
karen-marie lillellundpeter lund madsen

Gratis at deltaGe
Oplev to af Danmarks største foredragsholdere en hel 
dag og få mere arbejdsglæde i din hverdag. Det koster 

ikke noget at deltage - og butikken får refunderet 
1.200 kr. pr. medarbejder der deltager.

SE MERE PÅ WWW.KURSUSFORDIG.DK

MEnnESKEhjERnEn, aRbEjDS-
GlæDEn OG OMStIllInGS-
PaRathEDEn
Verden ændrer sig hele tiden og vi mennesker skal i 
stigende omfang være omstillingsparate. alligevel ud-
viser vi ofte en naturlig skepsis når vi står over for 
store forandringer og det skyldes naturligvis noget 
i vores hjerner. I dette foredrag vil du få forklaret 
hvordan hjernen træffer en beslutning, og det vil stå 
lysende klart hvorfor skepsis for det ukendte er en 
af de stærkeste kræfter i vores mentale liv.

Der er masser af gode grunde til at vores hjerne ikke er vild med for-
andringer. Men det går jo alligevel, og det gør det, fordi vi menne-
sker besidder et meget effektivt våben i kampen for at opnå resul-
tater: Evnen til at være motiveret på et meget højt niveau, evnen til 
at gå til en opgave med arbejdsglæde.

- FOREDRaGShOlDER MED 
  hUMOR
hUMOR SOM VæRKtøj tIl aRbEjDSGlæDE
humor er en eftertragtet egenskab. Vi ønsker os 
medarbejdere med humor, kolleger med humor, kæ-
rester med humor og det gør da heller ikke noget, 
hvis kioskmanden og kasseassistenten har et humo-
ristisk overskud. Men det hjælper ikke meget, hvis vi 
nøjes med at ønske os, at omgivelserne har humor. 
Vi kan som bekendt ikke ændre andres adfærd - kun 
vores egen.
 
Det humoristiske overskud starter hos os selv og Karen-Marie Lil-
lelund giver i dette foredrag mange forskellige bud på, hvor vi kan 
begynde i det nære, på jobbet i parforholdet og i forhold til os selv.

JA TAK - jeg vil gerne deltage...

tilmeld diG hos 
din uddeler

GlæD DIG - DU blIVER tOPMOtIVEREt :-)
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3. Sept. 2018 

Roskilde Kongrescenter

17. Sept. 2018 

Severin Kursuscenter

18. Sept. 2018 

aalborg Kultur- 

og Kongrescenter

24. Sept. 2018 

aakirkebyhallerne

Kurserne er fra kl 9.00-

16.00 og der er morgen-

mad fra kl. 8.30

Igen i år har vi sammensat 

et stærkt program, hvor der 

både er plads til gode grin, 

særlige fortællinger og det 

gode samarbejde.

Dagen vil være en blanding af 

foredrag, plads til refleksion 

og fordybelse, samt deltagel-

se i workshops.

Målet er kort sagt, at styrke 

DIn aRbEjDSGlæDE i hverda-

gen for DIG og dine kolleger.

 allE er velkomne

Arbejdsgl   de

tIlMElD DIG nU - SnaK MED DIn UDDElER!

SELVSTÆNDIGE
BRUGSERS

LANDSKLUB


