
 
O czym jest powieść?
O poszukiwaniu miłości… do siebie
samej. Czy nie byłoby wspaniale patrzeć
na siebie bardziej przychylnym okiem?
Wybaczać sobie pewne niedoskonałości
i CENIĆ w sobie to, co dobre? Nie jest to
łatwe, ale można do tego dążyć i dzięki
temu pomóc sobie być szczęśliwym.
 
O walce ze skostniałymi przekonaniami,
które ciągną w dół. Jest mnóstwo
stwierdzeń, które uważamy za
prawdziwe tylko dlatego, że inni się z
tym zgadzają. Często staramy się
sprostać wymaganiom, które z nich
powstały, przez co tracimy energię i
poczucie wartości.
 
O uwolnieniu potencjału; 
 możliwościach jakie drzemią w każdym
z nas i drodze, jaką należy przejść, by do
nich dotrzeć.
 
O kobiecości, tożsamości i emocjach.
Wzajemne oddziaływanie tych trzech
elementów sprawia, że kobieta jest
niezwykle wrażliwą istotą, którą często
targają wątpliwości.
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Spotkanie związane z powieścią "Róża 
i ludzie miasta" to zaproszenie do świata
wrażliwców, w którym emocje wyznaczają
ścieżki postępowania, a postrzeganie
rzeczywistości jest nieco rozmyte przez
uczucia i potoki myśli.
 
 Obserwujemy jej przemianę 
z przytłoczonego rzeczywistością
nieboraka w kobietę,
która wie, czego chce i zaczyna rozumieć
ciężar odpowiedzialności, jaki niesie za
sobą wolność...  zarówno czynów, jak i słów.
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Zapraszam do kontaktu:
Marta Mróz
tel. 663 608 726
marta@dotykemocji.pl
FB: martalewandowskamrozautorka

Marta Lewandowska- Mróz jest autorką bloga literackiego www.dotykemocji.pl oraz
Albumu Literackiego "Sztuka kochania... siebie w 15 aktach".  W czerwcu 2019 roku
wydała swoją pierwszą powieść "Róża i ludzie miasta".  Spotkanie może dotyczyć
powieści, jak również wcześniejszych tekstów Marty, których głównym wątkiem może
być wrażliwość i sposoby radzenia sobie z emocjami. 
 
Spotkania mogą być dodatkowo urozmaicone przez występ muzyczny lub łączone ze
szkoleniami/pogadankami związanymi z poczuciem własnej wartości, krytykiem
wewnętrznym, zarządzaniem emocjami i kobiecością. 
 
 Każdy z uczestników otrzyma

ozdobną kartkę - zakładkę z
fragmentem powieści. Materiały
zapewnia autorka. Można także
przygotować dodatkowe materiały
promocyjne specjalnie pod
wydarzenie.


