
Leadership Grounding
- et nyt koncept, der tager coaching og 

personlig udvikling til niveau 2.0

Du opnår:
Mere klarhed i sindet · Mere nærvær · Større overskud · Mere balance · Større opmærk-
somhed på, hvornår følelserne er ved at tage over · Mindre tankemylder - Større koncen-
tration - Bedre søvn - Større glæde = Master Your Mind

Executive coaching kombineret med den 2600 år gamle zen-træning lærer dig at 
mestre dit sind, Det betyder at du bliver gladere, tænker mere klart og står frem 
som den nærværende og effektive leder, som dine har lyst til at følge.

Kursussprogrammet bygger på hverdagslivet i et zenkloster. 

De fysiske og mentale processer, som du gennemgår, sætter dig 

i en ro, som du højst sandsynligt har længtes efter længe. 

Den forankres gennem stilhed, meditation, gå-ture, og de lang-

somme bevægelser i det kinesiske bevægelsessystem: qigong. 

De individuelle coachsessioner sikrer, at fordybelsen og roen 

holder. Også når du er tilbage i dit pulserende hverdagsliv. 

Du bliver en mere effektiv og troværdig leder, fordi du lærer at 

skelne mellem følelser og facts. Dermed træffer du sunde og 

rigtige valg – som holder på den korte- og den lange bane. 

Når du hviler i dig selv - er dig selv, har du overskud og er rar at 

være sammen med – for dine nærmeste og dine medarbejdere 

og kolleger. 

Vi ved, at stress og utilfredshed smitter – men tænk – det gør 

glæde, overskud og kreativitet også – lad os gå med den.   

Snup en time out!

Besøg website

Besøg website

http://www.zenbusiness.dk
http://www.tindborg-sparring.dk/
http://www.zenbusiness.dk
http://www.tindborg-sparring.dk/


Program for 5. - 8. september 2018
Hotel Hvide Klit

Hotel Hvide Klit
Hvideklitvej 15, 9982 Ålbæk

Tlf.: +45 31 32 00 02

Onsdag:
16:00 - 18:00: Indcheckning

18:00:  Middag

19:00:  Introduktion v/ Annette og Frank

20:00:  Hvordan meditation understøtter og 

  udvikler dit lederskab

21:00:  Meditation

21:30:  Noble Silence. Ro til næste morgen kl. 8:00

Torsdag
07:00:  Qigong

07:30:  Meditation

08:00:  Morgenmad

08:20:  Introduktion til refleksion på dit lederskab 

  i forhold til dagens coaching.

08:30:  Egen refleksion – Frank står til rådighed for   

  uddybning og dialog.

10:00:  Fuld afspændning / meditation

10:30:  Hvad gør meditation i forhold til fokus 

  og nærvær.

11:00:  Egentid (evt. telefoni, mails, mv.)

12:30:  Frokost

13:00:  Egen refleksion – Frank står til rådighed for   

  uddybning og dialog.

14:30:  Walking meditation. En meditativ gåtur 

  i stilhed

15:30:  Egentid (evt. telefoni, mails, mv.)

18:00:  Aftensmad

19:00:  Mere om psykologien og filosofien bag zen

20:00:  Q&A og erfaringsudveksling

21:00:  Meditation

21:30:   Noble Silence

Individuel sparring/coaching/samtale torsdag med Annette vil 

foregå som WalknTalk på flg. tidspunkter: 

8:30 - 10:00 , 11:00 - 12:30, 13:00 - 17:00, 18:30 - 19:30

Fredag:
07:00:  Qigong

07:30:  Meditation

08:00:  Morgenmad

08:20:  Introduktion til Leadership refleksion i 

  forhold til dagens coaching.

08:30:  Egen refleksion – Frank står til rådighed 

  for uddybning og dialog.

10:00:  Fuld afspænding / meditation

10:30:  Meditation som daglig restitution og 

  recharge

11:00:  Egentid (evt. telefon, mails, mv.)

12:30:  Frokost

13:00 - 17:00: Individuel coaching med Annette

13:00:  Egen refleksion på dit lederskab. 

  Dialog med Frank

14:30:  Walking meditation

15:30:  Egentid (evt. telefon, mails, mv.)

17:00:  Q&A

18:00:  Meditation

19:00:  3-retters middag med vinmenu, samvær og   

  netværk

Individuel sparring/coaching/samtale fredag med Annette vil 

foregå som WalknTalk på flg. tidspunkter: 

8:30 - 12:30 , 13:00 - 17:00, 18:00 - 19:00

Lørdag:
07:00:   Qigong

07:30:  Meditation

08:00:  Morgenmad

09:00 - 10:00: Hvordan forankrer vi indholdet fra retreatet 

  i hverdagen

10:00 - 12:00: Evaluering: Da dette er et pilotretreat vil eval-

ueringen omfatte både form, indhold og fysiske rammer, samt 

udbytte og anbefalinger til hvordan retreatet kan optimeres.

12:00:  Frokost og farvel

Find vej
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Praktisk information og 
ordforklaring

Meditationerne
Meditation er selve “motoren” i det at komme i ro. Det er i med-
itationen, du træner den meditative tilstand, altså den tilstand 
hvor du bare er tilstede lige her og derfor oplever øjeblikket så 
meget mere intenst og ikke har dine tanker alle mulige andre 
steder. Der vil være guidet meditation både morgen og aften, 
samt en meditation i forbindelse med undervisningen. 
Du behøver ikke at have meditationserfaring. Du får adgang til 
de guidede meditationer på nettet i en periode, så du kan bruge 
dem fremadrettet.

Individuel coaching/sparring/samtale afviklet 
som WalknTalk med Annette, 2 x 1-11/2 time
Fokus vil være på dit lederskab, både af dig selv- og din ledelses-
rolle. Formålet er at du bliver tydelig i forhold til dine værdier 
og din mission. Vi drøfter din generelle udfordringer i daglig 
praksis, hvor du får sparring og konkrete værktøjer til at løfte 
dit lederskab til et højere niveau.
Coaching er en metode hægtet op på specifik spørgeteknik, 
hvor der åbnes op for en persons potentiale til at mestre egne 
udfordringer. Coaching er uhyre effektiv til hurtig at opnå 
forbedringer i forhold til selvdefinerede problemstillinger.

Noble Silence
Noble Silence betyder at der er stilhed. Man taler ikke og man 
forsøger i det hele taget ikke at larme.
Der er Noble Silence fra 21:30 indtil næste dag efter mor-
genmaden. Selvom der er stilhed kan man godt nyde aftenen 
sammen, - læsning, tur ved stranden, tedrikning og lign.
Grunden til at der er stilhed, er for at give sindet ro, så der kom-
mer dybde og klarhed på retreatet. Hvis vi hele tiden kommuni-
kerer  og der er “larm” omkring os, falder sindet ikke til ro. 

Måltiderne
På Hotel Hvide Klit er der en ualmindelig dygtig kok, som vil 
sørge for meget lækre veganske retter. Den første halve time af 
maden foregår i stilhed.
Efter den første halve time kan der tales igen og man er velkom-
men til at blive ved bordet og snakke. Vi er stille under maden 
for at træne at have fokus ét sted af gangen. Være tilstede i 
maden. Opleve den. Fokusere på denne ene ting.

Alkohol
Retreatet er alkoholfrit, med undtagelse af middagen fredag 
aften.

Qigong
Du har sikkert set billeder af det. Grupper af kinesere, der 
står og laver meget langsomme glidende bevægelser. Det er 
Qigong. Qigong er kendt for sin afstressende og beroligende 
virkning. Udover det, skaber det energi, overskud og glæde. 
Qigong er koncentrationstræning og træning i at have fokus på 
ét sted. På retreatet laver vi helt enkelt Qigong, så du er igang 
med det samme.

Tøj
Vi foreslår at du har afslappet tøj på, som du kan bevæge dig i.
Til Qigong har de fleste bare fødder eller strømpesokker på. 
Derudover bør du medbringe tøj til gåturene.

Retreatet
Det ovenstående program bygger nøje på hverdagen i et zen-
kloster. De forskellige ingredienser som meditation, qigong, stil-
hed, arbejder alle for at sætte dig i ro og dermed giver coaching 
en helt ny dimension: klarhed, ærlighed.

Telefon og kontorarbejde
Det vil være helt optimalt for dig, hvis du har mulighed for at 
slukke for tlf og mail. Det ved vi godt, at der kan være svært og 
måske sket ikke en mulighed. Hvis det er nødvendigt for dig at 
bruge tlf og mail, så er vores råd, at du lægger det i nogle faste 
tidspunkter, så du ikke bliver fanget af det hele tiden.
Det kunne f.eks. være 11:30 - 12:30 eller 13:30 og 14:30

Sharing
Sharing er en mulighed for, at dele de udfordringer der er, med 
fokus på lederskab.

Praksis/fastholdelse i dagligdagen
Det er altid en udfordring at fastholde de gode intensioner med 
daglig praksis, når der er gået et par måneder. Vi tilbyder derfor 
en form for klippekort, hvor du kan tilkøbe sessioner med Frank 
og/eller Annette for at sikre forankring og udvikling. 

Kontakt Annette
mail@tindborg-sparring.dk
Tlf.: +45 22 17 50 05

Kontakt Frank
mail@zenbusiness.dk
Tlf.: +45 40 68 99 61



Hvordan fik vi idéen til dette Retreat?

Om vores respektive koncepter/værktøjer, har Rasmus udtalt:

Annette:

”Når jeg arbejder med konceptet ”Effektivitet & Succes”, som er et 
individuelt koncept baseret på målrettet refleksion og handling omkring 
det Personlige Lederskab, har jeg en kæmpe værktøjskasse at plukke af. 
I stigende grad er lederskabet udfordret af stadigt større kompleksitet, 
hvilket udfordrer den mentale skarphed og kapacitet. Derfor har jeg 
anbefalet ledere at forsøge sig med meditationspraksis. Det er her Frank 
kommer ind i billedet….. 

Rasmus Bartholomæussen, tidligere Regional Director Middle East (Lyng-
soe Systems) og nuværende Senior Key Account Manager (MHI Vestas), 
blev så begejstret for kombinationen af coaching og meditation, at han 
bragte os sammen. Der gik ikke mange minutter før vi kom på ideen om 
at lave et fælles retreat, hvor vi kombinerer de to verdener,- 2600 års 
zenteknikker med fokuseret executive coaching.”

Om Annette:

”Netop hjemvendt fra en udstationering i Saudi Arabien for en 
dansk virksomhed (i 2015), Havde jeg behov for at kaste alle 
bolde op i luften og vurdere, hvad min næste arbejdsmæssige 
udfordring skulle være. Flere i mit netværk anbefalede 
Annette og hendes professionelle tilgang. Annette har i den 
grad været i stand til at ryste mig rundt og finde ind til kernen. 
Det har været en spændende rejse, hvor hun vha. dygtig og 
kyndig coaching har fået mig til at formulere mine ambitioner 
og mål og givet mig redskaberne til at føre dem endnu bedre 
ud i livet. Jeg har haft en månedlig session med Annette i 
2 1/2 år nu, og det bringer fortsat værdi i forhold til at holde 
fast og udvikle yderligere.

Sessionerne med Annette har også ført til en masse personlig 
udvikling – blandt andet daglig meditation, som også varmt 
kan anbefales. Jeg kan på det kraftigste anbefale Annette og 
hendes virksomhed.”

Om Frank:

“Frank er den rene vare. Han lever zen og han er ikke pakket 
ind i 2-3 salgslag. 
Han gør det her for at udbrede teknikker, der i sidste ende gør 
os til bedre og skarpere mennesker. Jeg kontaktede zenbusi-
ness med to konkrete mål for øje: 

1. For at blive mere nærværende i alt jeg foretager mig og 
dermed blive en bedre mand, far og ven. 

2. For at blive mere skarp i det jobmæssige.

Arbejdsmæssigt har meditation også gjort en kæmpe for-
skel. Fokus på en opgave af gangen højner effektiviteten og 
mindsker pres og stress. Du er til stede i nuet og har ikke din 
telefon fremme hvert andet minut til at tage styringen fra dig. 
Du tænker klarere og er i stand til at sortere følelser og fakta. 
Derfor bliver dine beslutninger skarpere. Du opnår større ro. 
Du bliver mindful ift. at blive opmærksom på, når dine følelser 
er ved at tage over og kan dermed komme tilbage på sporet.
Jeg kan give Frank og zenbusiness mine varmeste anbefalin-
ger.”


