Hur orkar man?
i livet?
i arbetet?

Maria och Jan Wolfhagen
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Pappa Jan Wolfh

Du påverkar andra och
får som Du vill!
Vad tankar Du Din bil med? Vad tankar Du din
hjärna med? Känslor styr oss totalt och det är
livsviktigt att förstå hur vi påverkas av våra egna
tankar. Innebär också att Du har makten att
påverka andra att få som Du vill i livet.
Har haft nöjet att i 10 år jobba med det jag
älskar, underhållning med trolleri och imitationer
i Sverige och utomlands. Också studerat
kommunikation, hypnos och kroppsspråk för att
få veta vad som händer i hjärnan på oss.
Varför blir det ibland bra och ibland mindre bra?
Nu vet jag att Vi har alla makten att styra vårt liv
till det bästa eller det sämsta.
Du får verktygen så Du når dina mål!
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Du äger
Dina tankar,
Ditt beteende
och resultatet.
Njut av Ditt liv!

- Birgitta, Göteborg
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Ja tack till livet!
Det bästa är att livet är komplext och jag får
möjligheten att välja hur just mitt liv skall se ut!
Vart vill jag? Vilka människor önskar jag ha nära?
Hur skall familjen må? Vilka är mina yrkesdrömmar?
Tänk att vi kan påverka alla dessa faktorer,
samtidigt som vi kan välja hur vi vill må, ända in
i själen. Jag har inte alltid ägt dessa kunskaper,
utan utbildat mig till NLP-Trainer, mental tränare,
hälsokonsulent, gymnasielärare. Idag arbetar jag
som utbildare inom bl. a. kommunikation, målfokusering och mentalt välbefinnande samt som
koreograf och rektor. VÄLJ FRAMTIDEN FÖR DIG
SJÄLV OCH DITT FÖRETAG MED KONKRETA
TIPS OCH VERKTYG.

Vi har energiiin!

Ring oss direkt!
Pappa Jan Wolfhagen
0705-27 41 00
jan@wolfhagen.se
www.wolfhagen.se

Dotter Maria Wolfhagen
0702-07 20 91
maria@tibbal.se
www.tibbal.se

