
16 Lidens Tidning

En seans är ett möte med andevärlden. Vid en 
storseans samlas flera åhörare för att via ett me-
dium försöka få kontakt med ”andra sidan”. 
– För mig är andevärlden en verklighet och det 
finns möjlighet att skapa kontakt mellan oss män-
niskor och andevärlden. Naturligtvis ska detta ske 
med ödmjukhet och respekt, säger Ma Stjärnliden.
Mediet fungerar som en länk mellan den fysiska 
världen och andevärlden. Genom mediet kom-
mer anhöriga och vänner igenom från andevärl-
den för att framföra hälsningar och personliga 
meddelanden till församlingen. Antalet kontak-
ter varierar från gång till gång och budskapen är 
vänliga och seriösa. De flesta som får ett budskap 

Möt andevärlden genom Ma Stjärnliden

brukar uppleva en känsla av lugn och glädje.
– Jag känner mig trygg genom att bör-
ja och avsluta mina seanser med bön. 
Det ger trygghet och beskydd, säger Ma.

Så förbereder du dig inför seansen
Undvik att stressa och kom i god tid till seansen 
så du får möjlighet att finna ett inre lugn. Ne-
gativa tankar och fördomar skapar dålig stäm-
ning, så lämna dessa hemma. Var förväntans-
full men också medveten om att det kanske inte 
blir just du som får en hälsning denna gång.
– Varje medium har ansvar för på vilket sätt han eller 
hon delger åhörarna de budskap som kommer ige-

Vissa är skeptiska och fnyser åt det andliga. Andra är nyfikna och känner spänning eller skräckblan-
dad förtjusning. Många är öppna för det spirituella och har kanske egna erfarenheter av möten med 
det okända. För Ma Stjärnliden är kontakten med ”andra sidan” en naturlig del av vardagen. Hon 
är ett erkänt trancemedium och fredagen den 23 oktober har du möjlighet att möta andevärlden 
genom henne vid en storseans på Häreborg i Indal
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nom, säger Ma. Jag brukar avsluta seansen med en frå-
gestund då deltagarna får möjlighet att ställa frågor.

Storseans med Ma Stjärnliden, 
så går det till

Ma Stjärnliden arbetar som trancemedium. 
Det är den djupaste nivån av medialitet och 
innebär att mediet i ett djupt avslappnat till-
stånd släpper sitt eget jag och försätts i tran-
cetillstånd av andevärlden. Trance är en gåva 
du får av andevärlden, det går inte att lära sig.
– Jag överlämnar mig lugnt till mina andliga med-
hjälpare, säger Ma. Ibland kommer ett s.k. trancetal 
som inleder seansen; en klok andlig lärare talar då 
till församlingen genom mig. Då är jag mer eller 
mindre bortkopplad från mitt fysiska jag men jag 
vet och jag känner att det budskap jag förmed-
lar är lärorikt och glädjerikt. Jag är mycket glad 
över möjligheten att få framföra dessa budskap. 
Under resten av seansen lättar trancen och Ma age-
rar utifrån hur andevärlden behöver använda henne 
för tillfället. Hon förmedlar de hälsningar som 
kommer till de olika personer som deltar i sean-
sen och avslutar med bön samt ett tack för möjlig-
heten vi fått att möta andevärlden under kvällen.
– Jag har en andlig lärare som är min ledstjärna. Jag 
tror också på och känner tillit till den universella 
kraften Gud som är vår största energikälla, säger Ma.

En livsåskådning som förenar många 
människor

Den spiritualistiska filosofin och tron på att li-
vet inte upphör med den fysiska döden är 
en livsåskådning som förenar många religio-
ner. Buddismen t.ex. tror på reinkarnation.
– Jag tror att denna livsåskådning är ett 
komplement till människors sätt att tro. 
Många människor vill få mer svar på frå-

gor de bär på om livet efter döden, säger Ma.

Hade gåvan redan som barn
Redan som barn hade hon en tydlig förmåga 
att uppleva det andliga och se andliga gestalter.
– Jag såg även min skyddsängel. Jag förstod det 
inte själv och försökte tala med de vuxna om det, 
men de blev arga. De blev nog rädda, berättar Ma.
Det andliga har varit en naturlig del av hen-
nes medvetenhet genom livet. Ma har aldrig haft 
några besvär med det och tror själv att det be-
ror på att hon aldrig haft ”öppet hus” med det 
andliga. Hon står med båda fötterna på jorden 
och har ett genuint intresse för samhällsfrågor 
och världsliga ämnen som rör våra jordiska liv.

Rådgivning, föreläsningar 
och kurser

Med åren har Ma lärt sig förstå och hantera sin 
gåva. – Jag trivs och känner mig trygg med media-
liteten och det andliga arbetet, säger hon. Ma har i 
flera år arbetat som samtalsterapeut med parsamtal, 
enskilda samtal och gruppsamtal. Hon håller även 
kurser i konflikt- och stresshantering, andliga kurser 
och föreläsningar om healing, clarvoayance m.m. 
Hon har också skrivit en bok som heter ”Tro, hopp 
och andliga möten” där hon berättar om sin upp-
växt, sina andliga upplevelser och ger svar på många 
frågor inom området.

Välkommen på storseans med Ma Stjärnli-
den på Häreborg i Indal fredagen den 23 ok-
tober kl. 18.30. Biljetter 170 kr. Bokning på 
tfn 070-661 74 41 eller mejl hareborg@home.
se. Möjlighet finns även att boka privat seans.

Härelokalens Byggnadsförening
Maria Åman


