfor er det også et godt 
værktøj at benytte til at lukke op for de inderste tan-
ker og de mest følsomme områder i sindet.

Jeg har altid brugt naturen som åndehul for hverda-
gens strabadser, og det gode ved at gå sammen i 
naturen er, at vi ikke behøver kigge hinanden i øjnene 
hele tiden, som vi gør, hvis vi sidder overfor hinanden 
i en nøje tilrettelagt samtale.

Som erhvervsleder ved jeg, at det kan være svært 
at tale om de ting, der rører sig i hverdagen, med 
sin partner derhjemme. De mange timer hjemmefra 
hver dag skaber mange gange en distance i ens for-
hold. Tit handler det om personlige overvejelser og 
ofte er det ting, man holder for sig selv for ikke at 
skabe unødig bekymring hos dem, man holder af. De 
kommer mange gange for »tæt på«. Derfor kan det 
være befriende at tale med en, der ikke har følelser 
i klemme, men som har erhvervs- og livserfaringer at 
dele ud af, en som giver en ligeværdig sparring.

Der er forskellige baggrunde for gåturene:

- Ledere der ønsker et uvildigt syn på deres 
virksomhedsstrategi og udvikling

- Mennesker der gerne vil sadle om arbejdsmæssigt 
- Virksomhedsejere der har udfordringer i deres 

virksomhed eller privatliv
- Drøftelse af tanker og drømme
- Mennesker i sorg
- Skilsmisse
- Stressramte
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Virksomhedsforedrag
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. 

En personlig og på mange måder udfordrende 
»rejse« lagde kimen til et helt anderledes liv efter 28 
succesfulde år som erhvervsleder og virksomheds-
ejer med aktiv deltagelse i forskellige erhvervsnet-
værk, bestyrelsesarbejde, lokale foreninger, frivilligt 
arbejde m.m.

Giv dig selv, dine medarbejdere, kunder, samarbejds-
partnere og andre, 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 anek-
doter fra det virkelige liv og min vandring på den 
spanske Camino. Det er underholdning med under-
fundigheder og garanti for at få lidt med hjem »at 
tygge på«.

Sammensæt selv et foredrag ud fra et givent tema el-
ler ønske til indholdet. Du kan også se forskellige for-
slag til foredrag i min folder: »FOREDRAGSGUIDE«.



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

»Jeg kender Annette Friese fra mit erhvervsnet-
værk, og har gennem det seneste år brugt hende 
som sparringspartner i forskellige sammenhænge. 
Jeg kan varmt anbefale andre at gøre det samme. 
Walk&Talk1:1 er yderst effektivt og foregår i fortro-
lige rammer. Annette Friese har en meget veludviklet 
evne til at lytte og stille dybdegående – og opkla-
rende spørgsmål.«

FREDE LUNDGAARD MADSEN
Direktør Mosegård Holmstol ApS

»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.

KOTU · Valdemarsgade 30 · 8600 Silkeborg · Tlf. 2924 9098
www.kotu.dk · kotu@kotu.dk
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