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Min egen største fan Julia Sofia Aastrup Hent PDF Julia Sofia er en af Danmarks største influencere,

entreprenør, forfatter og Vild med dans-deltager. Julia Sofia er kendt og elsket af unge piger over hele landet
og aldrig bange for at kaste sig ud i nye spændende projekter. I MIN EGEN STØRSTE FAN fortæller Julia

om at turde drømme stort og at være sig selv – og guider til, hvordan man bliver en ægte girl boss. Julia Sofia
har arbejdet hårdt for at se sine drømme blive til virkelighed, og i bogen giver hun alt det videre, som hun
selv har lært i den proces. Hun fortæller om vigtigheden af at elske det, man laver. Om at være fornuftig med
sine penge, at lukke andre mennesker ind og bede om hjælp. Om hvorfor det er vigtigt at være dedikeret, at
tro på sig selv og aldrig slukke lyset for andres drømme. Og ikke mindst om, hvorfor man ikke skal være

bange for at fejle eller være god nok. Kort sagt: Julia Sofia lærer dig, hvordan du bliver din egen største fan.

 

Julia Sofia er en af Danmarks største influencere, entreprenør,
forfatter og Vild med dans-deltager. Julia Sofia er kendt og elsket af
unge piger over hele landet og aldrig bange for at kaste sig ud i nye
spændende projekter. I MIN EGEN STØRSTE FAN fortæller Julia
om at turde drømme stort og at være sig selv – og guider til, hvordan
man bliver en ægte girl boss. Julia Sofia har arbejdet hårdt for at se
sine drømme blive til virkelighed, og i bogen giver hun alt det
videre, som hun selv har lært i den proces. Hun fortæller om

vigtigheden af at elske det, man laver. Om at være fornuftig med sine
penge, at lukke andre mennesker ind og bede om hjælp. Om hvorfor
det er vigtigt at være dedikeret, at tro på sig selv og aldrig slukke

lyset for andres drømme. Og ikke mindst om, hvorfor man ikke skal
være bange for at fejle eller være god nok. Kort sagt: Julia Sofia

lærer dig, hvordan du bliver din egen største fan.
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