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O que é o tempo? O que é o espaço? O que é a morte? As respostas a estas três perguntas intrigantes permeiam o
romance de Luiz Gottsfritz, que nos leva a pensar sobre o que é importante na nossa existência. O livro conta a
história de três personagens principais que se relacionam e fala sobre a busca pela espiritualidade, enquanto revela
algumas armadilhas do mundo material, devaneios, amores e também experiências vividas pelo autor, que há mais de
30 anos também busca o equilíbrio entre o material e o imaterial. Em uma ficção, com linguagem simples e leve, o
autor aborda temas como realidades e irrealidades, sonhos e premonições, no caminho da busca do espiritual.
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Para nos fazer conhecer os mistérios da sabedoria hinduísta e também falar sobre a u0026#34;ilusão de
Mayau0026#34; – a grande manipuladora do tempo e do espaço –, Gottsfritz conta a história das personagens
principais: Janice, Ramon e Mateus. Os três estão em momentos diferentes da busca pela espiritualidade e do contato
próximo a um Ser iluminado. Histórias de amor e paixão se misturam com a dedicação e devoção do discípulo,
enquanto o leitor conhece a vida e o dia a dia dos protagonistas.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Este livro tem a ousadia de falar sobre temas profundos e intrigantes sem abrir mão de uma narrativa envolvente, em
estilo simples e direto.
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Noc ?wi ?toja ?ska wroc ?awskich krasnali
Nobody s watching
Nola the nurse she s on the go
Noctila the death owl
Noch mehr mäusegeschichten
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