
 
 
 
 
 
PRESSINBJUDAN                                                  

 
Release  av  boken  ”Management  för  hållbar  utveckling  och  personligt  
ledarskap” 
 
Vem är egentligen du? Hur kan du skapa ett meningsfullt liv där du får lov att bidra, vara i ditt 
kreativa flöde och växa både som människa och i världen? Hur kan du medvetet använda dina 
gåvor och talanger varje dag för att göra en verklig skillnad? 

Författare: Josefin Lassbo 
Tid: 2 september 17.00 – 20.00 
Plats: Röda Sten i Göteborg 

 
Om boken 
Den här boken låter dig ta en närmare titt på dina svar på de mest 
essentiella frågorna och ger dig möjligheten att designa din egen 
personliga väg till framgång, baserad på just din egen personliga 
definition av framgång. Boken är skriven för att visa dig ett sätt att ta 
tillbaka det som rätteligen tillhör dig: Din livsuppgift – såväl i ditt 
livsarbete som i ditt professionella arbete. Att skapa en större 
samklang däremellan ger dig riktning och mening, större livsglädje och 
mer av det som är värdefullt för dig. Då kan du tillföra värde till vår 
gemensamma framtid på ett mer framgångsrikt sätt. 

Utvecklingsmetoden The Reflective Circle leder dig genom alla led i 
processen mot en mer hållbar och funktionell produkt – en bättre 
version av Dig själv. 

 

Om författaren Josefin Lassbo 
Josefin Lassbo är en central figur i ekologiskt mode och 
hållbar utveckling i Sverige. År 2001 startade hon 
Reflective Circle och 2009 valdes hon till årets Rookie med 
motiveringen  ”Reflective  Circle  International  med  Josefin  
Lassbo, har med stor kreativitet och drivkraft brutit ny 
mark genom att kombinera mode och design med 
ekologisk  inriktning”.  Hon  har  examen  MBA  Fashion  Design  
från Danmarks Designskole år 2000. 

Utöver författare är hon också en uppskattad föreläsare 
och coach som bland annat erbjuder coachning av kreativa 
nyckelpersoner, entreprenörer och ledare. 



För mer information, v.v. kontakta: 
Josefin Lassbo 
Författare och grundare förlaget Reflective Circle Publishing 
+46 735-93 29 05 
josefin@reflectivecircle.com  
 
Bokförlaget Reflective Circle Publishing grundades 2012 av Josefin Lassbo, som en förlängning av 
verksamheten i Reflective Circle International. Syftet är att ge ut böcker och tillhandahålla kompletterande 
tjänster såsom föredrag, workshops och processledning, inriktade mot personlig- och verksamhetsmässig 
utveckling ur ett holistiskt perspektiv. www.reflectivecirclepublishing.com 
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