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Cytat tygodnia

“Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania.”
- James Redfield
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Zdrow ie
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Twój horoskop

Baran
20.03-19.04

Byk
19.04-20.05

Bliźnięta
20.05-21.06

Rak
21.06-22.07

Lew
22.07-23.08

Panna
23.08-22.09
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Skorpion
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22.11-21.12

Koziorożec
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20.01-18.02

Ryby
18.02-20.03
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Powstaje książka na podstawie koszmarów sennych!

Muzyka
Ezo-humor
Książki
Film
Podróże
Rozryw ka

Uwaga! Horror na Roztoczu!
Taki właśnie tytuł nosi publikacja, która niemalże w całości jest zapisem sennych
koszmarów.
Tylko do 11 kwietnia trwa nietypowe przedsięwzięcie – akcja tworzenia oraz
przedsprzedaży książki o tytule „Horror na Roztoczu”. Jest to zbiór 17 opowiadań
grozy, inspirowanych snami pomysłodawcy projektu.

Duchow y Rozw ój
Magia
Psychologia i emocje
Kuchnia
Baśnie
Filozofia i religia
Ogłoszenia
PATRONAT
Konkurs

Zapisz się do new slettera
Imię:

Email:

Kartki

Twórcą inicjatywy jest Łukasz Kiełbasa.
W projekcie bierze udział 11 pisarzy, 13 ilustratorów oraz wiele innych osób.
Autorzy opowiadań:
Piotr Paweł Strugała, Karolina Skrzek, Kalina Śmigielska, Inga Gumieniak, Gracjan
Marlikowski, Magdalena Godlewska, Marek Zychla, Renata Kiszczak, Marcin Wnuk,
Ernest Kiełbasa, Łukasz Kiełbasa

Ezoter poleca

Ilustratorzy:
Sebastian Bezeg, Anna Piątek, Kamil Jelinek, Piotr Fydryszek, Marta Fic, Angelika
Niemiec, Piotr Giełzak, Beata Bloch, Karolina Kwiatkowska, Paweł Mróz, Arkadiusz
Twardowski, Karolina Kościuk, Tomasz Pietraszek
Inicjator dodatkowo zapowiada:
„Wystarczy, aby naszą książką zainteresowało się 200 osób i kupiło po jednej sztuce.
Wtedy natychmiast zaczynamy pracę nad drugim tomem. Zapisów sennych
koszmarów mamy ponad 50, a w tej publikacji zmieściliśmy zaledwie 17!”

VEDIC ART i praca z ciałem

Jak próbują zachęcić do zakupu książki autorzy?
Udostępniając liczne atrakcje, między innymi możliwość zasponsorowania
opowiadania, strony w książce, a nawet wystąpienia w publikacji jako postać
epizodyczna (która nie będzie miała wpływu na fabułę) czy przeprowadzenie akcji
jednej z historii przez wybraną miejscowość z Roztocza.
Jeśli Ty także pragnąłeś kiedyś pojawić się w książce, teraz jest niepowtarzalna
okazja.
Więcej informacji na www.horrornaroztoczu.pl
Projekt zapowiada się bardzo obiecująco, dlatego serdecznie polecamy zapoznanie
się oraz udział. My już zakupiliśmy nasze egzemplarze.
Nabyć książkę oraz zdobyć więcej informacji można na
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Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany

Munin - ceremonie haipule (huna) na
dystans: pieniądze, miłość, zdrowie, inne
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Ezoter poleca artykuł
Alektromancja - koguci fach!

Już nie karty czy
kamienie są nam
potrzebne do
w różenia, a sam kogut!
»

Ezoter - portal z duszą
Lubię to!

6.947 osób lubi obiekt Ezoter - portal z duszą.

Wty czka społecznościowa Facebooka
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Najnowsze komentarze

Wybór terapeuty
Dośw iadczaj otw artej przestrzeni sw ojej natury
Budda nie był(by) buddystą
Dar duszy
Ogień nigdy nie może zgasnąć
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Nasz ekspert
Prognoza na kwiecień 2014
Kw iecień to najw ażniejszy
miesiąc tego roku. Wielki
Krzyż Kardynalny, oraz
zaćmienia Księżyca i
Słońca, w ażne
w ydarzenia na
Wschodzie. To w szystko
zaprząta naszą uw agę.
Czy jednak jest się czego
bać? O tym pisze w
sw ojej prognozie na kw iecień nasz astrolog Piotr
Gibaszew ski
w ięcej »
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