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Er du klar for transformasjon? 
 
Velkommen til ny helgekonferanse! Vi følger opp suksessen fra juni 
2019, da konferansen ’Bevissthetsspranget’ ble arrangert på Sola 
Helsefarm (ved Stavanger Lufthavn).   
Hovedforedragsholder var da som nå, Luis Fernando Mostajo 
Maertens fra Bolivia. Han regnes som en av nåtidens viktigste 
kontaktpersoner for utenomjordiske sivilisasjoner som besøker oss.  

Under alle Luis Fernando sine foredrag lørdag den 13. juni, vil  
Hans Gaarder simultanoversette fra spansk til norsk. 

Vi vil grave ned en ametystkrystall i den hensikt å aktivere et 
kraftsenter som ligger ved Lysekloster. Forrige aktivering skjedde ved 
Utstein Kloster på Mosterøy utenfor Stavanger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konferansene arrangeres på steder som ligger i nærheten av viktige 
kraftsentre. Det viser seg nemlig at på 1100-tallet ble kirker og klostre 
her i Norge plassert nøyaktig slik at de danner et pentagram, altså en 
femkantet stjerne.  Pentagrammet har sin opprinnelse hos 
sivilisasjonen på Venus, så det er ikke tilfeldig at vi har fått beskjed 
om å foreta en aktivering av kraftsenteret ved Utstein kloster og nå på 
Lysekloster.  Vi har også en sterk følelse av at det etter hvert blir 
aktiveringer flere steder. 
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Det norske 
Pentagrammet 

 
	  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraftsentre er vanligvis 
steder på det globale ley-line nettverket hvor flere linjer krysser 
hverandre. Slike steder er særlig velegnet både for kontakt med 
guidene og med mestrene fra Det store hvite brorskap. 
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Program                       
LØRDAG 13. Juni 

10:30 - 11:00  Registrering 

11:00 - 11:15  Introduksjon (May)  

11:15 - 11:35  Kontaktmeditasjon (Terje) 

11:35 - 12:35 2020- Året for kommunikasjon - 
Ildsirkelen, en interdimensjonal portal  
Luis Fernando/ Hans) 

12:35 - 12:50  Pause 

12:50 - 14:00  2020/ Ildsirkelen – del 2  

14:00 - 15:00  Pause m/ varmt måltid 

15:00 - 16:00  2020/ Ildsirkelen – del 3  

16:00 - 16:15  Pause 

16:15 - 17:30  2020/ Ildsirkelen – del 4  

17:30 - 17:45  Pause 

17:45 - 18:15  Transport til Lysekloster 

18:15 -  19:15  Aktivering av kraftsenter og meditasjon 

19:15 – 19:45  Mulig kontakt? 

19:45 – 20:15  Transport tilbake til Kløvertun/Os 
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Program 
SØNDAG 14. Juni 

11:00 – 11:15  Introduksjon (May) 

11:15 – 11:45 Introduksjon til bruk av tre kraftfulle mantra med 
tilhørende visualisering. Disse fremsier en høyt 
tre ganger daglig.  (Terje)  

11:45 – 12:00 Pause 

12:00 – 13:00  Kosmos og 8 Hz (May) 

13:00 – 13:15  Pause 

13:15 – 13:30  Meditasjon med mantra (Terje) 

13:30 – 14:30   Pause med varmt måltid 

14:30 – 15:30  Medienes makt (Terje) 

15:30  – 15:45   Pause 

15:45 – 16:45  Empatisk kommunikasjon (May) 

16:45 – 17:00  Pause 

17:00 – 17:10  Mantra (Terje) 

17:10 - 17:30  Veien videre – avslutning   
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FOREDRAGENE	   	  

2020 ÅRET FOR KOMMUNIKASJON; ILDSIRKELEN, EN INTER-
DIMENSJONAL PORTAL 

I 2019 utgav Luis Fernando boken om dragekraftlinjen gjennom 
Europa, også kjent som erkeengelen Mikaels kraftlinje.  Linjen går 
gjennom hele Sør-Europa, fra Irland til Israel.  I 2020 planlegger han å 
utgi en ny bok og denne gangen er det kraftpunktene langs Stillehavet 
som er i fokus.  På samme måte som dragkraftlinjen gjennom Europa, 
er det kraftsentre langs Stillehavskysten, med episenter midt i 
Stillehavet; nemlig Hawaii.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I juni 2019 kommuniserte guide Amani (Venus) bla. følgende budskap: 
” I årene for nedtelling (2018-2025) blir 2020 året for dyp 
kommunikasjon med alle de store solare bevisstheter og Kristus 
bevisstheter som allerede er til stede på Jorda. Det vil bli året hvor et 
stort lys blir frigitt til menneskeheten som vil stabilisere energier i de 
felt og linjer som skaper fred og harmoni (ley-lines). 
2020 vil også bli det året hvor Jordas magnetfelt vil forandres, noe 
som vil skape endringer i naturens orden og gi fenomen på himmelen 
som en aldri før har sett. Dette vil nå et klimaks av ekstrem 
ekspansjon.  Men alt vil komme som en innledning til en ny orden og 
et nytt lys som vil legge grunnlag for den nye tid! 
SORAE ET MET ARAM - AUM SOL AREC 
La Lyset av Visdom og Universell kunnskap fylle ditt vesen og vekke 
ditt indre Lys hvor vi er som en.” 
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8 Hz 

Lydbølger har forskjellige frekvenser og 
vi vet at de påvirker oss i forskjellig 
grad.  Noen har en frekvens som er slik 
at vi kan høre dem, andre hører vi ikke.  
Selv om vi ikke hører dem, så påvirker 
det oss. Noen lydbølger gir en resonans 
mentalt og i kroppen vår, mens andre 
forårsaker disresonans.  

Jorda vår har en lydbølge som er målt til ca 8 Hz.  Hvordan påvirkes 
du av 8 Hz, eller fraværet av denne frekvensen?  Hvordan kan du 
bevisst bruke 8 Hz til din fordel?  Hvor mye vet du egentlig om denne 
frekvensen?  Dette - og mer, vil May Espedal fortelle om i sitt første 
foredrag søndag den 14. juni.	  
	  

EMPATISK KOMMUNIKASJON 

Vi vet at kommunikasjon er viktig.   
Er du bevisst på hvordan du 
kommuniserer?  Hvordan reagerer 
du i konfliktsituasjoner, hva tenker 
du, hva føler du og hva sier du? 
Den amerikanske psykologen 
Marshall Rosenberg har utviklet en kommunikasjonsteknikk som han 
kaller “non-violent communication”. May Espedal har studert 
teknikken, praktisert dette selv i mange år og har holdt flere foredrag.  
Det handler om å lytte til hjertet og respondere fra hjerte til hjerte, 
istedetfor å la analysene i hodet ta overhånd. Når vi forstår dette og 
lærer oss teknikken, så vil det ofte medføre at all kommunikasjon blir 
enklere, til og med i konfliktsituasjoner. 
 
Mestrene fra Det store hvite brorskap og guidene fra Venus sier at 
omtanke er kjærlighetens handling.  Empatisk kommunikasjon handler 
nettopp om handling og omtanke.  Det handler om din daglige adferd. 
Det dreier seg om hva du tenker, sier og gjør.  Hvordan behandler du 
egentlig deg selv og andre?  May vil lære deg en teknikk som du kan 
ta i bruk umiddelbart.  Dette er ikke komplisert, det er enkelt – og det 
er transformerende. 
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MEDITASJON 

Guidene fra Venus har lært Luis Fernando en 
meditasjonteknikk, som innebærer visualisering 
og bruk av kraftfulle mantaer.  Disse 
meditasjonene vil Terje Wulfsberg lære dere 
søndag den 14. juni. 
 
Terje vil gjennomgå syv visualiseringer og tre mantraer som kan 
brukes gjennom en hel uke, tre ganger daglig.  Det vil bli tre øvelser 
iløpet av dagen, slik at du lærer teknikken.  I tillegg vil du få med deg 
en beskrivelse, for selv å kunne ta dette i bruk.    
 
 

 

MEDIA = MASSEBEDRAG? 
Hvordan vi lures og kontrolleres 

Eksisterer det to versjoner av virkeligheten? 
Den som media formidler og de 
egentlige faktiske forhold? 
Foredraget vil forklare hvorfor og 
hvordan våre oppfatninger formes. 
Både kjente nyhetssaker og de som 
burde vært kjent, brukes som 
eksempler. Her er det duket for 
overraskelser! 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   8	  

 

 

OM FOREDRAGSHOLDERNE 

Luis Fernando Mostajo Maertens ble 
født i Cochabamba, Bolivia den 20. januar 
1964. Han regnes som en av de viktigste 
E.T.-kontaktene i vår tid og hadde sin 
første kontaktopplevelse i 1977 da han var 
13 år gammel. Siden har han opplevd 
mange fysiske møter med sine 
utenomjordiske guider som har gitt ham 
direkte veiledning og hjelp. Han har bla. 
ved to anledninger blitt transportert til planeten Venus og til Jupiters 
måne Ganymede, gjennom noe som kalles en «Xendra». 
 
Luis Fernando er instruktør innen teknikker som fremmer ens 
bevissthetsmessige utvikling. Når han mottar budskap fra mestre og 
guider bruker de hans kosmiske navn som er 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, fortrinnsvis på 
spansk (en bok er oversatt til engelsk) hvor han både deler 
informasjon fra de utenomjordiske guidene og fra Det store hvite 
brorskap. Han er for øvrig en av de få kontaktpersonene, som har tatt 
med journalister til det som kalles 'programmerte kontakter'. Dette 
har bestått av observasjon av fartøy hvor Luis Fernando ofte får en 
telepatisk melding som han overbringer til de tilstedeværende.   
Det er laget en norsk web side hvor Luis Fernando sitt virke er 
beskrevet og hvor det bla. legges ut oppdateringer vedrørende hans 
årlige program, budskap fra guider og mestre og erfaringer fra 
deltakere. Adressen er: www.lfmm.info  
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May Espedal 

May Espedal er engasjert i naturterapi og 
spiritualitet. Hun er opptatt av vår forbindelse 
med kosmos og hvordan vi i tusenvis av år har 
vært, og fortsatt er, influert av 
utenomjordiske/hyperdimensjonale sivilisasjoner. 
  
Hun har sammen med Terje Wulfsberg, et 
samarbeid med Luis Fernando Mostajo Maertens. 
Gjennom foredrag – og en norsk web side, videreformidles informasjon 
om hans virke og meldinger som kontinuerlig blir gitt fra guider og 
mestre. Informasjonen kan bidra til å øke kunnskapen om hva vi kan 
gjøre for å være skapere av vår egen og verdens utvikling, slik at vi alle 
kan leve i fred og harmoni med oss selv, hverandre, vår moder Jord og 
våre kosmiske slektninger.  

 

 

Terje Wulfsberg 

Terje Wulfsberg har i 40 år drevet som 
homeopat i Bergen. Han har også 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 skrevet en rekke artikler for 
alternative media, samt en fagbok for 
homeopater (1998).  

Sammen med sin samboer Ann-Kristin arrangerte han i tidsrommet 
2012 -17 fem internasjonale UFO konferanser, tre i Bergen og to på 
Stiklestad.  

I den senere tid har fokuset dreid seg om Luis Fernando Mostajo 
Maertens og hans kontakter og sammen med med-arrangør  
May Espedal, har han også opprettet et norsk nettsted med 
informasjon om Luis Fernando. http://lfmm.info 
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TRANSLATØR 

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. Er frontlinjeforsker på skjulte 
maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse 
(Teoretisk Fysiologi og vaksiner). Hans mestrer  
spansk og var bla. translatør for Luis Fernando under konferansen 
‘Bevissthetsspranget’  på Sola Helsefarm i juni 2019. 
 

PRAKTISK INFORMASJON 

Arrangementet vil finne sted lørdag 13. og søndag 14. juni i lokalene 
Kløvertun på Os ved Bergen, samt på Lysekloster som er 9 km fra Os. 

 

 

 

 

 

 

 

Kløvertun huset 

 

 

 

 
                                                                          
         Konferansesalen på kløvertun 
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Lysekloster	  
 
Dette idylliske og magiske stedet ligger 9 km fra Os, og vi drar dit 
med buss, da det er minimalt med parkeringsmuligheter ved selve 
ruinene. Klosteret ble anlagt her av Cisterner ordenen i 1146 som det 
første av sitt slag i Norge. Vi drar dit lørdag ettermiddag/kveld og vil 
ha en seremoni med nedgraving av krystall. Kanskje vi også er 
heldige og får kontakt med guidene? 
 
 

 
 
 
 
PÅMELDING OG BETALING, innen 30. mars 2020:  
https://ufokonferanse.hoopla.no/sales/4092078339	  

Priser: 
Early Bird tilbud som gjelder frem til 1. januar 2020 kr 1.395 
Fullpris etter 1. januar 2020      kr 1.805 
Redusert pris for trygdet og student     kr 1.395 
 
Prisen inkluderer program begge dager, samt to varme måltider og 
busstransport til og fra Lysekloster (fra/til Os). 
 
NB:  Dersom vi skulle bli nødt til å kansellere pga. for lav deltakelse, så vil 
innbetalt beløp bli tilbakebetalt. Vi gjør opp status den 1. april. 
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Hvordan komme seg dit?  
Os som ligger 30 km fra Bergen, har god forbindelse i alle retninger. 
Kommer en med bil eller buss, kjører en til Osøyro hvor lokalet 
ligger. Link til bussrute.  
 
Med fly 
En tar flybussen til stoppestedet Nesttun som ligger mellom Flesland 
og Bergen. Derfra er det bussforbindelse med Os hvert 30 min hele 
dagen på hverdager. Søndag noe sjeldnere, avhengig av tidspunkt.  
 
 

 
 
 

	  
Dersom	  du	  IKKE	  velger	  å	  overnatte	  i	  Os,	  men	  heller	  ønsker	  å	  bo	  på	  hotell	  i	  
Bergen,	  kan	  du	  ta	  buss	  til	  Os.	  
	  
Med	  lokalbuss	  fra	  Bergen	  til	  Os:	  
	  
Buss	  nr	  600	  til	  Osøyro	  går	  fra	  perrong	  L	  på	  Bergen	  Busstasjon.	  	  Den	  går	  
hvert	  20	  minutt	  i	  ukedagene	  og	  turen	  tar	  50	  minutter.	  Ruter	  og	  mer	  
informasjon	  finner	  du	  på	  www.skyss.no.	  
Fra	  Os	  kai	  kan	  du	  spasere	  til	  Kløvertun,	  det	  tar	  	  3	  -‐	  5	  min. 
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Overnattings muligheter 
 
http://airbnb.no 
http://hometogo.no 
 
Søkeord: Os i Hordaland 
Bjørnafjorden hotell 
Solstrand hotell 
Moldegard 
 
Det går også bra å bestille overnatting i Bergen, men da blir det  
ca 40 min. reisetid, se bussrute ovenfor. Eksempel på rimelig 
overnatting i Bergen sentrum: 
 
P-Hotels	  Bergen	  AS,	  Vestre Torggaten 9, 5015 Bergen, tel. 55 21 00 00	  

NOK 800 

Jun	  12–14 


