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Däck 9

Däck 8

Däck 7

✦ Tänk på att vara i tid till föreläsningarna och 
att du endast kan besöka varje föreläsning 
en gång. 

✦ Du kan inte förhandsboka en plats till före-
läsningarna/seanser. Regeln ”först till kvarn” 
gäller alla programpunkter.

✦ Mässutställningen hittar du på däck 9, vid 
konferensområdet.

✦ Du bokar privata sittningar i mässutställ-
ningen. Tider släpps vid mässans öppnande 
dag 1 & dag 2.

✦ Observera att det är svensk tid som gäller för 
vårt program. 

✦ Besök gärna Näras monter på däck 9 vid 
mässutställningen.

Hitta  
ombord

Lokalerna för de andliga 
profilernas föreläsningar:

Melody:  däck 7

Banquetten:  däck 8

Etage: däck 8

Auditoriet:  däck 9

S11:  däck 9

Övriga lokaler:

Taxfree:  däck 7

Pub däck 7

Viking Buffé: däck 8 

Seaview:  däck 8

Näras monter:  däck 9

Mässutställning:  däck 9

OBS! Alla utställare tar ej kort så ta med kontanter. 
(Det finns även uttagsautomater ombord.)

Välkommen till 

För sjunde året i rad gör vi på tidningen Nära 
en härlig, andlig kryssning med Viking Line 
Cinderella. Jag är jätteglad att du valt att åka 
med och vill önska dig hjärtligt välkommen 
ombord. Precis som tidigare år kommer det 
att bli ett riktigt magiskt dygn då du bjuds på 
massor av spännande möten.

Några av de andliga profiler som är med i år 
känner du kanske sedan tidigare kryssningar 
och jag är väldigt tacksam att de är med 
oss även denna gång. Dessutom är Pierre 
Hesselbrandt tillbaka! Näras krönikör Anna 
Strandlind är med! Du möter också nya namn 
som Helena Lindblom, Marina Ebe, Cecilia 
Rosenmåne, Annette Wendin och Johanna & 
Palli. Årets artist är den underbara sångerskan 
med änglarösten – Sofia Källgren.

Vårt program innehåller spännande föredrag, 
storseanser, meditation och musikunderhållning. 
Allt ingår i den resa du redan har betalt!  
Så nu är det bara för dig att välja godbitarna ur 
vårt andliga smörgåsbord.

Båten avgår från Stockholm till Mariehamn på 
Åland. Men vi går inte iland. Båten ligger stilla 
en dryg timme på måndag morgon, annars är 
den i rörelse i fantastisk skärgårdsmiljö. Glöm 
inte att njuta av den vackra utsikten.  

Programmet du håller i din hand visar var och 
vid vilka tider du kan möta våra andliga profiler. 
Här finns en karta som talar om var på båten 
de olika lokalerna är belägna. Alla föreläsare kör 
flera gånger. Skulle det vara fullt när du kommer 
till lokalen, eller om en föreläsning krockar med 
din bokning i buffén, har du alltid en ny chans 
vid ett annat tillfälle. 

Tänk på att vara på plats i god tid! För att 
alla ska få möjlighet att följa en föreläsning eller 
seans, är det viktigt att du går endast en gång 
på varje föreläsning. Observera att storsean-
serna har åldersgräns 18 år!

Vi har en mässa ombord med härliga 
utställare samt medier som ordnar privata 
sittningar. I detta program finns en karta över 
var du finner dem. Mässan hålls på plan 9 och 
är öppen kl 18.30-23 på söndagen och kl 8-14 
på måndagen. Du bokar och betalar en privat 
sittning hos respektive medium. Bokningslista 
finns utanför utställarens rum.

På plan 9 finner du också Näras monter där 
personal från tidningen säljer böcker och andliga 
ting, samt ordnar boksigneringar och säljer Nära-
prenumeration till ett mycket förmånligt pris! 

Söndagskvällens härliga buffé är indelad i 
fyra olika sittningar och alla ombord har fått 
besked om vilken sittning som gäller. Vi är 
tacksamma om du är där i tid! Då kan alla njuta 
av maten i lugn och ro.

Frukost ingår i resan och serveras  
kl 7.00–10.00 dag 2.

Var uppmärksam på att vårt program följer 
svensk tid! Eftersom vi går in på finskt vatten 
under kryssningen kanske din mobiltelefon 
ställs om till finsk tid, en timme före svensk tid, 
per automatik. 

Jag önskar dig en riktigt trevlig resa!

näras
Andliga kryssning!

Madeleine Walles
Grundare av Nära
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BENNY ROSENQVIST

Håller storseans (18-årsgräns), leder 
meditation, föreläser om högkänslighet, 
om framtidstro och om hur kvinnor vid 
makten kan ge oss en mjukare värd.

PIERRE HESSELBRANDT

Pierre från Det okända läser högt ur och samta-
lar om sin nya bok om Andra sidan, tillsammans 
med Lovisa Mölstad. Pierre ger även några i 
publiken kiromanti, en spådom i handen.

ANNA STRANDLIND

Näras nya krönikör håller storseans (18-års-
gräns) samt föreläser om hur vi kommunicerar 
med änglar och om att utveckla sin intuition och 
mediala förmåga.

Våra andliga profiler

ANU ROSENTJÄRN

Anu från tv:s Det okända 
håller storseans (18-års-
gräns) samt föreläser 
om "Bli fri från skuld och 
skam" och "Mitt liv som 
medial" med frågestund 
om andlighet.

ANNETTE WENDIN

Annette ger Theta Healing© 

i grupp, med massiv ned-
laddning av kärlek, tillit och 
respekt till alla i rummet. 
Det blir också en demo av 
att lösa blockering/fobi. 
Med glädje och lätthet, 
direkt från Skaparkraften 
och 7:e planet.

LAXTON GHOST SWEDEN

Fyra spökjägare bevisar att andevärlden 
finns! De presenterar berättelser, film-och 
ljudupptagningar som får håret att resa sig.

EHVA LÖPP

Lär dig automatskrift 
– låt andevärlden 
styra din penna och 
ge dig budskap! Ehva 
bjuder även på Maria 
Magdalena-meditation.

CECILIA ROSENMÅNE

Spirituell konstnär, förfat-
tare och healer. En andlig 
inspiratör som vandrar 
den shamanska vägen i 
hjärtats kärlek. Hon bjuder 
in till en intuitiv trumresa 
där du får möta dej själv 
och din själ genom ljudets  
helande vibration.

HELENA-MAGDALENA 
IVEKRANS-NÄTT

Lär dig hur du använder 
tankens kraft och attrak-
tionslagen. Föreläser om 
högkänslighet och om 
astrologin som hjälper oss 
att lära känna oss själva 
samt om själarna på jorden 
nu – bluerays, indigo-, 
kristall- och diamantbarn.
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Underhållning
EWA OLSSON 

Mediet Ewa Olssons storseanser bjuder 
alltid på skratt och en härlig kontakt 
med andevärlden (18-årsgräns).

MARINA EBE

Marina föreläser om Casa 
de Dom Inácio de Loyola 
i Brasilien, känt som värl-
dens största spiritulistiska 
sjukhus.

LEAH ALLÉN

– På 1980-talen kom en 
sydamerikansk indian till 
mig och sa att jag var en 
"guardian of the sundisc". 
Om detta berättar jag 
i föredraget "Solskivan 
och den inre kunskapen".
Leah erbjuder även en 
kristusmeditation och en 
hjärtchakrameditation.

ANNA-LENA VIKSTRÖM

Näras duktiga fjärrskåderska leder skön 
änglameditation och föreläser om hur vi 
alla kan utveckla vår mediala förmåga.

SOFIA KÄLLGREN 

Sångerskan med 
änglarösten underhåller 
med vacker sång 
och musik som för 
tankarna till andlighet.

Under kvällen bjuder vi 
även på stämningsfull 
musik i vinbaren av en 
pianist. Efter avslutat 
program tar bandet 
The Matchmen över i 
Etage för er som vill få 
ut det sista av kvällen.

HELENA LINDBLOM

Helena är ett internationellt 
medium som bjuder på 
storseans (18-årsgräns) 
och föreläsningen "Den 
andliga filosofin om livet 
efter döden".GORDANA BIERNAT

Oprah Winfrey har valt henne till 
en av världens Super soul 100 
teachers! Gordana trollbinder med 
sin föreläsning om hur vi alla kan 
lära oss att se vårt värde, du är 
unik.

Våra andliga profiler

JOHANNA & PALLI

Detta äkta par leder en 
övning där vi får lära oss 
att ge healing med hjälp av 
guiderna.
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AUDITORIET BANQUETTEN

Anu Rosentjärn
Mitt liv som medial samt frågestund om 
livet & andlighet och allt därimellan
22.50-23.30 40 min

Anna-Lena Vikström
Utveckla din mediala förmåga

18.30-19.10 40 min

Gordana Biernat
Vägen till inre utveckling – du är unik!

20.15-20.55 40 min

Marina Ebe
John of God – världens främsta healer

21.10-21.50 40 min

Anna-Lena Vikström
Änglameditation – vi får budskap

22.05-22.45 40 min

Pierre Hesselbrandt & Lovisa Mölstad
Läser ur boken om Andra sidan – svarar på
frågor samt spår resenärerers händer.
19.25-20.05 40 min

Anu Rosentjärn
Bli fri från skuld och skam

12.15-12.55 40 min

Anna Strandlind
Stå i din kraft

13.10-13.50 40 min

Gordana Biernat
Vägen till inre utveckling – du är unik!

09.35-10.15 40 min

Benny Rosenqvist
Morgonmeditation
07.00-07.30 30 min
07.40-08.10 30 min

Benny Rosenqvist
Högkänslighet

14.05-14.45 40 min

Marina Ebe
John of God – världens främsta healer

08.40-09.20 40 min

Anna-Lena Vikström
Utveckla din mediala förmåga

11.25-12.05 40 min

Helena Lindblom
Den andliga filosofin om livet 
efter döden
10.30-11.10 40 min

Anna Strandlind
Du kan kommunicera med änglar!

09.00-09.40 40 min

Leah Allén
Solskivan och den inre kunskapen

13.00-13.40 40 min

Leah Allén
Hjärtchakrameditation

08.00-08.40 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift. 
Vi provar tillsammans.
10.00-10.40 40 min

Marina Ebe
John of God – världens 
främsta healer
11.00-11.40 40 min

Helena Lindblom
Den andliga filosofin om livet efter döden

12.00-12.40 40 min

Johanna & Palli
Lär dig healing med hjälp av guider

13.55-14.45 50 min

SEAVIEW &  
THE BUFFET

Sittning 1 
18.00

Sittning 2
18.30

Sittning 3
20.30

Sittning 4
21.00

Frukost:  
07.00–10.00

Lunch:  
11.30–14.00

OBS!  
Kom ihåg att  

vårt program följer  
svensk tid hela  

vägen.

Båten avgår kl. 18.00 och är tillbaka 15.15 nästa dag.

ETAGE MELODY S11
Johanna & Palli
Lär dig healing med hjälp 
av guider
18.15-19.00 45 min

Cecilia Rosenmåne
Trumresa i ljudets magiska 
vibration.
22.10-22.50 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift. Vi provar 
tillsammans.
19.15-19.55 40 min

Ehva Löpp
Maria Magalena-meditation

21.15-21.55 40 min

Annette Wendin
Theta Healing© i grupp

20.15-20.55 40 min

Annette Wendin
Theta Healing© i grupp

09.00-09.40 40 min

Cecilia Rosenmåne
Trumresa i ljudets magiska 
vibration.
10.00-10.40 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift. Vi provar 
tillsammans.
13.50-14.30  40 min

Johanna & Palli
Lär dig healing med hjälp 
av guider
07.30-08.30 60 min

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Lär dig använda tankens kraft 
& attraktionslagen. 
22.15-22.55 40 min

Ewa Olsson
Storseans

18.15-19.00 45 min

Benny Rosenqvist
Kvinnlig makt för en mjukare 
värld.
23.10-23.50 40 min 

Benny Rosenqvist
Storseans

19.15-20.00 45 min

Sofia Källgren 
Sång och musik som för  
tankarna till andlighet
21.10-22.00 50 min

Anna Strandlind
Storseans

20.10-20.55 45 min

Benny Rosenqvist
Högkänslighet

18.15-18.55 40 min

Leah Allén
Kristusmeditation

23.00-23.40 40 min

Laxton Ghost 
Möt andar med teknikens hjälp!
Film- & ljudbevis.
19.15-19.55 40 min

Helena Lindblom 
Storseans

21.10-21.55 45 min

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Astrologi – visdomens väg till  
självkännedom
20.15-20.55 40 min

Laxton Ghost
Möt andar med teknikens hjälp! 
Film- & ljudbevis.
22.10-22.50 40 min

Pierre Hesselbrandt & Lovisa Mölstad
Läser ur boken om Andra sidan – svarar på
frågor samt spår resenärerers händer.
12.00-12.40 40 minn

Anu Rosentjärn
Storseans

09.00-09.45 45 min

Gordana Biernat
Vägen till inre utveckling – du är unik!

13.00-13.40 40 min

Anna-Lena Vikström
Änglameditation – vi får budskap

14.00-14.40  40 min

Laxton Ghost 
Möt andar med teknikens hjälp!  
Film- & ljudbevis 
08.00-08.40 40 min

Laxton Ghost 
Möt andar med teknikens hjälp!  
Film- & ljudbevis
11.00-11.40 40 min

Pierre Hesselbrandt & Lovisa Mölstad
Läser ur boken om Andra sidan – svarar på
frågor samt spår resenärerers händer.
10.00-10.40 40 min

Ewa Olsson
Storseans

07.45-08.30 45 min

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Känslans kraft – om högkänslighet!

09.00-09.40 40 min

Benny Rosenqvist
Framtidstro & hopp

10.00-10.40 40 min

Benny Rosenqvist
Storseans

10.55-11.40 45 min

Helena-Magdalena Ivekrans-Nätt
Själarna på jorden nu!

12.00-12.40 40 min

Sofia Källgren
Sång och musik som för 
tankarna till andlighet
12.55-13.45 50 min

Ewa Olsson
Storseans

14.00-14.45 45 min
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I mässan på däck 9 (vid konferensområdet) möter du härliga utställare som säljer andliga ting  
och erbjuder privata sittningar — allt för ditt inre välbefinnande! 

Öppettider: dag 1 18.30–23.00, dag 2 08.00–14.00

Forsättning på nästa sida

Mässa
BellyBliss - Den goda magkänslan
PROBIOTIKA AV HÖGSTA KVALITET! BellyBliss är 
en naturlig probiotika, och innehåller en patenterad 
bakteristam med unika egenskaper.
   - För immunförsvaret
   - För mage och tarmhälsa
   - För balans i kropp och sinne
>> Ni hittar oss i rum: B20

Marina Ebe – Själs kärlek
Själfulla smycken med djupare betydelse och egentill-
verkade mister gjorda på heligt vatten för meditation 
och frekvenshöjning. Vackra kristaller med höga och 
rena energier.
>> Ni hittar oss i rum: B20

Livsenergi
Livsenergi brinner för att hjälpa människor få ut det 
mesta av livet! Vi erbjuder de senaste och bästa böck-
erna inom hälsa till sinne, kropp och själ.
>> Ni hittar oss i rum: B21

Ylva Maria Design
Roses of Sun handgjorda Feng Shui-armband av 
naturmaterial till specialpris. Lancering av webbkur-
sen ”The Simple Dream Home” – En kurs i att skapa 
ett hem i harmoni med Early-bird pris, endast för 
Näras läsare.www.ylvamariadesign.se
>> Ni hittar oss i rum: B21

Cecilia Rosenmåne – Rosenmåne Art
Wisdomkeeper, Healer & Spirituell konstnär 
Trancehealing med budskap. Försäljning av min egen 
orakelkortlek & Kristaller
www.rosenmane.se Välkommna! 
>> Ni hittar oss i rum: B21

Laxton Ghost
Kom och träffa Sveriges egna Ghost Busters som 
med teknikens hjälp spårar andar på hemsökta plat-
ser. I montern finns våra spännande produkter 
till försäljning. Välkomna!
>> Ni hittar oss i rum: B21

Healing Crystals
Healing Crystals erbjuder ett stort utbud av stenar, 
kristaller, smycken, ljuslyktor m.m. Vi har en fysisk 
butik i Nybro samt en webbbutik. 
www.healingcrystals.se
>> Ni hittar oss i rum: B21

Spådam.se
Våra 8 representanter finns ombord och informerar 
om Spådam.se. Möjlighet ges att provringa gratis till 
linjen. Gratis koder för konsultation med ett medium 
delas ut. Vi på Spådam erbjuder healing, spådom, ta-
rotläggning, personlig rådgivning, stöd och coachning 
av Sveriges största nätverk av framstående medium 

och andliga vägledare. Spådam är Sveriges största 
telefonlinje inom tarot och medial vägledning. Vi har 
över 40 certifierade medium i vårt team. Under mäss-
san får du komma till vår monter och få presenter.
>> Ni hittar oss i rum: B32

Lindblom Academy
Försäljning av Andliga böcker och cd-skivor, tarotkort 
m.m. Massor med bra mäss-priser!
>> Ni hittar oss i rum: B32

Vattumannen
Vattumannen erbjuder tarotkort, orakelkort, rökelse, 
stenar, singing bowls, böcker m.m. till fina "båtpriser"
>> Ni hittar oss i rum: B32 

Ehva Löpp
Ehva signerar och säljer sin bok: Tanja, min vän från 
Andra sidan.
>> Ni hittar mig i rum: B32 

InsiktsPortalen
Välkommen till din nya insikt! 
Vi erbjuder medial privatsittning med våra fantastiska 
Ess! Hos oss hittar du även magiska ting och informa-
tion om vår webbportal! www.insiktsportalen.se
>> Ni hittar oss i rum: S22

DesignWerket
Kläder för häxor och prinsessor med attityd! 
>> Ni hittar oss i rum: S22

Änglaportalen
Orakelkort på svenska och engelska, tarotkort, 
spännande ”pratglada” pendlar. Vackra änglapinglor,  
rökelse, smycken, kristaller mm. Välkomna att besöka 
oss! 
 >> Ni hittar oss i rum: S22

Parthenon förlag och bokhandel
Böcker som tänjer gränser, inspirerar och utvecklar.
Bokrelease av ny bok om nära-döden-upplevelser 
med författaren och mini-utställning av unika Goodo- 
dockor® på mässan!
 >> Ni hittar oss i rum: S22

Lo Jewelry
Handgjorda smycken i olika material i ett brett utbud. 
Hitta ditt personliga kraftsmycke. Vi längtar efter att få 
visa och beröra! www.lojewelry.com
>> Ni hittar oss: utanför Auditoriet 

Rosenserien
Upplev svensk ekologisk hudvård! Handla Rosen-
seriens produkter ombord till extra bra sjöpriser och få 
tips och råd för din hud hos oss. Naturlig hudvård ska 
kännas bra. www.rosenserien.com
>> Ni hittar oss: utanför Auditoriet 

Försäljning
Catarina Degerstam
Jag heter Catarina Degerstam och arbetar som 
medium, healer, KBT coach m.m. Hos mig kan du få 
en medial vägledning, kontakt med anhöriga, änglar, 
guider och tidigare liv. Du kan även få Balance Heal-
ing. Mer info: www.criilona.se  Välkomna!
>> Ni hittar mig i rum: B41

Anna Strandlind
Medium, vägledare, djurkommunikatör, healer och fö-
reläsare. Krönikör på Nära och personalchef/medium 
på Tarotguiderna.se. Erbjuder sittningar, vägledning 
och ger änglahealing. www.believeanna.se
Varmt välkomna!
>> Ni hittar mig i rum: B41

Catrine Axelsson Holistics
Catrine erbjuder medial vägledning i automatskrift.
Med stor ödmjukhet och respekt får ni kontakt med 
era guider och nära och kära på andra sidan. Deras 
budskap förmedlas direkt ner i skrift, att ta med hem 
och läsa i lugn och ro. Varmt välkomna!
www.catrine-axelsson-holistics.se
>> Ni hittar mig i rum: B42

Medium Marita Jonsson 
Certifierad medium som läser tarotkort med änglarna.
Kontakt med andevärlden, djurkommunikatör mm.
medium.marita@telia.com
>> Ni hittar mig i rum: B42

Anu Rosentjärn
Anu har jobbat i 23 år med att hjälpa människor med 
att bli friare i sig själva, att se mönster från barndomen 
och med healingens hjälp bli den du är!
>> Ni hittar mig i rum: B50

Amie Norrman Söderman 
Amie Norrman Söderman, medial sedan födseln, väg-
leder genom mina guider och kort. Jobbar även som 
konstnär, passa på att se mina starka gudinnor. 
>> Ni hittar mig i rum: B50

Susanne Severinsson 
Certifierat Medium enligt internationella riktlinjer. 
Medverkar i tidningen Nära nr. 6 2019. Läser i tarot/
orakelkort. susanne_severinsson@hotmail.com
Välkommen!
>> Ni hittar mig i rum: B50

Medium Ema
Med DIG i fokus förmedlar Ema vägledning/coachning
via kanalisering från andevärlden. Ema är ett certifierat 
medium utbildad bla i England. www.mediumema.se
Välkommen!
>> Ni hittar mig i rum: B50

Cina – Diplomerad Tarottolkare och Livsinspiratör.
Med intuitionen som hjälp förmedlar Cina Tarot/Nu-
merologi och ger konkreta tydliga svar på dina frågor, 
och skapar klarhet i de svar vi söker i vår livssituation.
>> Ni hittar mig i rum: B50

Vhe Intuition
Intuitiv samtalsterapi med metod grundad i telepati, 
intuition, Astral kommunikation och healing. Kortare 
prova-på sessioner erbjudes ombord. Vem Du än 
är Var än i livet du befinner Dig. Varmt välkommen! 
www.vhe.eldsvahnen.se
>> Ni hittar mig i rum: B50

Marianne Danielsson
Medium Marianne som vi har fått följa i augustinumret 
av Nära då hon gjorde en husrensning, utför vägled-
ningar, seanser och healing samt håller i flertal kurser. 
Marianne är uppskattad för sin varma personlighet 
och hon guidar sina klienter med vördnad och tydlig-
het fram i livet. Under kryssningen är ni välkomna till 
Marianne för att få medialvägledning.
>> Ni hittar mig i rum: B50

Greenslöst
Tony Green heter jag, är ett erfaret medium som  
kommer från Skåne och driver företaget Greenslöst.  
På kryssningen erbjuder jag sittningar.  
www.greenslost.se
>> Ni hittar mig i rum: B50

Medium och Healer Johanna och Palli
Erbjuder aurafoto med tolkning på plats.
Kurser: healing medium i Bollebygd, Alicante
eller följ med oss till magiska Stonehenge och Island
>> Ni hittar oss i rum: S31

Annette Wendin – Certified Adv Theta Healing 
Practitioner
”Bli av med fobier, lös trauman, frigör dig från destruk-
tiva relationer och få mod att stå i din fulla kraft. Löser 
mentala/energimässiga blockeringar.”
>> Ni hittar mig i rum: S32

Crister Hela dig – i sinne, kropp och själ
Crister Widengren är certifierat medium och  
Reikimaster.
>> Ni hittar mig i rum: S32

Lilla Tibet Healingcenter
Lilla Tibet Healingcenter erbjuder dig att prova på me-
dial healing – se artikeln Aqua Healing i tidningen Nära 
nr 7. Vi scannar din kropp och psyke och balanserar 
dina chakran samt Yin & Yang. Efter healingen får du 
en medial återkoppling.  
www.lillatibethealingcenter.se
>> Ni hittar oss i rum: S33

Privata sittningar & healing
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Försäljning Privata sittningar & healing

B41
» Catarina Degerstam
» Anna Strandlind

B42
» Catrine Axelsson 

Holistic
» Medium Marita 

Jonsson

B50
» Amie Norrman 

Söderman
» Vhe Intuition 
» Greenslöst
» Cina
» Medium Ema
» Anu Rosentjärn
» Marianne Danielsson 
» Susanne Severinson

B20
» Marina Ebe – 

Själs Kärlek
» BellyBliss
 

B21
» Livsenergi
» Ylva Maria Design
» Cecilia Rosenmåne & 

Rosenmåne Art
» Laxton Ghost

B32
» Vattumannen
» Spådam.se
» Lindblom Academy
» Healing Crystals
» Ehva Löpp

S22
» Insiktsportalen
» DesignWerket
» Änglaportalen
» Partenon förlag

Utanför AU2
» Lo Jewelry (1)
» Rosenserien (2) 

Lobby
» Näras monter 
» Pierre Hesselbrandt 

& Lovisa Mölstad

S31
» Medium & Healer Johanna 

& Palli

S32
» Crister Hela Dig
» Annette Wendin Theta 

Healing

S33
» Lilla Tibet Healingcenter
» Ornella Nettelhed

S34
» Tinas Medial vägledning
» Anita Norgren 

S35
» Minidragningar utifrån 

separat schema ombord 

Privata sittningar & healing forts.

Mässa
Ornella Nettelhed
Ornella ger healing så du känner dig varm. Du får svar 
om du har frågor, kanaliserar dina frågor om det är 
det du önskar. Tarotkort som hjälper dig 6 månader 
framåt vad som händer runt dig.
Varmt välkommen!
>> Ni hittar mig i rum: S33

Medium: Tinas Medial vägledning
En bra Medial vägledare, som ger svar på livets alla 
frågor. Är synsk, hittar borttappade saker och finner 
bortsprungna djur. Andlig kontakt med dem på andra 
sidan. Djurkommunikation. Varmt välkomna.  
www.medium.n.nu.
>> Ni hittar mig i rum: S34

Anita Norgren Medium & Shaman
Anita hade ett hjärtstopp och efter det har arbetet för-
ändrats, hon upplever nu en mycket starkare kontakt 
med andevärlden. Erbjuder här sittningar med nära 
och kära på andra sidan.
>> Ni hittar mig i rum: S34

>> I S35 kommer ett antal minidragningar att 
hållas som bokas hos respektive utställare. Se 
separat schema ombord.

Ewa Olsson
Ewa håller privata sittningar i sin hytt. Bokning i mån 
av plats. 
>> Välkomna att boka tid i Lobbyn på söndagen 
klockan 18.30 vid mässans öppning och på 
måndagen klockan 06.30. Först till kvarn!

Leah Allén
Leah läser din själ, avkodar mönster, förmedlar bud-
skap från dina vägledare, aktiverar dina mästarkoder, 
höjer din frekvens samt balanserar ditt väsen. Med 
hjälp av vibrationer löser hon upp blockeringar från 
nuvarande och tidigare liv. 
Leah håller privata sessioner i sin hytt. 
>> Välkomna att boka tid i Lobbyn på söndagen 
klockan 18.30 vid mässans öppning och på 
måndagen klockan 06.30. Först till kvarn!

Näras monter
Näras monter och shop finner du i lobbyn. Här har du 
möjlighet att boka en väldigt förmånlig prenumeration, 
köpa andliga ting och böcker samt vid signeringar 
träffa författarna! Ett separat schema kommer finnas 
när de olika andliga profilerna är på plats i vår monter, 
det kommer även ropas ut i högtalarna. Välkommen 
förbi och säg hej till oss på redaktionen och passa 
på att köpa ditt eget signerade ex direkt från våra 
medverkande profiler!

Pierre Hesselbrandt & Lovisa Mölstad
I anslutning till Näras monter kommer Pierre & Lovisa 
signera och sälja sin bok om Andra sidan.
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Erbjudandet gäller t.o.m. 14 november 2019. Första bokningsdag är 14 oktober 2019.  
Vill du boka plats som utställare i mässan ring 08-692 01 00 eller mejla event@egmont.se

på hyttpriset  
om du bokar före  

14 november

RABATT
10%

SÄKRA DIN PLATS PÅ 

Årets kryssning blev fullbokad redan i våras!

EXKLUSIVT ERBJUDANDE – ÅRETS GÄSTER HAR FÖRTUR!

Som gäst på årets kryssning har du chansen att vara först med att boka 
nästa års kryssning. Av erfarenhet vet vi att biljetterna säljer slut väldigt fort. 

Därför får du förtur! Dessutom får du 10% rabatt på hyttpriset 
om du uppger koden: Nara VIP 

Erbjudandet gäller fram till 16 november. 
Ring 08-452 40 00 och uppge bokningskod: NARAVIP

11 –12 oktober
2020

Första 
bokningsdag:

14 oktober 
2019

AUYBNA

AUYCNA

Jag är redan prenumerant och 
vill förlänga min prenumeration.Ja tack! Jag vill hellre få ett extra nummer av Nära och får 7 nr för bara 200 kr  

och får Änglakalendern 2020 på köpet! 

Ja tack! Jag vill få 6 nr av Nära för bara 200 kr 
och får chakraarmbandet och Änglakalendern 2020 på köpet! 

Namn

Adress

Postnr/Ort

E-mail

Almanacka 
2018

Almanacka 
2018

Änglar

Änglaalmanacka 2018.indd   1

2017-09-21   08:26:12

SPECIALERBJUDANDE För dig som kryssar med

Erbjudandet gäller ombord på Näras kryssning och kan endast tecknas av personer som är minst 16 år. Prenumerationen avslutas automatiskt och du kommer att få ett nytt erbjudande att ta ställning till vid 
periodens slut. Eventuell premie skickas ca 3-5 veckor efter att betalning är registrerad. Premie kan bytas ut vid slutförsäljning. Vid beställning av tidning eller annan produkt från Egmont, samt tävlingsdel-
tagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, 
marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av 
digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till Egmonts produkter: tidningar, 
böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor. Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens 
tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster 
och produkter.Den rättsliga grunden för Egmonts behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa eller invända mot 
användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö eller gå till sidan www.egmont.se/personuppgifter. Vi ser 
helst att du först kontaktar oss om du har klagomål. Anser du att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost datainspektionen@datainspek-
tionen.se. Fullständiga villkor: www.dintidning.se/villkor. SE0046
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Nystart!Nystart!

» Lämna ifylld talong till oss i Näras monter på däck 9. Du betalar på plats och får ditt chakraarmband direkt. 
Kalendern kommer i brevlådan i november. 

Chakraarmband
Välj ditt chakraarmband på elastisk tråd 
bestående av 8 runda pärlor i vit onyx, 
lavasten eller hematit kombinerat med 
Bergkristall, Ametist, Sodalit, Aventurin, 
Kalcit, Tigeröga och Karneol.

+
Näras Änglakalender för hela 2020 +
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