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VM i trolleri
Stockholm var värd för 3.000 trollkarlar från
hela världen. Det tävlas i olika grenar som scen-
trolleri, close-up, kort o.s.v.. Var naturligtvis där
för att bli inspirerad och att lära och handla nytt.
Där träffade jag bl.a. Joe Labero som var på väg
till Rivieran. Världsmästaren i kort Lennart
Green. En fantastiskt rolig och skicklig herre
med kortlek.

Hilton Malmö
Tillsammans med en
välsjungande kvartett -
Fantastic Four, gjorde vi en
Julshow ett antal kvällar i
december 05.

Emotionell Inkontinens
Vetenskapen vet idag att framgång och lycka
beror på emotionell – känslans – intelligens.
Till 80 % påverkar känslan resultat för Dig Själv,
Ditt Förhållandet och Resultat i ett Företag.
Det gäller att veta vad detta innebär annars kan
det dränera all lycka och framgång utebli.
Det kallas då Emotionell Inkontinens.
Detta är ämnet som jag föreläser om för
Företagare, Hotell, Präster, Läkare, Lärare och
Elever. Här kommer en recension från en
tidning-Borrsvängen-.

”Bättre kan det knappast bli. Jan serverar den ena
verbala och mentala godbiten efter den andra.
Man kan inte påstå att Jan serverar sitt allvarliga
budskap på något allvarligt sätt, men det fastnar
där det skall. Förmodligen i den EQ-märkta delen
av hjärnan. Stöter Du på en ovanligt lycklig 
medarbetare så fråga honom eller henne om
Kungens besök på konferensen”.

Borrsvängen- en branschtidning från Svenska
Borrentreprenörernas Branschorganisation

Almanacka 2006
Ett kul jobb gjordes tillsammans med BilOpalen
där mina olika gubbar fotograferades tillsam-
mans med personalen. Kör själv SAAB –95.
Rekommenderas

Hemmets Journal
Tidningen var hemma och hälsade på och gjorde
ett stort reportage.
En trevlig journalist Mats Å Johansson och foto-
graf Leif Boström fick ihop ett antal sidor om
familj och jobb. Här med dottern Maria och
hennes Alva.

Tallin
I september så åker jag med ICA-Meny till Tallin
och underhåller deras kunder och leverantörer.

Julkonsert
Den 3 december så blir det konsert i Varberg
med bl.a. Pernilla Wahlgren.
Själv med som konferencier.
Välkomna dit !!    

Radio
I september blir det radio Växjö med 
Lisa Syrén och öppet hus.

S H O W  P Å  E N G E L S K A

Torbjörn Nilsson
Den sympatiske och inspirerande fotbolls-
spelaren Torbjörn håller föredrag om ledarskap
och skapar teamkänsla i alla typer av företag.
I augusti gjorde vi detta jobbet ihop.

VÄLKOMMEN ATT BOKA 
JAN WOLFHAGEN

Direkt & Personligen
0346-841 00, 0705-274 100

jan@wolfhagen.se
www.wolfhagen.se

Ulf Elving
På Öland gjorde jag ett jobb i somras till-
sammans med Ulf Elving och Lill Lindfors.
Ett varmt och soligt Öland. 30-grader.
En sommar att minnas. Skööööönt.


