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PRESSRELEASE FRÅN EKSTRÖM & GARAY

Fuckmaste, det fucked up i mig ser och hedrar det fucked up i dig är en handbok om
livet som vill erbjuda självinsikt och ökad medvetenhet. Nyfiket börjar vi
utforska livet och oss själva, glada i hågen och övertygade om att vi ska finna
svaren vi söker och meningen med livet längs med vägen. En andlig resa har
startat, vi sitter i en raket på väg ut i universum, och det finns ingen återvändo,
det är en one way ticket. Vi hade ingen aning om vad vi gav oss in på den där
dagen då allt började. Om vi hade vetat att vi skulle möta vårt djupaste mörker
och våra största rädslor … Om vi hade vetat att det vi skulle finna under alla
masker, roller och fasader som vi har satt upp var hur fucked up vi är … Om vi
hade vetat att den vetskapen skulle leda oss till frihet, till meningen med livet …
Hade vi då gjort samma val? Vad är egentligen meningen med livet? Svaret är:
precis den mening som du ger det.

Kia Temmes är inspiratör, mentor, coach och författare med
lång erfarenhet av att på olika sätt hjälpa människor att öka
sin medvetenhet. Kia har skrivit och producerat flertalet
guidade meditationer och guidade godnattsagor för barn,
varav en – Draken och prinsessan – kom ut på Ekström &
Garay i september 2020. Kia har ett program i radio och är
video bloggare på Youtube, där hon utforskar insikter och
erfarenheter i nyfikna samtal med olika gäster. Kia är allt
detta och mycket mer, men framför allt är hon människa,
kreatör och livs njutare som ser möjligheter överallt. Med ett
stort hjärta och en hög närvaro  brinner hon för att hjälpa
människor till ett  rikare själsliv genom ökad medvetenhet.
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