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Redaktørens Spalte 

 

Spiritualisme kan oppfattes på mange måter. I Storbritannia har 

man valgt å dele spiritualismen i tre deler, nemlig filosofi, tro og 

vitenskap. De tre delene utfyller hverandre og støtter opp om 

hverandre. Spesielt vitenskapen støtter opp om filosofien og 

troen.  

Bladet vårt skal omhandle alle sider ved spiritualismen, og vi 

forsøker derfor å bringe dere interessant stoff fra nær og fjern. I 

dette nummer vil vi fortelle litt om en av pionerene innen 

spiritualismen. Vi håper at det vil være interessant lesning.   

Har du ønskemål om hva som skal med i bladet, ber vi deg sende 

inn forslag til oss. Vi kan ikke garantere at alt kommer med, men 

vi vil prøve så langt som det lar seg gjøre.  

Bladet vil bli sendt til alle medlemmer. Vi ber dere vennligst påse 

at adressen deres hele tiden er oppdatert. Ved utsendelse av 

første nummer, fikk vi ca 10 % i retur.  

Jeg ønsker dere et riktig godt nytt år. Husk å bestille 

konfirmasjoner og bryllup om dere skal ha noe slikt i 2011.  

Redaktør André Kirsebom   

(Midlertidig redaktør.  NB! Vi søker ny redaktør, så   

om du er interessert, er det fint om du gir oss beskjed. )  
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Spiritualisme vs. spiritisme 

Av André Kirsebom, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn 

I den senere tid har det vært en mediedebatt 

om spiritisme og spiritualisme. Begrepene 

blir ofte brukt om hverandre og kan således 

forvirre leserne. Dette har gjort at mange 

mennesker har tatt kontakt med oss i Norsk 

Spiritualist Forening og spør om hva forskjellen er mellom 

spiritualisme og spiritisme. Denne artikkelen vil prøve å belyse 

dette fra forskjellige synsvinkler, både i forhold til definisjon og 

historie.  

Spiritisme er troen på at det finnes en åndeverden, og at 

mennesker kan komme i kontakt med de avdødes ånder. Såkalte 

seanser, hvor man gjennom forskjellige ritualer kan komme i 

kontakt med avdøde mennesker, inngår ofte som en sentral del. 

Spiritisme kommer fra latin og betyr ånd.  Spiritisme har vært 

brukt mye i Europa, blant annet av den kjente franske spiritisten 

Alan Kardec.  

Spiritualisme er et ord som kommer fra England og USA, og som 

beskriver en filosofi og trosretning basert på de 7 spiritualistiske 

prinsipper. Spiritualismen ble offisielt stiftet den 31. Mars 1848, 

da de berømte bankelydene i Hydesville ble kjent. Det var folk 

som hadde jobbet med dette før denne tid, men dette var første 

gang man hadde en kommunikasjon som virkelig beviste kontakt 

med de døde på en intelligent måte. Bevisene var meget sterke 

og ble grundig kontrollert. Spiritualismen har siden den gang 

vokst seg stor i spesielt Storbritannia, men også i hele den 

engelskspråklige verden. I dag er det ca. 1000 spiritualistkirker i 

Storbritannia, og retningen er også godkjent som en filosofi og 



 

5 
 

vitenskap. I Norge har du Norsk Spiritualistisk Trossamfunn og 

Norsk Spiritualistisk Forening som de største samlende enheter 

for spiritualismen. 

Mens spiritismen omfatter alt åndelig, er Spiritualismen kun en 

begrenset del av spiritismen. Spiritualister tror på at der er et liv 

på den andre siden, et liv etter døden, og at vi kan kommunisere 

med de som har ”gått over”. Spiritualistene tror ikke på et 

helvete eller en djevel. Her finnes det ikke noen okkult side eller 

troen på at noen vil gjøre deg vondt. Spiritualister fokuserer på 

den lyse siden og jobber kun med dette. En grunnregel er at man 

alltid skal vite hvem de er i kontakt med.  

Spiritismen fokuserer også i hovedsak det gode fra den andre 

siden, men noen tror også på en mer okkult side. Eksempler på 

det okkulte er at man ikke vet hvem man kommuniserer med, og 

at man tror at det kan være onde eller mørke krefter i sving. De 

mest ekstreme spiritister er de som driver med djeveldyrkelse. 

Likevel er de fleste retninger innen spiritismen gode, slik som 

Sjamanismen og Wicca.  

For mange unge mennesker som ønsker å prøve seg på 

spiritisme, er quijabrettet en av de vanligste metoder for å 

oppnå kontakt med åndeverden. Brettet er ikke farlig, da det kun 

er et verktøy som godt kan brukes med gode intensjoner. Det er 

ikke verktøyet som bestemmer utfallet, men intensjonen du har 

når du bruker brettet. Om man bruker det med en god intensjon 

og spør om hvem man prater med, er dette ufarlig. Ønsker man 

at det skal være spennende og skummelt samtidig som man er 

ukritisk til hvem man får kontakt med, kan sarte mennesker bli 

skremt. Dette anbefales ikke! 
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For hele Norge – NST/NSF/NSFH 
 

En av de spørsmål vi ofte får i NST og NSF er om når vi vil bli sterkere til 

stede ut i landet. Vi er et Spiritualist forbund for hele Norge og vi er en 

Trossamfunn for hele Norge. Vi har nå ca. 460 medlemmer i NTS og 800 

i NSF.  I NSFH er det ca. 130 healere. Vi har kommet langt på kort tid, vi 

startet opp i 2007. Landsdekkene oppbygning tar tid. Dette er særlig 

siden vi må bygge opp kompetanse på de lokale stedene og det tar tid. 

Likevel er vi godt i gang, og ønsker du flere aktiviteter der du bor, er det 

bare å kontakte oss.   

Per i dag dekker NST hele Norge med alle seremonier. Vi har tilbud om 

Bryllup, Konfirmasjoner, Navnedager og Gravferd i hele Norge. I år har 

vi hatt 4 bryllup, 3 navnedager og en konfirmasjon. Vi har hatt bryllup i 

Kristiansand, Stavanger, Åmot, Nannestad og Oslo.  Den første 

konfirmasjonen var i Sør-Fron. Anders Haug ble vår første konfirmant, 

ja kanskje den første spirituelle konfirmant i hele verden. Konfirmasjon 

er noe som de ikke har i England.  

Det andre bryllupet i 2010 ble 

holdt på Åmot. Aud Marie 

Holmen og Johan Henrik Breiche 

giftet seg på Åmot 

Idrettsforenings lokaler. Tilstede 

var ca. 75 gjester. Det som 

gjorde dette bryllupet spesielt 

var at paret hadde valgt å danse 

inn i den midtgangen som var 

laget. Denne ideen hadde fått fra 

en film på Youtube fra USA. De 

danset seg inn med Forever av 

James Brown. Dette gjorde at 

stemningen ble svært god fra 
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starten av bryllupet.  

I dag har vi faste kvelder (medium og healing) i Oslo og i Bergen.  Vi 

ønsker å spre NSF og NST til flere steder. For å kunne gjøre dette må vi 

ha lokale krefter som leder våre lokale avdelinger. For å lykkes med 

dette, må vi først ha en del medlemmer på de ulike steder og noen må 

ønske å starte noe lokalt. Det er umulig å starte opp uten at vi allerede 

har noen medlemmer på stedet. Ønsker medlemmene i et lokalområde 

å starte opp, hjelper vi gjerne til fra sentralt hold.  Det som trengs for å 

starte er: Healere, administratorer og gode medium som kan jobbe 

foran mange mennesker.  

NST ønsker også å utdanne lokale spirituelle prester. Vi satser derfor 

sterkt på å få medlemmer fra hele landet inn i denne utdannelsen. I dag 

har vi prestestudenter fra Oslo, Bergen, Trondheim og Østfold.   

Healerforbundet NSFH vårt har healere i hele landet og vi jobber hele 

tiden for at alle i Norge skal få gode vilkår. Vi har en del markedsføring 

for våre healere i landsdekkende media, som Dagbladet, magasinet 

Medium og Internett. 

NSF ønsker å være behjelpelig med å starte utviklingssirkler. Det kan 

være treningssirkler for healing eller mediumskap. Foreningen hjelper 

til med er å sette folk i kontakt med hverandre. For å få det til, sender 

du oss en e-post med hva du ønsker å starte opp med, samt hvilket 

område som du mener dette er interessant for, og så sender vi din 

forespørsel ut til alle medlemmer i dette området. På denne måten er 

det lettere å komme i gang på lokale steder.  

Vi i Norgesledelsen kommer også gjerne ut for å holde medium-kvelder 

eller foredrag om noen ønsker å arrangere dette. Ønskes det kurs og 

dere har nok deltakere, kommer vi også gjerne ut og holder slike rundt 

omkring i hele Norge. Vi ønsker å spre det spirituelle budskap i hele 

Norge, dog med en kvalitet som er åndeverden verdig.  

Dersom du ønsker å starte noe lokalt, nøl ikke med å ta kontakt! 
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Rapport fra Bergen 
 

Kjære alle sammen 
 
Det er i skrivende stund november og høsten er kort og travel, det er 
heller ikke lenge til jul. Da er det kjekt å kunne ha møtene i foreningen, 
til å kunne slappe litt av med enten healing eller åndelig besøk. Det er 
alltid mye latter, 
humor og litt gråt som 
er god av og til, når vi 
får bekreftet besøk av 
våre kjente og kjære 
”på den andre siden”. 
Healing er heller ikke å 
forakte når du føler 
deg stresset eller føler 
at kroppen ikke 
fungerer som den skal. 
Eller kanskje litt 
healing for rett og slett å føle deg vel?  
  
Vi har etter sommeren hatt stigende besøk av nye, og mange melder 
seg inn i foreningen, noe vi synes er veldig kjekt. Jungeltelegrafen er 
viktig, og noe riktig gjør vi vel, når dere kjære besøkende kommer 
tilbake til oss gang på gang og tar med dere venner til oss. 
  
I høst har vi gjort det litt annerledes med kun å ha hatt faste medium 
kvelder i partallsukene og 1 gang i mnd har vi hatt healing kveld. Etter å 
ha prøvd litt forskjellig måter å ha healing kveld på, prøvde vi noe helt 
nytt nå i høst. Vi satte alle i en stor sirkel, Heidi Kim gjorde først en KI-
aktiviering og senere etter pausen ble alle sittende i sirkelen og 
healerne ble fordelt rundt. Dette var en måte vi nok kommer til å 
fortsette med, da vi fikk mange gode og flotte tilbakemeldinger om den 
spesielle energien som hadde vært der den kvelden. 
 
Vi har nettopp hatt besøk av André Kirsebom som fortalte litt om 
trossamfunnet og dette ble tatt veldig godt i mot av våre besøkende. 
Samtidig som vi hadde healing kveld slik Oslo har det, en litt annen 
måte for oss. Men, alltid kjekt å se hvordan andre gjør det. 
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Begge bildene er 
fra salen som 
brukes i Bergen. Vi 
er glade for at vi 
har et så vakkert 
sted der.  
 
 
 
 
 

 
Det har vært en intens høst frem til nå, første besøk av Kong Vinter har 
vi også hatt. Mye medium kurs har det også vært, og nå i disse dager 
starter Heidi Kim opp med healing og medium sirkler. 
 
Vi føler at foreningen i Bergen begynner å bli meget stabil, vi har 
fortsatt stigende antall besøkende, og nye medlemmer er vi veldig 
glade for. Den spirituelle interessen er veldig høy i Bergen, samtidig 
som våre besøkende også setter krav til oss. Dette er veldig viktig, og vi 
jobber for å kvalitetssikre oss som medium og healerne. 
Vi kommer snart med ny nettside i Bergen, og når dette bladet er sendt 
ut, er vi nok kommet på nett. Adressen vil være www.nstbergen.no 
 
Foruten styret, har vi mange flittige hjelpere! Vi trenger alltid nye som 
har lyst til å hjelpe oss, alle er like viktige, om det så er å arrangere 
stolene, kaffekoking, rydding, jobbe som healer eller medium. Tusen 
takk til alle som er med oss, uten dere hadde det ikke gått. 
 
Vi ønsker alle en et riktig godt nytt år! 
Lys og kjærlighet 
 
Heidi Kim Nysæther 
Spiritualistisk forening avd. Bergen 

 

http://www.nstbergen.no/
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Ønsker du å annonsere i bladet vårt?  

Det er mulig å annonser i bladet vårt. Ønsker du dette tar du 

kontakt med oss på e-post mail@spiritualist.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.    600,- 
-    Halv side:            15,0 x 10 cm       kr.   400,- 
-    Kvart side:            7,5 x 10 cm       kr.    300,- 
 
 
Dette krever at filene er ferdige når de kommer til oss. Skal vi 
jobbe med mye klargjøring vil det komme et tillegg.  
 
Prisene tar hensyn til at vi har liten distribusjon så langt. De kan 
sikkert settes opp etter hvert, men det er greit å starte forsiktig og 
heller få flere.  
Spørsmålet er og om det skal være forskjell i pris på farge og ikke 
farge. Det må sjekkes ut med trykkeren. Det kan hende at vi skal 
la deler av bladet være sort hvitt.  

Innsamling Spirituelle Bøker:  
Har du spirituelle bøker som du ikke trenger, er det fint om du 

tar dem med på kveldene våre eller sender dem inn til oss. Vi 

jobber med å bygge opp et spirituelt bibliotek, som vil kunne 

være til utlån for våre medlemmer. Har du bøker dobbelt opp 

eller bøker du ikke trenger så ta dem med på kveldene i Oslo 

eller Bergen eller send dem til NST, Sørkedalsveien 74. 0376 

Oslo. 
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Våre Pionerer: Andrew Jackson Davis  
 

Av Lillian Stavang Garden, Prestestudent 

Andrew Jackson Davis vokste opp i ekstrem fattigdom i Blooming 

Grove, New York, en liten landsby langs Hudson River, den eneste sønn 

i en familie på seks. Hans mor var analfabet og svært religiøs. Davis far 

var alkoholiker og klarte knapt å brødfø familien sin.  

 

Han arbeidet som vever og skomaker.  

Bare en av familiens 5 døtre levde opp. 

Helt siden Davis var liten, hørte han 

stemmer og mottok visjoner. Hans mor 

oppmuntret sin sønn til videre arbeid 

med dette. Da Davis var 12 år klarte han 

å overtale sin far til å flytte til 

Poughkeepsie som skulle vise seg å være 

bra for Davis sin utvikling. I 1843 deltok 

Davis i en demonstrasjon på 

mesmerisme (gammel betegnelse for 

hypnose) utført av Dr J Stanley Grimes. Mesmerisme utviklet seg fra 

teorier fra visse leger i det sekstende århundre; at mennesker kunne 

hensette seg selv eller andre i transe. I 1760 årene begynte Dr. Franz 

Anton Mesmer (1734-1815) å heale pasienter med det han trodde var 

et resultat av såkalt animalsk magnetisme, en slags «universal væske» 

som fløt mellom stjernene noe som i dag sannsynligvis tilskrives en 

slags transehealing.       

    

Davis hadde alt fra barndommen erfaring med åndeverden, så det var 

ikke overraskende at han ble et godt transemedium. Det var en lokal 

skredder, Wiliam Levingston, som oppdaget Davis sine evner på dette 

området. Under en av Davis sine seanser oppdaget han at Davis hadde 

evnen til å se igjennom menneskekroppen og diagnostisere årsaken til 

sykdommer og medisinske lidelser. Innen kort tid, ble Andrew Jackson 
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Davis proklamert som «Poughkeepsie Seer». Menn og kvinner kom 

milevis fra for å benytte seg av Davis sine helbredende evner. 

Levingston forlot sin skredderjobb for å vie hele sin tid for å følge Davis 

sin utvikling.   

 

Den 6. mars 1844 opplevde Davis en overveldende kraft som gjorde at 

han bokstavelig talt fløy igjennom luften. Da han gjenvant bevisstheten 

neste morgen, befant han seg i Catskill Mountains, 40 miles fra sin 

hjemby. Hadde åndene transportert ham gjennom luften og deponert 

ham på fjellet? Eller hadde han gått alle kilometerne på en kveld i 

transe? Og hva gjorde han på dette stedet? Mens Davis aldri lærte 

svaret på hvordan han kom dit, lærte han fort årsaken. To ånder, den 

greske filosofen Galen (129 e.kr – 199 e.kr.) og den svenske mediumet 

Emanuel Swedenborg (1688-1772), ga ham mental og åndelig 

oppvåkning. Fra den dagen av hadde Andrew Jackson Davis fullt opp å 

gjøre og han holdt seanser for mennesker overalt. En stor kosmisk dør 

ble åpnet og ministre fra åndeverden var tilgjengelige for kontakt med 

de personer som ønsket å få visdom og inspirasjon.   

 

Mens Davis var ute og holdt seanser, møtte ham en Dr. S Silas Lyons, et 

erfarent transemedium, som kunne få Davis hensatt i dyp 

transetilstand. I november 1845, ble Davis profetiske røst diktert. Dette 

var begynnelse på Davis sin bok «The Principles of Nature: 

guddommelige åpenbaringer og en stemme til menneskeheten». 

Prosessen varte i 15 måneder. I 1847 ble boken utgitt og ble mottatt 

som nye åpenbaringer fra en moderne profet. Det kan opplyses om at 

Davis var en mann med bare 5 måneders skolegang. På bakgrunn av 

Davis suksess med boken, utstedte ham «Univercoelum», et tidsskrift 

som ble utgitt i 1847 til 1849 og var viet til klarsyn, transe fenomener 

samt filosofi.   

 

Den 31. mars 1848 våknet Davis om morgenen og hørte en stemme 

fortelle ham at det gode arbeidet hadde begynt, den moderne 

spiritismen som Fox søstrene videreførte i sin ånd 2 år senere. Dette 
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var begynnelsen på nåtidens spiritualisme. 

 

I juli 1848 giftet Andrew Jackson Davis seg 

med Cahterine Dodge, en rik arving som 

var 20 år eldre enn ham. Hun døde i 1853. 

Etter dette fortsatte Davis å forelese og 

undervise i mange år. I en alder av 60, fikk 

han en medisinsk utdanning. Kort tid 

etter trakk han seg tilbake og flyttet til 

Boston, der han drev en bokhandel og 

foreskrev urtemedisiner til sine pasienter.  

 

Han er og kjent for sine evner til å se inn i fremtiden. Han forutså både 

skrivemaskinen og bilen, og hadde mange detaljer med i disse 

visjonene.  

Davis er og kjent for sitt arbeide med ” The Lyceum” som er 

spiritualistenes ”søndagsskole”. Han bygget opp dette i Amerika, og ble 

et stort forbilde innen dette. Mange av hans ideer ble og brukt når 

dette ble bygget opp i England.   

 

Andrew Jackson Davis døde i 1910. 

 

 

Søker du et Medium? 

Ønsker du en sitting med et medium fra Norsk Spiritualist Forening. 

Sjekk listen over medium på vår nettside. Vi har gode medium fra 

nesten hele Norge.  Du kan finne dem, ved å klikke deg inn fra 

startsiden vår;    www.spiritualist.no 

 

http://www.spiritualist.no/
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Annonse: 

 

DENNE BOKEN BØR DU HA OG VISES ALLE DU 

KJENNER SOM TVILER PÅ PARANORMALE EVNER 

OG HENDELSER! 

Hva skal vi tro om alt det folk sier de har 

opplevd av paranormale fenomener fra 

telepati, sanndrømthet og klarsyn til 

spøkelser og kontakt med ”den andre siden”? 

Er det fantasi på ville veier, eller kan det 

være reelle opplevelser? Bør fortellinger om 

uforklarlig helbredelse, visjoner eller andre 

uvanlige hendelser uten videre avvises som 

oppspinn eller tilfeldigheter? Eller...? 

 

 

 

Juristen Anne Skjønsberg har begitt seg ut på leting etter 

forklaringer på det uforklarlige. Med de store religiøse 

tradisjoner som bakteppe gir hun en fascinerende 

fremstilling av merkelige fenomener og evner, samt 

forskning og teorier rundt dem. Bevissthet, drømmer og 

visualisering, åndevesener og kanalisering, nær døden-

opplevelser og reinkarnasjon er noen stikkord for de 

mange temaer som drøftes. Og man kan ikke annet enn 

undres over mystikernes felles erfaring av møtet med det 

guddommelige gjennom alle tider, uansett religion. 

Anne Skjønsberg har virket som advokat i 30 år, og er 

mangeårig medlem av Norsk Parapsykologisk Selskap. 

 

Pris kr. 350,-. 564 s. hft. ISBN 978-82-7419-123-5 

Emilia forlag, red@emilia.no 
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--- 4 sider midt vedlegg som kan rives ut og gis dine venner ---- 

Informasjonsbrosjyre om NSF/NST/NSFH 

Norsk Spiritualist Forening 

 

Formålet til foreningen, hvor alle kan 

være medlem, både medium og de som 

har det som interessefelt.  

 

 

Vi ønsker å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge. 

Grunntankene er: 

- Å leve et liv basert på lys og kjærlighet 

- At livet er ikke slutt når du dør, men du går over til en annen 

dimensjon. 

- At vi har et evig liv, og muligheten for reinkarnasjon. 

- Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur,   

  gjennom healing og bevis av det evige liv.  

- Å samle gode medium og healere i Norge som  

   ønsker å jobbe med spiritualisme 

Hva du får for ditt medlemskap:  

- Informasjon om tilstelninger, møter og storseanser. 

- En internettside til foreningen med informasjon om denne.  

- 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 på neste 

side.  For mer informasjon se www.spiritualist.no 

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

 

 Formålet til Trossamfunnet: 

- Å bygge opp en 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. Dette basert på:  

- 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 muligheten for reinkarnasjon. 

- Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur,  gjennom healing og bevis av det 

evige liv. 

Navnedag , Konfirmasjon, Bryllup og Gravferd 
Ved siden av vanlige messer vil vi ha seremonier slik som 

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

navn ved siden av det vanlige navnet du har. Vi har nå fått muligheten 

for Konfirmasjon som vi vil arrangere hver vår.  

Vi arrangerer vakre bryllup der de passer deg. De kan og tilpasses dine 

ønsker.  

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 på forrige side.   

For mer informasjon se www.nsts.no 

- Riv ut dette doble arket for å sende inn 

innmelding!   

http://www.nsts.no/
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Innmelding i NSF, NST, NSFH 

 
- Innmelding i Foreningen    (    ) kr. 250,- for 2011 

- 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. 350,- i året) 

 

Navn: _________________________ 

 

Adresse: _________________________ 

 

Postnummer: ____  By:___________________ 

 

Telefon: _______________   

 

Mobil: _________________ 

 

E-Post: _______________________________ 

 

Hjemmeside:___________________________ 

 

Personnummer: (for kirkemedlemmer)  

 

_______________________________ 

 

Sted:                        Dato: 

 

Underskrift: ___________________ 

Riv ut midtarket og send til NSF; Sørekedalsveien 74, 0376 Oslo 

Informasjon om healerforbundet på neste side! 
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Healer forbundet NSFH  
Norsk Spiritualist Forening Healerforbund  - NSFH . 

Godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisjason.  

 

Vi er aktivt healerforbund som er i sterk vekst. Vi har rimelige priser og jobber 

for at medlemmene skal få mye igjen for sitt medlemskap hos oss. Vi har nå 

godt over 100 medlemmer, selv om vi bare er 3 år gamle.  

Vi jobber for at våre healere til en hver tid har et godt tilbud gjennom sitt 

medlemskap hos oss. Med godkjenninger, informasjon, kurs, rimelig forsikring 

og markedsføring på vår hjemmeside. Forbundet vil jobbe for å fremme healing 

som yrke med vekt på etikk og ansvar.  

Markedsføring: 

En god del av kontingenten går tilbake til medlemmene i og med at vi bruker 

mye til markedsføring av våre healere. Vi har ofte annonser i Dagbladet siden 

det er landsdekkene, samt at vi markedsfører medlemmene via Medium, Visjon 

og flere steder på internett. 

Godkjenning og registrering i Brønnøysund: 

Alle aktive healere som er godkjent av NSFH kan gjennom oss registrere seg 

som alternativ behandler i Brønnøysund og få momsfritak. 

For godkjenning hos NSFH må du ha bestått et diplomkurs hos oss, eller hvis du 

allerede er etablert som healer krever vi 10 godkjente evalueringer innsendt av 

klienten selv og et 2 dagers etikk-kurs eller et bestått brevkurs i etikk. Vi holder 

jevnlig diplomkurs i holistisk healing  over 2 -3 weekender og etikk og 

kommunikasjonskurs over 2 dager. 

 

Medlemskap 

Ønsker du medlemskap i NSFH må du og være medlem enten i NSF foreningen 

(Kr 250,-) eller NST Trossamfunnet.(gratis) For mer info les videre. Medlemskap 

i NSFH koster kr. 350,- per år. 
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Annonse:  
 
 

KRYSTALL LYS TERAPI 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Krystall lys behandling kommer fra Casa de Dom Inacio i Brasil, 
hvor det verdenskjente mediumet Joao de Deus, har sitt healing 
senter. 
Apparatet består av 7 spesialskårne kvartskrystaller, som 
pulserer lys i forskjellige farger. Klienten ligger fullt påkledd i en 
seng med krystall armaturen stilt inn over energi sentrene. 
 
Dette gjør behandlingen for deg: 
 

- Gjenoppretter menneskets naturlige balanse. 
 

- Letter symptomer ved kroniske sykdommer, løser opp 
blokkeringer, og fornyer energien. 

 
- Styrker immunforsvaret og livsenergien. 

 
- Strukturerer vannet i kroppen og aktiverer cellene. 

 
- Bedrer søvn og minsker stress - aktiverer intuisjonen og 

kroppens egne helbredende evner. 
 
For informasjon og timebestilling ring Astrid Bjerke på 94120195 
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Spirit in Art – Åndelig kunst 

 
Av  Mariah Dahlen Thofte  
 
Spirit in Art eller åndelig kunst som vi vil kalle det på norsk, er kanskje 
en av de mindre kjente mediumistiske evner, men også en av de mest 
fascinerende. Mediumskap har mange former, der noen medier kan 
"se" spirit og andre høre dem. Enkelte medier er i stand til å tegne 
dem! Ofte har mediet ikke noe kunstnerisk talent fra før, og kanskje det 
er det som gjør disse portrettene enda mer bemerkelsesverdig. 
 
Åndelig kunst er en gjengivelse av ånden ved å tegne eller male. Mange 
moderne medium vil i dag kunne tilby deg å ta opp en privat sitting for 
å ta med deg hjem, men hvor mange kan tilby deg en tegning? Åndelige 
kunstnere tegner ikke bare med en betydelig mengde av nøyaktighet 
våre slektninger i ånden, men kan også tegne våre åndelige veiledere.  
 
I hovedsak er det rom for alle de psykiske talenter, og bildene er enda 
en måte å bevise eksistensen av liv etter døden. En åndelig kunstner er 
et medium, og akkurat som i klarsyn eller normal mediumskap må det 
være samstemt med åndeverdenen. 

Tegningen som kommer frem kan være et resultat av både informasjon 
og et «bilde» spirit gir av seg selv. 
Spirit har en tendens til å fremstille seg eller beskrive seg som mer 
attraktiv enn det han/hun er. Hvem vil vel ikke se best ut når de blir tatt 
bilde av? 
 
Dette kan alene være litt forvirrende for vedkommende som spirit er 
her for å besøke, men med nøye beskrivelse fra mediumet blir det fort 
klart hvem spirit er og hva han/hun vil formidle. 
NSF har vært så heldig å hatt besøk av to åndelige kunstnere fra 
England.  Janette Marshall og Christine Parkin er begge anerkjente 
medium både i hjemlandet og resten av Europa. Med sine nøyaktige 
linjer og detaljerte beskrivelse, er det en fryd å se dem i arbeid. 
Tegningen de får frem er et godt hjelpemiddel som gir en ekstra 
bekreftelse på at det faktisk er den personen de har kontakt med. 
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Fra to av våre egne tegnere 

Nedenfor er to bilder tegnet av to av våre egne medium. Begge har 

tegnet den samme ånden som kom igjennom uten å se på hverandre. 

De så ånden i litt forskjellige aldre. Den som kom igjennom var 

bestemoren til Line Aune, som har sent oss to bilder av bestemoren.   

Når man skal studere tegningene må man se på de forskjellige 

ansiktstrekk. Vinkelen på hodet vil alltid variere litt. Likeheten mellom 

tegningene og fotoene er slående.  

             

 

 

Tegning til venstre er av Anita Persvik og til høyre av Olivia 

Thomassen.      
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Kveldskurs Våren 2011  

NSF vil utdanne Norges beste Medium.  

 
Et av formålene til foreningen er å holde messer med demonstrasjoner av mediumskap. I 
den forbindelse vil vi både bruke kjente medium som besøker oss og medium som vi 

utdanner selv. I den forbindelse har vi flere kurs i Oslo på forskjellige nivåer. Vi tar sikte 

på å utdanne de beste mediumene i Norge. Gjennom å ta flere kurs vil du kunne bygge opp 
en utdannelse innen kanalisering og mediumskap.  

Vi tilbyr godkjenningsprøve for å bli sertifisert medium av NSF. 

 

Hva skal til: 

- Avansert, at du ønsker å lære mer og bli bedre i det du gjør. Det forventes at du har 

erfaring 
- Videregående foreventer at du kan opprette en link med åndeverden og ta ned 

informasjon.   

- Grunnkurs, at du tror eller vet at du har evner innen dette, gjerne ved at du har opplevd 
noe annerledes. 

Hvis du har interesse eller bare tror at du har evner, så ta kontakt og vi kan hjelpe deg med 
å finne ut av det.   

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 24. Januar 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 25. Januar 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  27. Januar, og gå 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   
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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  

 

Målsetting: 
Etter kurset skal deltakeren ha lært det som trengs av etikk og 

kommunikasjon for å kunne bli godkjent healer.  

Kurser vil være en blanding av teori, dialog og praktiske case 

oppgaver.  

De viktigste områdene som vil bli behandlet i kurset: 

Etikk og ansvar for klienter Lover som vedrører healing 
Kommunikasjon med klienter 

 

 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, eller andre steder i landet.  Tider: 10.00 til 17.00 

Lærer: Turid Dahlen-Thofte Påmelding på messen eller ved e-post til:  
turidburton@hotmail.com  Kurs i regi av NSFH 

Spirituelt Seminar og seremonier  
Utdanning innen seremonier og Spirituell Prest   
Ønsker du å vite mer om utdanningen, ta kontakt!   

 
Målsetting: 

Et kurs for de som ønsker å jobbe i vårt spirituelle trossamfunn 

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn 

For nybegynnere er det et seminar hvor du kan se om du passer og 
hvor vi kan få et inntrykk  

av deg. Etter slutten på første seminar kan du søke å gå inn i hele 

utdannelsen.    

 

Noen av områdene som vil bli behandlet i kurset: 

Introduksjon til nye studenter, Sorgarbeide og det å jobbe med mennesker 
Filosofi og plattformarbeide, Våre seremonier 

 

Dato: 11,12,13 Mars Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00, Lørdag og søndag fra 10.00 til 18.00 
(nye studenter starter kl 10.00 fredag)  

Pris medlemmer 2000,-  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 NST 

 

mailto:turidburton@hotmail.com
mailto:mail@spiritualist.no
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Profilintervju med Hanne Fernås: 

Av Anne Fehn 

 

Hei Hanne!  Du arbeider som et av Norsk Spiritualist 

Forenings faste medium, og vi kunne tenke oss å bli 

litt bedre kjent med mennesket og mediumet Hanne 

Fernås. 

1. Når oppdaget du at du var utstyrt med 

spesielle evner? 

Det oppdaget jeg veldig tidlig! Allerede da jeg var ei lita jente, 

følte jeg at mine venner i åndeverdenen sto rundt meg og 

tittet på meg. 

  

2. Har disse evnene noen gang vært ”i veien” for deg? 

Nei aldri, det har alltid vært trygt og godt å ha mine små og 

store hjelpere med meg! 

 

3. Hvordan blir man et godt medium? Kan man ta en utdannelse? 

Helt personlig tror jeg at bare viljen er sterk nok og at man 

legger hele sin sjel i kontakten med åndeverdenen, så blir man 

et godt medium. 

  

4. Er du i kontakt med åndeverdenen hele tiden, eller kan du 

tillate deg en pause? 

Jeg tillater meg absolutt pauser. Det er veldig viktig for meg at 

det er jeg som til enhver tid bestemmer. Kontakten er der når 

jeg selv vil! 

 

5. Er du redd noen ganger når du har kontakt med 

åndeverdenen? 

NEI! Overhodet ikke! 
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6. For å bli litt personlig, Hanne, har du familie? 

Ja, det har jeg! Mine 3 herlige ”unger” og en deilig lita 

prinsesse av et barnebarn, betyr alt for meg! 

 

7. Jeg går ut fra at du har interesser som ikke er forbundet med 

mediumskap? Fortell!! 

Jeg har alltid hatt en ”brennende” interesse for hunder og 

utstilling, og lange koseturer med både hundene mine og gode 

venner er ”toppen av lykke” for meg!  

 

8. Helt til slutt, Hanne, har du en helt spesiell opplevelse med 

”den andre siden” du ønsker å fortelle om til leserne av 

medlemsbladet vårt? 

Ja, jeg har jo hatt veldig mange flotte opplevelser, så det er 

ikke så lett å bestemme seg for en spesiell. Jo forresten, jeg 

har min onkel på ”den andre siden” som deler min store 

kjærlighet til dyr. Denne felles interessen gjør at han til 

stadighet viser meg alle dyr som finnes langs veien. Han er 

også flink til å gi beskjed dersom det er elg i veibanen, slik at 

jeg unngår å kollidere med en av disse store, vakre dyrene. En 

gang ba jeg ham innstendig om å hjelpe min datter og 

barnebarn når de var ute og kjørte. Min datter har en tendens 

til å trå litt hardt på gasspedalen, så jeg ba ham klart og tydelig 

om å gi beskjed dersom det var elg i nærheten! Noen dager 

senere utbryter Emma, mitt barnebarn, helt plutselig fra 

baksetet: ”Mamma, her kommer elgen!” Datteren min 

bråbremser, og ut fra skogen kommer 3-4 store flotte 

eksemplarer av arten. Så tusen, tusen takk, onkel Aage!  

 

Tusen takk til deg også, Hanne! Vi gleder oss til å se deg på scenen i 

forbindelse med våre Åndelige kvelder på Bolteløkka skole. Det er alltid 

både rørende og hyggelig å få ta del i din utrolige kontakt med 

åndeverdenen. 
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Spirit Talks  
En kanalisering fra åndeverden via Linda Hatlem, NST Bergen 
 
We welcome You to Our side 
We shall Reveal -  All -  that We hide 
 
The time is Now  - We trust in You 
You are A Messenger - We always knew 
 
Lose your fears -  Let go your ties 
Release control -  See with Our eyes 
 
LIVE the essence of Pure Love 
For Love is sent from up above 
 
We ask of You to recognize 
All that You see - through Our eyes 
 
To deliver Words of Hope 
Comfort Human so they cope 
 
We offer help in time of need 
Showing you - Your  - Holy Creed 
 
Open up and let Us in 
Let us show You  - All - whitin 
 
Spirit on the other side  
 Do not longer want to hide 
 
Speak our tales and spread the word 
and You will tell what you have heard 
 
 There is life beyond Your deaths 
There is no such thing as final breaths 
 
Your life goes on through time and space 
And you will All be given  -  Heavenly Grace 
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Annonse:  

Bli medlem av SNU International avdeling Norge  

• Alison Meyer er  Representant avdeling Norge ved 
SNUinternational -  Branch of The Spiritualists' National 
Union 2010 

Pris kr 200 per år de første 2 årene deretter kr. 50 per år. 

Du kan også bli støttemedlem for samme pris, for å støtte 

avdeling Norge og deres fremtid. Takk! 

Når du melde deg på får du adgang til medlemenes område: 

• Healing her kan du legge inn folk som trenger healing  

• Members' Feedback  

• Tutor Profiles her er det profiler av lærerene  

• Online Tuition Guidelines her er det online kurser du kan 
være med på - rettningslinjer  

• Free Downloads her er det gratis nedlastning av gode 
bøker og artikler  

• Online Tuition her er adgang til audio klasserom hvis du 
ha meldt deg på kurs  

• Member's Live Chat her kan du være med på chat rom  

• Member's Forums her er medlemenes forum 

Enkelte dager på Tuition Programme er åpent for alle - du 

trenger bare headset eller innebygd høytaler. Du får adgang å 

høre på medium demonstrasjon, transe demonstrasjon og det er 

en opplevelse i seg selv. 

Når du skal være med på kurs kan du kontakte meg for mer 

information angående kjøp av headset (type) og hvordan du får 

adgang til klasserom / audirom, e-post alison@aimstudio.info 

Er det noe du lure på angående mer informasjon vennligst send 

en epost til alison@aimstudio.info 

 

http://www.snui.org/index.php?act=viewDoc&docId=1
http://www.snui.org/index.php?act=viewDoc&docId=1
http://www.snui.org/index.php?act=prayers
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=1
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=4
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=6
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=6
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=7
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=7
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=9
http://www.snui.org/index.php?act=viewMemDoc&docId=9
http://www.snui.org/chat
http://www.snui.org/community
mailto:alison@aimstudio.info
mailto:alison@aimstudio.info
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Informasjon om landsmøter 2011 

Landsmøtet i NSF Norsk Spiritualist Forening vil foregå i 
festsalen på Bolteløkka skole, den 9. Mars kl. 20.00.  

Landsmøtet i NSFH Norsk Spiritualist Forening Healerforbund er 
i festsalen på Bolteløkka skole, den 9. Mars kl. ca 20.45.  

Landsmøtet i NST Norsk Spiritualistisk Trossamfunn vil foregå i 
festsalen på Bolteløkka skole, den 16. Mars kl. 20.30.  

Adresse for alle:  Eugeniesgate 10, Oslo  

Endelig innkallingen vil bli sent ut via e-post og bli lagt ut på 

våre nettsider. Der vil du finne dagsorden, regnskap, 

årsmelding fra landsstyret samt tid og sted for møtet. Se på 

www.spiritualist.no for forening og healerforbund, og på 

www.nsts.no for trossamfunnet.  

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet skal være 

skriftlig, signert og sendt landsstyret senest 3 uker før 

landsmøtet.  

Forslag som skal behandles på landsmøtet skal legges ut på 

nettsidene senest 1 uke før landsmøtet.  

 

Ønsker du å være med i et av styrene må du gi beskjed 

snarest.  

 

  

http://www.spiritualist.no/
http://www.nsts.no/
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Diktet  -  TO TRÆR 
Sent inn av Karin Gauslaa, medlem NST.     (kun illustrasjonsfoto) 

 

For tre år siden feiret jeg og mannen min perlebryllup. Valget falt på 

vakre Toscana i Italia. Vi ankom Siena en lun junikveld. Intuitivt kjørte vi 

mot høyden. Byens larm og trange gater ble brått erstattet med 

fuglesang og frodig skog.  

Et lite hotell, som viste seg å 

være en staselig barokkvilla, 

ble vårt naturlige valg. Det 

som imidlertid gjorde størst 

inntrykk, var to trær. De stod 

på tunet, ganske nær 

hverandre. Det spesielle var at trekronene søkte mot hverandre. De så 

rett og slett forelsket ut! Lite ante jeg da om den åndelige 

oppvåkningen som skulle komme, og om alle de prøvelser som naturlig 

følger med.  I dag forstår jeg jo hvor heldige vi har vært.  Vårt 

perlebryllupp ble starten på en meget spennende og dynamisk epoke i 

vårt samliv. Jeg tror at den som må være "tilskuer" kan ha det tøffere 

enn den som er i selve oppvåkningen.  Midtveis i prosessen, dukket 

dette diktet opp i hodet mitt. 

                                                       TO TRÆR 

                                             Vi er to trær, To trær 

                          med hver sine røtter og hver sin stamme 

                       Vi står så nær hverandre at trekronene blir ett 

                    Det er ikke mulig å se hvilket tre bladene henger på 

 

                                       For du er meg og jeg er deg 

                            Når vi forstår at vi er i alle og alle er i oss 

                          vet vi at det ikke finnes Himmel og Helvete 

                       men et felles rom fylt med kjærlighetens kraft 

                                           en kraft som tilgir alt 

                                                Jeg ELSKER deg 
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   Aktivitetskalender Våren 2011  
05.jan Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere. 

12.jan Åndelig Kveld Colin Kingshott / Hanne Fernås 

19.jan Healing Kveld André Kirsebom med flere.  

26.jan Åndelig Kveld 
Andrè Kirsebom / Janicke Randmæl / 
Manuela Johansen 

02.feb Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere. 

09.feb Åndelig Kveld  Phil Phillips kr. 50,-/150,- 

16.feb Healing Kveld André Kirsebom med flere.  

23.feb Åndelig Kveld 
Anne Fehn / Hanne Fernås / Manuela 
Johansen 

02.mar Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere. 

09.mar Åndelig Kveld 
Andrè Kirsebom / Ida Nygaard / Anita 
Persvik 

16.mar Healing Kveld André Kirsebom med flere.  

23.mar Åndelig Kveld Anne Fehn / Linda Hatlem 

30.mar Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere. 

06.apr Åndelig Kveld 
Andrè Kirsebom / Ida Nygaard / Anita 
Persvik 

13.apr Healing Kveld André Kirsebom med flere.  

20.apr Åndelig Kveld Påske. Stengt 

27.apr Healing Kveld Turid Dahlen Tofthe med flere. 

04.mai Åndelig Kveld 

Hanne Fernås / Janicke Randmæl / 

Manuela Johansen 

11.mai Healing Kveld André Kirsebom med flere.  

18.mai Åndelig Kveld 
Anne Fehn / Ida Nygaard / Janicke 
Randmæl 

25.mai Healing Kveld 

Turid Dahlen Tofthe med flere. 

Sommeravsluttning 

Foredrag kommer på nettet.  Normal pris er kr 50,- for medlemmer og 

100,- for andre. Sted er Bolteløkks skole, Eugeniesgate 10,  ved Bislet. 

Vi tar forbehold om endringer, sjekk vår nettside, www.spiritualist.no 

http://www.spiritualist.no/
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Aktivitetskalender - Bergen våren 2011 

JANUAR 13. Medium;   Hanne Fernås, Oslo      

 20.  Åpen. Workshop med Frode Nøstdal  

 27. Medium  

    

FEBRUAR 10. Medium;  Anne Fehn og Linda Hatlem  

 17. Åpen/healing  

 24. Medium  

    

MARS 10. Medium – Hege Heia  

 17. Åpen/healing  

 24. Medium  

    

APRIL 7. Medium  

 14. Åpen/healing  

    

MAI 5. Medium  

 19. Medium  

 26. Åpen/healing  

    

JUNI 9. Åpen/healing  

 16. Medium  

 

Hvilke medium, foredrag og healer som jobber vil kunne finnes 

på nettsiden for Bergen. Se www.nstbergen.no 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Dette bladet er gitt ut av NSF/NSFH/NST 

Dette er blad nr. 2. 2010. Første år med medlemsblad. 

Midlertidig Redaktør er André Kirsebom 

Kontakt: NSF, Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo 
Org:   NSF 990 742 561,   NST 993 788 635,   NSTH 993 729 981 

E-post: mail@spirituailst.no 

For mer informasjon se våre websider  

Web: www.spiritualist.no og www.nsts.no  

http://www.nstbergen.no/
mailto:mail@spirituailst.no
http://www.spiritualist.no/
http://www.nsts.no/
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Aktivitetskalender se de siste to sidene. Side 31 og 32.  

Eget Bygg- Spirituelt senter 
Mange av våre medlemmer har kommentert at vi burde ha vårt eget 

bygg. I dette vil vi kunne holde kveldene våre, holde kurs, foredrag og 

ha et sted hvor vi vil kunne gi healing til folk som trenger det. Det kan 

også  være et sted å bare møtes. Her vil vi og kunne bygge opp et 

spirituelt bibliotek. 

Innsamling til eget Bygg 

Vi ber privatpersoner og firma som 

ønsker å donere penger til dette, om å 

sette dette inn på konto: 1080 23 98889 

 

Givere som donerer over kr. 500,- vil få 

sitt navn på giverlisten. Denne listen vil 

finnes på nettsidene våre, og den vil bli 

hengt opp på et dertil egnet sted i det 

framtidige bygget. Hvis ønskelig, kan man 

være anonym. 

Vi innser at det kan ta lang tid å samle inn 

et stort nok beløp til å kjøpe/bygge et spirituelt senter, men et sted må 

vi starte.   

Bildet over er kun et illustrasjonsfoto. Det er et spirituelt bygg fra 1800 

tallet. 


