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IDAG kommer en ny
het Hagens Nyheter.
Med IDAG menar jag egentligen
IMORGON, då jag skrev detta IGÅR.
Kanske det var i förrgår, eller förra förrgår.
Har lyckan att få göra det jag brinner för,
nämligen att underhålla och hålla föredrag. Med detta nummer så vill jag
presentera hela min verksamhet på ett
klart och tydligt sätt, hoppas jag.

Håll i plånboken !!
Det får jag alltid höra vart jag än kommer runt om i riket.Trolleri och ficktjuveri är
ett mycket bra sätt att kommunicera på, i vilket företag som helst, olika kulturer och
språk. Skapar bra gemenskap och kontakt. Detta är en del av mitt underhållningskoncept.
Förutom detta så jobbar jag när andra sover: HÅLLER FÖREDRAG !!
Läs mer om detta

Underhållningens olika ”rätter” kan Du
läsa om i uppslaget och föredraget på
sista sidan.
Föredraget vill jag göra roligt och underhållande även om det finns ett stort djup
i det jag säger. Det handlar om att göra
det bästa av sig själv för att vinna Hälsa,
bra Förhållande och bra Resultat på
jobbet. Min önskan är att skapa skratt
och leenden.
Eller som filosofen sa: Skratta och
världen skrattar åt Dig, gråt och världen
skrattar åt Dig.
Tack alla Ni som anlitar mig.
Det är Ni som gör att jag kan leva min
dröm. Välkomna att smaka av mitt
smörgåsbord.
Eller som slaktaren sa: Pleased to meet
You, and meat to please You
Brinner av intresse att få
höra ifrån ER.
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