
www.tidningennara.sewww.tidningennara.se16 17

EWA OLSSON
Mediet Ewa Olssons stor- 
seans (18-årsgräns) bjuder  
alltid på skratt och en nära  
kontakt med andevärlden. 

Ewa erbjuder även  
privata sittningar.

MARIA NILSSON
Maria håller yoga på stol, 

enkla yogaövningar för alla 
med avslappnande medita-

tion. Maria har dessutom det 
energihöjande föredraget 

”Blomma ut i alla dina färger  – 
en resa genom våra chakran”. 

FREDRIK CAMP
Fredrik föreläser om resan 

han gjort från bankman till 
medium och om hur han fick 

ett  andligt uppvaknande. 
Dessutom bjuder han på 

föreläsning om ”Healingens 
magiska kraft”.

VANYA MÅRTENS
Kristallrummets grundare Vanya  

håller workshoppen ” Finn kris-
tallen som ger dig mest energi” 

och föreläser om kristaller  
som ger dig nycklar till  
närvaro i din vardag.

TINA ADI KARMSTEN 
Tina bjuder på magiska  

gongbad! Låt energierna  
läka dig i rofyllda ljud- 

meditationer. Tina finns också  
på plats på mässan där hon 

erbjuder klangmassage.

ELIN HJERTQVIST 
Elin är en av Sveriges ledande 
grossister inom kristaller och 
handplockar sina stenar runt 
om i världen. Elin föreläser om 
”Från ursprung till slutkund –  

så värnar vi om naturens 
 resurser” . 

JAI THORNELL 
Jai föreläser om hur  

andlighet och modern 
vetenskap hänger samman 

samt om hypnosterapi  
och tidigare liv.

EMILIA LÖF KARLSSON
Emilia, utsedd till ”Årets yogalä-

rare 2020”, bjuder på ”Silent 
Yoga Sweden” där du blir gui-
dad av Emilia i ett par trådlösa 

hörlurar under yogapasset. Alla 
nivåer är välkomna!

• 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.

ALLT DETTA INGÅR

xx–xx xxxx 2023     

mellan Stockholm och Åland  (Avgång kl 17, Stockholm)

Datum: 9-10 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 ”NARAYOGA”.
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 anslutnings-
buss från ett 60-tal orter direkt till  
fartyget i Stockholm. Boka buss hos  
Viking Line när du bokar din resa!
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År 2023 gör vi två kryssningar med olika inriktningar 
tillsammans med Viking Cinderella.  Den 9–10 oktober  
har programmet temat Vägen till inre välbefinnande.  
Det innebär att vi fokuserar på föreläsningar om healing, 
meditation, och personlig utveckling. Självklart har vi även 
storseanser och privata sittningar. Varmt välkommen!

ANDLIGA            KRYSSNING! 
Följ   med  på  Näras
9–10  

okt 2023   

xzx-
zx

  
Mellan Stockholm och Åland  

TANJA DYREDAND 
Tanja bjuder på skrattyoga, 

meditation för chakrabalans, 
soundhealing & egenmas-

sage av ayurvediska marma-
punkter! Tanja signerar  

även sin nya bok.

TONY IRVING
Föreläser om ”Från utsidan till 
insidan – om inre skönhet och 

ekologiska hudvårdspro- 
dukter”. Dessutom har du  
möjlighet att släppa loss  

energierna i Tonys 
 danskurs! 

BENNY ROSENQVIST
Benny bjuder på storseans och 

guidad meditation. Healar 
publiken och föreläser om 

healing, samt håller föredra-
gen ”Lita på din positiva kraft” 
och ”Nu är det kvinnornas tid”.

Vi ses på båten!

ANNA STRANDLIND 
Anna föreläser om attraktions-

lagen och dina sinnen och 
”Skapa god inre hälsa genom att 
förstå själ, intellekt och kropp”. 

Anna erbjuder även privata  
sittningar på mässan.

HELENA-MAGDALENA 
IVEKRANS-NÄTT

Helena-Magdalena föreläser 
om ”Hitta ditt livs högre syfte 

med astrologin” och om hur du 
kan leva ett liv i frihet med hjälp 

av attraktionslagen.

Boka  
båda resorna  

och upplev Näras 
andliga kryss- 
ningar under  

två dygn!

 

Ta med yogamatta!

         Tema kryssning 2: 

VÄGEN TILL INRE  
VÄLBEFINNANDE

Pris från 
 

    995:-
Ring Viking Line 
08-452 40 00

Uppge bokningskod:
”NaraYoga”




