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SAMTIDIGT I PEKING 
DROTTNING MARGRETHE 
OCH ”KUNGEN”

I april hade jag nöjet att bli inbjudan av Svenska 
Handelskammaren i Peking och underhålla 
Kinesiska och Svenska företagare på en årlig 
vårfest. När planet taxar ut på Kastrup säger 
Kapten: ”Ers Höghet, mina damer och herrar”. 
...då fick jag veta att Drottning av 
Danmark också var ombord.

Dagen efter var detta i tidningen i Peking. 

Absolut

Utges varje månad året runt utom oktober, november, december, januari, februari, mars, april, maj, juni, juli och augusti…

TIDEN GÅR LIKSOM...
Ralf Edström säger till en snabbpratande 
kommentator;” Du får inte prata så 
snabbt. Spelarna hinner inte med”.

 Ja, visst går det undan i livet också. 
Har själv säkert passerat övergångsåldern 
och går nu igenom undergångsåldern. 
Och roligt och kul har jag varje dag. 

 Har hållit på i 15 år på heltid och 
jag kör några år till med detta under-
bara jobb. Trolleri , imitationer med 
många peruker i väskan. Därför kallar 
jag mig ”Hårresande”.

 Hade nöjet att resa till Peking i april 
och jobba för olika företag i Kina.

 Så nu lockas jag av att resa till andra 
kontinenter. Har redan haft äran att  
få se Italien, Kroatien, USA och  
Skandinavien t.ex. tack vare mitt  
varumärke Konungen och mitt  
program ”Kunglikt Rolikt”.

 Men, jag tar det med ro och stressar  
inte. Njuter fullt ut av livet och 
enormt tacksam att jag får uppleva 
allt trevligt och möta sköna, vänliga 
människor.

 Siktar på ett långt, friskt liv. Sedan 
ska vi vara döda väldigt länge.

 Och på gravstenen ska det stå;  
”Här vilar imitatören Jan Wolfhagen. 
Nu är han sig själv lik”.

JanWolfhagen

的是令人难忘。演出结束后所
致认为这是



REFERENSER
>>Beijing 25 of april 2014. Thank 
you for a fantastic entertainment. 
 I Will remember this for a long 
time and I only hear the best  
feedback from all quests.
//Swedish Chamber of Commerce  
in China. Karin Roos.

>>2014年4月25日，北京，谢
谢这样一个梦幻般的演出。真
的是令人难忘。演出结束后所
有观众一致认为这是他们看过
的最精彩的演出。
//典商会卡琳•鲁斯。

SPRING PARTY  
IN BEIJING

TROLLERI OCH  
IMITATIONER

KONUNGEN inviger kvällen och slår ett 
slag för de andra ”GOA GUBBARNA”,  
Mr Bean, Magnus Härenstam, 
Carl Bildt, Bosse Bildoktorn, Sverker 
Olofsson, Jonas Gardell m.fl.

KUNGLIKT ROLIKT MED KONUNGEN 
OCH ”GUBBARNA”

Mr Bean

Magnus Härenstam

Bill Clinton

Robert Wells

Carl XVI Gustaf

Bosse Bildoktorn Sverker OlofssonCarl Bildt Bengt Frithiofsson

Zlatan

Di Leva



Det är 2 saker jag sysslar med i livet. Dels underhållning med 
trolleri och imitationer också jobbar jag när andra sover. Håller 
föredrag. Det handlar om hjärnan och hur lätt vi påverkas av 
olika signaler medvetet och omedvetet. Försäljning och service i 
djupaste mening och respekt.  

FÖR MER INFO OM BOKEN SE WWW.WOLFHAGEN.SE.

RANELID, ANDERS BAGGE 
och ROBERT WELLS testas.   

Vi får se vad det blir av dessa pojkar.

HÄNT & NYTT PÅ GI somras välkomnas AMERIKANSKA TURISTER på 
bryggan vid Drottningholm. Passade själv på 
att ringa på dörren till slottet och frågade:  
Är jag var hemma?

BOK OCH FÖREDRAG 
 

HERMAN LINDQUIST HAR SKRIVIT 57 BÖCKER. 
KUNGEN KÖPTE 1. DÅ FINNS DET 56 KVAR. 

LYFT DIG och andra

Vetenskapligt testade tips.

KLoKboK aV Jan WoLFhaGen

ÖKaD 
poTenTIaL
69 tips som

lyfter dig.

– och få som du vill!

Ord, röster och gester känns först i magtrakten och 
registreras i våra äldre hjärndelar. Där sker en blixtsnabb 
reaktion innan logiken i hjärnan bearbetat informationen. 
Vi blir t.ex. nervösa och rädda innan logiken hinner med.

Mikroskopiskt små detaljer i kommunikationen avgör 
våra beslut. När vi vet hur människan och hjärnan 

fungerar kan vi påverka oss själva och andra.

”Ringer jag lämpligt”? Låter bättre än: ”Stör jag”?

Spegelneuroner i hjärnan gör att du kan bestämma 
hur andra ska må! omedvetet och medvetet!

hur vänder du ett nej till ja? blixtsnabbt!

en belöning i form av pengar ökar InTe motivationen! 
hur ska jag då göra?

Dopamin i hjärnan kan få oss att bli överlyckliga. 
hur kan det framkallas?

bÄTTRe TeaM, LeDaRSKap o SeRVICe 
= bÄTTRe ReSULTaT.

På 3 månader formar du om din hjärna till 
ett bättre liv och resultat.

VeTenSKapLIGT TeSTaDe VeRKTYG. 
3 nobeLpRISTaGaRe oCh DeRaS FoRSKnInG 

ÄR GRUnDen FÖR boKen.

Läs boken och

bLI aVUnDSJUK pÅ DIG SJÄLV!
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SHOW PÅ ENGELSKA
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REFERENS

Dear Margareta (Flow Talk),

Thank you very much for suggesting 
Jan Wolfhagen as our entertainer -  
he is a very nice man with high level 
of responsibility, easy to communi-
cate with and has a great sense of  
humour! He did his job excellent 
- he was able to put smiles on the 
faces of our attendees and had a 
significant interaction with them. 
Afterwards we received a lot of 
positive feedback from our customers 
about the whole evening and Jan 
was definitely an important part of 
making this evening to remember. 
The atmosphere created by him was 
funny, relaxing and very enjoyable!

Should you require any more 
information, please, do not hesitate 
to contact me.

Have a great weekend,

Inga Ratniece Lufthansa Cargo

Labero och ”Kungen” Polisskolan Martin Melin och ”Kungen”

”Carl Bildt” och Charlotte Perelli  ”Kungen” och Noppe Lewenhaupt

BILDKAVALKAD

VÄLKOMMEN ATT 
BOKA JAN WOLFHAGEN

0705-274 100

jan@wolfhagen.se

www.wolfhagen.se

Direkt & Personligen

Kungen på anrika 

Berns i huvudstaden.”Kungen” och Peter WahlbeckLisa Syrén och ”Kungen”

Anna Labero och ”Kungen” Eddie Oliva, Anna Labero o ”Kungen”

Doggelito och ”Kungen”


