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Motivation og Energi

Foredrag med Chris MacDonald

Chris taler åbent og med humor om de udfordringer som han selv,
og vi alle, har med sundhed - så tilhørerne går hjem med et smil
på læben og mod på et lidt sundere og mere energisk liv.

 Torsdag d. 20. September 2018 kl. 19-21 i
Langesøhallerne - Morud sport og fritid

165,-
Incl. sandwiches 

+
 Øl/Vand/Vin

Sundhed handler om meget mere end broccoli og løbeture. Vi ved i dag, at vi homo sapiens har 
en række dybe og helt specifikke, naturlige behov. vi skal have opfyldt hvis vi vil have ægte energi 
og overskud i hverdagen.I dette medrivende foredrag fortæller Chris MacDonald, 
præcist hvad der skal til for, at vi har det allerbedst og oplever energi og mentalt sundhed. 
Et overskud, der er tæt forbundet med vore evne til at præstere og skabe et stærkt teamwork.
Med afsæt i den nyeste forskning indenfor fysiologi og psykologi præsenterer Chris MacDonald 
den liste, han arbejder ud fra i hele sit virke med mennesker. Naturens-ikke-til-forhandling-liste.

Køb Billeter allerede nu på www.morudfitness.dk
Alle over 15 år er velkomne
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FOREDRAG MED CHRIS MACDONALD

MOTIVATION OG ENERGI
Chris taler åbent og med humor om de udfordringer som han selv,
og vi alle, har med sundhed - så tilhørerne går hjem med et smil
på læben og mod på et lidt sundere og mere energisk liv.

 TORSDAG D. 20. SEPTEMBER 2018 KL. 19-21
LANGESØHALLERNE - MORUD SPORT OG FRITID
Sundhed handler om meget mere end broccoli og løbeture. Vi ved i dag, at vi homo sapiens har 
en række dybe og helt specifikke, naturlige behov. vi skal have opfyldt hvis vi vil have ægte energi 
og overskud i hverdagen.I dette medrivende foredrag fortæller Chris MacDonald, 
præcist hvad der skal til for, at vi har det allerbedst og oplever energi og mentalt sundhed. 
Et overskud, der er tæt forbundet med vore evne til at præstere og skabe et stærkt teamwork.
Med afsæt i den nyeste forskning indenfor fysiologi og psykologi præsenterer Chris MacDonald 
den liste, han arbejder ud fra i hele sit virke med mennesker. Naturens-ikke-til-forhandling-liste.

M
O

R
U
D

FITN
ESS

C
EN

TER

Foto: Just Human

165,-
Incl. sandwiches 

+
 Øl/Vand/Vin

ALLE OVER 15 ÅR ER VELKOMNE

KØB BILLETTER ALLEREDE NU PÅ  WWW.MORUDFITNESS.DK

Foredrag med Chris MacDonald

 Torsdag d. 20. September 2018 kl. 19-21 i
Langesøhallerne - Morud Sport & Fritid

Sundhed handler om meget mere end broccoli og løbeture. Vi ved i dag, at vi homo sapiens har 
en række dybe og helt specifikke, naturlige behov vi skal have opfyldt, hvis vi vil have ægte energi 
og overskud i hverdagen.I dette medrivende foredrag fortæller Chris MacDonald, 
præcist hvad der skal til for, at vi har det allerbedst og oplever energi og mentalt sundhed. 
Et overskud, der er tæt forbundet med vore evne til at præstere og skabe et stærkt teamwork.
Med afsæt i den nyeste forskning indenfor fysiologi og psykologi præsenterer Chris MacDonald 
den liste, han arbejder ud fra i hele sit virke med mennesker. Naturens-ikke-til-forhandling-liste.

Køb Billetter allerede nu på www.morudfitness.dk
Alle over 15 år er velkomne
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Motivation og Energi
Chris taler åbent og med humor om de udfordringer som han selv,
og vi alle, har med sundhed - så tilhørerne går hjem med et smil
på læben og mod på et lidt sundere og mere energisk liv.
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