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Cilje Tiemroth er født med usædvanlige clairvoyante evner og fortæller åbenhjertigt om et liv, hvor hun
allerede som tre-årig talte med de døde på kirkegården. Ikke nogen nem opvækst med skolekammerater, der
var bange for hende.
For Flemming Østergaard, som interviewer hende, er det en ny verden og han benytter lejligheden til også at
spørge om alt muligt - fra hvad der sker, når vi dør, til hvem, der myrdede Kennedy.
QVALE Bjørn. AAGE Erik Krog. QUISTGAARD Erik. AAGAARD Knud. AABYE Karen. QVALE
Bjørn. AAGAARD NIELSEN B. I livet og hendes livs fortællinger om hvordan livet var/er med det
paranormale fra hun var 3 år Jeg har valgt at lave en masse info her på min hjemmeside om ærkeengle og
nogle af de opstegne mestre, mest af alt fordi jeg har via mine mange foredrag opdaget at der er mange som
ikke ved hvem de skal bede om hjælp og hvordan de skal kalde på dem, de fleste der er i denne verden ved at
Ærkeenglen Mikael er den der kæmper og … QR. AABERG Henning. AABYE Karen. AAGE Erik Krog. I
livet og hendes livs fortællinger om hvordan livet var/er med det paranormale fra hun var 3 år Jeg har valgt at
lave en masse info her på min hjemmeside om ærkeengle og nogle af de opstegne mestre, mest af alt fordi jeg
har via mine mange foredrag opdaget at der er mange som ikke ved hvem de skal bede om hjælp og hvordan
de skal kalde på dem, de fleste der er i denne verden ved at Ærkeenglen Mikael er den der kæmper og … QR.

QUAADE Flemming. AAGAARD Svenn Aage Schøler. QVIST-SØRENSEN Poul.
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