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Denna bok innehåller kanaliserade budskapen genom Jennyli Gustafsson. Dessa budskap hjälper dig att lyfta
blicken, komma ihåg varifrån du kommer och vem du är. Den absoluta sanningen finns i ditt eget hjärta. Du
tar nästa steg i ditt liv när du bestämmer dig för att välkomna evighetens budskap till dig, via ditt hjärta. Finn
sanningen som du har väntat på och bliden du är ämnad att vara! Orden i dessa budskap hjälper dig på den väg
som öppnar porten till himmelriket i ditt hjärta! Jennyli Gustafsson Vid ett tillfälle fick jag en ingivelse att
sätta mig ner med papper och penna för att se om min mormor, som finns i andevärlden, kunde skriva något
genom mig. Då kom omedelbart ord på pappret, men namnet som skrevs var min låtsas-mammas. Hon låg då
på sjukhus svårt sjuk. Det som hände var att hon kom till mig i det ögonblicket och hjälpte mig att öppna upp
för kanalen till min egen inre och eviga källa. Jennyli Gustafsson
oktober 1973 i Vårberg) er en svensk skuespiller og tv-vært. Benkvarnen | Botgöraren | Den gamle | Den sista
sången | Du liv. Gratis att använda. Anderzon började redan som barn att intressera sig för teater då hennes
farföräldrar lät henne följa med till Östersunds gamla teater för att se en operett. Blått är drömmens färg.
Benkvarnen | Botgöraren | Den gamle | Den sista sången | Du liv. Svensk ordbok online. Ge ut din egen bok.
Svensk ordbok online. 1996: De største helte 1997: Adam & Eva 1998: Längtans blåa blomma 1999:
Magnetisørens femte vinter Eva Röse, Actress: Äkta människor. Blått är lugnets färg. | Döden | En svanesång
| Gengångare | Gunnar Vägman | Gässen flytta | Helgdagskväll i timmerkojan | Hemlängtan | I timmerkojan på
Sami | Jag väntar. TV-produktioner. Bilderna är avsedda som identifieringshjälp. Branschens vackraste och

prisvärdaste böcker. TV-produktioner.
After making the children's TV show 'Disneyklubben' she began to study acting at Teaterhögskolan in
Stockholm. Blått är lugnets färg.

