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Efter två års pandemiuppehåll är det nu äntligen dags för tidningen Näras andliga 
kryssning med Viking Cinderella. Som vi har längtat! Detta är den tionde  
kryssningen vi gör med er läsare och jag är jätteglad att du valt att åka med.  
Det kommer att bli ett magiskt dygn då du bjuds på massor av spännande möten.  
I år innehåller vårt föreläsarprogram fler andliga profiler än någonsin tidigare!

Näras egna profiler är förstås med. Du möter Benny, Ewa, Helena-Magdalena, Pierre, 
Anna-Lena, Jai, Tanja och Anna. Dessutom många andra härliga personer som vi skrivit 
om i Nära genom åren. Årets artist är den fantastiska sångerskan  
Susanne Alfvengren, så missa inte chansen att lyssna på hennes vackra sång och fina 
texter. Vårt program är en spännande blandning av 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.

Programmet du håller i din hand visar var och vid vilka tider du kan möta våra 
föreläsare. Här finns också en karta som talar om var på båten de olika lokalerna är 
belägna. De flesta programpunkter körs flera gånger. Skulle det vara fullt när du kommer 
till lokalen, eller om en föreläsning krockar med din bokning i buffén, har du då en ny 
chans vid ett annat tillfälle. Men 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 storseanserna har åldersgräns 18 år.

Vi har en mässa ombord med härliga utställare samt medier som ordnar privata 
sittningar. Här i programmet finns en förteckning över var du finner dem. Mässan hålls 
på plan 9. 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, kristaller och andliga ting, samt ordnar boksigneringar och säljer 
Nära-prenumeration till ett mycket förmånligt pris. 

Söndagskvällens buffé är indelad i fyra sittningar och alla resenärer har fått besked om 
vilken sittning som gäller. Se till att vara där i tid! Då kan alla njuta av maten i lugn och ro.

Tänk på att vårt program följer svensk tid! Eftersom vi går  
in på finskt vatten under kryssningen (en timme före svensk)

Madeleine Walles
Grundare av Nära

Frukost ingår  
 och serveras  

kl 06.30-09.30  
på måndag.

Jag önskar dig en riktigt trevlig resa. 
Vi ses ombord på Viking Cinderella!

Välkommen till näras
✦ 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.
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SLOT MACHINES
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Däck 9

Däck 8

Däck 7

Hitta  
ombord

Övriga lokaler:

Taxfree:  däck 7

Pub däck 7

Viking Buffé: däck 8 

Seaview:  däck 8

Näras monter:  däck 9

Mässutställning:  däck 9

Lokalerna för de andliga 
profilernas föreläsningar:

Melody:  däck 7

Banquetten:  däck 8

Etage: däck 8

Auditoriet:  däck 9

S11:  däck 9

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

Bra att veta
Andliga kryssning! ✦ Du bokar privata sittningar i mässut-

ställningen. 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.
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Våra andliga profiler

BENNY ROSENQVIST

Benny håller storseanser (18-årsgräns), 
meditation samt föreläser om medialitet, 
intuition och drömmar. Han signerar böcker 
och laddar kristaller i Näras monter samt 
spelar in livepodd med Helena-Magdalena.

EWA OLSSON

Mediet Ewa Olssons storseans 
(18-årsgräns) bjuder alltid på 
skratt och en nära kontakt med 
andevärlden. Ewa kommer även 
att erbjuda privatsittningar.

ANNA STRANDLIND

Anna föreläser om djur-
kommunikation och hur vi 
kommunicerar med universum 
och våra änglar. Dessutom håller 
hon på storseans (18-årsgräns) 
och har privata sittningar.

JOHANNA & PALLI

Medierna Johanna & Palli håller 
föreläsning tillsammans och lär 
dig att ge healing med hjälp av 
guiderna.

CECILIA ROSENMÅNE

En spirituell konstnär, författare 
och healer. En andlig inspiratör 
som vandrar den shamanska 
vägen i kärlekens tecken. 
Cecilia bjuder på en intuitiv 
trumresa där du får möta 
dig själv och din själ genom 
ljudets helande vibration.

HELENA-MAGDALENA 
IVEKRANS-NÄTT

Föreläser om attraktionslagen (lär 
dig använda tankens kraft) samt 
om astrologi (lär känna dig själv). 
Helena-Magdalena leder också 
musikmeditation med skön 
mantrasång och yoga flow. Inget 
ombyte krävs.

HELENE VIRRO

Spiritualistisk healer och 
kinesiolog. Föreläser om sin 
healingförmåga och håller 
workshop om att flytta sin aura, 
göra en chakrabalansering och 
sätta skydd för sin energi. Ger 
även behandlingar ombord.

HELENA LINDBLOM

Detta internationella medium 
bjuder oss på spännande stor-
seanser (18-årsgräns). Dessutom 
föreläser Helena om ”Ande-
världens filosofi om vår andliga 
utveckling”.

PIERRE HASSELBRANDT

Pierre är medium och författare. Han är aktuell med 
en ny bok om mediala barn och det är bokrelease 
på båten. Pierre föreläser om samma ämne och 
säljer och signerar sin nya bok i mässan.
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Våra andliga profiler

UNDERHÅLLNING!

ANNA-LENA VIKSTRÖM

Näras duktiga fjärrskådare 
Anna-Lena från Norrland 
föreläser om lappländsk 
shamanism. Hon lär även 
ut hur du kan utveckla din 
mediala förmåga och hur 
du utvecklar din healande 
förmåga.

MARIANNE DANIELSSON

Medium som utför husrens-
ningar. Marianne föreläser om 
hur det arbetet går till och hur vi 
får goda energier i vår bostad. 
Erbjuder även privata sittningar.

LENA FORSSLUND

Efter ett qigong-pass befinner sig 
Lena i ett inre rum av välbehag 
och den magiska känslan vill hon 
gärna dela med flera. Lena lär ut 
långsamma, enkla övningar som 
ger inre styrka. Inget ombyte krävs.

TANJA DYREDAND

Tanja är ny profil i Nära och 
 kommer att hålla spännande 
föredrag om hur du hittar ditt 
inre kraftdjur genom shamansk 
healing samt ge kristall-healing 
genom klangskålar.

MARIA NILSSON

Maria (Yogamedmig), är 
yogalärare, trädgårdsmästare, 
författare och inspiratör. I sitt 
föredrag delar Maria med sig av 
sina tankar om hur vi kan öka 
vårt välmående och få vår insida 
att blomstra. Du bjuds också på 
några enkla yogaövningar.

ANU ROSENTJÄRN

Anu som vi känner igen från 
tv-programmet "Det okända" 
håller storseans (18-årsgräns) 
samt föreläser om lycka. 
Dessutom erbjuder Anu 
privata sittningar.

SPÖKPODDEN

Fredrik Kopp och Oscar 
Panizza driver tillsammans den 
populära podcasten ”Spök-
podden”. På båten kommer de 
att spela in ett podcast- 
avsnitt live och de intervjuar 
även ett flertal andliga gäster.

SARACLAES SCHMIDT

SaraClaes inspirerar på 
båten med föreläsningen 
”Från man till människa” 
som handlar om ett an-
norlunda sätt att vara, om 
normer och värderingar som 
styr våra liv. 

SUSANNE ALFVENGREN

Den gotländska, folkkära artisten 
bjuder på gamla hits som vi känner 
väl. Samt nyare musik med andligt 
budskap, som sången ”Nära” och 
”Du är älskad där du går” som hon 

tävlat med i Melodifestivalen.
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AUDITORIET BANQUETTEN

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

ETAGE MELODY S11

Schema

20.50-21.30 40 min
Anu Rosentjärn:  
Storseans

17.15-17.55 40 min
Helene Virro
Min healingförmåga

18.05-18.55 50 min
Pierre Hasselbrandt
Mediala barn

10.25-11.05 40 min
Tanja Dyredand
Kristallhealing med  
klangskålar

11.15-11.55 40 min
Cecilia Rosenmåne
Trumresor

22.35-23.05 40 min
Helene Virro
Min healingförmåga

19.00-19.40 40 min
Tanja Dyredand
Shamansk healing  
- möt ditt kraftdjur

20.50-21.35 45 min
Helena Lindblom  
Storseans

21.10-21.50 40 min
Lena Forsslund
Qiqong – meditativa  
rörelser på golvet

19.15-19.55 40 min
Lena Forsslund  
Qiqong – meditativa rörelser på golvet 

20.05-20.55 40 min
Spökpodden 
Livepodd

09.55-10.35 40 min
Lena Forsslund:  
Qiqong – meditativa rörelser på golvet

11.35-12.15 40 min
Lena Forsslund 
Qiqong – meditativa rörelser på golvet

17.15-17.55 40 min
Anna-Lena Vikström
Lappländsk shamanism

08.10-09.00 50 min
Pierre Hasselbrandt
Mediala barn

17.15-18.00 45 min
Johanna & Palli
Lär dig healing med hjälp av guider

20.10-20-50 40 min
Maria Nilsson
Odla din inre trädgård 

07.45-08.25 40 min
Maria Nilsson
Odla din inre trädgård

23.05-00.00 55 min
Susanne Alfvengren
Sång 

09.20-10.20 60 min
Susanne Alfvengren
Sång 

07.20-08.20 60 min
Johanna & Palli
Lär dig healing med  
hjälp av guider

09.20-10.00 40 min
Tanja Dyredand
Shamansk healing  
- möt ditt kraftdjur

19.05-19.45 40 min
Cecilia Rosenmåne
Trumresor 

19.10-19.50 40 min
SaraClaes Schmidt
Från man till människa

12.20-13.05 45 min
Johanna & Palli
Lär dig healing med hjälp 
av guider

11.35-12.15 40 min
Anna-Lena Vikström
Utveckla din mediala 
förmåga

07.20-08.00 40 min
Anna-Lena Vikström
Utveckla din mediala 
förmåga

10.40-11.20 40 min
Anna-Lena Vikström
Utveckla din healande 
förmåga

17.15-18.00 45 min  
Ewa Olsson
Storseans

12.25-13.05 40 min
Anu Rosentjärn
Att vara lycklig

AUDITORIET DÄCK 9 BANQUETTEN DÄCK 8ETAGE DÄCK 8 MELODY DÄCK 7 S11 DÄCK 9

07.45-08.30 45 min
Ewa Olsson
Storseans

08.35-09.15 40 min
Anna Strandlind
Så fungerar  
djurkommunikation

12.10-12.55 45 min
Helena Lindblom
Andevärldens filosofi  
om vår andliga värld

10.45-11.25 40 min
Anna Strandlind
Hur vi kommunicerar med  
universum och våra änglar

12.25-13.10 45 min
Ewa Olsson
Storseans

12.00-12.40 40 min
Helene Virro
Workshop  
- Chakrabalansering

08.30-09.10 40 min
Helene Virro  
Chakrabalansering

08.10-08.50 40 min
SaraClaes Schmidt 
Från man till människa

18.10-18.50 40 min
Helena Magdalena I-N 
Astrologins visdom

09.05-09.45 40 min
Helena-Magdalena I-N 
Kristaller, attraktionslagen & magi

09.30-10.10 40 min
Marianne Danielsson 
Så fungerar en husrensning

08.55-09.40 45 min
Benny Rosenqvist
Storseans

10.45-11.15 30 min
Benny Rosenqvist  
Helena-Magdalena I-N 
Livepodd

21.50-22.30 40 min
Helena -Magdalena I-N 
Mantrasång med yoga flow

22.40-23.20 40 min
Cecilia Rosenmåne 
Trumresor

23.15-23.55 40 min
Tanja Dyredand: Kristallhealing

11.35-12.05 40 min
Helena-Magdalena I-N 
Mantrasång med yoga flow

07.00-07.30 30 min
Benny Rosenqvist
Morgonmeditation

22.10-22.55 45 min
Benny Rosenqvist
Storseans

18.15-19.00 45 min
Benny Rosenqvist
Storseans

09.55-10.35 40 min
Helena Lindblom 
Storseans

19.55-20.40 45 min
Anna Strandlind
Storseans

SEAVIEW & THE BUFFET
DÄCK 8
Sittning 1 
17.30

Sittning 2
18.30
 

Sittning 3
20.00

Sittning 4
20.30

Frukost:  
06.30-09.30

OBS!  
Kom ihåg att  

vårt program följer  
svensk tid hela  

vägen.

21.45-22.25 45 min
Marianne Danielsson 
Så fungerar en husrensning

17

07

08

09

10

11

12

13

KL

LOKAL ► ► ►

SÖNDAG

MÅNDAG

KL

18

19

20

21

22

23

Brunch/Lunch 
Går att köpa till

NÄRAS MONTER DÄCK 9
I montern finns schema 
för när du kan träffa Näras 
profiler.
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MässaMässa Öppettider: dag 1: 17.30-23.00 dag 2: 08.00-13.00

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

Lindblom Academy
Försäljning av andliga böcker och cd-skivor, tarotkort 
med mera. Massor med bra mässpriser! 
Ni hittar oss i rum: B21

Kompani Kolibri
Noga utvalda smycken, rökelse, accessoarer och 
böcker. Konst och hantverk, tillverkade hållbart och 
med kvalitet, ofta av kvinnor. Butik och event i Gamla 
stan i Stockholm. www.kompanikolibri.se, Instagram 
och Facebook: @kompanikolibri 
Ni hittar oss i rum: B21

Wearmyyoga – allt för dig & din yoga
WMY erbjuder bekväma och sköna plagg samt unika 
yogatillbehör. Vårt engagemang för hållbarhet är cen-
tralt och det vi står för som varumärke – hållbarhet är 
viktigt för oss! Välkommen! www.wearmyyoga.se
Du hittar oss i rum: B21

Dot Shot!
Dot shot! är världens första gurkmejashot baserad på 
vattenlöslig curcumin från gurkmeja. Den påverkar 
immunsystemet, rörligheten, träning och din hud  
positivt. Välkommen till oss för smakprover och 
försäljning! 
Du hittar oss i rum: B21

Vattumannen
Vattumannen erbjuder tarotkort, orakelkort, böcker, 
rökelse, stenar, singing bowls med mera till fina mäss-
priser.  Välkommen till Vattumannen, en magisk butik i 
Stockholm. Webbshop www.vattumannen.se
Ni hittar oss i rum: B32

Spådam.se
Våra åtta 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 bland annat healing, 
spådom och tarotläggning av Sveriges största nätverk 
av medium. Vi har över 40 certifierade medium i vårt 
team. Kom till vår monter och få presenter.
Du hittar oss i rum: B32

PAZ by Julia
Varmt välkommen till Paz by Julia, en spirituell oas 
med butik online och i Göteborg. Hos oss hittar du ett 
personligt och noga utvalt sortiment med kristaller, 
stenar, rökelser, kortlekar, smycken och mycket mer. 
Hoppas vi ses! www.pazbyjulia.se
Du hittar oss i rum: B32

Försäljning Privata sittningar & healing
Espíritu Santo 
Välkommen att prova en helt ny sensorisk rökelse från 
Sydamerika. Naturlig och handgjord av riktiga  
blommor, örter och hartser. Vad behöver du; 
energirening, försvar eller spirituell kontakt?  
Ni hittar oss i rum: S32

Tanja Dyredand
Träffa Tanja, ny Nära-profil, och få hennes nya bok 
"Magi för Själen" signerad på plats. Hon ger även 
shamansk rensning och healing samt ger tips på 
vardagsmagiska self-love-stunder. Välkommen! 
Ni hittar mig i rum: B42

Cecilia Rosenmåne
Andlig inspiratör, spirituell konstnär och healer som 
vandrar den shamanska vägen sedan många år. 
Försäljning av trummor, Rosenmånes healing och 
magikortlek. www.rosenmane.se 
Du hittar mig i rum: B42

Spökpodden
Vi kommer att intervjua profiler och resenärer under 
resan. Kom till vår monter och hälsa på oss! Har du en 
unik story så kanske just du får vara med i vår podd! 
Ni hittar oss i rum: B42

Trollsveden
Vi kommer att sälja våra produkter, böcker och 
tarotkort, pendlar, kristallkulor, kanioljor med mera. Vi 
erbjuder även kursverksamhet www.trollsveden.com
Ni hittar oss i rum: S22

Kropp & Själ
Örtkvinnan och healern Sophie Andersson ger 
universiell healing med läkande samtal både på plats 
och distans. Odlar, torkar och tillverkar läkeörtsteer för 
olika sorters besvär. Min kraft säger att vi ska använda 
oss av naturens gåvor. Välkommen att köpa läkeörts-
teer hos mig! www.kropposjal.nu
Du hittar mig i rum: S22

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

Forever Living
Forevers produkter uppskattas av miljoner människor 
över hela världen och säljs via återförsäljare i över 
160 länder. Alla produkter i Forevers breda sortiment 
är framtagna med kärlek och omtanke för att ge dig 
högsta kvalitet. Våra produkter har Aloe Vera som 
bas. Välkomna! 
Ni hittar oss i rum: S22

Pierre Hesselbrandt - Allround Spirit Sv AB 
Medium, författare och föreläsare. Profil i Nära samt 
känd från tv-programmet "Det okända". Har bokpre-
miär på kryssningen med den tredje boken "Mediala 
Barn - Bejaka ungas förmåga". Varmt välkommen att 
få din bok signerad. www.allroundspirit.com
Ni hittar mig: Bredvid Näras monter

Anna Strandlind
Medium, vägledare, djurkommunikatör, healer och 
föreläsare. Profil i Nära och personalchef/medium på 
www.tarotguiderna.se. Erbjuder sittningar, vägledning 
och ger änglahealing. www.believeanna.se
Ni hittar mig i rum: B41

Mediala sinnen i Södertälje 
Jag heter Zhenita Philipson och kommer ge medial 
vägledning med mina orakelkort. Jag kanaliserar 
budskap genom att få till mig ord och bilder som jag 
tillsammans med korten tolkar. Varmt välkomna till min 
monter. 
Ni hittar oss I rum: B50

Anu Rosentjärn
Anu kanaliserar och ger healing och löser upp block-
eringar så att du kan komma vidare. Har du frågor så 
får du svar. Pratar med djur, Andra sidan och guider. 
Vi ska leva i balans och kärlek. Varmt välkomna! 
Ni hittar mig i rum: B50

Marianne Danielsson
Mediet och healern Marianne Danielsson är mycket 
uppskattad för sin varma personlighet och utstrålning. 
Hon utför medial vägledning, har andekontakt, kurser, 
föreläsningar, utför husrensningar samt håller seanser. 
Varmt välkommen!  
Ni hittar mig i rum: B50

Kina Bergman
Kina hjälper människor att uppleva större frihet genom 
att lösa upp blockeringar. Prova på Freeblocking®-
metoden hos Kina. www.kinabergman.com/se/
Ni hittar mig i rum: B50

Helene Virro
Spiritualistisk healer och kinesiolog sedan 30 år 
tillbaka. Helene har en medfödd förmåga och ett 
fantastiskt team på Andra sidan som hjälp. Hon 
arbetar oftast på distans men under kryssningen 
har du möjlighet att få ta del av hennes och teamets 
gemensamma hjälp. Varmt välkommen !
Ni hittar mig i rum: S31

Johanna & Palli
Erbjuder aurafoto med tolkning på plats. Har healing- 
och mediumkurser i Bollebygd, Alicante eller följ med 
oss till magiska Stonehenge och Island. 
Ni hittar oss i rum: S31

Lotta & Barbro
Vi erbjuder astrologisk konsultation där vi läser ditt 
födelsehoroskop med sol, månen och ascendenten 
(ta reda på när du är född, dvs dag, exakt tidpunkt 
och plats). Lotta Sjöberg ger tarotläsning, Barbro 
Geschwind tar ditt aurafoto och tolkar det. Hjärtligt 
välkomna till oss.
Ni hittar oss i rum: S32

JordLjus 
Erbjuder energibehandling, healing och uppstigningsener-
gier enligt ASK-metoden (Ande-Själ-Kropp), hypnos med 
tidigare liv-terapi, samtalsterapi samt solfeggio-healing 
med stämgafflar. Har över 40 års erfarenhet av arbete som 
distrikts- och psykiatrisjuksköterska. Välkommen till Riitta-
Liisa! www.jordljus.se
Ni hittar mig i rum: S32

Catrine Axelsson Holistics
Catrine erbjuder medial vägledning i automatskrift. Med stor 
ödmjukhet och respekt får du kontakt med dina guider och 
nära och kära på Andra sidan. Deras budskap förmedlas di-
rekt ner i skrift, så att du kan ta med det hem och läsa i lugn 
och ro. Varmt välkomna! www.catrine-axelsson-holistics.se
Ni hittar mig i rum: S34

Marita Jonsson Månstråle
Certifierad medium som läser tarotkort med änglarna. Har 
kontakt med andevärlden och är djurkommunikatör. Kontakt: 
medium.marita@telia.com
Ni hittar mig i rum: S34

Reikibehandling
Cecilia Häckner är reikimaster och arbetar med behand-
lingar, inte utbildningar. Tar emot i Söders mötesrum på 
Södermalm i Stockholm. Prova på Reiki här på kryssningen, 
en av Skatteverket godkänd friskvårdsmetod, framför allt för 
stressreducering men kan också lindra besvär.
Ni hittar mig i rum: S33

Annette Wendin
Annette är Certified Advanced Theta Healing Practitioner TM. 
Löser dina energimässiga blockeringar och hjälper dig bli fri 
från fobier, löser trauman från detta och tidigare liv, frigör dig 
från destruktiva mönster så att du vågar stå i din fulla kraft.
Ni hittar mig i rum: S33 

Ewa Olsson
Ewa håller privata sittningar i sin hytt. Välkomna att boka tid 
vid Ewas roll-up, utanför AU2 på söndagen klockan 17.30 vid 
mässans öppning och på måndagen klockan 06.30.  
Först till kvarn!
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skyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost imy@imy.se. Fullständiga villkor: www.dintidning.se/villkor.  SE0096

från

Jag är redan prenumerant och 
vill förlänga min prenumeration.

Prova
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220000  kkrr
+ ett yogahalsband

AVSGNA

JA TACK! Jag vill prenumerera på 12 nr av Nära  
och får ett yogahalsband på köpet. AVSHNA

JA TACK! Jag vill prenumerera på 12 nr av Nära  
plus ett extra nummer istället för ett yogahalsband

Eventerbjudande! 

AVSFNA 

JA TACK! Jag vill prenumerera på 6 nr av Nära  
för endast 200 kr och får ett extra nummer i stället för Japamala

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

E-mail:

Mobilnr:

Erbjudandet gäller inom Sverige t o m  2022-01-31 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 tävlingsdeltagande, 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 
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Lämna ifylld talong till oss i Näras monter på däck 9.  
Du betalar på plats och får ditt yogahalsband direkt.
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SPÅDOM
”Hur länge ska jag  

vänta innan den slår in?”

Fick livskraften tillbaka 
med hjälp av healing
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DET SPÖKAR PÅ DEN GAMLA PRÄSTGÅRDEN!

Örtmagi!
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CHAKRA-GUIDE

Din guide till
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motorsport till  

medial coach
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Så kan du använda  
dig av naturens visdom
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 andlighet och inre välbefinnande  

Försäljning Privata sittningar & healing
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