
Livet är ett sexuellt överfört tillstånd 
med 100%-ig dödlighet 

Skaffa dig verktygen till maximalt  välbefinnande  
privat och framgång i yrkeslivet

Föredrag med Jan Wolfhagen

Du tjääänar
pengar på

det!



Framgång och lycka i livet beror till 80%  på känslor.

Känslan visar vi med kroppen innan logiken hinner med.
Ex. nervositet.
Den äldsta delen av hjärnan styr oss så totalt om vi inte lär oss  kontrollera den.

Hur kommunicerar du med dig själv?
Vet du vad din första tanke var i morse när du vaknade?

Kroppen är utskriften på vår mentala hälsa.

Få människor är medvetna om vilka signaler de sänder.

Bli medveten om hur du tänker!

Resultatet blir:

Bättre hälsa - När vi är friska önskar vi oss tusen saker. Som sjuk – en.                           
Bättre förhållande - Över 50% av äktenskapen spricker. Varför?  
Bättre team-känsla - Tänk att få trivas på jobbet också.
Bättre resultat - Alla tjänar pengar på att vi mår bra. 

Jan Wolfhagen skickar med enkla mentala verktyg, 
som var och en kan lära sig snabbt.

Försäljning, förhandling, presentationsteknik, 
service, ledarskap – Allt handlar om kunskap om 
sig själv för att kunna känna andra.

www.wolfhagen.se



Referenser
TACK för Din föreläsning!!! 
Det var  toppen, Mina medarbetar 
är  fortfarande positiva,
så förändringen märks!

Eva Fröberg Personalvetare
Borås Stad.

Bättre kunde det knappast bli.
Jan servera 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 branschtidskrift från 
Svenska Borrentreprenörernas
 Branschorganisation

Ett bevis för att Jan når rätt i sina
föreläsningar är att många av de som
lyssnade på honom på Beiersdorf i
Kungsbacka ville ha Jans mailadress 
för att kunna skicka vidare ett tack för
 inspirerande föreläsningar och för  de 
verktyg de fått för att gå vidare i livet
efter att företaget skall läggas ner.

Fredrika Plessen
Medborgarskolan

Trots ett allvarligt ämne, lyckas Jan
med sin personlighet och utlämnande,
i kombination med allvar och humor,
väcka åhörarnas engagemang och
skapa nya, positiva tankebanor.

Jag rekommenderar honom varmt för
företag i förändringsprocessen.

Sonja Hönig, 
Personalchef, Beiersdorf AB 

En energigivande inpirationsföre läs-
ning som får personalgruppen att
tänka positivt och som man bär med
sig länge.

Marie Protiwa, 
Vuxenutbildningschef Huskvarna

På Jans föreläsning fick jag både
skratta och gråta och enkla tanke-
 verktyg med mig.
Nu börjar jag ett nytt liv.

Lärare, deltagare i Jönköping

" Grymt bra" säger Servicepersonalen

First Hotel Billingehus
Hotelldirektör Fredrik Jansson

Även på engelska



Jan Wolfhagen har jobbat inom
fastighetsbranschen och grafiska
branschen i 25 år i ledande befatt -
ningar. 8 år som professionell artist
och föredragshållare.

Välkommen att boka Jan Wolfhagen

0346-841 00, 0705-274 100, jan@wolfhagen.se, 
www.wolfhagen.se
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Direkt & Personligen
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