20 april 2018

Förlagshuset Siljans Måsar

Hjärtats poesi & bokmagi
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på Vattumannen,
20 april, kl 17-19!

Förlagshuset Siljans Måsar gästar Vattumannens Bokhandel, fredagsaftonen den 20 april,
kl 17.00-19.00, med levande poesi & bokmagi, bubbel & mingel. Författaren Irene Weidegård
släpper sin bok ”Undervattnet” och poeten Nanna Aida Svendsen läser ur sin nya bok ”The
Touch of Nordic Light”, tillsammans med Miriam Herrman, på engelska och svenska.

Vårglädjen kittlar oss, men kvällarna är fortfarande mörka och kyliga. Dessa ovissa
tider är inte lätta och omgivningen kan tyckas krävande. Hjärtats ljus ropar! Vi anar
ett skifte på gång i horisonten. Ur hjärtats intelligens vaknar den inre rösten och med
mjuk och varsam hand blir vi inbjudna att komma hem till universell visdom. Vi träder
in i hjärtats tidevarv där det magiska seendet lyfter livet. Vill du följa med?
Vad är det som knuffar och driver människor framåt i livet och gör att de ibland på ett
nästan mirakulöst sätt hamnar på platser eller i positioner som de kanske aldrig har
vågat drömma om? Det berättar Irene Weidegård om, ur sin självbiografiska roman
”Undervattnet”, där hennes familjs – men framförallt hennes egen magiska historia –
lyfts fram som ett levande exempel på hur synkronicitet kan forma våra öden.
Aftonen fortsätter med levande poesi, där vi utforskar hjärtats röst tillsammans med
poeten Nanna Aida Svendsen samt Yogainstruktören Miriam Herrman. En spännande
afton bortom vår yttre vardag utlovas – med en sagolik atmosfär av visdom ur hjärtats
tidevarv, på både engelska och svenska.
Låt oss andas ljuset vi ÄR – tillsammans!
Vi försöker allt vi kan för
att hålla oss upprätta,
ändå är att falla
det som är det stora,
det vidunderliga.
Ur Hjärtats Tidevarv av
Nanna Aida Svendsen

Varmt välkommen till hjärtemys
med hjärtats poesi & bokmagi!
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