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(Life is a Material Dream)

Dreams deceive us as a material life. Whereas life also deceives us

as actual but is nothing more than a material dream. We should  be

conscious about our sins & evils because we have to face the

Consequences when we shall have been awaken in the actual real
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When she is fertile there are additional symptoms that a woman

may  be aware of such as pelvic discomfort,  tenderness in the
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