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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.

Välkommen till 

För sjätte året i rad gör vi på tidningen Nära en 
härlig, andlig kryssning med Viking Line Cinde-
rella. Jag är så glad att du valt att åka med oss 
i år! Hjärtligt välkommen ombord, jag lovar att 
det ska bli ett riktigt magiskt dygn då vi bjuder 
på massor av spännande programpunkter.

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! Men vi bjuder också på nya, 
spännande namn som Gordana Biernat, 
Anu Rosentjärn, Vendela Cederholm, Sanna 
Nova Emilia och Ylva Jansson. 
Det blir föredrag, storseanser, meditation 
och musikunderhållning. Ett välfyllt, andligt 
smörgåsbord. Och det bästa av allt är att allt 
ingår i den resa du redan har betalt! Så nu 
är det bara för dig att välja ut det i programmet 
som känns mest intressant! 

Båten går från Stockholm till Mariehamn på 
Åland. Men tänk på att vi inte går iland! Båten 
ligger stilla en dryg timme måndag morgon, an-
nars är den i rörelse i fantastisk skärgårdsmiljö. 
Så glömt inte att titta ut då och då för att njuta 
av det vackra landskapet. 

Detta program visar var och vid vilka tider 
du möter våra andliga profiler. Här finns 
också en karta som talar om var på båten de 
olika lokalerna är belägna. Kom ihåg att alla 
programpunkter körs flera gånger, så 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! Och 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 
storseanserna 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 19-23 på söndagen och kl 8-14 
på måndagen. Du bokar och betalar en privat 
sittning hos respektive medium. Bokningslistor 
finns utanför utställarnas respektive rum.

På Plan 9 finner du också Näras egen 
monter där vi säljer böcker och andliga 
ting, ordnar boksigneringar och även säljer 
Nära-prenumeration till ett förmånligt pris. Ett 
riktigt bra kryssningserbjudande! Tiderna för allt 
spännande som sker i vår monter finner du där 
och de kommer även att ropas ut i högtalaren.

Kvällens härliga buffé dag 1 är indelad i fyra 
olika middagssittningar. Alla ombord har också 
fått besked om vilken sittning som gäller. Vi är 
tacksamma om du är där i tid! Det underlättar 
för alla.

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 per automatik. Håll koll på 
detta så att du inte missar någon föreläsning!

Jag önskar dig en riktigt trevlig resa!

Madeleine Walles
Grundare av Nära

näras
Kryssning!
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BENNY ROSENQVIST

Näras egen andliga profil. Han är ett känt 
medium som kommer att bjuda på möten 
med Andra sidan via sina storseanser 
(18-årsgräns). Men Benny håller även i 
meditationer föreläser om högkänslighet 
och ljusfolket på Andra sidan.

EWA OLSSON 

Skånska Ewa är inte bara ett väldigt duktigt 
medium, hon är otroligt rolig och underhållande 
att se och lyssna till. Ofta tar sig andevärldens 
besök form i hennes eget kroppsspråk! Ewa 
kommer att bjuda på spännande storseanser 
under kryssningen.

JAI THORNEL

Jai föreläser om hypnosens kraft. Med hypnos 
kan vi få tillgång till våra tidigare liv och mantran. 
Han pratar även om att Andlighet och vetenskap 
möts i kvantfysiken. Jai kommer även erbjuda 
en ny form av sittningar; "vägledande samtal via 
lagen om själens attraktion.

Våra andliga profiler

ANU ROSENTJÄRN

Anu har i 22 år jobbat 
med människor och 
utveckling på olika 
sätt. Hon har använt 
sina gåvor för att hjälpa 
folk med att få kontakt 
med nära och kära, 
med sexcoaching, 
prata med familjens 
husdjur, djup personlig 
utveckling, kurser, 
föreläsningar och 
sittningar. Hon 
hjälper folk att öka sitt 
medvetande och att 
släppa på blockeringar 
så att kärleken kan bli 
starkare, både inom 
oss och utom oss!

SVEN STIGART & 
KERSTIN UVNÄS 
MOBERG FRÅN 
CURA OF SWEDEN 

Sven föreläser om 
"Sömn, Stress & 
Alkohol", han är 
terapeut och har lång 
erfarenhet inom bero-
endebehandling. Sven 
ser hela människan 
och jobbar utifrån ett 
holistiskt perspektiv, 
hans ledord är att 
göra skillnad. 

Kerstin är Professor 
och läkare med 
inriktning på Oxytocin, 
välbefinnandets 
hormon, och har 
bland annat funnit 
att oxytocin dämpar 
smärta och oro, 
sänker blodtryck och 
minskar mängden 
stresshormoner hos 
bägge könen.

LAXTON GHOST SWEDEN

Fyra spökjägare bjuder på spännande                 
film- och ljudbevis på att andevärlden finns!

VENDELA CEDERHOLM

Vendela har i flera år medverkat i 
Det okända. Nu håller hon storseans 
(18-årsgräns) på vår kryssning.

SAMYA THORNEL

Samya lär dig följa hjärtats 
kraft och leva ett rikare liv! 
Hon föreläser med Lagen 
om själens attraktion. 
Samya kommer även 
erbjuda en ny form av 
sittningar; "vägledande 
samtal via lagen om 
själens attraktion.

EHVA LÖPP

Fantastiska Ehva lär dig 
automatskrift. Vi provar 
tillsammans! När du är 
uppkopplad och sätter 
pennan mot pappret 
är det inte längre du 
som styr din hand. 
Andevärlden skriver ner 
det som ska förmedlas.



6 7

Underhållning

HELENA-MAGDALENA 
IVEKRANS

Helena-Magdalena 
föreläser om astrologins 
spännande värld och 
håller en workshop om 
attraktionslagen och 
hjälper dig att aktivera 
ditt supermedvetande.

YLVA JANSSON

Feng shui-konsult 
som föreläser om just 
feng shui för ditt hem 
och din hälsa. Har du 
balans i ditt hem så 
mår själen bra!  

LEAH ALLÉN

Leah leder avslapp-
nande kristusmeditation 
och meditation för 
spegling i ljushjärtat

SANNA NOVA EMILIA

Föreläser om att mista 
ett barn och att med 
andevärldens hjälp 
vända sorgen till ljus 
och kärlek.

ANNA-LENA VIKSTRÖM

Känd sierska i Nära som hjälper läsare 
att hitta försvunna saker. Ombord på 
båten föreläser hon om hur du utvecklar 
din intuition. Hon håller även de berömda 
sessionerna i  skön änglameditation. 
Som sierska och medial vägledare 
jobbar Anna-Lena med änglarna som 
hjälp och vet hur du kan göra för att få 
änglabudskap.

SONJA ALDÉN 

Artisten Sonja 
Aldén underhåller 

och berör genom en 
musikalisk föreläsning 

om Meningen med 
livet. Sonja kommer 
också att sälja och 
signera sin senaste 

skiva som bär samma 
namn "Meningen med             

livet" ombord.

ANDERAS ÖSTERLUND

Mediet som du känner igen från Det okända håller storseans 
(18-årsgräns) samt föreläser om sin kontakt med Andra sidan.

GORDANA BIERNAT

Utvald av Oprah Winfrey till super 
soul teacher, en av 100 i världen! 
Föreläser om vägen till inre 
utveckling – Du är unik!

Andreas bjuder 
in andevärlden  
till storseanser.

Våra andliga profiler



Andreas Österlund
Glimtar av andevärlden – 
en inspirationsföreläsning
22.00-22.40 40 min
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AUDITORIET BANQUETTEN

Benny Rosenqvist
Högkänslighet
12.45-13.25 40 min

Anu Rosentjärn
Sex och andlighet
22.50-23.30 40 min

Anu Rosentjärn
Stå i din kraft
13.45-14.25 40 min

Ylva Jansson
Feng Shui för ditt hem och din hälsa
09.00-09.40 40 min

Ylva Jansson
Feng Shui för ditt hem och din hälsa
13.00-13.40 40 min

Anna-Lena Vikström
Utveckla din intuition
18.30-19.10 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift
09.00-09.40 40 min

Helena-Magdalena Ivekrans
Aktivera ditt högre medvetande 
& meditation
20.15-20.55 40 min

Leah Allén
Kristusmeditation
08.00-08.40 40 min

Samya Thornell
Lagen om själens attraktion
10.00-10.40 40 min

Helena-Magdalena Ivekrans 
Indigo - kristall- och diamantbarn
11.00-11.45 45 min

Gordana Biernat
Inre utveckling - du är unik!
21.10-21.50 40 min

Gordana Biernat
Vägen till inre utveckling - du är unik!
09.40-10.20 40 min

Gordana Biernat
Vägen till inre utveckling - du är unik!
12.00-12.40 40 min

Benny Rosenqvist
Morgonmeditation
07.00-07.30 30 min

Benny Rosenqvist
Morgonmeditation
07.40-08.10 30 min

Jai Thornell
Andlighet & vetenskap möts i kvantfysiken
22.00-22.40 40 min

Jai Thornell
Hypnosens kraft - en väg till ett tidigare liv
08.40-09.20 40 min

Anna-Lena Vikström
Utveckla din intuition
11.50-12.30 40 min

Sanna Nova Emilia
Jag vände sorgen efter mitt           
barn till ljus & kärlek
19.25-20.05 40 min

Sanna Nova Emilia
Jag vände sorgen efter mitt           
barn till ljus & kärlek
10.40-11.20 40 min

Sanna Nova Emilia
Jag vände sorgen efter mitt           
barn till ljus & kärlek
14.00-14.40 40 min

Ehva Löpp
Tanja, min vän från Andra sidan
10.40-11.20 40 min

SEAVIEW &  
VIKING BUFFET

Sittning 1 
18.00–20.00

Sittning 2
18.30-20.30

Sittning 3
20.30-22.30

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

Ewa Olsson
Storseans
18.15–19.00 45 min

Benny Rosenqvist
Högkänslighet
18.15-18.55 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift
18.30-19.10 40 min

Ehva Löpp
Lär dig automatskrift
22.10-22.50 40 min

Cura - Kerstin Uvnäs 
Moberg & Sven Stigart 
19.25-20.05 40 min

Cura - Kerstin Uvnäs 
Moberg & Sven Stigart 
11.00-11.45 45 min

Samya Thornell
Lagen om själens aktraktion
21.15-21.55 40 min

Vendela Cederholm
Storseans
12.00-12.45 45 min

Leah Allén
Meditation: Spegling i ljushjärtat
23.00-23.40 40 min

Helena-Magdalena Ivekrans
Astrologi – -se dina personliga egenskaper
09.00-09.40 40 min

Helena-Magdalena Ivekrans
Atraktionslagen – Lev din dröm 
13.00-13.40 40 min

Ylva Jansson
Feng Shui för ditt hem 
och din hälsa
20.20-21.00 40 min

Anna-Lena Vikström
Änglameditation
14.00-14.40 40 min

Laxton Ghost 
Fyra spökjägare jagar  
andar med teknikens hjälp 
19.15-19.55 40 min

Laxton Ghost 
Fyra spökjägare jagar  
andar med teknikens hjälp
21.10-21.50 40 min

Laxton Ghost 
Fyra spökjägare jagar  
andar med teknikens hjälp 
08.00-08.40 40 min

Laxton Ghost 
Fyra spökjägare jagar  
andar med teknikens hjälp
11.00-11.40 40 min

Ewa Olsson
Storseans
07.45-08.30 45 min

Sonja Aldén
Musikalsik föreläsning om 
Meningen med livet
22.50-23.50 1 h 

Benny Rosenqvist
Storseans
19.15-20.00 45 min

Benny Rosenqvist
Ljusfolket - livet på 
Andra sidan
21.10-21.50 40 min

Andreas Österlund
Storseans
20.10-20.55 45 min

Anna-Lena Vikström
Änglameditation
20.15-20.55 40 min

Anna-Lena Vikström
Änglameditation
23.05-23.45 40 min

Andreas Österlund
Storseans
09.00-09.45 45 min

Benny Rosenqvist
Ljusfolket - livet på 
Andra sidan
10.00-10.40 40 min

Vendela Cederholm
Storseans
22.00-22.45 45 min

Benny Rosenqvist
Storseans
11.00-11.45 45 min

Andreas Österlund
Glimtar av andevärlden – 
en inspirationsföreläsning
12.00-12.40 40 min

Anu Rosentjärn
Storseans
10.00-10.45 45 min

Ewa Olsson
Storseans
12.55-13.40 45 min

Sonja Aldén
Musikalsik föreläsning om 
Meningen med livet
13.55-14.45 50 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 19.00–23.00, dag 2 08.00–14.00

Forsättning på nästa sida

Mässa
Cecilia Rosenmåne - RosenmåneArt
Wisdomkeeper, Healer & Spirituell konstnär 
Trancehealing med budskap Försäljning av 
min egen orakelkortlek & Kristaller
www.rosenmane.se Välkommna! 
>> Ni hittar mig i rum: B20

Ängeln i Norr & Sanctuarium Ave Maria –
Anna-Stina & Bertil Lauri
En magisk värld. Helande konst och toner för 
själen. Shamaner, naturliga helare, medium 
och helande konstnärer.
>> 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

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

Forever Living
Vi erbjuder högkvalitativa produkter baserade 
på Aloe vera - för hud, hälsa och träning.
>> Ni hittar oss i rum: B21

Cura of Sweden 
Kom och prova Cura-täcket – ett tyngdtäcke - som är 
ett hjälpmedel för de som önskar bättre sömn. Tyngd-
täcken har använts i vården under drygt 10 år och nu 
finns de här på båten för försäljning till ett specialpris. 
Kom och besök oss så berättar vi mer.
>> Ni hittar oss i rum: B21

Vendela Cederholm - Akademin.net
Anmäl dig till en gratiskurs "Öppna dina sinnen" på 
webben eller "Rensa ditt hus" till båtpris. Låt Solkorten 
ge dig andlig inspiration under resan (båtpris 200:-) 
kom och prova! 
>> Ni hittar mig i rum: B32

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 mässan 
får du komma till vår monter och få presenter.
>> 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 

Änglahus
Pehr Trollsveden: Meditations-cd och böcker
Andreas Österlund: Meditations-cd, musik-cd och 
böcker. Änglahus Ingalill Engström: Anordnar kurser, 
föreläsningar,storseanser m.m. Försäljning av tarot och 
orakellekar m.m. www.änglahus.com
>> Ni hittar oss i rum: B32 

InsiktsPortalen
Välkommen till din insikt på nätet! Lär dig mer om 
Attraktionslagen, Meditation, Medium, Astrologi, 
Hållbarhet m.m. www.insiktsportalen.se
>> Ni hittar oss i rum: S22

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

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

Laxton Ghost
Kom och träffa Sveriges egna Ghost Busters som med 
teknikens hjälp spårar andar på hemsökta platser. I 
montern finns våra spännande produkter 
till försäljning. Välkomna!
>> 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 Rosenseriens 
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
Medium Ornella Nettelhed Almst
Ornella ger healing och vägledning under samtalet 
och du kan välja vad du önskar, tysnadsplikt så trygg 
kan du alltid vara. Kanaliserar eller lägger tarotkort,
säljer änglar som jag programmerar: tex om du 
önskar sova eller finna kärleken - kostnad 50kr 
Ljus och Kärlek.
>> Ni hittar mig i rum: B41

Helena Lindblom
Helena Lindblom, Internationellt Medium, Healer och 
författare. Medial vägledning från nära och kära i 
andevärlden, workshop – "Möt din Andliga Guide" och 
försäljning av böcker och cd-skivor. 
www.lindblomacademy.com
>> Ni hittar mig i rum: B41

Medium Anna Stomsi 
"Med Tillit, Ödmjukhet och Kunskap" Anna är certifie-
rat medium och arbetar med vägledning och seanser 
på traditionell, medial grund. Varmt välkommna! 
www.annastomsi.se
>> Ni hittar mig i rum: B42

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. 
www.catrine-axelsson-holistics.se 
Varmt välkomna!
>> Ni hittar mig i rum: B42

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

Christina Leifsdotter
Christina svarar på allt du undrar över eller är nyfiken 
på. Nuvarande livssituation? Tidigare liv? Korten visar 
det du behöver veta. I kontakt med andevärlden väljer 
du vem du vill komunicera med.
>> Ni hittar mig i rum: B50

Anu Rosentjärn
Anu har jobbat i 22 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

Nellie Andersson – Amorinas Medium
Jag heter Nellie Andersson, jag driver mitt egna förtag 
Amorinas Medium. Under mässan kommer jag att 
erbjuda Privatsittningar samt Medialt vägledande 
Samtal. www.amorinasmedium.se
>> 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

Perhr Trollsveden och Lennart Abrahamsson
Pehr och Lennart har mediala läsningar
>> Ni hittar mig i rum: B50

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: B50

Pamela Årman Gunnarsson
Jag heter Pamela Årman Gunnarsson och har jobbat 
som medium sedan 2003. De första åren med hjälp 
av ett sk Trollbord, som finns med på mässan. Jag 
kommunicerar med alla som vill på andra sidan. Du 
bestämmer om du vill ha vägledning genom en guide 
eller prata med någon som du saknar. Välkommen att 
besöka mig på kryssningen!
>> Ni hittar mig i rum: S31

Britt Algeröd Karlsson
Jag har något för både kropp och själ. Gör en frek-
vensanalys eller en BARS-behandling. Vägleder dig 
även via vanliga spelkort.
>> Ni hittar mig i rum: S31

Privata sittningar & healing
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AUDITORIET

WC

S11S22

B32 B21 B20

AU 2 AU 1

lobby

föreläsningssal

HALL

B41B42B50

S35 S34 S33 S32 S31 WC

WC

1

2

Försäljning Privata sittningar & healing

Däck nio

B41
» Ornella Nettelhed
» Helena Lindblom 

B42
» Medium Anna 

Stomsi
» Catrine Axelsson 

Holistic
» Medium Marita 

Jonsson

B50
» Christina Leifsdotter
» Anu Rosentjärn
» Anna Strandlind
» Cina
» Perhr Trollsveden 

och Lennart 
Abrahamsson

» Medium Ema
» Nellie Andersson – 

Amorinas Medium

B20
» Cecilia Rosenmåne - 

RosenmåneArt
» Ängeln i Norr & 
Sanctuarium Ave Maria 

B21
» Livsenergi
» Healing Crystals
» Cura of Sweden
» Forever Living

B32
» Spådam.se
» Änglahus
» Vendela Cederholm
» Vattumannen

S22
» DesignWerket
» Insiktsportalen
» Laxton Ghost
» Änglaportalen

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

I Lobby
» Näras monter 

S31
» Britt Algeröd Karlsson
» Pamela Årman Gunnarsson

S32
» Tinas medial vägledning
» Nina Holmgren
» Medium & healer 
Johanna & Palli

S33
» Crister Hela Dig
» Annette Wendin

S34
» Susanne Swantesson
» Annika Vikingsson

S35
» Minidragningar av 
respektive utställare

Privata sittningar & healing forts.

Mässa
Medium & healer Johanna & Palli
Erbjuder aurafoto med tolkning.
Kurser healing medium - i Alicante & på Island 
>> Ni hittar oss i rum: S32

Nina Holmgren – Hypnosterapeut och medium/
Healer och Intuitiv Coach
Erbjuder intuitiv coaching, mediala sittningar, avslapp-
ningshypnos och healing. www.helandekraft.com
>> Ni hittar oss i rum: S32

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: S32

Crister Hela Dig – i sinne, kropp och själ.
Crister Widengren är certifierat medium och 
Reiki Master. 
>> Ni hittar mig i rum: S33

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: S33

Susanne Swantesson 
Sierska och medium. Författare till Tarotkursboken: 
111 Stjärnor/läggningar för tarot och andra kort.
www.in-flow.se
>> Ni hittar mig i rum: S34

Annika Vikingsson
Medial Vägledning/Tarot-Healing 15 min.
Försäljning av konst och böcker.
Hemsida. www.annikaw.se
>> Ni hittar oss i rum: S34

>> I S35 kommer ett antal minidragningar att 
hållas som bokas hos respektive utställare.

Jai Thornell
Medial vägledning med tarot och coachande samtal. 
Jai håller privata sessioner i sin hytt. 
>> Välkomna att boka tid i Lobbyn på söndagen 
klockan 19.00 vid mässans öppning och på 
måndagen klockan 06.30. Först till kvarn!

Samya Thornell
Livscoaching och Medial vägledning med tarot. 
Samaya håller privata sessioner i sin hytt.
>> Välkomna att boka tid i Lobbyn på söndagen 
klockan 19.00 vid mässans öppning och på 
måndagen klockan 06.30. Först till kvarn!

Ewa Olsson
Ewa håller privata sittningar i sin hytt. 
Bokning i mån av plats. 
>> Välkomna att boka tid i Lobbyn på söndagen 
klockan 19.00 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 19.00 vid mässans öppning och på 
måndagen klockan 06.30. Först till kvarn!
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Erbjudandet gäller t.o.m. 15 november 2018. Första bokningsdag är 15 oktober 2018.  
Vill du boka plats som utställare i mässan ring 08-692 01 00 eller mejla event@egmont.se

på hyttpriset  
om du bokar före  

15 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: Nära VIP 

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

13 –14 oktober
2019

Första 
bokningsdag:

15 oktober 
2018

AURQNA

AURRNA

Jag är redan prenumerant och 
vill förlänga min prenumeration.Ja tack! Jag vill få 10 nr av Nära för bara 400 kr 

och får drömfångarhänget och änglakalendern 2019 på köpet! 

Ja tack! Jag vill få 5 nr av Nära för bara 200 kr 
och får drömfångarhänget och änglakalendern 2019 på köpet! 

Namn

Adress

Postnr/Ort

E-mail

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 tävlings-
deltagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobilnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, informa-
tion, 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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Ditt välbefinnande 

i vardagen

Allt om 
and lighet

MEDIUMTa  hjälp  av  ett

BENNY lär 

dig pendling

Nr 1 2016 64,90 KR, 74,90 NOK, 8,90 EUR

Andlighet och Heavy metal:

Magnus Rosén läker 

världen med toner

ANDLIGA

PROFILER

33

Nytt medium i

”Det okända”

ANDREAS 

ÖSTERLUND

HÄLSO-

smoothies 

för vuxna och barn
Möt andevärlden 

genom 

TROLLBORD! 

mindfulne
ss

mindfulne
ssVårdcentralen 

som erbjuder

SKRATT-

inspiratören 

Ankis bästa tips för 

ett glädjefyllt år!

Nystart!Nystart!

» Lämna ifylld talong till oss i Näras monter på däck 9. Du betalar på plats och 
får då din första tidning och drömfångarhänget. Kalendern kommer i brevlådan i november. 

Silverpläterat chakra- 
hänge utan extra kostnad!
Hänge i form av drömfångare, 7 chakra- 
stenar. Höjd 40 mm inklusive ögla. Ordet 
chakra kommer från Indiens uråldriga 
språk sanskrit och betyder livsenergin 
”hjul av virvlande energi”. 

+
Näras Änglakalender för hela 2019. +
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