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“Spiritualisten” har ny redaksjon, og den 
består nå av Torunn Sjølie, Henning Sjølie 
og Hanne-Camilla Paulsen.

Torunn har typografutdanning fra Af-
tenposten, og har studert grafisk design 
ved Høgskolen i Gjøvik/Grafisk Institutt 
i Oslo. Hun har arbeidet som typograf i 
Aftenposten i 39 år, og har ansvaret for 
“Spiritualisten”s layout.

Henning er utdannet mekaniker og ele-
ktriker, og har arbeidet som kompetan-
seutvikler med opplæring av teknisk per-
sonell i Oslo Sporveier. Hovedoppgaven 
var de nye T-banevognene i Oslo.

Hanne er Cand. Mag. i markeds- og 
mediakommunikasjon, har gått på BI og 
Journalistlinjen ved Merkantilt Institutt i 
Oslo. Hun har blant annet arbeidet med 
å lage medlemsblader og brosjyrer for 
bedrifter og organisasjoner.

Vi ser frem til å lage “Spiritualisten”, og 
håper våre lesere vil kontakte oss hvis 
de har noe på hjertet. 
Ideer til bladet kan mailes til:  
mail@spiritualist.no (eller til oss?)

Torunn Sjølie og Henning Sjølie 
torun-sj@online.no 
hens@online.no 

Hanne-Camilla Paulsen
hannecamilla.paulsen@facebook.com

Ny redaksjon

Vi ønsker våre lesere Godt Nyttår!
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Det har vært en travel høst med mye 
fokus på NST og NSF. Folk fra oss har 
vært på Folkeopplysningen, Normal 
Galskap med Are Osen og på Megafon 
på NRK, og så har vi vært med på TV2 
hjelper deg. Det har vært både positiv og 
negativ kritikk. Mest positiv var Megafon, 
som fulgte en av våre konfirmanter. En 
kan spørre seg om hele denne oppmerk-
somheten har vært positiv eller negativ 
for oss. Generelt sett vurderer vi den 
som positiv. TV tar opp problemstillinger, 
og det gjør at vi får fokus. Dette er 
markedsføring uansett hvilken vinkling 
det har, så slik sett er det positivt. 

En av de saker som denne oppmerksom-
heten har trigget, er at den har sparket 
i gang et vitenskapelig prosjekt hvor 
vi vil prøve å bevise mediumskap. Ares 
besøk hos oss har gjort at vi ser at det 
trengs flere gode bevis for at åndeverde-
nen eksisterer. På grunn av dette har vi 
derfor besluttet å starte et prosjekt for 
å bevise mentalt mediumskap i Norge. 
Vi har allerede jobbet en stund med å 
få dette på plass og håper å få startet 
selve undersøkelsene i januar 2013. Til 
dette trenger vi flere som har erfaring 
fra forskning. Kjenner du noen som kan 
tenke seg å være med, så er det fint om 
du tipser dem om prosjektet. Vi trenger 
også åpne skeptikere.

Høsten har også blitt brukt til å få mer 
erfaring i vår nye avdeling i Østfold. 
Dette har fungert meget bra, noe som 
er veldig hyggelig for våre medlemmer i 
dette distriktet. Det er viktig for oss at vi 
kommer ut og får etablert oss flere sted-

er i landet. Denne høsten startet vi også 
opp med kursvirksomhet i Sarpsborg, 
noe som ble tatt godt imot, og vi har 
mange fornøyde studenter der. De nye 
lærerne gjør en god jobb. Vi vil fortsette 
å utvide vårt tilbud i Østfold til våren. 

Vi ønsker også å komme rundt flere 
steder i landet, så ønsker du å hjelpe oss 
med å lage et kurs, er det bare å si i fra. 

Ønsker dere et hjertelig godt  
nytt år.

Vennlig hilsen 

André Kirsebom
Leder

Nyheter høsten 2012
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Landsmøtet i NST Norsk Spirit-
ualistisk Trossamfunn vil foregå 
i festsalen på Bolteløkka skole, den 20. 
februar kl. 20.00 

Landsmøtet i NSF Norsk Spirit-
ualist Forening vil foregå i festsalen 
på Bolteløkka skole, den 7. mars kl. 20.00. 

Landsmøtet i NSFH Norsk 
Spiritualist Forening Healerfor-
bund er i festsalen på Bolteløkka skole, 
den 13. mars kl. 20.45. 

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, års-
melding 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 lands-
møtet skal være skriftlig, signert og sendt 
landsstyret senest 3 uker før landsmøtet. 

Forslag som skal behandles på lands-
møtet skal legges ut på nettsidene senest 
en uke før landsmøtet. 

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

Informasjon om  
landsmøter 2013

Bolteløkka skole, 
Festsalen, Øvre 
skolegård

Bislett,  
Nordre Sving
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NSFM - bare service eller  
også sterke meninger? 
AnitA O. J. StrAnd intervJuet Av Signe SAndvig

«Det finnes jo ikke noe mystisk i mediumskap»
«Vi er alle en del av den store helheten»

Norsk Spiritualist Forenings Me-
diumforbund (NSFM), en under-
avdeling under NSF, ble gjenfødt 
i mars i år. Hvorfor?
NSFM lå nede. Som nytt medlem i NSF 
var jeg interessert i hva NSFM holdt 
på med. Siden avdelingen var sovende, 
var det flere av oss som hadde lyst til å 
starte opp igjen. Jeg var interessert i et 
forum for kompetanseheving og kolle-
ga-diskusjoner rundt etikk og metoder. 
Vi vil heve standarden for oss selv og for 
medium generelt. Vi har nå en ledelse 
som består av fire sertifiserte medium. 
Vi har ikke et valgt styre, siden vi er 
en underavdeling av Norsk Spiritualist 
Forening.

Det er Anita O.J. Strand som svarer. Hun 
er godkjent healer og sertifisert medium 
i NSF. Hun er også en viktig strateg i 
NSFMs ledelse.

Hvem kan være medlemmer i 
NSFM? 
Alle som er interessert i mediumskap, 
har det som hobby eller arbeider som 
medium. Så det er også et forum for de 
som ikke har startet sin egen utvikling 
enda. Informasjon om kursing og medi-
umskap generelt kan de få gjennom oss. 
For de som regner seg som medium, er 

det ingen forutsetning at de har hatt sin 
mediumutdannelse gjennom NSF.

Kan du gi meg tre grunner for å 
melde meg inn?
Du får en organisasjon som støtter deg 
faglig, og med forsikringer osv.
Du får en base for egen utvikling og 
for diskusjon og gjensidig utveksling av 
erfaringer.
Du er med på å sette standarden for 
seriøst mediumskap i Norge.

Hvordan får jeg informasjon?
Nettsiden spiritualist.no har også en egen 
side for NSFM. Der er det fyldig infor-
masjon om hva vi driver med. Vi finnes 
på alternativmesser, og vi averterer våre 
arrangementer i aviser og magasiner.

Hva slags arrangementer har 
dere?
Tre onsdager i måneden holder vi ån-
delige kvelder sammen med NST med 
filosofi og mediumdemonstrasjoner , i 
festsalen på Bolteløkka skole i Oslo. Der 
har vi ofte også foredragsholdere som 
jobber med beslektede emner. F.eks. om 
regresjon, karmahoroskop og dyretolk. Vi 
har også arrangementer gjennom lokalla-
gene i Bergen og Østfold, og vi har et 
samarbeid med Mediumskap i Drammen. 
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 Anita O. J. Strand

Hva er en mediumdemonstras-
jon, egentlig?
Et medium på scenen, eller på plattfor-
men, som vi sier, tar imot besøk fra den 
andre siden til en av de som sitter i salen. 
Denne kanaliseringen er en viderefor-
midling av informasjon fra ånden som 
kommer igjennom, og som mediumet er 
tolk for. Når informasjonen er gjenkjent 
av en person i salen, blir det gitt en besk-
jed til personen. Ofte kan vi se at folk 
blir positivt berørt av det som kommer 
gjennom. 
Som regel er vi tre medium på scenen.

Anita er også varamedlem i styret i NSF 
og stiller på styremøtene.

Hva er forholdet mellom NSF og 
NSFM?
NSFM er en underavdeling av NSF. NSF 

har mange medlemmer som ikke ønsker 
å være medium, og som dermed ikke 
hører naturlig hjemme i NSFM. NSF er 
en organisasjon for de som er interessert 
i spiritualisme, men ikke nødvendigvis 
vil ha det som sin tro. Mens NST er et 
godkjent trossamfunn i Norge og står på 
egne ben. Det samme gjør healingorgan-
isasjonen vår, NSFH.

Hva er NSFMs oppgaver i dag?
Vi er en interesseorganisasjon for medi-
um i hele Norge. Gjennom NSF holder 
vi kurs på tre nivåer, fra begynnerkurs til 
avansert.
Vi har også mediumsirkler for våre med-
lemmer. I år er det en mandag pr. måned, 
på Unity-senteret på Youngstorget i Oslo. 
Sirkelen er åpen for alle som er medlem 
i NSFM.
Vi sertifiserer medium. Det betyr at et 
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medium kan kontakte oss og gå gjennom 
ulike prøver for å få et kvalitetsbevis på 
sitt mediumskap gjennom vårt forbund.

Hvorfor er sertifisering så viktig 
for dere i NSFM?
Sertifisering understreker vår seriøsitet. 
Vi setter bilen vår på autorisert verksted, 
ikke sant? Dermed er det ikke sagt at alle 
uautoriserte verksteder er dårlige. Men 
folk skal vite at hvis de går til et sertifi-
sert medium, så går de til en med kvalitet 
og ikke minst en høy etisk standard. Etik-
ken er en veldig viktig del av opplæringen 
på våre kurs. 

Hva er det med etikken som er 
så viktig? Er ikke poenget bare 
at folk skal få besøk fra ånde-
verdenen?
Mange sårbare mennesker kommer til 
oss. De er på søken og er usikre på hva 
de kan vente seg. Hvis vi buser ut med 
alt vi hører eller ser, kan vi være mer 
til skade enn til gagn. Vår oppgave er å 
gi trygghet og støtte til de personene 
på denne siden som kommer til oss. 
Samtidig skal vi være ambassadører for 
de på den andre siden. Med en høy etisk 
standard er vi også mer troverdige i 
vår formidling. Hvordan vi formulerer 
informasjonen, er viktig. Særlig når det 
omhandler spesielle karakteristikker som 
kan være negative. På plattform er vi sær-
deles forsiktige med hvordan vi formul-
erer spesielle trekk eller situasjoner, det 
som knytter seg til både ånden og til den 
som får beskjed.
Etikken innebærer også å passe på hva vi 
sier til den personen vi har foran oss. Vi 
sier aldri noe om fremtidige sykdommer 
eller dødstidspunkt. Vi kan heller ikke 
linke oss på andre personer enn de som 
har bedt om det. 

NSFM har egne etiske retningslinjer for 
medium og healere og retningslinjer for 
plattformarbeid, som alle medium på våre 
arrangementer oppfordres til å følge. 
Gjennom NSF tilbyr vi også egne kurs i 
etikk. En høy etisk standard er en forut-
setning for å få sertifisering. 

Hvorfor er du engasjert i denne 
bransjen?
Når jeg opplever at de som får besøk fra 
den andre siden gjennom meg som me-
dium, blir så sterkt berørt av det, er det 
grunn god nok. Gjennom slike besøk får 
folk et bevis for at livet fortsetter etter 
døden, og de får bevis for at deres nære 
og kjære fortsatt er med dem. Dermed 
får de et annet forhold til døden og kan 
leve livet. 
Et medium skal formidle trygghet, glede 
og støtte fra den andre siden. Mange 
som kommer til medium blir oppløftet 
også fordi de får en positiv bekreftelse 
på at deres egne «underlige» opplevel-
ser har vært reelle. Hovedfokuset mitt 
er å bringe den kunnskapen jeg har fått, 
videre til andre som er under utvikling 
som medium. Seriøsitet og god faglig 
standard er noe jeg holder i høysetet. 
Det er viktig for meg å informere om 
hva mediumskap er.  Det er så mange 
misforståelser ute og går, med hensyn til 
hva vi egentlig driver med. Der har vi en 
utfordring i å kommunisere tydeligere til 
enkeltpersoner og til allmennheten. For 
eksempel avviser vi at det finnes nega-
tive krefter, som klebeånder. For meg er 
åndeverdenen kun kjærlighet, og det er 
helt logisk. 

Til slutt: Du underviser jo også 
i mediumskap i NSF. Hva legger 
du vekt på?
Hovedfokuset er trening på å bli trygg 
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på hva slags energi vi arbeider med. Om 
vi kommuniserer med partnerens energi 
eller energier fra åndeverdenen. Når 
gjør vi begge deler? Hvordan mottar og 
formidler vi informasjonen, som medi-
um? Som lærer i mediumskap skal jeg 
informere om hva godt mediumskap 
er, at det er mange veier til Rom. Det 
viktigste vi driver med, er trening, både 
en-til-en-kanaliseringer, synsk lesning 
og plattformarbeid. Vi har alle forskjellig 
utgangspunkt før vi starter, og utviklingen 
er også individuell. Det er det viktig å 
understreke. Men vi må også ha et  felles 
utgangspunkt: kunnskap om spiritualisme, 
hvordan åndeverdenen fungerer, etikk, 
mediumskap generelt og kanaliseringer 
spesielt. Og altså: trening, trening, trening.

Og helt til slutt: Hvilke råd har 
du til de som sitter og lurer på 
om mediumskap er noe for dem?
Ta kontakt! Kom på de åndelige 
kveldene! Send en e-post til en av oss! 
Oppsøk oss på messer! Sjekk nettsidene 
våre under KURS. Meld deg på kurs! Før 
starten av hvert semester har vi alltid en 
«gratis-kveld» med forskjellige øvelser 
sånn at du kan sjekke ut om dette er 
noe som fenger deg. Alle kan lære å bli 
medium. Har du interesse, kan du også 
lære det.

Og absolutt helt til slutt: 
Kan du gi en skisse av hvordan 
du tenker deg at mediumskaps-
bransjen i Norge ser ut om  
10 år?
Jeg ser en tendens til at fra å være 
kvinnedominert, kommer det flere og 
flere menn nå. Både på våre kurs og på 
de åndelige kveldene. Det er veldig bra. 
Jeg ønsker at mannen i gata skal bli mer 
trygg på livet etter døden, at vår jobb 

innen mediumskap ikke bare er for den 
alternative bransjen, men også for å heve 
bevissthetsnivået i samfunnet generelt. Se 
f. eks. på det Camillo Løken og Lilly Ben-
driss formidler om bevissthetsskiftet. At 
flere skal oppleve denne fellesskapsfølels-
en: Vi er alle en del av den store helheten. 
Jeg håper også at det blir en årlig medi-
umkongress, og at vi gjennom faglige fora 
får en større bredde og dybde i det vi 
driver med. Det er viktig at vi får formid-
let seriøsitet slik at mediumskap kan bli 
stuerent i samfunnet for øvrig. Jeg håper 
at vi i løpet av det neste tiåret vil lykkes 
med å informere om hva kommunikasjon 
med åndeverdenen faktisk er. Folk tror 
det er så mystisk.  Men det finnes jo ikke 
noe mystisk i mediumskap!

“Enhver som blir alvorlig involvert i jakten på 
vitenskapen blir overbevist om at det er en 
ånd manifistert i lovene i universet, en ånd 
langt mer overlegent enn det av menneske”.

Albert Einstein (1879 Tyskland - 1955 
USA). Teoretisk fysiker og Nobelpris- 
vinner).
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Kjersti Ørn
Av MAriAh dAhlen thOfte

Profilintervju

Du er leder for NSF Bergen, jobber 
som medium og healer, nå vil vi 
gjerne få vite litt mer om deg!

Fortell oss litt om deg selv, hvem 
er Kjersti Ørn som menneske? 
Jeg er 53 år gammel, utdannet hjelpe-
pleier, gift og har to barn. Det er som 
spørsmålet antyder det spirituelle som er 
min store pasjon. I tillegg er jeg inter-
essert i billedkunst og musikk. Jeg er 
også glad i å reise, og ser for meg at jeg 
snart skal få tid til å reise mye mer. Jeg 
liker veldig godt å reise alene, det gjør på 
en måte eventyret og magien ved reisen 
større.
Min mann og jeg planlegger å reise 
sammen til ulike historiske steder i 
årene fremover. Vi synes begge at det er 
spennende å se på nåtiden i et historisk 
perspektiv. 
Vi gleder oss til den tiden som ligger 
foran oss nå, barna er blitt voksne og det 
blir tid til oss to igjen

Hvordan ble du et medium og en 
healer? 
Jeg har ikke alltid vært klar over at jeg 
har noen evner i denne retningen, men 
jeg har alltid vært klar over at jeg har 
en sterk intuisjon og at jeg ofte har visst 
ting og forstått sammenhenger uten at 
noen har fortalt meg det. Som barn så, 
og opplevde jeg en del fenomener som 

jeg i dag kan forstå bedre. På grunn av at 
familien min var del av et religiøst miljø 
som er mye styrt av frykt ble jeg redd 
for mye av det jeg opplevde på den tiden. 
Etter hvert var det slutt på å se og sanse 
det som var skjult for andre, og jeg var 
glad til!

I en periode senere i livet der jeg opplev-
de både egen sykdom og dødsfall i nær 
familie opplevde vi en del fysisk aktivitet 
i hjemmet vårt, og jeg opplevde å bli 
ekstra sensitiv. Åndeverdenen var der 
for å støtte oss og nå var jeg klar for å 
ta i mot den kjærligheten og støtten som 
ble tilbudt, uten frykt. Dette er på mange 
måter en klassisk historie. For veldig 
mange starter samarbeidet med ånde-
verdenen under lignende omstendigheter.

Har du møtt utfordringer på 
veien? 
Etter at jeg bestemte meg for å samar-
beide med åndeverdenen har jeg opplevd 
en enorm støtte. Ting ordner seg etter 
hvert på beste måte. Det som er, og har 
vært den store utfordringen er at helsen 
ikke er den aller beste, og at jeg derfor 
må være tålmodig og akseptere at ting 
tar mer tid enn jeg ellers ville ønsket. 

Hvordan ser en vanlig arbeids-
dag ut for deg og hvordan er det 
å være leder for NSF Bergen, 
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samt praktisere mediumskapet 
og healingen?
For tiden tar jeg videreutdanning i psyki-
atri og det tar en del av min tid og mine 
krefter nå. Dette er et toårig studium og 
jeg er ferdig våren 2013. Jeg ser for meg 
at jeg skal arbeide i psykiatrien i årene 
fremover i tillegg til det som skal foregå 
i min egen virksomhet. Der skal jeg drive 
med mediumskap, healing og ulike kurs 
innen spirituelt arbeid.
Jeg har aldri tidligere søkt lederskap, og 
ble på mange måter kastet inn i vervet 
som leder for NSF Bergen. Når jeg nå 
har holdt på noen måneder ser jeg at 
det gir meg mulighet til å tenke langsik-
tig i forhold til å tilby åndelig søkende 
bergensere et best mulig tilbud. 
Jeg er ikke alene om dette, og er så 
heldig å ha fått meg en flott gruppe som 
samarbeider godt. Vi skal få til mye bra 
sammen.

Beskriv NSF Bergen med  
3 ord

Engasjert, interessert, mangfoldig!

Når får vi se deg på scenen i 
Oslo?
Der har jeg allerede vært som medium-
student.  Jeg liker meg godt på Bolteløk-
ka og kommer gjerne tilbake. I løpet av 
den tiden jeg har arbeidet med å utvikle 
mediumskapet mitt har jeg blitt kjent 
med mange flotte mennesker østpå som 
jeg tenker på med stor varme og som 
jeg alltid er glad for å se igjen. 

Hvor er du om 10 år?
Det vet jeg ikke. Og det er noe av det 
beste med livet, synes jeg. 
Plutselig kan alt endre seg og nye 

muligheter ligger åpne. Tanken på at nye 
eventyr ligger og venter er god. 

Har du et livsmotto eller et ord-
tak du vil dele med oss?
Jeg har ikke akkurat noe livsmotto, men 
jeg har stor sans for klassikere som ”grip 
dagen” og lignende. Det å se de mulighe-
tene som livet gir og ta utfordringer er 
en måte å berike livet på. Det kan til 
tider gi i overkant mange sommerfugler i 
magen, og til tider gå litt utover nat-
tesøvnen, men da kjenner man at man 
lever!

Takk Kjersti! Vi gleder oss til å se 
mer til deg fremover.

11
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Mahatma Gandhi
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Jeg fikk røykestopp-hypnose hos André 
Kirsebom i bursdagsgave av samboeren 
min, og det var en gave jeg ble glad for, 
Samtidig som jeg gruet meg til å stumpe 
røyken for godt. Før hypnosen reduserte 
jeg røykingen i et halvt år ved å følge 
Andrés råd om å kutte ut de sigarettene 
som ikke var helt “nødvendige”. Så kom 
dagen for hypnosen. Da jeg kom inn i 
behandlingsrommet sa André at jeg nå 
var en ikke-røyker, og jeg måtte gi fra 
meg sigarettene og lighteren. Vi begynte 
behandlingen med en samtale om mitt liv, 
om når jeg begynte å røyke, og hvordan 
røykingen hadde utviklet seg. André 
ga meg så en healing før han begynte 
hypnosen, der jeg ble satt i en tilstand 
av delvis bevissthet. André fikk meg til 
å møte meg selv som 13-åring før jeg 
begynte å røyke, og det skulle bli den 
utgaven av meg selv som hjalp meg til å 
stumpe sigaretten for godt. Etter dette 
indre møtet hjalp André meg ut av hyp-
nosen, og behandlingen ble avsluttet. 

Etter hypnosen har jeg ikke røkt, og jeg 
har nå vært røykfri i over et år. 
Røyksuget var der i et halvt år etter 

hypnosen, men det var kommet en ny 
viljekraft som hjalp med å holde meg 
røykfri. Jeg vil gjerne få takke André for 
røykestopp-behandlingen, og min sambo-
er fortjener en medalje for å ha holdt ut 
med meg de første tre månedene etter 
røykeslutt. Dette var den beste burs-
dagsgaven jeg noengang har fått, og jeg vil 
gi André Kirsebom et terningkast seks.

Hypnose mot røyking
Av JAcqueS trOuiller

Innsamling av spirituelle bøker
Har du spirituelle bøker som du ikke trenger? Kanskje har du dobbelt opp? Ta dem 
med på kveldene våre, eller send dem til oss.
Vi jobber med å bygge opp et spirituelt bibliotek, der våre medlemmer kan låne bøker.

Bøkene sendes til: 
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, 
Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo.

90% slutter å røyke etter Andre Kirseboms 
hypnosebehandling.
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4 sider informasjonsbrosjyre - riv ut og gi til dine venner

NSF/NST/NSFH
Norsk Spiritualist Forening, NSF
Formålet til foreningen 
Alle kan være medlem, både medium og de som 
har det som interessefelt. Vi ønsker å fremme den  
spiritualistiske tangegang i Norge.

Grunntankende er: 
-   At livet er basert på lys og kjærlighet
-   At livet er ikke slutt når du dør, du går over til en annen 

dimensjon
-  At vi har evig liv, og muligheten for reinkarnasjon
-  Å hjelpe våre medmennesker, dyr og natur, gjennom healing  

og bevis av det evige liv
-  Å samle medium og healere i Norge som ønsker å jobbe innenfor 

spiritualismen

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 på side 16. For mer informasjon, se www.spiritualist.no
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NST har medlemmer fra hele Norge. Vi tilbyr våre  
seremonier i hele landet. Til denne jobben har vi  
spirituelle prester som reiser der det trengs. Vi arbeider 
nå med å utdanne flere prester slik at vi kan etablere 
lokale miljøer.

Formålet til trossamfunnet 
- Å bygge opp et spiritualistisk trossamfunn i Norge 
-  Å fremme det spiritualistiske trossamfunn via healing  

og åndelige kvelder med demonstrasjon og  
kommunikasjon av 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 bevise det evige liv

Spirituelle seremonier

Navnedag 
Det er vår form for dåp. En høytidelig seremoni med 
sang, taler og dikt. Vi har også navneseremoni hvor man 
kan få sitt spirituelle navn (i tillegg til et vanlig navn).

Konfirmasjon 
Vi arrangerer konfirmasjon. Den første ble holdt våren 
2010. Det er også mulig å ta undervisningen som helge- 
seminar.

Norsk Spiritualist Trossamfunn, NSF
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Bryllup 
Vi arrangerer vakre byllup. De kan tilpasses dine ønsker

Gravferd  
Vi hjelper deg med gravferd. Som spiritualist har du like 
stor rett til både kapell og gravsted som alle andre tros- 
retninger. 

Norsk Spiritualist Forening Healerforbund - NSFH  
er godkjent av Helsedirektoratet som  
utøverorganisasjon.

Vi er et av de største healerforbund i Norge og i  
sterk vekst. Vi jobber for at våre healere til enhver  
tid har et godt tilbud gjennom sitt medlemskap hos  
oss og vi har rimelige priser. Med godkjenninger, informas-
jon, kurs, rimelig forsikring og markedsføring på vår hjem-
meside. 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 landsdekkende, 
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 mer info. se vår hjemmeside:  
www.nsts.no

For godkjenning hos NSFH må du ha bestått et diplomkurs 
hos oss. Les mer på vår hjemmeside.

Healer forbundet NSFH
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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 koser kr. 350,- per pr.

Innmelding i NSF, NST, NSFH 
      Innmelding i trossamfunnet og forening  
      Trossamfunnsmedlemskap gir gratis medlemskap i både kirke  
      og forening 
      Innmelding i foreningen  kr. 250,- 
      Innmelding som medium  healer (for de som er dette) 

Navn:

Adresse:

Postnummer:                                            By:

Mobil:                                                       Fast tlf.:

E-post: 

Hjemmeside:

Personnummer: (for kirkemedlemmer)

Sted:                                                         Dato:

Underskrift:

Riv ut og send inn eller skriv en e-post via post@nsts.no 
Adresse: Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, Sørkedalsveien 74,  
0376 Oslo 
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Healing hjelper også dyr.
Healing av dyr er en behandlingsform 
mot lettere plager og atferdsproblem-
er, som dyreeiere og veterinærer kan 
ha problemer med å behandle. Norsk 
Spiritualist Forening Healerforbund 
(NSFH) ved Turid Dahlen Thofte og 
Dag Jørgen Steen fortalte om hvordan 
healere arbeider med dyr på Bolteløkka 
Skole 21. november. Klarsyn og telepatisk 
kommunikasjon kan tas i bruk for å 
finne årsaker, og healing gis til årsaken til 
problemene.

Fra tre ben til fire
Jeg har selv opplevd at healing kan hjelpe 
dyr, og det var spesielt min fars katt Tasse 
som fikk god hjelp. Min far og jeg bodde 
i samme hus, og katten var like mye hos 
meg. Tasse hadde vært hjemløs og hinket 
på tre ben på grunn av et ubehandlet 
brudd i en forlabb. De undersøkte benet 
på Veterinærhøyskolen, og sa at de kunne 
ikke gjøre noe. Bruddet hadde grodd til 
en stor kul av brusk og væske, og jeg la 
hånden over kulen og healet ofte på den. 
Gradvis ble kulen mindre, og etter en 
måneds tid gikk katten på alle fire bena 
igjen. Etterhvert kunne han også løpe 
normalt, men han likte ikke å hoppe så 
høyt. Det var en stor glede å se hvordan 
healing hjalp Tasse, og han ble svært 
tillitsfull etter dette.

Mobbeofferet som ble sjef
Torunn Sjølie i Redaksjonskomiteen har 

også opplevd hvordan healing kan hjelpe 
dyr. Under et besøk på datterens bon
degård så hun at en av hanene var veldig 
skadet. Hele hanekammen var hakket 
bort av de andre i hønsegården, og han 
hadde sår i hodebunnen. Hanen hadde 
blitt en “hakkekylling” og et mobbeoffer, 
og virket medtatt. Torunn holdt hanen, 
la hånden over såret og ga han healing. 
Etter healingen ble hanen svært energisk, 
og løp rundt i hønsegården med stor 
fart. Etter dette skjedde en utvikling med 
hanen i miljøet, og han ble til slutt en av 
sjefshanene. Sårene hadde grodd, og han 
hadde sitt eget harem. Det var fint å se 
at han fikk et godt liv.

Healing av dyr er svært givende, spesielt 
når de kan få så god hjelp. Veterinærer 
kan hjelpe dyr på de fleste områder, men 
iblant er det ting de ikke kan gjøre noe 
med. Alle kan lære å heale, og selv om 
man har ulike evner kan man utrette 
gode ting. Katten og hanen ble ihvertfall 
fornøyde, og vi vil gjerne fortsette med å 
hjelpe dyr. Det er naturens egne krefter 
som tas i bruk, og det mest naturlige av 
alt.

HEALING AV DYR
Uforklarlig hjelp
Av hAnne-cAMillA PAulSen 
Og turid dAhlen-tOfte
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Det vi regner som starten for den 
moderne spiritualismen, begynte 
i Hydesville i staten New York, 
USA, i 1848. Den 31. mars det 
året fikk to søstre, Margareta Fox 
på 14 år og Kate Fox på 11 år, 
kontakt med en ånd som hadde 
skapt en del uroligheter i huset 
deres. Denne kontakten ledet til 
de første fysiske bevis for kontakt 
med åndeverdenen. Det fikk så 
stor betydning, at det i dag regnes 
som starten av det moderne me-
diumskap.

Familien Fox hadde flyttet midler-
tidig inn i et lite hus i desember 
1847. Snart kom det en del ban-
kelyder i huset, og etterhvert som 
tiden gikk ble de bare sterkere. 
Foreldrene hadde prøvd å finne 
naturlige forklaringer på lydene, 
men hadde ikke lykkes. På grunn 
av dette kom de til den konklus-
jon at det var en ånd. Den 31. 
mars fant Kate ut at hun skulle 
utfordre ånden som lagde disse 
lydene. Kate sa til ånden at han 

skulle banke like mange ganger 
som hun knipset. Det neste de 
prøvde, var at hun knipset finger-
en uten å lage lyd. Ånden svarte 
fremdeles med banking. Ergo 
måtte ånden kunne se dem. Mor-
en som også var der, startet med 
å stille ånden en del spørsmål 
som kunne besvares med tall. 
Blant annet hvor mange barn 
hun hadde. Alle svar ble korrekte. 
Flere mennesker og naboer ble 
tilkalt og etterhvert fant de frem 
til en måte å lage et alfabet på slik 
at ånden kunne stave seg frem 
til en kommunikasjon. Kommu-
nikasjonen med ånden fortsatte i 
lengre tid, og man fikk flere bevis. 
Ånden fortalte etterhvert at han 
var en omreisende kramkar, som 
noen tidligere beboere hadde 
myrdet. 
Da det senere ble gjort un-
dersøkelser på stedet, fant man 
deler av liket under gulvet i 
kjelleren og noe inne i en vegg. 
Disse funnene bekreftet således 
historien.

Våre pionerer
Margareta og Kate Fox
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Søstrene Fox ble kjent for sin 
måte å kommunisere med denne 
ånden på. Etterhvert fant de ut 
at de ikke trengte å være i huset 
for å kunne kommunisere med 
ånden. De kunne gjøre det hvor 
som helst.  Dette resulterte i at 
de kunne reise rundt og demon-
strere sitt mediumskap. De ble 
berømt som fysiske medium og 
gjordet dette til sin jobb. Flere 
vitenskapsmenn undersøkte 
søstrenes kommunikasjon med 
åndeverdenen, og det ble mange 
oppslag i media. Mediaoppslagene 
gjorde at mediumskap ble pop-
ulært, og mange mediumsirkler så 

dagens lys. En annen konsekvens 
var at det ble dannet mange 
spiritualistkirker i Amerika som 
baserte seg på filosofien som ble 
kanalisert fra åndene.
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Kveldskurs i mentalt mediumskap, klarsyn 
og kanalisering våren 2013. 
 Vi holder kurs på tre nivåer med klarsyn og 
kanalisering, fra nybegynnerkurs til avansert.

Gjennom å ta flere kurs vil du kunne bygge 
opp en utdannelse innen mediumskap, 
klarsyn og kanalisering. NSF har et tre-trinn-
skurs i mediumskap og vi tilbyr godkjenning-
sprøver for å bli sertifisert medium i NSF- 
Norsk Spiritualist Forening. Vi sertifiserer 
også prester innen NST- Norsk Spiritualistisk 
Trossamfunn. 

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt medium-
skap. Dette er et kurs i klarsyn og kana-
lisering som passer for nybegynnere, de 
som kan litt og for de som har interesse 
for og/eller har hatt ”overnaturlige” op-
plevelser som de ønsker å lære mer om. 

Trinn 2: Videregående kurs i mentalt 
mediumskap. Dette er et kurs for de 
som har nødvendige forkunnskaper om 
klarsyn og kanalisering, har erfaring i å 
kanalisere og ønsker å utvikle seg videre 
innen mediumskap. 

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt me-
diumskap. Dette er et kurs for de som 
ønsker å utvikle sine potensialer innenfor 
mediumskap, lære mer om mediumskap, 
eller utdanne seg som medium og bli 
sertifiserte medium  for readinger eller 
plattform. 

Oslo
Trinn 1: Grunnkurs i mentalt medium-
skap går over 15 ganger hver mandag fra 
kl: 18.00 - 21.00.

Kursstart: Mandag 21. januar 2013.
Kursansvarlig: Anne Fehn.
Pris: Kr. 3.900,-. Medlemmer kr 3.600,- . 
Kurs i regi av NSF. Konto: 1080.23.00552.
Adresse: Unity Senter, Møllergt. 23, 0179. 
Oslo (ovenfor Youngstorget).

Trinn 2: Videregående kurs i mentalt 
mediumskap går over 15 ganger hver 
tirsdag kveld fra kl 18.00 - 22.00.
Kursstart: Tirsdag den 22. januar 2013.
Kursansvarlig: André Kirsebom og lærere 
Manuela Johansen og Anita O. J. Strand
Pris: Kr. 4.600,-. Medlemmer kr. 4.200,-.
Kurs i regi av NSF. Konto: 1080.23.00552.
Sted: Sørkedalsveien 74. Oslo.

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt medi-
umskap går over 15 torsdager hver kveld 
fra 18.00 - 22.00.
Kursstart: 24. januar 2013.
Kursansvarlig:  André Kirsebom.
Pris: Kr 4.600,-. Medlemmer kr 4.200,-.
Kurs i regi av NSF. Konto: 1080.23.00552.
Sted: Sørkedalsveien 74. Oslo

Østfold
Trinn 1: Grunnkurs i mentalt medium-
skap går over 15 ganger hver torsdag fra 
kl: 18.00 - 21.00.
Kursstart: Torsdag 24. januar 2013.
Kursansvarlig: Manuela Johansen og Anita 
O. J. Strand.
Pris: Kr. 3.900,- Medlemmer kr 3.600,-.  
Kurs i regi av NSF. Konto: 1080.23.00552.
Sted: Hygga, Tingstadveien 6,  
1712 Grålum.

Trinn 2: Videregående og avansert 
mediumskap går over 15 ganger hver 

Medium Kurs våren 2013
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mandag fra kl: 18.00 - 22.00.
Kursstart: Mandag 21. januar 2013.
Kursansvarlig: André Kirsebom og  
Signe Sandvig.
Pris: Kr. 4.200,-. Medlemmer kr 3.900,-.  
Kurs i regi av Aspirit.  
Kontonr: 1080 21 87829.
Adresse: Nordhenget 9, 1524 Moss.

Mediumskap og  
Kanalisering: Weekend
For begynnere og videregående.
Dato: 18. til 20. januar.

Tider: Fredag fra kl 18.00 til 22.00. Lør-
dag og søndag kl 10.00 til 17.00.
Pris medlemmer 2100,-. Ikke medlemmer 
2400,-. Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo.
Ved påmelding skal det betales et 
påmeldingsgebyr på kr 500,-. Dette trek-
kes senere av kursavgiften.
Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80. 
Påmelding på messen eller ved e-post til 
mail@spiritualist.no  
Konto 1080.21.87829.

Kurs i forbindelse med utdanning innen 
seremonier og Spirituell Prest
For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor 
du kan bli kjent med innholdet i denne 
utdanningen. Det er for oss svært viktig 
at vi tar opp studenter som er egnet til 
denne utdanningen. Kurset vil gi deg og 
oss muligheten til å bli bedre kjent med 
deg som menneske, slik at vi sammen 
kan finne ut om du er skikket til en slik 
oppgave dersom du velger å starte på 
vår utdanning. Etter første seminar kan 
du søke deg inn på utdannelsen.

Dato: 8 . - 10. 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 ved e-post til  
mail@spiritualist.no
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Seminaret vil ha disse tema:
Spiritualisme, Åndelighet og individuell 
utvikling, Inspirasjon - Vår egen spirit, 
Gruppeidentitet
Rus – Mobbing, Kjærlighet - Seksualitet - 
Grenser – Toleranse, Filmkveld
Mediumskap og vitenskap, Kunst og 
aurografi, Healing og etikk, Ansvar for 
verden
Gjennomgang av seremonien.

Dato: 2. - 3. mars. Tid: Fra 11.00 til 
21.00 på lørdag og fra 10.00 til 16.00 på 
søndag.
Pris medlemmer 1500,-.  
Sted: Sørkedalsveien 74, 0376 Oslo  
Lærere: Hege Heia, Monica Cock og 
Manuela Johansen
Påmelding  ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Spiritualistisk Konfirmasjon:  
Weekendseminar

Diplomkurs Holistisk 
Healing: Begynnere og de som 
kan noe.

Målsetting:
Etter kurset skal deltakeren ha lært seg 
healing til en slik grad at healing skal 
kunne utføres på en forsvarlig og etisk 
måte. Eleven vil få det nødvendige grun-
nlaget for å kunne praktisere healing og 
kunne videreutvikle sine evner.

Kurset går over to weekdender med 40 
timer. 
Du må før kursstart lese boken: 
Psykologi og etikk for helse og sosialfag 
av Lillevi Berg Kristoffersen.
For de som ikke vil ta eksamen og 
godkjenning er boken frivillig. For å bli 
godkjent må du skrive en oppgave.

Datoer: Første del 25., 26. og 

27. januar og del to 8., 9. og 10. 
februar. 
Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00. 
Lørdag og søndag fra 10.00 til 
18.00.
Pris medlemmer 4200,-. Ikke medlem-
mer 4500,-.
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo Lærer: 
André Kirsebom.
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Kurset er godkjent av NSFH (godkjent 
av Helsedirektoratet) og ved bestått 
diplomkurs kan det søkes om mva fritak 
for Alternativ behandler.

Godkjenning av healere.  
2 dagers seminar. 
Godkjenningskurs 14 timer over 2 dager. 
Eksamen siste dag.
De viktigste områdene som vil bli 

Healing Kurs våren 2013
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behandlet i kurset: Etikk og ansvar for 
klienter. 
Lover som vedrører healing.
Kommunikasjon med klienter. Forbere-
delser for kursdeltakere som vil bli 
godkjent healer:

Du må før kursstart lese boken: Psykolo-
gi og etikk for helse og sosialfag av Lillevi 
Berg Kristoffersen.
Dette er en del av pensum for å ta 
eksamen.
For å bli godkjent må du skrive en 
oppgave i etterkant av kurset. Denne op-
pgaven skal sendes inn innen én måned 
etter kursslutt.  

Du må også ha klientevalueringer. 

Dato: Kommer flere ganger ut 
over våren. Ta kontakt.
Pris for kurset er kr. 1900,- for medlem 
og 2150,- (Inkl. 1 års medlemsskap i NSF 
hvis ønskelig) for ikke medlemmer av 
NSF (Norsk Spiritualist Forening) eller 
NST (Norsk Spiritualistisk Trossamfunn).
Lærer: Turid Dahlen-Thofte.
Påmelding ved e-post til:  
turidburton@hotmail.com 

For de som ikke bor der kurset går, er 
det også mulig å ta dette som brevkurs. 

Vi møter av og til mennesker som 
er kritiske til den jobben vi gjør som 
medium og healere.  Når vi skal inn i en 
dialog med disse vil vi ofte ha dårlige 
bevis for våre påstander om virking av 
healing og kontakten med åndene. De 
eneste vi kan skylle på for dette er oss 
selv, som medium og healer.  
Det er vår oppgave å bevise vårt ar-
beide for de skeptikere vi møter, om vi 
ønsker å gjøre dette. 

På grunn av dette har vi derfor 
besluttet å starte et vitenskapelig 
prosjekt for å bevise mentalt medium-
skap i Norge. Vi har allerede jobbet en 
stund med å få dette på plass og håper 
å få startet selve undersøkelsene det i 
januar 2013. 

Til dette trenger vi flere deltakere i 
flere forskjellige roller. 
1. Prosjektteam som helst har erfaring 

fra forskning. Gjerne skeptikere.
2. Medium som vi kan forske på.
3. Sittere for disse medium. Folk som 
ikke kjenner mediumenne. 

Ønsker du eller kjenner du noen 
som kan tenke seg å være med så ta 
kontakt. 

Vitenskapelig Prosjekt:
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Aktivitetskalender Våren 2013
Oslo

Dato Aktivitet Aktører    Foredrag/studenter

09. jan. Åndelig kveld Manuela Johansen,  
  Ida Nygaard og 
  Signe Sandvig

16. jan. Åndelig kveld Anne Fehn og  
  Hanne Christine 
  Spørck-Sem

23. jan. Healing kveld André Kirsebom og     Turid og André foredrag om 
  TuridDahlen-Thofte    reiser til Peru, Bolivia og 
      Brasil

30. jan. Åndelig kveld Kristin Norenberg,  
  Ida Nygaard og 
  Signe Sandvig

06. feb. Åndelig kveld Therese Marie M. Hussein  
  og  Anne Fehn

13. feb. Healing kveld Dag Jørgen Steen

20. feb. Åndelig kveld Anita Adele Leyha,   
  Anita O. J. Strand 
  og Hanne Christine  
  Spørck-Sem

27. feb. Åndelig kveld Kristin Norenberg og  
  Manuela Johansen

06. mars Healing kveld Vladimir fra Russland og 
  Bjørg Leonardsen

13. mars Åndelig kveld Stine Andresen,   
  Ann-Mari  Amundsen 
  og Anita O. J. Strand

20. mars Åndelig kveld Tim Abbott

27. mars Påskeuke Stengt

03. april Healing kveld Turid Dahlen-Thofte
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10. april Åndelig kveld Kristin Norenberg,  
   Stine Andresen og Anita O. J. Strand

17. april Åndelig kveld Stine Andresen,  Anne Fehn

24. april Healing kveld Dag Jørgen Steen

01. mai Første mai Stengt

08. mai Åndelig kveld Ann-Mari Amundsen og 
   André Kirsebom

15. mai Åndelig kveld Signe Sandvig,  André Kirsebom 
   og Therese Marie M. Hussein

22. mai Healing kveld Turid Dahlen-Tofte

29. mai Åndelig kveld Manuela Johansen og Ida Nygaard

Aktivitetskalender Våren 2013
Østfold

Dato Aktivitet  Aktører

08. jan Mediumkveld Signe Sandvig, Manuela Johansen  
  og Nina Lislerud

05. feb. Healing kveld Dag Jørgen Steen

05. mars Mediumkveld André Kirsebom, Anita O. J. Strand 
  og Gro Holm

02. april Healing kveld André Kirsebom
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Aktivitetskalender Våren 2013
Bergen

Dato Aktivitet Aktører    Foredrag/studenter

23. jan. Mediumkveld Therese M. Hussein,   
  Birthe Romerheim  
  og Kjersti Ørn 

27. feb. Mediumkveld André Kirsebom     Foredrag om Tankefeltterapi 
  og Kjersti Ørn    ved Ole Erik Holmaas

20. mars Mediumkveld Therese M. Hussein  
  og Manuela Johansen 

24. april Mediumkveld Mona Burås  
  og Linda Baxter

22. mai Program kommer på nettsiden

12. juni Program kommer på nettsiden
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Annonsere i bladet vårt?
Annonsepriser:
Farge
- Hel side   kr. 1200,-
- Halv side 12,8 x 8,5 cm kr.   700,-
- Kvart side 6,15 x 8,5 cm kr.   400,-

Sort hvit
- Hel side   kr.   600,-
- Halv side 12,8 x 8,5 cm kr.   400,-
- Kvart side 6,15 x 8,5 cm kr.   300,-

Det kreves at filene er 
ferdige når de kommer 
til oss. Skal vi jobbe med 
klargjøring vil det komme 
et tillegg.

Prisene tar hensyn til at 
vi har liten distribusjon 
så langt.

Kontakt oss på e-post: 
mail@ spiritualist.no
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Mange av våre medlemmer har kom-
mentert at vi burde ha vårt eget bygg. 
Vi ønsker et bygg der vi vil kunne holde 
kveldene våre, kurs, foredrag og ha et 
sted hvor vi vil kunne gi healing til folk 
som trenger det. 
Det kan også være et sted bare å møtes. 
Her vil vi også kunne bygge opp et spir-
ituelt 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 
framtidige bygget. 

Hvis ønskelig, kan man være anonym.

Vi ser 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.

Spirituelt senter i 
eget bygg

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