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Temperaturen stiger!
Vårt samhälle förändras och på alla
områden över hela världen blir vår
livssituation allt mer oroväckande. Våra
döttrar är rädda för att bli våldtagna, vi
vuxna är rädda för terrorism och
främlingar och våra äldre är rädda för
fattigdom, utsatthet och ensamhet. Ändå
har vi det så bra, så mycket att vara
tacksamma över och lever i ett tryggt
land, eller?
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Den här boken vill inspirera systerliga
hjärtan att medvetet gå samman, bli
starkare och mer kärleksfulla mot varandra
och vår omvärld, och lära vidare att
kärleken till livet och varandra är en långt
mer angenämare lösning än hatet. I boken
presenteras systrar i olika åldrar och deras
kreativa verksamheter och idéer för att
inspirera till @ler systerskap. Världen
behöver inte @ler som tror att de är
speciella, världen behöver @ler som gör gott.
Vår vackra planet och vår framtid behöver
vår gränsöverskridande kärlek.
I gamla tider brydde vi oss om varandra.
Vad har hänt med oss? Har vi glömt bort
lyckan i skapandet? Kreativt systerskap vill
bjuda in till livsglädje – och all förbättring
börjar med dig. Hur mår du egentligen?
Känner du någon som sitter ensam ikväll?
Vad tror du sker om vi lyfter varandra?
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