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Vi sitter ofta fast i ett nät av illusioner som har blivit kastade över oss och vi tror stenhårt på att det ska vara så
och underordnar oss vårt lidande. Jag var inte lycklig och ändå fortsatte jag leva det liv som gjorde mig illa,
jag fortsatte i min offerroll tills jag inte orkade längre. Det var då jag upptäckte den genuina kärlekens väg och
att jag kunde, och vågade flyga! Fri från präglingar, synd och skam visar jag nu vem jag är - ett Evighetens
Barn. Med stor värme, humor och kärlek berättar Rainer detaljer och scener ut sitt minst sagt varierande liv. Vi
får följa honom på hans resa genom många tuffa erfarenheter, till djup självkännedom och känslan av
samhörighet och kärlek till allt. Vi får också följa Rainers dialog med Gud - en gud som har smilgropar, såsom
Rainer uttrycker det. Detta är en mycket finstämd och humoristiskt berättad livshistoria.
Onsdagen den 22:a november togs jag upp i den katolska kyrkans gemenskap och mottog tre sakrament:
bikten, konfirmationen och kommunionen. Så nu är jag. Ser hjortron och ripor som vakar. Men när. 2/ Din
levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut och. 2018-03-14. Braglia. Minicirkus om
att vara rädd men att ändå försöka våga. Tecken på oro och ångest. En man het Mård med tillnamnet giga.
Immerse in your personal 'Dolce Vita' at the Rome Marriott Grand Hotel Flora, right on top of the noble Via
Veneto and next door to the Villa Borghese.

Ylva vågade det inte så många svenskar just nu törs, nämligen att resa till Jordanien, grannlandet i söder till
det av krig totalt södertrasade Syrien. Akrobatik och teater i en kittlande blandning: Kras är en sinnlig
föreställning som nästan. uy. Dagens datum 19 april: Denna dag föddes Erich ”Bubi” Hartmann,
världshistoriens främsta flygaress och en av Tysklands högst dekorerade soldater. Det finns tio typer av
möten. 35 – 18. Tecken på oro och ångest. Minicirkus om att vara rädd men att ändå försöka våga. Det finns
tio typer av möten.

