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Tema kryssning 1:

BUDSKAP FRÅN
ANDEVÄRLDEN

Ring Viking Line

08-452 40 00

Uppge bokningskod:

”NaraAnde”
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Vi
ses på
båten!

BENNY ROSENQVIST

Benny har storseans
(18-årsgräns), guidad meditation samt föreläser om ”Andevärlden hälsar på i drömmen”
och ”Så lång tid tar det innan
en spådom slår in”.

ANNA -LENA
VIKSTRÖM

Anna-Lena har storseans
(18-årsgräns) och föreläser
om änglar och lär ut
hur du gör för att lita
på din intuition.

Boka
båda resorna
och upplev Näras
andliga kryssningar under
två dygn!

TONY IRVING

Föreläser om ”Från utsidan till
insidan – om inre skönhet och
ekologiska hudvårdsprodukter”. Dessutom har du möjlighet att släppa loss energierna i
Tonys danskurs!

ALLT DETTA INGÅR:

• Kryssning med boende
på Viking Cinderella.
• Hela vårt andliga
program, inklusive
storseanser.
• Buffémåltid inklusive

vin,öl, läsk och kaffe.
• Stor frukostbuffé.
• Mässa med utställare
som säljer andliga ting
samt erbjuder privata
sittningar och healing.

HELENA-MAGDALENA
IVEKRANS-NÄTT

År 2023 gör vi två kryssningar med olika inriktningar tillsammans med
Viking Cinderella. Välj den som passar dig bäst eller följ med på båda! Den
8–9 oktober har programmet temat Budskap från andevärlden. Det innebär att
vi fokuserar på föreläsningar om Andra sidan, spådomar och medial utveckling.
Och så har vi extra många storseanser och privata sittningar. Varmt välkommen!
Datum: 8- 9 oktober 2023.
Fartyget avgår 17.00 från Stockholm.
Pris: Från 995 kr per person.
Bokning: Direkt hos Viking Line,
08-452 40 00 eller på: www.vikingline.se
Uppge bokningskod ”NARAANDE”.
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Frågor om kryssningen:
johanna.dahl@egmont.se
eller 0765-45 24 66 (mån–fre 9–17)
Boka som utställare:
johanna.dahl@egmont.se
eller 0765-45 24 66 (mån–fre 9–17)

Anslutningsbuss: För 390 kr t/r kan
du åka med Viking Lines anslutningsbuss från ett 60-tal orter direkt till
fartyget i Stockholm. Boka buss hos
Viking Line när du bokar din resa!

www.tidningennara.se

Föreläser om Andra sidan och
hur andar kan kommunicera
med oss. Dessutom håller Helena-Magdalena workshopen ”Lär
dig kanalisera”.

ANNA STRANDLIND

Föreläser om”Förstå hur andevärlden kommunicerar med
dig via dina sinnen” och ”Lär dig
djurens språk”. Anna erbjuder
privata sittningar på mässan.

www.tidningennara.se

EWA OLSSON

Mediet Ewa Olssons storseans (18-årsgräns) bjuder
alltid på skratt och en nära
kontakt med andevärlden.
Ewa erbjuder även privata
sittningar.

TANJA DYREDAND

Möt Tanja som föreläser om
shamanism och stjärnsjälar,
samt håller energimedicinska
trumresan ”Nå Akasha-arkiven & din guide”. Tanja signerar även sin nya bok.

BJÖRN DAHLMAN

Björn har uppträtt som clown
på barnfängelser. Han växte upp
med reiki som en naturlig del
av tillvaron och ser paralleller
mellan healing och clowneri.
Hör Björn föreläsa om skrattets
läkande kraft.

ANNA STOMSI

Anna Stomsi är känd från
tv-programmet Svenska medium.
På kryssningen håller hon
storseans (18-årsgräns), och föreläser om automatskrift och hur
du kan utveckla din medialitet.

PIA J STENGARD

Pia tar dig med in i kiromantins/
handläsningens spännande
värld. Hör henne berätta om
hur hon läser och tolkar händer
och lär dig grundbetydelserna
av de vanligaste linjerna.

CAMILLA ELFVING

Camilla håller storseans
(18-årsgräns), samt föreläser
om ”Mitt liv med andevärlden” och om ”Mediumförbundet – vi behöver
dig som medium”.
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