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BESKRIVNING

Jennifer Jansch hade en dröm. Hon ville starta eget, bo i New York, och arbeta med något miljövänligt.
Det fanns bara två små problem, hon hade ingen aning om vad exakt hon skulle göra och hur hon skulle
göra det. Men på två korta år hade hon förverkligat drömmen.Idag är hennes företag Bag-all en "million
dollar business", med återförsäljare i 25 olika länder samt i de egna butikerna i New York och
Stockholm.I den här boken visar Jennifer steg för steg hur resan gick till, vi får ta del av de svårigheter hon
mött på vägen, hur hon hanterat problemen och funnit lösningar som kanske inte alltid är de vanligaste,
men alltid fungerande och kreativa.Boken är rikt illustrerad och djupt personlig - en sådan bok som hon
själv hade önskat när hon startade sin drömresa. En praktisk och inspirerande handbok för alla som har en
dröm, och vill förverkliga den.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kennel Drömfångaren - Startsida | Facebook

Har du satt upp en drömfångare över din säng? Eller vid fönstret? Legenden säger att drömfångaren
filtrerar bort mardrömmar & kanaliserar positiva känslor.

Drömfångare (film) - Wikipedia

Knyta drömfångare. Börja med att knyta fast ett snöre i den lilla drömfångaren (cirkeln). Lämna ca 1 cm
fri, knyt två knutar trä på några pärlor, knyt ett ...

Intresserad av en valp från Kennel Drömfångaren? | Kennel Drömfångaren

Lockstenens färg tillsammans med sinnesstämningen hos den som tillverkade drömfångaren anses
avgörande för vilka drömmar och känslor som kommer att slippa ...
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DRÖMFÅNGAREN

https://www.bo-fi.club/?p=DR%C3%96MF%C3%85NGAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DR%C3%96MF%C3%85NGAREN&ln=se
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