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Michael Winger er kjent fra media for sine uvanlig klarsynte evner som hjelper ham til å finne savnede
personer. Han leser energier og fanger opp hendelser som har skjedd, uten noe forhåndsinformasjon.
I Jeg ser deg gir han oss et spennende innblikk i arbeidet med savnetsaker, lar oss ta del i sin personlige
utviklingshistorie som klarsynt medium og deler raust av sine metoder for å utvikle klarsyn, energibevissthet,
healerevner og andre oversanselige ferdigheter.
Det er både enestående og forbløffende å høre hvordan han går frem under søk etter savnede. I boken tar han
deg med ut i felten, gjennom svært levende beskrivelser av flere saker som har gjort ham kjent over hele
landet.
Om forunderlige, men uten tvil sanne sider ved det å være menneske, jordnært og troverdig formidlet med
mye varme og personlighet, av en mange beskriver som Norges mest klarsynte person.
Michael Winger vant i 2011 TV-konkurransen i klarsyn, «Jakten på den 6. sans». Han jobber til daglig som
healer og medium og tar imot klienter fra ulike hold i tillegg til å engasjere seg i savnetsaker og holde kurs.

JEG SER DEG AKADEMIET – Din alternative skole. Drømmer du om å jobbe som healer,terapeut eller
intuitiv veileder? Ønsker du å hjelpe mennesker som av. Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk 1 I det året da
kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet.
https://norskfordeg.no/tur-trakai-utenfor-vilnius/ Sun, 28 May 2017 21:37:37 +0000
https://norskfordeg.no/?p=3542. Den første gangen jeg besøkte Vilnius ble jeg. Norges ledende nettavis med
alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Fikk et spørsmål en dag etter at jeg
hadde vært på en flott julekonsert, kom du i julestemning? Dette spørsmålet har ikke sluppet taket i tankene
mine. Løsningen for å se norsk TV i utlandet. For øyeblikket vil jeg anbefale HideMyAss som er en VPN
tjeneste med servere i over 200 nasjoner i verden. Ikke så enkelt som du kanskje tror: Slik ser du om noen har
slettet deg fra Snapchat Om Gruble.net Denne siden inneholder interaktive oppgaver for deg som liker å
trimme hjernen. Velg mellom blant annet grubliser, puggeoppgaver og quizer. Helsesjekkene vi tilbyr, er for
deg som ønsker mer kunnskap om din egen helse. Allerede få timer etter at du har tatt blodprøven får du se
dine første resultater.

