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Om coaching og personlig udvikling  
 
 
Anette har en dyb erfaring med professionel og individuel rådgivning gennem sin 
karriere inden for salg, ledelse og coaching. Anette har længe anvendt personlig 
coaching af både salgsteams og ledelsesgrupper til at opnå bedre resultater.  
Anvender ligeledes individuel coaching for at fremme den personlige fortsatte 
udvikling og ved hvordan den individuelle afklaring kan realiseres til stor glæde for 
den enkelte og frigøre mentale og personlige ressourcer. 
 
Som aktiv sportskvinde ved Anette hvor vigtigt det er, at både den fysiske og mentale 
form er i orden, når den enkelte skal forberede sig på at skabe sig en (endnu) bedre 
livsstil, nå nye mål eller får nye udfordringer, der er uvante eller stiller krav til nye 
sider hos den enkelte. Det er derfor vigtigt, at man er mentalt parat til at håndtere 
sådanne situationer. Anettes coaching metode sætter fokus på at skabe klarhed og 
forståelse for den enkelte i forhold til udfordringen/målet, samt overblik og overskud 
til at håndtere sådanne situationer. 
 
 Krop og sind hænger sammen og vi har det bedst, når fysik og psyke er et. 
Når du bevæger dig, forankrer du derfor den indsigt, som du får, i hele kroppen. De 
mål du sætter, som du arbejder hen imod, kommer til at mærkes fysisk fordi du 
samtidig bevæger kroppen. 
 
Anettes coaching metoder er baseret på en støttende dialog(spørgsmål), hvor den 
enkelte gennem egen selvanalyse og selvrefleksion i faser, når frem til en afklaring 
omkring egne mål, (hvad vil du med dit liv?, hvad gør dig glad og lykkelig?, hvilke 
drømme har du?).  
Hvad er det som forhindrer dig i at nå dine mål? - samt 
løsninger/alternativer/handlingsplan til at nå målene? Hele processen tager 
udgangspunkt i vedkommendes egne ressourcer. 
Ændr dine tanker = ændr dit liv 
 

  


