
moving towards the light 
Det står skrivet att den som anpassar sig 
efter lagen i den högre domänen blir kung 
i den lägre. Det betyder att när man förstår 
universums lagar och applicerar kunskapen 
uppnår man intern monarki. Man får upple-
va verklig frihet, den högre kärleken, sin fulla 
potential och man får kraft att påverka.

När jag 2005 påbörjade mitt omfattande ar-
bete kring att söka sanningen så visste jag 
inte att mitt liv aldrig skulle bli det samma 
igen. Jag insåg inte vilket motstånd jag skulle 
möta eller det massiva inre och yttre mörker 
jag skulle behöva gå igenom.  

Men jag hade heller ingen aning om det all-
deles magiska och fantastiska jag skulle få 
uppleva och hur allt skulle vara värt det i slu-
tändan. 

Mänskligt medvetande utvecklas av mot-
stånd. Först när livet sätter emot och inget 
blir som vi vill sker det verkligt stora saker. 

På WakeUpConference berättar jag hur min 
strävan efter sanning ledde till en krönt upp-
levelse i ljuset.

Upplysning är inte destinationen, det är en 
ny början. . .

Michael Oddane
Från foliehatt till 
guldkrona

Christine Jelvemo är en andlig lärare med 
fokus på transformering genom  spirituell 
alkemi.

Med sin kursverksamhet och sina videos lär 
hon ut  kraftfulla verktyg för att hjälpa män-
niskor att skapa verklig förändring och per-
sonlig utveckling. Huvudsakligt fokus är att 
hjälpa till att synliggöra och aktivera kunska-
pen, kraften, kärleken och medvetandet bor-
tom det fysiska. Bortom det vi kan se och ta 
på.

Christine kommer föreläsa på WakeUpCon-
ference för att hjälpa oss aktivera styrkan, 
modet och kärleken, med fokus på att öppna 
upp tillgång till den dolda kunskapen. 

Hon belyser också vikten av att aktivera det 
gudomliga maskulina och feminina genom att 
transmutera dess motsatser; det destruktiva 
maskulina och feminina. Alltför länge har ne-
gativa krafter med god kunskap manipulerat 
dess två energier som är helt grundläggande 
för att skapa balans, kraft och välmående.  
 
Christine hjälper oss också att öppna upp 
för att inte bara logiskt förstå sanningen utan 
även kunna känna den.

Christine Jelvemo
Frekvensmästare och 
spirituell alkemist 

2014 blev Tony Pantzer medveten om det 
program som pågår för att spreja vår himmel 
med olika partiklar. Chemtrails eller Geoen-
gineering som det oftast kallas. I sökandet 
efter sanningen kring detta enorma program, 
hittade han som människor över hela världen 
gjort Willhelm Reichs orgoniter och ”Cloud 
Busters” som har en förmåga att motverka de 
negativa konsekvenserna av det pågående 
programmet.  

När han insåg kraften med tekniken så ska-
pade det stor nyfikenhet och Tony började 
studera hur man tillverkar både Cloud Bu-
sters och orgoniter av olika slag. 

Han gjorde sin första Cloud Buster i april 
2014 och resultatet var enastående. Han 
såg hur tekniken verkade slå ut den matrix 
av elektronisk smog de skapat runt planeten. 
Ganska omedelbart började han få besök av 
svarta helikoptrar men även UFOs! 

Idag har han breddat sin produktion till även 
tensor teknologi som också skapar orgon 
fält. Tony Pantzer kommer att göra en kort 
presentation kring sitt spännande område på 
WakeUpConference och han kommer även 
ha med sig produkter så man kan köpa.  

Tony Pantzer
Med passion för 
livsbejakande energier 

Lördag
 09:00 - 10:00   Entré
10:00 - 10:15   Joanna & Michael
10:15 - 11:45   Michael Oddane
11:45 - 12:30   Lou Rossling
12:30 - 12:45   Tony Pantzer
12:45 - 14:15   Lunch
14:15 - 15:30   Jüri Lina
15:30 - 16:15   Kaffepaus
16:15 - 17:45   Zoë
17:45 - 18:30   Kaffepaus 
18:30 - 21:00   Ole Dammegård

 Söndag
09:00 - 10:00   Entré
10:00 - 11:30   Conny Andersson
11:30 - 12:00   Christine Jelvemo 
12:00 - 13:30   Lunch
13:30 - 15:00   Lennart Matikainen
15:00 - 16:00   Kaffepaus
16:00 - 17:15   Q&A Panel 
17:15 - 17:45   Lou Rossling
17:45 - 18:00   Avslut   

WakeUpConference 
Program

Lördag
10:15-11:45

Söndag
11:30-12:00

Lördag
12:30-12:45

Even if you are in the 
minority of one. 

The truth is still 
the truth.  

 
~Mahatma Gandhi



Namnet Ole Dammegård har blivit alltmer 
bekant i stugorna runt om i Sverige men 
också i stora delar av resten av världen. 

En av orsakerna att Ole har gjort sig känd är 
hans unikt kärleksfulla och fredliga sätt att 
surfa i väldigt mörka vatten där hans speci-
alitet har varit att avslöja stora konspirationer, 
mord och så kallade falskflaggoperationer. 

Många har förundrats över hur han har ly-
ckats hålla sitt lugn och sin kärleksfulla in-
ställning trots att han har mött ondskan an-
sikte mot ansikte. 

Ole är speciellt inbjuden till WakeUpConfe-
rence för att berätta om sitt liv och sin bak-
grund. Vad som är hemligheten bakom att 
kunna hålla balansen i stormiga vatten och 
varför just han har blivit så unik inom sitt om-
råde som han är. 

Vi kommer även få en inblick i hans barndom 
där det har visat sig att båda hans föräldrar 
var hemliga nato-agenter.

Det som numera kallas konspiritualitet eller 
”Conspirituality”; kombinationen av konspi-
rationer och spiritualitet har blivit ett mer och 
mer välbekant begrepp världen över och Ole 
Dammegård är en av symbolerna för detta. 

Ole Dammegård
Från trauma till ett 
underbart liv i frihet

Zoë, känd från TV-serien Livet på Andra Si-
dan, är en av Skandinaviens ledande spiritu-
ella lärare. Hon arbetar som workshopledare, 
intuitiv coach, yogalärare och healer, med 
en lång väntelista för privata sessioner. Zoë 
håller kurser både i Sverige och utomlands. 
Hennes unika healingkoncept Nordic Light 
Healing™ har gjort henne känd världen över. 

Idag arbetar hon med att hjälpa människor 
att kliva in i sin fulla potential och hon ser 
den rena kärleksfulla kraften i alla. Hon spri-
der den ovillkorliga kärleken och arbetar med 
höga energifrekvenser. Det gör henne helt 
unik att uppleva. 

På WakeUpConference kommer Zoë låta oss 
uppleva och kliva in i det nya ljusa. Hon kom-
mer att tala kring hopp om att vi klarar denna 
transformation, vilket hon ser som en själv-
klarhet. Vi får även ta del av hennes minnen 
från fallet av Atlantis, då vi gick från ljus till 
mörker och att vi nu genomgår det omvända. 

Zoe kommer även att leda oss i en stark 
ljusmeditation där vi får uppleva den enor-
ma ljuskraft som vi nu aktiverar och förankrar 
inom oss!

Zoë
Aktivering av ljuskraften 
ger hopp om en ny värld

Conny Andersson är ett namn som blivit sy-
nonymt med att stå upp för sanningen i Sve-
rige.  Känd för sin bakgrund inom polisen där 
han upplevde djup korruption just bland dom 
som skulle upprätthålla lagen.  

”Vårt land ska byggas av lag, är det sagt, men 
lagen är byggd av folkets moral. Så vad hän-
der om lag och moral går emot varandra? Då 
skall lagen ändras. En lag skall kunna kännas, 
i hjärtat, som en känsla av rättvisa och god-
het. 

Men ett land kan upplösas och korrumperas 
genom påverkan som ändrar eller förstör mo-
ralen. Det görs genom masskommunikativa 
system som massmedia, utbildning, musik, 
film, politiska beslut mm. 

Hur kan vi människor återta moralisk styrka 
och karaktär? Hur kan vi veta vad som är rätt 
och fel? Hur försvarar vi vårat samhälle mot 
förfallet, även kallat korruption? 

Jag belyser under min föreläsning om män-
niskans grundläggande behov av rättvisa, 
kärlek och hopp för ett gott samhälle. Jag tar 
upp personliga erfarenheter kring att möta 
korruption och att finna styrka och kärlek i 
krisen.“

~Conny Andersson

Conny Andersson
Moral & sanning är vägen 
ur Sveriges korruption 

Lennart Matikainen är ett av de kändaste 
ansiktena inom svensk alternativmedia. En 
otröttlig man när det gäller att ifrågasätta och 
belysa det som inte står rätt till i vårt samhäl-
le. Fokusområde är ofta den växande krimi-
nalitet och oro vi ser i vårt land. 

Det många inte känner till är hans breda an-
dliga kunskap och erfarenhet.   

”Mänsklighetens historia är fylld av uppgång 
och fall, likt en berg och dalbana där hopp 
och förtvivlan avlöst varandra. Var kommer vi 
ifrån och vart är vi på väg? Det finns skrifter 
om hur människan föll och sedan dess levt i 
mörker. Nog har de andliga krafterna försökt 
väcka sina syskon förut, men tiden var inte 
mogen då. 

Nu lever vi i en av de mest omvälvande ti-
derna någonsin och allt pekar på det stora 
skiftet. Vi är i den 15:e ronden där det mörka 
som styrt slåss vilt, men kommer att förlora. 
Men vad innebär det skifte som ligger för 
dörren? 

Följ med på en resa som ger hopp. Vi har 
mäktiga krafter med oss som snart kommer 
att synas klart!”
 
~ Lennart Matikainen

Lennart Matikainen
Tvivla inte – Ljuset 
vinner alltid till slut!

Den legendariska författaren och filmregis-
sören Jüri Lina har spenderat sitt liv med att 
avslöja bl a dolda maktstrukturer och hem-
liga sällskap. Hans böcker är vida kända i 
alternativa kretsar världen över. På Wake-
UpConference berättar han om hur och var-
för allmänheten i olika länder har blivit förda 
bakom ljuset och hjärntvättade samt vilka 
krafter som ligger bakom. En spännande 
upplevelse med en veteran inom sannings-
rörelsen. 

”Kognitiv dissonans uppstår när verkligheten 
kolliderar med myterna och kan övervinnas 
genom noggranna faktakontroller. En väsent-
lig förutsättning för mytbildning är att omvä-
rlden har starkt begränsad tillgång till verkli-
ghetsbaserade fakta. 

Den aningslösa allmänheten har anammat 
utopiska drömmar på avbetalning genom att 
låta sig luras av de myter som massmedier-
na skapat och där allt är på låtsas. I Sverige 
anses det olämpligt att sakligt diskutera de 
faktiska förhållandena i samhället för att un-
dvika mytbildning och historieförfalskning. 
Därför har de allra flesta en vag uppfattning 
om vad som egentligen är sant och vad som 
är falskt. De har hamnat i konsensustrans.”

~ Jüri Lina

Jüri Lina
Hur man genomskådar de 
motstridiga myterna

Lou Rossling, är pedagogen som har under-
visat och studerat elever på alla stadier, från 
de yngsta blöjbarnen på förskola till universi-
tetsstuderande. 

De senaste trettio åren har Lou tillbringat 
mesta delen av sin tid som eftertraktad fö-
reläsare i våra nordiska länder. Närmare två 
miljoner människor har hon talat inför och år 
2004 fick hon motta Svenska Event Akade-
mins talarpris. 

Lou som länge varit vaken och medveten 
om lögnerna som vi alla matats med, har i 
viss mån kunnat förmedla budskapet på sina 
föreläsningar. Men det har hela tiden funnits 
en gräns hur långt hon har kunnat gå. Och 
så händer det; Lou får ÄNTLIGEN möta den 
vakna publik hon väntat på. Orädda män-
niskor som liksom Lou själv längtar efter att 
sanningen ska komma upp i ljuset. 
 
Vi lever i en fantstisk tid då många söker och 
hittar sanningar om vår värld som tidigare var 
mycket svår att få reda på. Men på Wake-
UpConference kommer Lou bland annat att 
prata om vikten att hitta sanningen inom och 
till sig själv först.

Lou Rossling
Sanningen inom & till 
dig själv först  

Lördag
18:30-21:00

Lördag
16:15-17:45

Söndag
10:00-11:30

Söndag
13:30-15:00

Lördag
14:15-15:15

Lördag
11:45-12:30


