Välkommen till

en kväll om livet
och Bokrelease!

Känner du dig själv som kvinna eller man? Vågar du se vem
du är från insidan? Vågar du gå din väg? Livet väntar på dig!
Vi behöver alla ta ansvar för allt i våra liv för att kunna leva i
respekt och tacksamhet.
Välkommen till denna kväll med Marie Fridolf när hon
också släpper sin bok ”I know a woman”.

”Den här boken är fri och jag kan inte kontrollera eller vilja kontrollera vad du eller någon
annan gör med den. Den här boken börjar med livet och den slutar med livet. Boken
handlar om livet. Livet är magiskt. Detta är inte den magiska från ett barns grandiosa erfarenhet av att ge eller ta makten från någon och / eller något. Detta är det magiska att
inte veta, att respektera och acceptera vad som händer. Det handlar om att ge upp allt
och inte försöka göra någonting åt någon eller någonting. Allt är precis som det är. Det är
livets magi. Jag är inte viktig, ingen är. Vi är inte speciella alls.”

Marie Fridolf driver Reconstructive School i Sverige
där hon också är lärare. I denna bok berättar hon
om sin resa i livet. Marie har skrivit den här boken
för alla som letar efter svar på att vara en människa,
för dem som är redo att möta sin skugga, till dem
som söker mening i sitt liv.
”Jag är bara ett exempel, inte mer, en människa som
kunde växa från vem jag är i mitt ursprung. Min önskan är att du ska ta det jag skriver till ditt hjärta och
öppnar för din sanning.”
- Marie Fridolf

Detta är en bok om Reconstructive, där du växer genom att ändra perspektiv och
från dig i ditt ursprung bortom alla överlevnadsstrategier och trauman. Du kommer
inte att läsa om vad som hände, utan bara om hur allt blev förvandlat till gåvor. Marie
har skrivit boken på engelska för att lättare kunna reflektera över sig själv och Sverige. Den är nu på gång att översättas till svenska.

Du är varmt välkommen till bokreleasen!
Tid: Fredagen den 23 februari kl. 18.00.
Plats: Språkcaféet vid Esperantoplatsen, Göteborg
Anmälan: katarina.falk@bahnhof.se
Mer information: reconstructiveschool.se
Evenemanget är kostnadsfritt, och om du vill har du möjlighet
att köpa boken på plats.

