
Bekim Christensen er professionel triatlet, og tidligere 

professionel cykelrytter. Han har bl.a. deltaget i Tour de 
France, hvor han var med til at vinde holdkonkurrencen. I dag 
er hans mission at flytte vores grænse for, hvad vi tror, der er 
menneskeligt muligt. Hør hvordan han via utraditionelle veje og 
metoder har skabt sig en tilværelse som professionel triatlet i 
en alder af 46 år. 

Med hans 30 års erfaring med elitesport har han samlet en 
masse erfaringer, som er med til at løfte ham til det højeste 
niveau på ironmandistancen i Triatlon.

Selv ikke en brækket nakke, kunne få ham ned med nakken 
Vores tanker kan på mange måder skade os og har også været 
medårsag til de bump han har haft på vejen mod verdenseliten. 
I Bekims foredrag vil han fortælle hvordan han igennem ændrin-
ger i hans kostvaner og tankegang, har rejst sig igen efter bl.a. 
diskusprolaps og et voldsomt styrt hvor han brækkede nakken.  

Uden mad og drikke, duer helten ikke...

I hele Bekim’s karriere har kosten været et fokuspunkt. I starten 
af karrieren handlede det dog mest bare om at spise nok og ikke 
så meget om selve næringen i maden. I dag har Bekim lavet sto-

re omvæltninger i hans kost og han har oplevet en stor positiv 
effekt både ift. sygdom, skader, præstation og restitution.
Kom og hør hvordan vi igennem vores kost og vores tanker kan 
udrette fantastiske ting. Og hvordan man stadig kan blande 
sig i verdenseliten i Ironman i en alder af 46 år. Det hele vil blive 
krydret med fortællinger fra hans karriere som professionel cy-
kelrytter, som bla. har budt på en sejr i holdkonkurrencen i Tour 
de France.

VI BLIVER DET VI TÆNKER! 
Vil det sige at vi kan tænke 

os rask? 
Vi ved godt, hvor vigtigt det 
er at tænke positivt, og hvil-
ken effekt det har på vores 
følelser. Vores tanker har 
stor magt over vores krop, og 

Bekim kunne godt tænke sig, at dele sine erfaringer om, 
hvordan hans tanker har gjort ham både syg, skadet og 
rask igen.
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