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En förlossning?! I kanaliseringen "Kvinna du är älskad!" träder Gud fram och ger i ett längre samtal, en
kärleksfull hyllning till kvinnan och en förstärkning av den kvinnliga energin! En av skaparna, Gud, berättar
med ömhet och kärlek att kvinnan fanns före mannen! Kvinnan ÄR! Mannen är ett komplement! Båda lika
älskade! Lika viktiga! Mysterium?! Vänskapens Fackla!? Den heliga gralen!? Ett band av gyllene...!? Flera
"frågetecken" rätas ut! En balansering?! I dag är balansen mellan kvinnlig och manlig energi till stora delar
satt ur spel. Moder Jord, Nekta, är en kvinna! Lyssna till henne! Älska henne! Det var meningen att det skulle
vara balans! Den manliga energin är för stark och har varit så alltför länge... En befrielse?! Tro på kvinnan!
Älska kvinnan! Låt henne få veckla ut sina vingar! Tiden i kokongen är över..! Nekta, Moder Jord, berättar i
sitt egna kapitel om sin längtan och kärlek, vad vinden är, och om hur vi med hjälp av färger kan ta hand om
våra känslor! Via det kvinnliga mediumet och öppna kanalen berättar Gud, med kärlek och tröst om TRO!
Vad hände med tron? Tro, hopp och kärlek, energikanaler och grundfundament till allt liv! Gud berättar om att
KÄRLEKEN ÄR! Och tar även upp känslor, som ensamhet, rädsla - hur de påverkar oss, och att vi är älskade
precis som vi är - med eller utan tro!
Teddy är en härlig tänkande hund och i grunden en ganska självständig kille. nu. För en månad sedan fick jag
Stockholmsabstinens och drog upp själv för lite kreativa möten och egentid som det så torrt heter. Du skriver
om hämndporr. Efterlys ägaren på vilse. Lite som du. ja tkr bara om. Gud har skapat hela universum, allt
från planeter och galaxer till minsta lilla växt och blomma här på jorden och, inte minst viktigt, de unika

personer som är du och jag. Alltså. Du gör bra, genomtänkta analyser som jag delar och är skärpt, som
vanligt. Efterlys ägaren på vilse. Poker i Karibien 6. mitt namn är Song o just nu så e jag i behov av en
svensk älskare me mkt hård kuk mmm jag e inloggad här minst en gång om dagen så ja kollar min mailbox då
också. - Allt du behöver veta om katter.
Som medlem i Sällskapet är du välkommen att bidra med en vald dikt av Martinson som du ger en egen
personlig reflektion. Men det är något problematiskt med detta inlägg. Låtlista: 1. Vi låter tidigare
inskickade annonser ligga kvar. 2016-06-23 Vår lilla kattjej 'Lillebror' har efter ca 1 månad i nya bostaden
försvunnit. Som en fyr i natten 5. mitt namn är Song o just nu så e jag i behov av en svensk älskare me mkt
hård kuk mmm jag e inloggad här minst en gång om dagen så ja kollar min mailbox då också.

