PROGRAM
Lørdag 15. juni
10.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 19.30
19.40

Åpning v/May Espedal
Luis Fernando Mostajo: Møte med en solsivilisasjon
Lunsj
Ildsirkelen
Transport til Utstein Kloster
Energiarbeid og meditasjon i klosterhagen på Utstein Kloster
Retur med buss til Sola Helsefarm/avslutning for dem som har privat
kjøretøy

Alle foredrag og aktiviteter lørdag 15. juni er ved Luis Fernando Mostajo.
Søndag 16. juni
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 17.00

Bevissthetsspranget 2019

Åpning v/May Espedal
Terje Wulfsberg: Ny bevissthet
Lunsj
Hans K. Gaarder: Utenomjordisk liv i solsystemet. Hvordan heve sine
personlig vibrasjoner?
Pause
May Espedal: Kan vi påvirke utviklingen i vår verden?
Oppsummering og avslutning
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FOREDRAGSHOLDERE
Luis Fernando Mostajo ble født i Cochabamba, Bolivia, i
1964. Han regnes som en av de viktigste ET-kontaktene i vår
tid, og hadde sin første kontakt-opplevelse i 1977, da han var
13 år gammel. Siden har han opplevd mange fysiske møter med
sine utenomjordiske guider.
Han har ved to anledninger blitt transportert til Venus og til
Jupiters måne Ganymede, gjennom noe som kalles en
«Xendra» - eller en «kosmisk fold». Luis Fernando er instruktør
innen teknikker som fremmer ens bevissthetsmessige utvikling. Når han mottar budskap
fra mestre og guider bruker de hans kosmiske navn, Ademixar.
Han deler sin kunnskap og erfaring i mange forskjellige land i form av foredrag,
workshops og noe han kaller initieringsreiser. Initieringsreiser foretas med små grupper,
maksimum 12 personer, som gjennomgår et helt spesielt program for å øke sin egen
bevissthet. I løpet av en initieringsreise er det svært vanlig at deltakerne observerer fartøy
på himmelen over dem, som en slags hilsen fra de utenomjordiske guidene om at de er i
«kontakt».
Luis Fernando har skrevet og publisert flere bøker hvor han både deler informasjon fra
sine ET-kontakter og fra Det store hvite brorskap. Han er for øvrig en av få
kontaktpersoner som har tatt med journalister som får oppleve ‘forhåndsvarslede
kontakter'. Dette har bestått av observasjon av fartøy hvor Luis Fernando ofte i tillegg har
fått en telepatisk melding som han overbringer til de tilstedeværende.
Se www.lfmm.info for informasjon på Norsk om Luis Fernando Mostajo og hans
virke. Siden oppdateres jevnlig, vedrørende hans årlige program, budskap fra
Guider og Mestre og erfaringer fra deltakere.

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge
vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med
å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya
eller Verdenslæreren, ref. http://shareno.net/.
Han har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig
informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via
Alice A. Bailey. Bruker nå også mye tid og energi på å informere
om våre utenomjordiske venner.
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Hans Kristian Gaarder er utdannet siviløkonom og svært
tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med
økonomi å gjøre. Hans har arbeidet i mange år med etterforskning
i det oﬀentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi.
Hans K. Gaarder er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer,
utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

May Espedal arbeider til daglig med HMS og kvalitetsstyring i
privat sektor. Hun har imidlertid store deler av sitt liv interessert
seg for naturterapi, spiritualitet og kommunikasjon. De siste årene
har hun viet mye av sin oppmerksomhet til utenomjordisk liv og
bevissthetsutvikling.
Sammen med Terje Wulfsberg er hun ansvarlig for web siden
www.lfmm.info, hvor de gir informasjon på Norsk om Luis
Fernando Mostajo Maertens sitt nære samarbeid med De galaktiske verdeners
konføderasjon - for å hjelpe menneskeheten med vår bevissthetsutvikling.

FOREDRAG
Luis Fernando Mostajo: Møte med en solbevissthet
Guider fra Venus har fortalt at de er medlem av en en gruppe som kaller seg De galaktiske
verdeners konføderasjon. De har vært del av vårt solsystem i tusenvis av år og har en
spesiell oppgave med å bistå i vår planets utvikling. Siden 70-tallet har planeten vår
gjennomgått flere prosesser for å forberede menneskene til å innta en bevisst og ledende
rolle i den videre utviklingen.
Guidene har fortalt at jorden ikke kommer til å bli ødelagt, men at den vil transformeres.
Som endel av transformasjonen er det nødvendig at menneskene starter en oppvåkning
av sin bevisstheten. Ved at bevisstheten våkner, kan vi innta en rolle som tillater oss selv å
styre vår egen skjebne og bevisst støtte jordens transformasjon til sitt nye
bevissthetsnivå. Luis Fernando og noen av hans venner ble bedt spesifikt om å opprette
en gruppe for å forberede seg til noe guidene kalte for «tester i selvkontroll.”
I denne gruppen skulle de overvinne sin egen frykt for det ukjente. Forberedelsen
medførte at at deres vibrasjon/frekvens ble hevet på tre plan; det fysiske, det mentale og
det åndelige, på en slik måte at de kunne være bevisste på det tidspunktet da direkte
kontakt med guidene manifesterte seg. Gjennom direkte kontakt med guidene, har Luis
Fernando lært hvordan han kan vise andre mennesker hvordan hver enkelt på en positivt
måte kan bidra til menneskehetens kollektive bevissthetsoppvåkning.
Luis Fernando har som en del av sine kontakterfaringer blitt transportert til både Venus og
Ganymede (en av Jupiters måner), gjennom en kosmisk fold / Xendra. Han har også blitt
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tatt med til et sted under Titicacasjøen hvor Mestre fra Det store hvite brorskap har en
base.
Det store hvite brorskap har siden april 2016 representert Jorden i De galaktiske
verdeners konføderasjon. Luis Fernando er blitt fortalt at det er viktig av vi på et solid og
fast grunnlag etablerer en ny tid og dermed fremkomsten av en ny menneskehet. Hver
enkelt av oss er nå et øyevitne til jordens transformasjon, en transformasjon som for 40 år
siden ville ha virket som en utopi.

Luis Fernando Mostajo: Ildsirkelen
Ildsirkelen er et program som startet i 2000 og ble avsluttet i Jerusalem, Israel i 2016. Det
hele startet med en telepatisk beskjed fra guider fra De galaktiske verdeners
konføderajon, som Luis Fernando fikk i år 2000. Det skulle etterhvert vise seg å inkludere
reiser til flere steder i Europa, for å aktivere det som kalles ildlinjen (line of fire) eller
ildsirkelen (ring of fire).
Det er svært interessant at programmet også medførte at Luis Fernando ble vist en
kornsirkel formet som en drage, i Glastonbury, England, da han var på besøk der i 2011.
Ildsirkelen, inkluderer en rekke aktive og inaktive vulkaner. Disse danner et slags
kommunikasjonsnettverk som er aktivert via krystaller som finnes inni dem og som
mottar, lagrer og sender ut kosmisk energi. Denne kosmiske energien er sentral for å
kunne heve Jordens frekvens, noe som allerede har funnet sted. Jorden har i noen år nå
vibrert med en 4. dimensjons frekvens og i september 2018 kom det i tillegg inn
frekvenser fra sjette dimensjon. Nå pågår prosessen med å heve menneskenes bevissthet
fra 3D til 4D, slik at vi kan komme mer i harmoni med Jordens frekvens. Dette medfører at
det vil oppstå sterke polariteter som medfører mye uro og vold. Årene mellom 2018 og
2025 vil bli svært turbulente, før det gradvis blir roligere og fredeligere. Potensialet er stort
for at vi vil kunne skape en ny tid med fred og harmoni.

Terje Wulfsberg: Ny bevissthet
Hvordan har det seg at mange ikke endrer eller utvikler bevisstheten sin i særlig grad i
løpet av livet, selv om de fleste av oss får rikelig med leksjoner i form av motgang og
problemer? Hvorfor er det viktig å fremme ens bevissthetsmessige utvikling? Hva
fungerer best? Gjøre dette i en gruppe eller på egen hånd? Hvilke metoder finnes?
Hvilken rolle spiller lesing og studier? Får vi som lever nå ekstra drahjelp? Dette er i like
stor grad et minikurs som et foredrag, der deltagere vil få kjennskap til og erfaring med
nyttige metoder og teknikker som en kan ta i bruk.

Hans K. Gaarder:
Utenomjordisk liv i solsystemet
Det finnes liv og bebyggelse på planeter og måner i vårt solsystem. En visuell og levende
presentasjon om dette med fyldig og variert bakgrunnsinformasjon.
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Hvordan heve sine personlige vibrasjoner?
Vår vertsplanet Jorden gjennomgår nå en økning av sine frekvenser (vibrasjonsnivå). Dette
påvirker livsforholdene på Jorden, og tilsier at vi bør heve våre vibrasjoner. En livsnær
presentasjon med konkrete beskrivelser av måter for å heve sine personlige vibrasjoner,
både mentale og fysiologiske.

May Espedal: Kan vi påvirke utviklingen i vår verden?
I Sør-Afrika er det funnet et stort område med maskinerte metaller som ikke finnes på
Jorda. Funnet er datert til ca 570 millioner år siden, en tid da vitenskapen har trodd at det
kun fantes encellede organismer (bakterier) på Jorden.
Disse funnene sammenfaller med det utenjordiske guider har formidlet til sine kontakter i
flere år. Vi har alltid hatt kontakt med individer fra andre deler av universet. Menneskene
er designet, vi er hybrider av flere raser og vår bevissthet varer evig. Om ikke det skulle
være nok, så viser det seg at alt i universet henger sammen i et slags nettverk og at alt
som skjer påvirker helheten. Det begynner å gå opp for oss at vi både bevisst og ubevisst
skaper vår verden og vår tilværelse hvert minutt. Det er mye som nå er vitenskaplig bevist
og som mange har store problemer med å ta inn over seg. Ved å forstå hvordan vi med
hensikt bruker vår skaperkraft, har vi mulighet til å endre den verden vi lever i.
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PRAKTISK INFORMASJON
Hvor finner konferansen sted?

Konferansen finner sted på Sola Helsefarm, 15 minutters kjøretur Stavanger. Se https://
www.solahelsefarm.no/om-oss/ for stedsinformasjon. Se også maps.google.com, søk
etter Sola Helsefarm.
Stedsinformasjon kan også finnes på Facebook eller på vår internettside. Åpne Facebok
på pc, mac, nettbrett eller mobil og søk og lik vår side https://www.facebook.com/
solahelsefarm/. For å komme direkte til arrangementssiden, klikk “Arrangementer” i
venstre meny, og bla deg så frem til juni og “Bevissthetsspranget.” Du kan også søke
etter navnet direkte i søkemenyen på facebook.

Dato for “Bevissthetsspranget.”
• Lørdag 15. juni kl. 10.00 - 16.30 + Utstein Kloster: 16.30 - 19.30. Buss til fra Sola
Helsefarm/Utstein kloster settes opp, billetter kjøpes separat, og koster kr. 200,-.
• Søndag 16. juni kl.11.00 - 17.00

Lunsj
Lunsj blir en vegansk buﬀet, kan bestilles separat. Det koster kr. 300,- for begge dagene,
alternativt kr. 150,- for én dag. Det er ikke butikk i nærheten, men det vil bli salg av
“energy bars” i kaféen. NB! Merk at det er ikke bankterminal tilgjengelig, slik at du må ha
kontanter.
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Ønsker du lunsj for en eller begge dager kan du legge til beløpet når du betaler
deltakeravgiften (se forrige punkt).
Deltakere oppfordres til å spise en vegetarisk diett tre dager før arrangementet for å heve
sin frekvens og dermed få mer ut av energi-workshopen med Luis Fernando lørdag
ettermiddag.

Hva koster det?
Pris for begge dager: Kroner 2.000,- per person
Uføre: Kroner 1500 per person for begge dager.
Earlybird: Ved bestilling før 1. mai 2019, kroner 1800,- per person for begge dager.
Buss tur/retur Sola Helsefarm vil koste kroner 200,- tur/retur Sola Helsefarm/Utstein
kloster. Bussbillett kan kjøpes på forhånd ved å betale dette inn sammen med
deltakeravgiften.

Betalingsinformasjon
Deltakeravgiften betales ved å innbetale beløpet til kontonummer 1503.12.13271. NB!
Merk betalingen med “Bevissthetsspranget.” Dersom du også bestiller lunsj, skriv også
inn “lunsj begge dager” eller for hvilken av dagene du vil ha lunsj (kr. 150,- for en dag, 300
for begge).
Det er viktig for arrangøren å identifisere innbetalingene og hva disse gjelder. Skriv derfor
følgende informasjon i anmerkningsfeltet når du betaler i nettbank: NAVN på deltaker,
LUNSJ lørdag - søndag (hvis kun for en dag, legg inn rett dag), BUSS (dersom bussbilett
betales).
Dersom det betales for flere deltakere i en innbetaling, så vær vennlig å skriv alle navnene
i anmerkningsfeltet. Det enkleste for arrangøren er imidlertid at det gjøres én innbetaling
per deltaker, så unngår vi misforståelser.

Parkering
Sola Helsefarm ligger idyllisk og rolig til, men på grunn av svært begrenset med
parkeringsplasser på Sola Helsefarm vil det bli tilrettelagt for parkering i gåavstand fra
fasilitetene. Det vil bli satt opp skilt og deltakerne som kjører bil bes om å parkere på
angitt parkeringsplass. Det vil være personer tilstede på parkeringsplassen for å assistere.

Angående meditasjonen og lysarbeid på Utstein kloster
Utstein kloster befinner seg nordøst for Stavanger, i utrolig flotte og landlige omgivelser.
Buss vil ta oss ut der, billett bestilles separat. Husk å ta med sitteunderlag og klær for
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anledningen. Dersom du har behov for mat ut over lunsjen på lørdag ettermiddag, kan det
være lurt å ta med deg noe som du kan spise på veien ut dit.

Overnatting i Sola
• Vølstadskogen Hytte og Camping: www.volstadskogen.no. 30 minutter til fots eller
fem minutter med bil. Kart på nettside.
• Airbnb i Sola: https://www.airbnb.no/s/Sola/
• Booking dot com: Åpne www.booking.com og skriv inn Sola som reisemål. Du vil da
få opp fire hoteller: Scandic Airport Hotel, Sola Strandhotell, Quality Airport Hotel,
Clarion Hotel Air, og kan gjøre din bestilling derfra.
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