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Redaksjonens spalte 

Vi er stolt over endelig å kunne utgi 

informasjon til våre medlemmer utover i landet. 

Dette er det første pilotprosjektet, og vi håper på 

at det blir en suksess. I første omgang vil det bli 

utgitt 2 ganger i året. Gi gjerne tilbakemelding.  

Her vil vi informere om aktiviteter fra hele 

landet – så lenge vi får inn informasjon fra dere 

hva som skjer i deres nærmiljø. Vi vil også 

gjengi artikler fra verden rundt oss, og vi skal 

forsøke å få med referater fra seremonier som 

mediumer og healere fra utlandet, som kommer 

til oss for å demonstrere sitt virke. 

Ellers tar vi gjerne imot leserinnlegg, så ta fram 

pennen og papir, og begynn og skriv. 

 

                                                                                                                                       

Liv Stieng 
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Stor Medium-demonstrasjon  
med 

Marion Dampier-Jeans 
 

Marion Dampier-Jeans holder en stor demonstrasjon i 
Oslo den 25. august. Marion har ikke vært hos oss 
siden vi åpnet kirken i 2007, og hun er kjent for sine 
bøker og sin medvirkning i ’Fornemmelse for mord og 
Åndenes makt’ i Norge og Danmark.  
 
 

25. August kl 18.30 
Høyskolen i Oslo, Pilestredet 35 

 
Billetter fås kjøpt på billettservice 
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Hva betyr logoen vår?

I begynnelsen av 2007, da Norsk Spiritualist Forening ble stiftet, var det 

viktig å lage en logo som kunne representere foreningen og bli lett 

gjenkjent. Etter noen timer intensivt kreativt arbeid og kanalisert hjelp 

fra åndeverden ble vår logo til. Det er helt sikkert mange av dere som 

har lurt på hva logoen betyr. Den består av fargene blå, grønn og 

hvitt/gult lys som står for åndelighet, kjærlighet og healing. Det er 7 

ytre tre kanter som peker ut til universet og til sammen danner en 

lysende stjerne. Hver trekant representerer et av de syv prinsippene og 

samtidig betyr å komme sammen og skape et rom. Et tre kant kan ikke 

eksistere uten sine vinkler, kant og akser. Det betyr samhørighet. Den 

indre sirkelen viser åndeligsirkel, mediumskap og kontakt med 

åndeverden. Inn i sirkelen er det et hjerte som representerer vår tro, og 

et rom for kjærlighet hvor den grønne fargen står for healing. 

Logoen formidler et kraftfullt budskap og er en gave til våre 

medlemmer, en beskjed om at vi hører sammen, og at det er viktig å 

skape rom for forståelse, kjærlighet og glede. 
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Rapport fra Bergen

Kjære alle 

medlemmer, trofaste gjester og 

nye besøkende til den 

Spirituelle foreningen vår i 

Bergen.  

 

Vi har hatt store endringer siden 

2009. Styret er nytt, siden 

foreningen startet opp her for 

første gang. Veldig mange nye 

har kommet til, og antall 

besøkende har akselerert.  

Men vi har dessverre "vokst ut" 

av lokalene på ”Den Ene" og vi 

har måttet se oss etter nye 

lokaliteter.  

 

Med hjelp fra Spirit, og Heidi 

Kim som er blant oss, klarte vi 

og skaffe oss nye lokaler i 

Ervingen Gimle, Kong 

Oscarsgate 18. i Bergen. 

 Lokalet som vi fortrinnsvis skal 

benytte, heter " Storsalen" og 

ligger i 3 etg.  

 

Vi har satt torsdag som fast dag 

for samlinger i foreningen, med 

unntak av helligdager og ferie. 

 

Vi vil så snart som mulig legge 

ut program for høsten.  

Vi skal ha mediumkvelder hvor 

vi på sikt inviterer velkjente 

mediumer fra både inn- og 

utland. Vi skal ha 

healingkvelder hvor 

Spirit arbeider gjennom flotte 

healere som Fredrik Jordal 

og Heidi Kim m. f., samt 

demonstrasjoner av ulike 

healingteknikker. Guidede 

reiser til Spiritverden hvor vi 

besøker to og firbente på den 

andre siden. Vi skal 

ha sirkler som f.eks.: fysisk 

sirkel, samt meditasjons og 

healingsirkler (starter opp 

høsten 2010). Det blir foredrag 

og åpne kvelder 

innen foreningens filosofi og 

andre spennende besøk.  

 

Forslag eller ideer om healere 

og foredragsholdere som kan 

arbeide på plattform og som 

passer inn hos Norsk 

Spiritualistisk Forening, tas i 

mot med takk. 

 



 

7 
 

Det er også nye ansikter som 

skal arbeide i foreningen 

sammen med oss, og vi ønsker 

dem velkommen. 

Vi skal avholde kurs og 

workshops i regi av foreningen, 

og av andre spiritualistiske 

medium og healere fra utlandet.  

På sikt vil vi ha egne prester 

som kan foreta vielser, 

konfirmasjoner, begravelser 

m.m.  

 

 Vi ønsker å ha en forening i 

Bergen som vi alle kan være 

stolt av. Vi ønsker høy kvalitet 

på det vi leverer til 

våre medlemmer, gjester og 

besøkende, i kraft av Spirit. 

Videre å arbeide med å gi 

kunnskap og interesse og ikke 

minst forståelse av det å være 

en Spiritualist, og at vi lever 

etter de 7 prinsipper som er 

essensielt for en Spiritualist. 

Vi vet at den Guddommelige 

skaper og Spirit er med i dette 

arbeidet. Tiden er inne for at vi 

skal finne tilbake til kjernen i 

oss selv og kjernen i alt som 

ER.!   

 

Mellom våre sfærer er det en 

åndeverden, som ønsker å 

fortelle oss at de aldri forlot oss, 

men bare forflyttet seg til en 

annen dimensjon.    Spirit 

ønsker å kommunisere og 

veilede oss jordboere i 

arbeidet vårt innen 

Spiritualismen og andre viktige 

saker, for menneskene i vår tid 

her på jorden 

  

 

 

Lys og kjærlighet 

Linda Hatlem 

Leder Spiritualistisk forening 

avd. Bergen  
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Spiritualisme en voksende tro i Norge           
Av André Kirsebom          

Spiritualisme er hendelser, 

filosofi og tro. De senere år har 

dette rykket nærmere og 

nærmere en stor del av den 

norske befolkningen, noe som 

kan resultere i mange endringer 

i vår hverdag.  

I dag vet nesten alle om 

åndeverden siden det har vært 

mye fokus på dette i media de 

siste årene. På TV har vi hatt 

programmer som Åndenes Makt 

og Den 6. Sans. I avisene har vi 

hatt stor oppmerksomhet som 

personer som Snåsamannen og 

Prinsesse Märtha og så har vi en 

lang produksjonslinje fra 

Hollywood i tillegg. Dette er 

bare en brøkdel av det som har 

hendt i år med åndelig 

oppvåkning både i Norge og 

den Vestlige verden. Denne 

oppvåkningen gjør at tema har 

fått oppmerksomhet og fått 

mange til å komme ut av skapet.  

Generelt sett har dette både vært 

positiv, men dessverre også 

negativ for noen 

få mennesker. Det 

positive er at flere 

nå har blitt klar 

over åndeverden, en verden som 

er der for å hjelpe oss og støtte 

oss gjennom våre liv. Dette 

resulterer i at mange kan føle en 

støtte fra guider, engler og de 

som har gått over, eller hjelpere 

som vi ofte kaller dem. Dette 

kan gjøre at mange føler seg 

mindre ensomme, det hjelper 

mange som er syke til å få 

behandling av healere og det 

gjør at mange har mindre frykt 

for døden. I det store og det hele 

er alt dette positive sider av vår 

utvikling.  Det negative 

kommer ofte med den måten 

folk ønsker å tjene penger på 

dette. Værstingene er å finne 

blant filmprodusentene som 

skaper mye frykt blant 

mennesker ved å fremstille 

åndeverden som en verden med 

negative ånder som vil ha hevn 
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og skade oss. Ingen ting kunne 

vært lengre fra sannheten. Når 

man kommer over på den andre 

siden blir man fylt av kjærlighet 

og får all den støtte man trenger 

og vil ikke føle behov for å 

være negativ eller ond. Det som 

oppleves som ondskap her på 

jorden, kommer fra andre 

mennesker eller så er det vår 

frykt som gjør at vi oppfatter 

det som ondskap. Normalt sett 

ønsker åndeverden å få 

oppmerksomhet, for å hjelpe 

oss, men mange mennesker kan 

oppfatte denne 

oppmerksomheten som 

negativitet. At TV stasjoner i 

Norge lager programmer hvor 

de legger inn skremmende 

musikk og effekter i sine 

programmer hjelper heller ikke 

saken.  

I starten av 2007 ble Norsk 

Spiritualist Forening etablert. 

En av årsakene til dette var å 

kunne gi et bedre og mer reelt 

syn på hvordan åndeverden 

fungerer, jobbe med opplæring 

og få bort misforståelser og mye 

frykt. Åndeverdenen er snill og 

god, og de er der for å hjelpe 

oss. Det er hovedbudskapet fra 

den andre siden.  

Norsk Spiritualist Forening, 

NSF er der for å hjelpe 

mennesker. I medlemsmassen 

vil du finne folk som jobber 

med åndelighet og folk som er 

interessert i spiritualisme og 

spiritualistisk filosofi. Tilbudet 

de har i dag er kurs, foredrag, 

hjelp til sirkler og sertifisering 

av medium. Det siste er et nytt 

tilbud til medium i hele Norge. 

Man trenger ikke å ha gått noen 

kurs hos foreningen, og kan ha 

utdannelse fra hvor som helst. 

For å sertifisere seg må man 

kunne sin etikk, og kunne 

kanalisere en til en og 

demonstrere sitt mediumskap 

foran mange mennesker. 

Sertifikatet er ment som et bevis 

på at mediumet kan sine saker 

og er der for å sikre at 

forbrukeren skal få kvalitet. I 

tillegg har Norsk Spiritualist 

Forening et eget healerforbund 

som også godkjenner healere. 
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På nettsiden av NSF kan man 

finne medium og healere der du 

bor.                                 

Parallelt med at Spiritualismen 

og dets filosofi har vokst, har 

det også gitt grobunn for 

spiritualisme som tro. I januar 

2007 ble Norsk Spiritualist 

Kirke etablert og har i dag 

nesten 400 medlemmer fra hele 

Norge. Innen dette bladet har 

kommet ut vil nok kirken ha 

byttet navn til Norsk 

Spiritualistisk Trossamfunn. 

Det har vært en jevn og fin 

vekst og mange mennesker som 

tar kontakt med kirken sier at 

dette er noe de har ventet på 

lenge. NSK tilbyr åndelige 

kvelder hvor man kan få 

kontakt med den andre siden, og 

healing kvelder med gratis 

healing. Ved siden av dette har 

NSK seremonier som navnedag, 

konfirmasjon, bryllup og 

begravelser. Kirken har nå flere 

bryllup hvert år.  

Mange av de som velger 

spiritualismen som sin tro, føler 

at dette er en riktig tro for dem, 

- en tro der de endelig har 

funnet sin plass. Troen på et liv 

etter døden, troen på at våre 

kjære venter på oss, hjelper oss 

og at vi kan kommunisere med 

de på den andre siden.  

Spiritualismen har ingen bok 

som bibelen eller koranen med 

gamle historier, men er en 

dynamisk og levende religion 

hvor kjernen er de syv 

prinsipper som guider våre liv. 

(se på siden) Prinsippene gir 

forklaringer og er der for å 

hjelpe oss til et bedre liv. 

Styrken med Spiritualisme som 

tro, er at den er intuitiv og 

informativ samtidig som den er 

enkel. Det at du i spiritualismen 

ikke finner gamle historier som 

kan være vanskelig å tro på gjør 

at du lettere kan forholde deg til 

troen som en virkelighet, uten 

oppdiktede historier gjennom 

århundrene. I Spiritualismen 

finner du ikke jomfrufødsler 

eller adam og eva. Men du kan 

finne eksempler fra nær og fjern 

tid, om healing og andre 

femomener. Ved siden av å 
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være en tro, er Spiritualismen 

en vitenskap. Gang på gang har 

medium vist at vi kan ha 

kontakt med de som har gått 

bort via vårt klarsyn. Bevisene 

våre medium kommer med, 

taler sin egen sak, og det finnes 

mange bevis som kan 

ekskludere tankelesning og 

forfalskninger. På den måten 

blir Spiritualismen en religion 

som er nærmere vitenskapen og 

mer akseptabel for alle.  

Det betyr ikke at alt det vi kaller 

New Age er enkelt og greit, og 

at alle ser åndeverden på samme 

måte. Alle er enige om at det er 

et liv etter døden, men du vil 

kunne finne flere forklaringer 

på hvordan det er, på den andre 

siden. Medium og forfattere 

oppfatter dette forskjellig og 

noen forskjeller vil det alltid 

være. Det bør og må være litt 

rom for tolkning. Likevel vil det 

være noen bøker som regnes 

som mer autentiske, da de har 

blitt kanalisert i mer kontrollerte 

omgivelser. Et eksempel på 

dette er serien til Silver Birch, 

som er en av de viktigste 

filosofene innen Spiritualismen. 

Når vi ser på mengden av 

litteratur kan man drukne. En av 

de viktigste hovedreglene for å 

bedømme hva som er bra og 

ikke, er at budskapet skal gi ro, 

harmoni og trygghet.   

Som spiritualister får vi ofte 

spørsmål på om alle kommer 

over når de dør. Alle kommer 

over til den andre siden. Vi har 

med oss en guide som passer på 

oss gjennom livet. Han/hun var 

der før vi ble født, hjalp oss å 

velge et liv, er der gjennom hele 

livet og vil være der når vi dør 

for å ta oss i mot. Det som ofte 

skjer er at vi ikke er ferdig med 

alle våre relasjoner på jorden, 

og derfor kommer en stund 

tilbake, for å passe på dem vi 

har kjære og hjelpe dem. På 

grunn av dette, kan vi ofte føle 

at vi har dem med oss, eller at 

de besøker oss i våre hjem. Det 

at vi har blitt mer og mer 

eksponert for åndeverden 

gjennom media, gjør at vi nå er 

mye mer åpne for åndeverdenen 
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og legger mer merke til den. 

Det enkleste råd for hva man 

skal gjøre om man føler noen 

rundt seg, er å snakke med dem 

og behandle dem som om de var 

levende mennesker.  

Spiritualismen er ny i Norge, 

som tro er den bare to år her. 

Likevel er den på fremmarsj og 

har et stort potensial for vekst. 

Etter hvert som folk vil bli kjent 

med muligheten, vil det komme 

flere og flere til denne kirken. 

Hovedkontoret er nå i Oslo, 

men de har og en liten avdeling 

i Bergen og jobber med å få 

flere. En presteutdannelse har 

blitt satt i gang for å få gi et 

bedre tilbud.  

Enkelte mennesker reagerer på 

at ordet Kirke brukes. Vi er nå i 

en prosess hvor vi ser på om 

dette skal endres til Norsk 

Spiritualistisk Trossamfunn.  Vi 

har hatt en avstemning som går 

i favør av det nye navnet og det 

er satt opp en ekstraordinær 

generalforsamling i slutten av 

mai. Det nye navnet vil kunne 

nå frem til flere folk, spesielt de 

unge.                              

Prinsippene gir oss en større 

forståelse av oss selv og verden 

og på den måten kan 

spiritualismen hjelpe mange 

mennesker i deres hverdag. 

Dette er nok en av årsakene til 

at mange mennesker i dag søker 

tilbake til troen og spesielt til 

spiritualismen. Læring er en 

viktig del av spiritualismen. I 

det syvende prinsippet står det 

at vår sjel alltid vil utvikle seg, 

noe som kan forklare mye av 

våre liv. Ofte må vi oppleve 

mange forskjellige saker for å 

kunne lære. Vi lærer ikke så 

mye av våre solskinnsdager, og 

ser vi livet vårt fra et 

læringsperspektiv, vil vi lettere 

kunne forstå at vi trenger noen 

triste dager for å utvikle oss. 

Læringen blir da lettere å bære. 

Dagens mennesker begynner å 

bli lei av materialismen som 

levemåte og uuttalt filosofi. Vi 

har kommet langt nok, og sett 

for mye ødeleggelse av jorden, 

dyr, natur og mennesker. Vi 

lever i en verden som blir mer 
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og mer brutal. Det er på tide å 

finne nye verdier som kan 

hjelpe oss videre. Verdier som 

er positive og kan gi oss en 

større forståelse. I 

spiritualismen mener vi at 

Skaperen, Gud, er i alt og alle. 

Det er på tide å få en ny respekt 

for alt liv, og vi trenger å spørre 

oss om vi først og fremst er 

menneske eller ånd. Hvordan vi 

ser på oss selv, vil også gi oss 

en annen oppfattelse av vår 

verdi. Som ånd vil vi ha en 

annen (etikk og) måte og se på 

andre mennesker på. Det gjør at 

vi skjønner at vi alle er del av 

altet, og at vi er avhengig av 

hverandre.                                         

Spiritualismen har nå kommet 

for å bli. Det er ca. tusen kirker 

i Storbritannia, det er kirker i 

USA, Australia, Sverige og 

Danmark, for å nevne noen 

land. Det var på tide at vi fikk 

det i Norge også, da behovet 

allerede har ligget der i lang tid, 

og dette er bare starten. 

Spiritualismen som filosofi har 

fått grobunn og utvikler seg 

raskt. På sikt vil den ikke bare 

være en filosofi og tro, men vil 

forhåpentligvis kunne gi oss en 

ny måte å se på våre liv og 

medmennesker. Det er et håp 

om at spiritualismen kan bli en 

brobygger mellom 

spiritualismen og andre 

religioner, gjennom de bevis vi 

har fått og de som vil komme. 

En brobygger, som bygger på 

etikk, healing, fakta og 

samhandling. Fordelen med 

spiritualismen er at den som 

filosofi i større grad tilhører det 

enkelte mennesket, da det har 

større mulighet til å tolke 

hvordan det selv vil se på sin 

tro. Gjennom å gi den enkelte 

mer frihet, unngår vi de 

maktstrukturer som så ofte har 

gitt problemer i andre 

religioner. På denne måten er 

spiritualismen en moderne tro, 

som passer det moderne og 

opplyste menneske, bedre enn 

mange av de gamle religioner. 

Spiritualismen er vårt i 

fremmarsj og gir oss et håp for 

fremtiden. 
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  SPIRITUALISMENS 7 PRINSIPPER 
1. En Gud, som er i alt og alle 

  Ved studie av naturen, ved personlig erfaring og fra den visshet som er gitt oss fra     

de vi gjenkjenner fra åndeverdenen, vet vi at det er en skapende kraft. Denne kraften 

har skapt universet og liv i forskjellige former. Denne kreative kraften er i oss alle, 

og vi er en del av det livet som er skapt av Gud og vi erkjenner Gud som vår far. 

   2. Samhold og kjærlighet mellom mennesker.  

 Vi er alle en del av den universelle skapende kraften, en stor familie i Gud. 

Spiritualister forsøker å forstå andres behov, og vil gjerne hjelpe alle både 

materialistisk, følelsesmessig og spirituelt. 

3. Aksept av åndeverden og englene.  

  Spiritualismens mål er å vise at det er et liv etter døden, og oppmuntrer utviklingen 

av mediumer, som har evner til å kunne kommunisere med båre slektninger og 

venner i den åndelige verdenen. Det er personer i åndeverdenen, som er tilegnet 

oppgaver som velferd og støtte for oss mennesker. Noen gir oss inspirasjon og 

veiledning, mens andre hjelper oss med healing. 

4. Sjelens evige utvikling.  

 Sjelen er en del av en kreativ utvikling og er uforgjengelig. Etter døden vil sjelen 

fortsette inn i en annen dimensjon som vi kaller 

  åndeverdenen. I åndeverdenen vil vi ha en åndelig kropp, som er en etterligning av 

vår jordiske kropp inntil vi er utviklet langt 

  nok. Vi har de samme personlige egenskaper, og vi utvikler oss som vi gjorde på 

jorden, ved egne erfaringer. 

5. Personlig ansvar.  

  Ansvaret for negative tanker og gjerninger, ligger hos oss selv. Ingen andre 

personer eller påvirkninger, vil kunne gjøre vondt til godt igjen. Ingen kan influere 

vår spirituelle utvikling, foruten at vi gir tillatelse til dette.  

6. Belønning og gjengjeldelse for alle gode og onde gjerninger på jorden.  

  Spiritualister tror på at det sjette prinsippet er en naturlov, og har blitt uttalt av 

andre med: ”Som man sår, skal man høste.” Hvis noen er ond og hevngjerrig mot 

andre, vil gjengjeldelse skje. Hvis noen gir vennlighet og kjærlighet, vil vi få 

belønning for det. Denne loven gjelder nå – så vel på jorden så som i den åndelige 

verdenen. 

7. Evig utvikling for alle sjeler. 

  Alle som ønsker å gå veien til fullkommenhet, har muligheten til både mental og 

åndelig forståelse. Ved å gjøre vårt beste i vårt jordiske liv, og ved å følge vår indre 

intuisjon, vil vi utvikle oss både som menneske og sjel. 
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Reinkarnasjonsforskningens far   

Artikkelen presenterer den canadisk-

amerikanske psykiater Ian Stevenson 

(1918-2007), som i 1966 ga ut 

klassikeren "Twenty cases suggestive 

of reincarnation". Totalt rakk han å 

do kumentere ca. 3000 tilfeller som 

indikerer reinkarnasjon. 

 

Ian Stevenson ble født i 

Montreal (Canada) i 1918, og 

studerte medisin ved St. 

Andrews University i Skottland 

(1937-39) og ved McGill 

University i Montreal (1942-

43). Han var assisterende 

professor i psykiatri ved 

universitetet i New Orléans i 

årene 1946-57. Tidlig på 1950-

Åndsvitenskapelige visjoner  

ISBN 978-82-300-0496-8  

Rolf Kenneth Aristos 

  Bevisstheten eller materien? 

I «Åndsvitenskapelige visjoner» stiller forfatteren spørsmålet:  

Er tilværelsens primære dimensjon bevisstheten eller materien?   

«Åndsvitenskapelige visjoner» av Rolf Kenneth Myhre fikk 1. pris i 

Kolofon Forlags manus-konkurranse innen «Alternativ litteratur» i 

2008. 

Forfatter Rolf Kenneth Myhre er bibliotekarutdannet forfatter med 

fokus på blant annet åndsvitenskap. 
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tallet møtte han Aldous Huxley, 

og ble en av de første 

akademikere i USA til å studere 

virkningene av psykedeliske 

stoffer i en psykiatrisk kontekst. 

Da han en gang selv prøvde 

LSD, resulterte det i en mystisk 

opplevelse der han i tre dager 

opplevde "den fullkomne 

fredfullhet" og en fornemmelse 

av at han aldri mer kunne bli 

sint. 

 

I årene 1957-67 var han 

sjefspsykiater og professor i 

psykiatri ved University of 

Virginia (UV) i Charlottesville. 

Hans første forskningsartikkel 

om reinkarnasjon ble publisert i 

1960, The Evidence for 

Survival from Claimed 

Memories of Former 

Incarnations. Chester Carlson 

(1906-68), som hadde tjent 150 

millioner dollar på oppfinnelsen 

av kopieringsteknologien som 

ligger til grunn for dagens 

kopimaskiner, fant artikkelen 

interessant og kontaktet 

Stevenson. Carlson finansierte 

Stevensons første studiereiser til 

India og Sri Lanka. I 1964 ble 

Carlson med Stevenson på en 

studiereise til Alaska, der de 

samlet inn historier fra Tlingit-

indianerne. Stevensons første 

bok, Twenty cases suggestive of 

reincarnation (1966), ble en 

øyeblikkelig klassiker. 

I 1967 finansierte Carlson 

opprettelsen av et særskilt 

professorat i psykiatri ved UV, 

som Stevenson ble utnevnt til. 

Med dette professoratet, 

etablerte Stevenson samme år 

Division of Personality Studies, 

med seg selv som 

avdelingsdirektør. Dette var da 

den eneste akademiske avdeling 

i verden dedikert til studiet av 

minner om tidligere liv, nær-

døden-opplevelser og andre 

parapsykologiske fenomener. 

Da Carlson døde i 1968 mottok 

Stevenson i testamentert gave 1 

million dollar slik at han kunne 

fortsette sin 

reinkarnasjonsforskning. 

Stevenson forble professor og 

avdelingsdirektør ved Division 
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of Personality Studies i 35 år 

frem til 2002, da han trakk seg 

tilbake og overlot stillingen til 

Dr. Bruce Greyson. Avdelingen 

heter i dag Division of 

Perceptual Studies (DOPS). 

Stevensons studiereiser brakte 

ham over hele Sørøst-Asia, Sør-

Amerika, Libanon og Vest-

Afrika på jakt etter barn som 

syntes å erindre tidligere liv. 

Han dokumenterte i alt ca. 3000 

tilfeller som indikerer 

reinkarnasjon. Til tross for sitt 

eksotiske og unike 

forskningsfelt, var Stevenson 

utad en typisk konservativ og 

formell professor som foretrakk 

å gå i grå flanell og blazer. 

Tilsynelatende hadde han ikke 

det minste behov for å 

provosere akademia eller oppnå 

mediaoppmerksomhet. 

Akademia har således ikke hatt 

noen vansker med å ignorere 

fullstendig hans arbeid. 

Stevenson døde av 

lungebetennelse i 2007, 88 år 

gammel. Han var gift to ganger; 

med Octavia Reynolds som 

døde i 1983, og med Margaret 

Pertzoff som han giftet seg med 

i 1985. Han etterlot seg ingen 

barn. 

 

Stevensons hovedverk 

 

I 1997 fikk Stevenson utgitt sitt 

største og kanskje viktigste 

akademiske verk, en medisinsk 

avhandling på over 2200 sider, 

reincarnation and biology: A 

contribution to the Etiology of 

birthmarks and birthdefects. Her 

rapporteres 225 tilfeller der barn 

har fødselsmerker eller 

fødselsmisdannelser som 

korresponderer med erindringer 

om traumatiske begivenheter i 

forrige inkarnasjon, og disse 

erindringer bekreftes i 

tilfredsstillende grad ved 

personlig og forskningsmessig 

oppfølging. Samme år fikk 

Stevenson utgitt en popularisert 

utgave på 220 sider: Where 

reincarnation and biology 

intersect (1997), som det her gis 

et kort sammendrag av. Boken 

er skrevet for den alminnelige 
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leser som ikke vil bli brydd med 

enkelttilfellenes mange 

medisinske og metodologiske 

detaljer. 

La oss innlede med følgende 

spørsmål: er det mulig å gi et 

definitivt bevis på 

reinkarnasjon, et bevis som er 

så vanntett at selv den mest 

fordomsfulle materialist vil bli 

tilfredsstilt? Svaret er selvsagt 

nei. Selv de mest overbevisende 

enkelttilfeller vil alltid kunne 

bortforklares ved å henvise 

enten til parapsykologi eller til 

tilfeldigheter. En skeptiker kan 

f.eks. innvende at et barn kan 

komme i telepatisk kontakt med 

hukommelsessenteret til en 

avdød og fullstendig ukjent 

person, og feiltolke disse 

minnene som sine egne fra et 

tidligere liv. Dette er jo en 

forklaring som i seg selv er 

temmelig fantastisk, men 

skeptikere bortforklarer gjerne 

noe de ikke ønsker å tro på med 

noe som for folk flest er vel så 

mirakuløst. Barnets opplevelse 

av sammenhengen mellom 

fødselsmerkene i denne 

inkarnasjon og de traumatiske 

skader fra forrige inkarnasjon 

kan videre forklares som 

"fantasi og tilfeldigheter". Er en 

slik forklaringsmodell bedre og 

mer sannsynlig enn en 

forklaringsmodell basert på 

reinkarnasjonsteorien? 

Stevenson hadde ikke behov for 

å tvinge oss til å trekke 

bestemte konklusjoner. Han 

presenterte nøkternt sine 

tilfeller, poengterte tilfellenes 

forskningsmessige sterke og 

svake sider, og overlot dommen 

til oss. 

 

La oss komplimentere det 

innledende spørsmålet med et 

annet spørsmål: Hvor 

overbevisende kan et tilfelle 

som indikerer reinkarnasjon 

overhodet bli, fra et rent 

teoretisk perspektiv? Hvis man 

velger å svare at man ikke kan 

forestille seg noe som helst 

indikasjonsmateriale som vil 

være overbevisende, da kan 

man like gjerne avstå fra å 
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studere og kommentere 

Stevensons tilfeller. 

Det typiske mønster ved barn 

som erindrer 

Det typiske tilfelle i Stevensons 

bok har følgende mønster: Et 

barn i to - til fireårsalderen med 

fødselsmisdannelser eller 

oppsiktsvekkende 

fødselsmerker begynner 

spontant å prate om sin forrige 

inkarnasjon, som gjerne fikk en 

dramatisk og voldelig utgang. 

Foreldrene er som oftest 

negative eller likegyldige til 

slike "erindringer" fra barnets 

side, selv i kulturer der 

reinkarnasjonslæren står sterkt. 

Men barnet gir seg ikke, og 

nevner en rekke eksakte detaljer 

som sitt forrige navn; navnene 

på sine tidligere foreldre, 

søsken, samboer og barn; samt 

detaljer om sitt tidligere yrke og 

om hvordan døden inntraff. 

Barnet insisterer så på å 

oppsøke sin tidligere familie. 

Som regel har barnet en grei 

bestemor eller onkel som til 

slutt gir etter og blir med på 

ferden til en by eller en landsdel 

hvor barnet aldri tidligere har 

vært. På dette nye stedet må 

som regel en del undersøkelser 

gjøres før den tidligere familien 

(som fortsatt lever) blir 

oppsport. Barnet gjenkjenner 

dem straks, samt mange av sine 

tidligere eiendeler. Den 

skeptiske familien blir som 

regel fort overbevist av barnets 

karakter, utseende og 

prestasjoner. Nære bånd knyttes 

som varer noen få år, før barnet 

mister interessen for sitt 

tidligere liv. Barnet viser typisk 

"voksen adferd" overfor 

tidligere søsken og barn som nå 

er voksne. De fleste av dem 

godtar dette. I de tilfeller der 

barnet i sitt forrige liv ble drept, 

og morderen fortsatt er i live, 

blir forholdet mellom dem 

naturligvis meget anstrengt. 

På dette tidspunktet, eller 

mange år senere, kom Ian 

Stevenson inn i bildet og 

intervjuet alle parter. Han var 

særlig opptatt av å finne frem til 

medisinske dokumenter, som 
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regel postmortem-rapporter, 

som beskrev den forrige 

inkarnasjonens dødsårsak og 

eksakt hvor på kroppen skadene 

skjedde. De medisinske 

dokumenter (eller hvis slike 

mangler, familiens beskrivelse 

av legemsskadene) ble så 

sammenlignet med barnets 

fødselsmerker eller 

misdannelser. Spesielt 

imponerende er de tilfeller der 

flere fødselsmerker var i 

overensstemmelse med den 

medisinske rapporten. 

Stevenson kom over hele åtte 

tilfeller (!) der den avdøde ble 

drept av en kule som gikk 

gjennom hodet, og hvor barnet 

har to matchende 

fødselsmerker, ett som 

korresponderer med der kulen 

gikk inn og ett som 

korresponderer med der kulen 

gikk ut. 

 

Tilfellene med fødselsanomalier 

(anomali, avvikelse fra det 

normale) er gjerne mer 

imponerende enn dem med 

fødselsmerker. For det første er 

minnene betydelig mer 

dramatiske, og korrelasjonen 

mellom de traumatiske skader i 

forrige inkarnasjon og 

anomaliene i denne inkarnasjon 

er langt tydeligere. Interessante 

eksempler på anomalier er 

tvillinger, albinisme, barn født 

uten fingre, og barn født med 

merkelige "innsnøringer" 

(konstriksjonsringer) på armer 

eller ben, fingre eller tær. 

 

De fleste barna begynner som 

nevnt å prate om sine tidligere 

liv i to - til fireårsalderen. De 

fortsetter med dette frem til fem 

- til åtteårsalderen, enten 

foreldrene prøver å stoppe dem 

eller ikke. I India blir opptil 40 

% av barna som erindrer 

tidligere liv hysjet ned av 

foreldrene. Det skaper ofte 

problemer både for foreldrene 

og for barnet dersom barnet 

erindrer at det i sitt tidligere liv 

tilhørte en lavere eller høyere 

kaste. Ofte har moren til barnet 

hatt en varseldrøm før barnets 



 

21 
 

fødsel om hvem som ville 

komme. I 51 % av tilfellene av 

barn som erindret sitt tidligere 

liv, var dét livet knyttet til et 

voldelig eller dramatisk 

dødsfall. 

I mange tilfeller har 

fødselsmerkene vært relatert til 

slangebitt, kulesår, kniv- og 

øksesår, samt operasjonssår i 

forrige inkarnasjon. I 35 % av 

tilfellene har barna fobier 

relatert til den erindrete 

traumatiske dødsårsaken; det 

være seg ild, vann, slanger, 

spesielle typer våpen, eller 

f.eks. uniformerte menn. 

Dersom også dyr utvikler slike 

fobiske tendenser overfor fatale 

begivenheter fra tidligere 

inkarnasjoner, må en slik 

tendens kunne betraktes som én 

av flere evolusjonsstyrende 

faktorer. Mange av barna har 

flier (usedvanlig tiltrekning) til 

et eller annet relatert til 

erindringene om forrige 

inkarnasjon, f.eks. spesielle 

typer mat, klær, nasjonale vaner 

og karaktertrekk. Interessant her 

er de mange jenter som erindrer 

at de i sitt forrige liv var menn, 

og som i dette livet er svært 

gutteaktige (eng.: tomboys). 

Noen går i gutteklær, og noen 

identifiserer seg sterkt med det 

å være gutt. Ved puberteten 

avtar som regel disse maskuline 

karaktertrekkene, kombinert 

med at minnene går tapt eller 

mister sin betydning. 

 

Noen kulturer er så godt 

innforstått med 

reinkarnasjonslovens finere 

detaljer at lik blir merket eller 

mutilert for at personen skal 

kunne gjenkjennes i sin neste 

inkarnasjon. Tibet har siden 

1100-tallet hatt den tradisjon at 

lamaer på sitt dødsleie gir 

eksakte instrukser for hvor 

deres neste inkarnasjon vil finne 

sted. 

Ian Stevenson hevdet aldri at 

hans bevismateriale gjorde det 

tvingende nødvendig å 

akseptere 

reinkarnasjonsprinsippet. Men 

han konstaterte at i mange av 
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hans beste tilfeller var 

reinkarnasjonsteorien den mest 

sannsynlige og enkleste 

forklaringen. Den "essensen" i 

oss som overlever døden og 

inkarnerer på ny, kan da 

betraktes som den tredje faktor i 

forklaringen av individets 

karakter. Altså: Essens, arv og 

miljø. 

 

Rolf Kenneth’s web-base: www.rolfkenneth.no/ 

Children’s Past Lives Research Center:  

www.childpastlives.org/index.htm 

Ønsker du å annonsere i bladet vårt?  

 

Fra og med neste nummer vil det bli mulig å annonsere i bladet 

vårt. Ønsker du dette tar du kontakt med redaktør Liv Stieng  

Telefon 906 12 691, e-post: l-stieng@online.no 

Annonsepriser: 

Farge:    -    Helsideannonse                             kr. 1 200,-  

    -    Halv side:            15,0 x 10 cm     kr.   700,-  

    -    Kvart side:            7,5 x 10 cm     kr.    400,- 

Sort hvit:-    Helsideannonse                            kr.    800,- 

    -    Halv side:            15,0 x 10 cm    kr.    500,- 

    -    Kvart side:            7,5 x 10 cm     kr.    300,- 

 

Annonsene må leveres som JPG bilder og ha en oppløsning på 300dpi. 

Dersom vi må lage annonsen, vil det koste ekstra. Ring for pris. 

 

 

http://www.childpastlives.org/index.htm
mailto:l-stieng@online.no
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MEDIUMKURS 

Generell info:  

Kurs for grunnkurs for uøvde og de som kan litt går på mandag 

kveld fra kl 18.00 til ca. 21.00.  

Kursstart 23. August og går over 15 ganger. 

Kursansvarlig Anne Fehn. 

Pris: Kr. 3.900,- Medlemmer kr 3.600,- Kurstedet for nybegynnerkurset 

til Unity Senter, Møllergt. 23, 0179 Oslo (ovenfor Youngstorget).  

Konto: 1080.23.00552 

Kurs i regi av NSF  

Kurs for videregående går på tirsdag kveld fra kl 18.00 til ca. 22.00.  

Kursstart 24. August og går over 15 ganger 

Kursansvarlig og hovedlærer André Kirsebom og med lærer Hanne 

Fernås.   

Pris: Kr. 4.600,- Medlemmer kr. 4.200,- Sted for kurs tirsdag er 

Sørkedalsveien 74.  

Konto: 1080.23.00552 

Kurs i regi av NSF 

 

Kurs for Avanserte går på torsdag kveld fra 18.00 til ca. 22.00. (det 

forventes her at du kan kanalisere og er trygg på dette)              

Kursstart 26. August, og går over 15 ganger 

Kursansvarlig og hovedlærer André Kirsebom.  

Pris: Kr 4.600,- Medlemmer kr 4.200,- Sted for kurs torsdag er 

Sørkedalsveien 74.  

Konto: 1080.23.00552 

Kurs i regi av NSF 

 

Hovedtema vil være: Kanalisering, demonstrasjon av mediumskap, 

sittinger/readinger og filosofi. 

For mer informasjon: se nettsiden vår.  
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ETIKKURS FOR HEALER SOM ØNSKER 

GODKJENNING                                                                                                                                  

Etikk og kommunikasjon i Healing: 2 dagers seminar for healere 

Godkjenningskurs 14 timer over 2 dager                                                   

Dato: Første kurs nå går 29 og 30. Mai. Tid: 10.00 til 17.00  

Neste kurs går når det er nok deltakere. Ta kontakt med Turid for informasjon 

om neste kurs. Pris medlemmer 1600,- Ikke medlemmer 1800,- Sted: 

Spångbergveien 11b i Oslo 

Lærer: Turid Dahlen-Thofte Påmelding på messen eller ved e-post til:  

turidburton@hotmail.com  Kurs i regi av NSFH 

KUNST OG KANALISERING - PSYCIC ART - THE ART OF 

MEDIUMSHIP.              

Lær å tegne din spirituelle kontakt.  (Kurs på engelsk med noe 

oversetting etter behov)Janette Marshall er lærer på det berømte Arthur 

Findley Collage i England. Tid: Lørdag 22. Søndag 23. og mandag 24. Mai (i 

Pinsen) Alle dager fra kl 10.00 til 18.00, samt en avsluttningskveld søndag.  

Pris medlemmer 2800,-  Ikke medlemmer 3000,- 

Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo  

Lærere:  Janette Marshall, inkl hjelpelærer som kan hjelpe til med 

oversettelser.  Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no  

Kurs i regi av NSF 

KANALISERING, PLATTFORM OG READINGER:   

WEEKEND I TRONDHEIM I JUNI.                                              

Datoer: 11,12,13 juni. Tid: Fredag fra kl 18.00 til 22.00 og lørdag og søndag 

10.00 til 17.00. Pris medlemmer 2400,-  Ikke medlemmer 2600,- 

Sted: ZenithYoga, Nedre Bakklandet 58, 7014 Trondheim 

Lærere:  André Kirsebom. 90 12 22 80  Påmelding ved e-post til 

mail@spiritualist.no                                 

Kurs i regi av Aspirit og André Kirsebom  

mailto:turidburton@hotmail.com
mailto:mail@spiritualist.no
mailto:mail@spiritualist.no
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ÅNDELIG WEEKEND         

Tid:  Lørdag  12. juni: kl. 1000 -  1800. Søndag  13.juni: kl. 1000 - 1800     

Pris medlemmer kr. 2.300,-/ikke medlemmer kr. 2.500,-  

Arrangør: Anne Fehn og Hanne Fernås  Lærere: Anne Fehn/Hanne Fernås  

Sted: Unity senter i Oslo www.unity.no 

Påmelding til: 

Anne Fehn:      Tlf. 976 89 592                 anne.fehn@live.no 

Hanne Fernås   Tlf. 995 64 354                hannefernaas@hotmail.com 

Transe weekend 

For begynnere og videregående 

Datoer: 18,19,20 juni Tid: Fredag fra kl 18.00 til 22.00 og lørdag og søndag 

10.00 til 17.00 

Pris medlemmer 2200,-  Ikke medlemmer 2500,- 

Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo, Lærere:  André Kirsebom. 90 12 22 80   

Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no  

Kurs i regi av Aspirit og André Kirsebom  

 

Holistisk Healing: Weekend - Vikersund 

Diplomkurs Holistisk Healing for begynnere og de som kan noe.  2 helger 

i juni og august. 

Dato: Lør. 26 og søn. 27. juni og lør 7 og søn. 8 aug Tid 10 til 17.00 

Pris medlemmer: kr. 4400,-  inkl. kursmateriell, enkel lunch, kaffe, te, frukt. 

Ikke medlemmer kr. 4700,-                                        

Sted: Øverskogen Samfunnshus Adresse: Fuglerudveien 2, 3410 Sylling . 

Kurs i regi av Aspirit ved: Merete Atne tlf: 90062011 & Turid Dahlen Thofte  

tlf: 46633733.  Påmelding, begrenset antall plasser: healingkurs@hotmail.com 

 

 

                                                                                         

http://www.unity.no/
mailto:anne.fehn@live.no
mailto:hannefernaas@hotmail.com
mailto:mail@spiritualist.no
mailto:healingkurs@hotmail.com
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Holistisk Healing: Ukekurs i Bodø                                                           

Datoer: 30 juni til 4 Juli 

Tid: Start onsdag 30 til søndag 4. Tider kl 10.00 til kl 18.00 hver dag  

Pris medlemmer 4000,-  Ikke medlemmer kr 4300,- 

Sted: Rødekorshuset i Bodø, adresse kommer 

Lærere:  André Kirsebom. 90 12 22 80   

Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no   

Kurs i regi av Aspirit og André  

 Mediumskap og Kanalisering: Sommerkurs i Oslo         

For begynnere og videregående.40 timer over 5 dager.  

Dato: Mandag 9. til fredag 13. August. Tid: 10.00 til 18.00. Pris medlemmer 

4000,-  Ikke medlemmer 4300,- 

Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo. Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80   

Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no   

Holistisk Healing: Weekend Oslo august,                                                            

Diplomkurs Holistisk Healing:  40 timer over 6 ganger  

Datoer: Første del 27 til 29. august, og del to 10 til 12 september.  

Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00, lørdag og søndag fra 10.00 til 18.00  

Pris medlemmer 4000,-  Ikke medlemmer 4300,- 

Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo 

Lærere:  André Kirsebom. 90 12 22 80   

Påmelding på messen eller ved e-post til mail@spiritualist.no    

Kurs i regi av Aspirit og André Kirsebom Kurset er godkjent av NSFH 

(godkjent av Helsedirektoratet) og ved bestått diplomkurs kan det søkes om 

mva fritak for Alternativ behandler.                                                               

 For nærmere info: Se nettsiden vår.  

mailto:mail@spiritualist.no
mailto:mail@spiritualist.no
mailto:mail@spiritualist.no
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Norsk Spiritualist Forening 
 

Formålet med foreningen er:  

- Å fremme den spiritualistiske tankegangen i Norge.  

- Å leve et liv basert på lys og kjærlighet. 

- Kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du går over til       

en spirituell dimensjon.  

- At vi har et evig liv, og en tro på reinkarnasjon. 

- Å hjelpe våre medmennesker, dyr og naturen.                                                                    

- Å samle informasjon om gode medium og healere i Norge.  

Medlemskapet gir deg: - informasjon om tilstellinger, møter, og 

storseanser. 

- en internettside med informasjon om foreningen.  

- rabatter på kurs innen Spiritualisme, Mediumskap og Healing.  

- muligheten for å sertifisere deg som medium og bli godkjent healer. 

 

Innmelding i NST kan gjøres via innmeldingsblanketten lengre bak i 

bladet.   

 

For mer informasjon se:  www.spiritualist.no      

 

 

 

http://www.spiritualist.no/
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Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, NST 

Norsk Spiritualist Kirke NSK                                                                                                       

 

Styret har foreslått å endre navnet fra NSK til Norsk Spiritualistisk 

Trossamfunn pr. 1. juni 2010. 

 

Formålet til Trossamfunnet: 

- Å bygge opp et spiritualistisk trossamfunn i Norge 

- Å fremme Den Spiritualistiske trossamfunnet via healing kvelder og  

åndelige kvelder med demonstrasjon av kommunikasjon med 

åndeverden.   

- Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger  

 - Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge.                                                               

- Alle kan være medlem, både medium og de som har det som 

interessefelt.  

- Å leve et liv basert på lys og kjærlighet. 

- Kunnskapen om at livet ikke slutter når du dør, men at du går over til 

en spirituell dimensjon.  

- At vi har et evig liv, og en tro på reinkarnasjon. 

- Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur. 
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Medlemskap I NSF, NST, NSFH 
- Innmelding i Foreningen (    ) kr. 200,- for 2010 

- Innmelding i Trossamfunnet og Forening (    )   

  Trossamfunnsmedlemskap gir gratis medlemskap i både kirke og forening 

- Innmelding som Medium   (   )  Healer (  ) 

Ønsker du som healer eller medium å profileres på våre sider (   )                                               

(Ekstra Pris for profilering kr. 300,- i året) 

 

Navn: _________________________ 

 

Adresse: _________________________ 

 

Postnummer: ______  By:___________________ 

 

Telefon: _______________   

 

Mobil: _________________ 

 

E-post: _______________________________ 

 

Hjemmeside:___________________________ 

 

Personnummer: (for kirkemedlemmer) _______________________________ 

 

Sted:                        Dato: 

 

Underskrift: ___________________ 

Klipp ut og send til NSF; Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo 
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Navn, Konfirmasjon, Bryllup og 

Gravferd                        
Ved siden av vanlige messer, vil vi ha seremonier.                         

Navneseremoni hvor man kan få sitt spirituelle navn. Dette er et eget 

navn ved siden av det vanlige navnet du har.  I seremonien bruker vi 

mange blomster som symboler.  

 

 Konfirmasjon som vil arrangeres hver vår. Første gang vi arrangerer 

det er nå i 2010  

 

Vi vil også arrangere vakre Bryllup der de passer deg. De kan og 

tilpasses dine ønsker. Vi har meget vakre bryllup med fine symboler.  

 

Ønsker du en Gravferd vil vi også kunne hjelpe deg med dette. Som 

spiritualist har du like stor rett til både kapell og gravsted som alle 

andre trosretninger. Innmelding i NST kan gjøres via 

innmeldingsblanketten i bladet.   

 

For mer informasjon se www.nsts.no 

 

http://www.nsts.no/

