
Медиум Жоао в Осло 

За пръв път Жоао ще посети Скандинавия  

от 8 юни 2017г.-11 юни 2017г. 

тридневна лечителска сесия ще се проведе в  

Oslofjord Convention Center  

http://oslofjord.com/en/ 
За контакти: 

гр. Варна 9004 
бул. Цар Освободител 109А 

ет.1 офис 13 
тел./факс: +359 52 953 225 
моб. тел. +359 876 415 780 

e-mail: info@atlas-voyage.com 

Имаме  удоволствието да ви поканим на едно различно пътуване до Сандефьорд в  Норвегия, което 

има амбицията да ви повлияе изцяло положително на физическо и духовно ниво!!! 

 

При изключителен интерес най-известният медиум в света - Жоао де Деус провежда лечителски сесии 

напоследък много рядко в Европа. Бразилският лечител е изцелил директно и индиректно до 15 милиона 

души през своята над 40 годишна практика. Роден като Жоао Тишейра де Фариа на 24 Юни 1942 година в 

малко селце в Бразилия, той става популярен в цялата страна още като младеж, когато се отключва дарбата 

му. Хиляди хора търсят ежедневно помощта му. В Каза де Дом Игнасио той приема повече от 40 години хора 

от цял свят, където по време на лечителските сесии Духовни-лечители от невидимия свят въздействат чрез 

транс-медиума върху присъстващите. Въздействието е приятно като възприятие и оставя усещането за 

получена безусловна любов. Повечето от невидимите лечители са същности на действително живели 

личности, които любящо служат на хората. Жоао де Деус ( Жоао Божий ) е името, което медиумът получава 

от благодарните изцелени още в неговата ранна лечителска дейност. Той е изключително скромен човек, 

който заявява : „Аз не лекувам никой. Господ е този, който лекува и с неговата безкрайна доброта позволява 

на духовните същности да лекуват и утешават моите братя”.  

Духовните същности подпомагат цялостно личността на духовно ниво и крайният резултат е не само по 

отношение на здравето, а и в промяна на качеството на живот и цялостното светоусещане. Всеки, който е 

присъствал на семинар на Жоао или е бил в Бразилия при него, споделя, че е имал физическо усещане при 

невидимите операции, които са му били направени. Повечето от хората усещат непрекъснато потока от 

енергия и след срещата с Жоао. Въздействието продължава докато имате нужда, в един индивидуален и 

съобразен процес с вас. Голяма част от хората се обръщат към Жоао, когато лекарите са се отказали от тях. 

Ако имате сериозен здравословен проблем, не се колебайте, а си дайте шанс да се излекувате докато е 

възможно. При всеки човек въздействието преминава по различен начин и с индивидуална 

продължителност.  

 

1 ден, 8 юни 2017 

Отпътуване от София. Пристигане в Торп, летище Сандефьорд /на 20 минути от мястото на провеждане на 

мероприятието/ или в Осло/на 1 час и половина от мястото/. Трансфер до Oslofjord Convention Center. 

Регистрация от 15.00ч. до 18.30ч. Настаняване в апартаменти. Вечеря. Нощувка.  

 

2 ден, 9 юни 2017  

Закуска. От 08.00ч. до 11.30ч. участие лечителска сесия и медитация. Обяд. От 14.00ч. до 17.00ч. следобядна 

медитация. Вечеря. Нощувка.  

 

3 ден, 10 юни 2017  

Закуска. От 08.00ч. до 11.30ч. участие лечителска сесия и медитация. Обяд. От 14.00ч. до 17.00ч. следобядна 

медитация. Вечеря. Нощувка.  

 

4 ден, 11 юни 2017  

Закуска. От 08.00ч. до 11.30ч. участие лечителска сесия и медитация. Обяд. От 14.00ч. до 16.30ч. следобядна 

медитация. Нощувка.  

Забележка: В един от дните ще участвате активно в сесията. Няма да се провеждат физически операции! 

 

5 ден, 12 юни 2017  

Закуска. Отпътуване за България.  

 

http://oslofjord.com/en/
mailto:info@atlas-voyage.com


Има няколко варианта на полети и цени за момента: 

1. Полет от София с авиокомпания KLM до летище Торп, намира се  на 20км. от място на провеждане 

на мероприятието, полет е с прекачване в Амстердам, цена на билета отиване-връщане за дати 8-12 

юни от 190 евро в тази цена няма включен чекиран багаж, а само ръчен 12 кг, в момента има налични 

3-4 места.  

2. Полет от София до летище в столицата Осло на 170км от мероприятието, с  авиокомпании Луфтханза 

или Австрийски авиолинии с 1 прекачване съответно през Франкфурт или Мюнхен или Веина на 

дати  08-12 юни, билет отиване и връщане със включен багаж 23 кг. + 8 кг ръчен багаж, ще струва 

около 235-270 евро, допълнително ще трябва да се плати за влак от Осло до Торп, около 50 евро на 

човек в двете посоки, билети за влак се закупуват най-рано 3 месеца преди дата на отпътуване. 

3. Полет на Норвежки авиолинии от Бургас до столицата Осло на 7 юни връщане на 14 юни, няма други 

дати на полетите, цена на билет отиване връщане от 290 евро с включен 1 куфар багаж до 23 кг. 

4. Полет на Wizz Air  на 7 юни от Букурещ до летище Торп и обратно на 12 юни, от Торп до Букурещ, 

цена от 280 евро с включен багаж багаж 23 кг. 

5. Полет на Wizz Air  на 7 юни от Скопие до летище Торп и обратно на 12 юни  от Торн до Скопие, 

билет с включен багаж ще струва – 270 евро. 

6. Комбиниран полет с 2-а билета на 8 юни с полски авиолинии от София за Варшава и обратно на 12 

юни и полет на Wizz Air  на 8 юни от Варшава до летище Торп и обратно на 12 юни  от Торн до 

Варшава, цена за двата билета с включен багаж е около 370 евро на човек. 

 

Входът за лечителските сесии в Норвегия е платен. Настаняване можете да закупите пакет за три, четири 

или пет нощувки в зависимост от избора на полетите.  

 

Цени на човек в евро, настаняване в апартаменти Oslofjord Convention Center : 

  

вид на 

настаняване, 

включва 3 пъти 

хранене на ден 

3  

нощувки/ 

4дни 

8-11 юни 

4  

нощувки/

5дни 

8-12 юни 

5  

нощувки/ 

6дни 

7-12 юни 

такса 

участие в 

семинара  

ранно записване 

и плащане преди 

22 декември 

2016г 

Такса 

участие в 

семинара  

стандартна 

цена 

Услуги 

на духовен 

водач  

Кармен 

Лазарова 

сам човек настанен 

в апартамента с 1 

спалня 

750 989 1230 610 715 105 

цена на човек  

при двойно 

настаняване в 

самостоятелен 

апартамент с 1 

спалня 

460 599 745 610 715 105 

цена на човек 

настанен 

в апартамента с 2 

спални, в една от 

спалните, а  в друга 

спалня могат да 

бъдат настанени 

други хора: 2 или 1 

човек  

580 775 968 610 715 105 

цена на човек  

при двойно 

настаняване в една 

от спалните на 

апартамента с 2 

спални 

358 485 595 610 715 105 



цена на човек  

при единично 

настаняване  в  една 

от спалните в 

апартамента с 3 или 

4  спални 

498 665 830 610 715 105 

цена на човек  

при двойно  

настаняване в една 

от спалните в  

апартамента с 3 или 

4 спални 

325 435 535 610 715 105 

 

Цената включва на настаняване включва:  

1. Изхранване на пълен пансион 

2. Банкови разходи за плащането на такси участие. 

3. Медицинска застраховка за всеки човек до 70г. за целия престой включен в пакет с покритие 10 000 

евро, за лица над 70г. има доплащане. 

 

 

Кармен Лазарова е дъщеря на Каза от 19 март 2007 г, а от 13 март 2008 г. медиум и официален водач. Тя е 

единственият водач с български език, който живее в България, което  дава възможност пряко да бъде на 

разположение на всички нуждаещи се от подкрепа. Води групи в Бразилия и на семинари в Европа. Под 

ръководството на Духовните Лечители помага на тези, които желаят активно да участват в собственото си 

изцеление, да закотвят в сърцето си Виолетовия Пламък, да преосмислят и променят моделите си на 

поведение. Съдейства за изпращане на снимки и получаване на лекарства от Бразилия. Провежда 

индивидуални консултации.  

 

 

Водачество от страна на Кармен Лазарова, включва:  

- 3 срещи в София и една среща по градове, ако има повече от 5 записали се за пътуването от съответния 

град;  

- Предварително обучение : Активиране на Лечебния Виолетов Пламък, чрез който се работи в Каза в 

Бразилия;  

- Обяснение по отношение на начините на лечение и предаване на основните техники за промяна на 

моделите на поведение, довели до болестното състояние;  

- Предоставяне на писмени материали и един диск с основно упражнение за релаксация важна част от 

оздравителния процес;  

- Писмени инструкции за изискванията на Духовните лечители;  

- Подкрепа и помощ през целия лечебен период след посещението при медиума;  

- Изпращане на снимки за контрол на състоянието и съдействие за получаване на билки от Бразилия.  

По време на престоя в Осло:  

- Представяне пред медиума, включително превод. Всеки участник ще се види с медиум Жоао през всеки 

един от дните, за които е заплатил, освен ако не бъде сменен регламента от организаторите по препоръка на 

Духовните същности;  

- Лична и групова енергийна защита по време на пътуването и целия престой в Осло;  

- Лична енергийна защита след оперативната намеса от страна на Духовните лечители;  

- Всеки ден активно участие и медитация в така наречената first current room (стая на първия енергиен 

лечебен поток), за което се изисква специална предварителна подготовка, включваща активирането на 

Триединния Пламък - символ на трите основни атрибута на Бог, закотвени в човешкото съзнание: Волята на 

Бог, Божествената Мъдрост и Божествената Любов.  

 

 

 Цената не включва  

 трансфери, ще получите тази информация на  по - късен етап; 

 разходи от личен характер.  

 



Начин и реда на записване: 

1. Клиент трябва да предостави своите лични данни 3-те имена по паспорт, ЕГН, номер и валидност на 

личната карта за сключване на договор. 

2. Избира начин на пътуване и настаняване, сключваме договор, може да се заплати първоначално само 

такса за участие, а настаняване и самолетни билети на по-късен етап. 

3. Такса за участие се заплаща задължително и при заплащане преди 22 декември има пропорционална 

цена.   

4. При закупуване на целия пакет, настаняване и самолетен билет получавате отстъпка в размер 25 евро 

на човек от такса участие.  

5. Входната такса за водачеството на Кармен не се включват в цената в туристическата услуга, заплаща 

се директно на Кармен: www.karmen.bg Можете да се свържете с нея на тел.: 0878 621 377 или 02/957 

87 20/21.   

6. Клиенти по желание могат да сключат застраховка Отмяна на пътуване по здравословни или други 

причини. 

 

 


