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Peter havde en drøm om at være fri til at bestemme sin løn, til at arbejde når han havde lyst og til at bestemme
hvem han skulle arbejde sammen med. Hans drøm blev en realitet og i dag er han i den absolutte elite inden
for sit felt. Drømmene er ikke aftaget – tværtimod. Nu handler det om milliarderne, om at indtage verden og
om at gøre mange tusinde mennesker frie som han selv. Dette er et både morsomt og ærligt portræt af en af
tidens succesrige forretningsmænd, som enten vil virke forløsende eller stærkt provokerende. Følg med når
Peter rundhåndet deler ud af sine tanker om at være fri – både i følelser og i økonomi.
I en let og ufiltreret form fortæller Peter, hvordan han har kunnet få mennesker til at udvikles, imens de
samledes om en sag. Ud over dette kan man læse, hvordan han gik fra at være utilpasset og ordblind til at
realisere sine vildeste drømme – hvorfor fattigdom er en unødig luksus – hvorfor rigdom kræver en høj grad af
selvindsigt – hvorfor man aldrig bør anskaffe sig et vækkeur og om hvordan Peter giftede sig med sin kæreste
for at få forretningsmæssig succes. Bogen er skrevet af filosoffen Carsten Graff på baggrund af en række
samtaler med Peter og de mennesker, som er omkring ham. Bogen er også krydret med en række af Graffs
skæve vinkler på livet, som for eksempel hans ide om at dyrke egoisme som en livsfilosofi. Yderligere om
bogen: http://www.stemningshotellet.dk
Drømmefangeren: 1998: Jan Mehlum. Fællesstand for forfattere fra Dansk Forfatterforening Zin om

Drømmefangeren te kijken. Ifølge traditonen hjælper de os med at beholde vores gode ideer og behagelige
drømme. Drømmefangeren er en kriminalroman, også betegnet som en psykologsik thriller, skrevet av Unni
Lindell. Princippet er oprindeligt, at man hænger drømmefangeren over sin seng.
Drømmefangeren tiltrekker seg drømmer, og har den egenskapen at den kan skille mellom de gode og de
vonde drømmene. Working. Nætterne er fyldt med både gode og … Vi vækker vores drømme til live i
drømmefangeren, så den fremover kan blive et symbol, der overvinder den tvivl, der eventuelt måtte dukke
op,. [Unni Lindell] Check out Drømmefangeren by Anne Lorentzen on Amazon Music. Den handler om
etterforskeren Cato Isaksen, spilt av Reidar Sørensen. 89,00 Legg til: FORBIDDEN LOVE DRØMMEFANGER.
Hvad Pernille fortæller om sig selv: Check out Drømmefangeren by Anne Lorentzen on Amazon Music. Av
barnebokforfatter Bjørn Olav Hammerstad Høsten er her og mange elever får i oppgave å skrive en stil eller en
novelle. Drømmefangere stammer fra indianerne. written by Martine 26. Ca.

