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Nyheter og informasjon
våren 2013
Det har vært en fin vår for våre foreninger og NST, med mange fine kvelder.
Spesielt glade er vi for at vi har fått i gang
en ny avdeling i Stavanger. Den 16. april
hadde vi et møte med flere av de lokale
medlemmene vi har i Stavanger og det
ble besluttet å starte en ny avdeling.
Leder for den nye avdelingen er
Thomas Rimmereid som sammen med et
team vil jobbe for å organisere avdelingen.

NSF har en ny avdeling i Stavanger.
Vi i NSF satser også på å få flere samarbeidspartnere ut over i landet. Så er du i,
eller kjenner til en lokal forening, ber vi
dere ta kontakt.Vi ønsker å jobbe med
lokale foreninger for å samle det åndelige
Norge. Om vi kjenner til hverandre og
kan jobbe sammen vil vi kunne gi alle
i Norge et bedre åndelig tilbud. De vi
allerede samarbeider med kan du se på
nettsiden vår.

Samme kveld hadde vi en åndelig kveld i
Stavanger hvor André Kirsebom hadde
med seg tre lokale medium på scenen.
Selv om disse ikke hadde plattformerfaring, var Anne Kahn, Bjørg Eva Hamre
og Inger Lise Larsen sporty og stilte opp.
Det ble en meget fin kveld.
NSFH ønsker å jobbe ennå sterkere for å
få flere healere til å bli godkjente healer.
Dette for å øke etikken og kompetansen
innen bransjen. For å få til dette søker vi
derfor flere som kan tenke seg å utdanne
seg som lærere for våre healingkurs.
Østlandet er godt dekket men vi mangler
lærere andre steder i landet.

Vi minner alle om at det snart er på tide
å melde sine tenåringer opp til neste års
konfirmasjon i NST.Vi har hatt tilbudet
noen år og det har blitt et populært
alternativ.

Ønsker alle en god sommer!
Vennlig hilsen André Kirsebom
Leder
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En bro mellom to verdener
Tim Abbott besøkte NSF i mars
Av Hanne-Camilla Paulsen (Red.)
20. mars fikk vi oppleve et av Europas største medium på Bolteløkka,
og det var en seanse av stort format. Tim Abbott har sjarm og varme,
og formidlet kontakt med publikums kjære med dyktighet og gode
bevis.Vi var så heldige å få et intervju med han, og det var et møte
med en svært jordnær stjerne. Det er mer mellom himmel og jord enn
man kan forstå, men et dyktig medium kan løfte litt på sløret mellom
verdener!
Hvilke mål har du for ditt arbeide Tim, vil du for eksempel øke
folks bevissthet, skape en bedre
verden med mer kjærlighet eller
annet?

liv av kun ett møte med et medium. Hvis
deres liv forbedres, vil det påvirke deres
miljø positivt! Ett individ kan forandre
en hel verden, og man kan få ”snøball-effekten”, som når en snøball ruller
nedover en snødekt bakke og blir stadig
større. Jesus, Mahatma Gandhi og Nelson
Mandela er gode eksempler på hvordan
ett individ kan utgjøre en enorm forskjell.

“

Tim Abbott, England
Sertifisert transemedium
Kursholder i healing,
mediumskap og transe
Praktisert som medium over
30 år
Arthur Findlay College,
Stansted, England

- Menneskers fortolkninger og religioner
har vært årsak til mange konflikter og
dødsfall. Mediumskap ser mennesket som
et åndelig vesen som må respekteres og
vektlegger fred. Man bør se et menneske
som det virkelig er: et åndelig vesen av
det sanne lys. Respekt for individet hadde
ført til færre kriger og uenigheter.

www.timabbott.net
www.arthurfindlaycollege.org

Mange har også opplevd triste
ting i forhold til avdøde mennesker. Vonde minner om konflikter, vold og sykdom kan plage
folk i årevis. Er det en hjelp for
ånder å få muligheten til å

- Et medium bør ha to viktige mål: være
bevisst på åndeverdenen og holde et
høyt spirituelt nivå. Dette vil styrke deres
lys og verdensbilde. Folk kan få et bedre
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Tim Abbott underviser i mediumskap hos Arthur Findlay College, Stansted i England.
kontakte sine kjære for å få
deres tilgivelse og kunne hjelpe
dem?
- Det er mye mer komplisert! Tilgivelse
fra menneskene er ikke det viktigste.
Åndeverdenen er en verden av intelligens. En ånd kan finne tilgivelse i åndeverdenen, og de må tilgi seg selv.

Finnes det et filter mellom vår
virkelighet og åndeverdenen
som ivaretar vårt privatliv?
- Åndeverdenen er ikke allvitende, og
heller ikke så detaljfokusert på oss. En
ånd kan også ta feil iblant.Vi kan kommunisere med dem, og man kan sende ut en
tanke om at man ikke vil bli observert.

“

Jeg har samarbeidet med åndeverdenen
i 32 år, og har aldri vært ukomfortabel
eller redd.Vi har hatt klare avtaler for
hvordan vi skulle ha kontakt, og det har
alltid fungert. Tanker er energi, og åndeverdenen kan oppfatte våre ønsker.

Mediumskap var
forbudt i England frem til
1951
Det som er viktig for ånden er at den
kan utvikle seg videre i åndeverdenen.

Menneskene utfører mange
handlinger for å nå sine mål.
Handlingene kan virke uetiske,
men kan være nødvendige.

Ånder har informasjon om våre
liv, og ikke alle liker å tenke på
at man blir observert.
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Kan bevissthet om åndeverdenen hindre folk i å nå sine mål?
- Menneskene må leve sine liv, og ikke la
seg hindres av tanker om åndeverdenen.
Det er nødvendig å utføre handlinger her,

En ånd får muligheten til å utvikle seg
ved en livserfaring. Mahatma Gandhi og
Djenghis Khan er to eksempler: hvis du
fjerner deres fysiske kropper står du
igjen med to kraftfulle ånder. Deres liv
tillot mye vekst. Etter døden vil sjelen
fortsette å utvikles. Engler var engang
bare vanlige mennesker, som har videreutviklet seg. Etterhvert som man endres
som åndelig vesen forandres vibrasjonene. Til slutt vil ånden bevege seg bort
fra jorden, når den ikke trenger den mer.

“

Religion har vært årsak
til mange konflikter.
Mediumskap ser mennesket
som et åndelig vesen som
må respekteres og vektlegger fred

Hvilken fremtid tror du
mediumskap kan ha?
- Mediumskap var forbudt i England frem
til 1951. England har i dag to offisielt
godkjente trosretninger: Katolisismen
ved Church of England og Spiritualismen.
I dag har vi 350 spirituelle kirker i England. The Spiritualists’ National Union’s
webside (www.snu.org.uk) gir en oversikt
over trosretningen og kirkene. Spiritualisme er nå en offisielt godkjent trosretning i Storbritannia, USA og
Canada, så grunnlaget for en fremtid er
lagt. Skandinavia og Østerrike har begynt

og vi har ansvaret selv. Det er viktig å
leve livet, utføre det man skal og nå sine
mål.
Mange onde mennesker har levd,
mens åndeverdenen virker full
av kjærlige ånder.
Hva skjedde med de virkelig
onde menneskene, når de døde
og gikk over til åndeverdenen?
- Menneskelig bevissthet er noe annet
enn en ånd. En person utfører handlinger
utfra sin menneskelige bevissthet, og
hjernen er full av energi. Men bevissthet
er ikke ånd. Bevissthet og ånd er to forskjellige energier. Ånden kan heller ikke
påvirkes av bevisstheten. Ånden er en
fasett av Gud, og Gud er rent lys. Ånden
er alltid ren. Ondskapen kom fra tankene
og den fysiske kroppen.

“

Ånden er en fasett av
Gud, og Gud er rent lys
med Spiritualisme, og i fremtiden vil også
flere land utvikles og åpnes.
Hvis du vil dele noe med leserne
til slutt, så er ordet ditt.
- Alle religioner tror på en åndelig verden
etter dette, med engler og himmel.
Det er kun ulike kulturelle uttrykk for
det samme. Jeg bodde i Londons mest
voldelige område fra jeg var 11 til 21 år.
Gjengmedlemmene aksepterte at jeg var

Noen tror at menneskene kommer til ulike nivåer i åndeverdenen, avhengig av hvilket liv de
har levd. Tror du dette er tilfelle, eller har du lyst til å kommentere det?
- Det finnes ulike nivåer i åndeverdenen.
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et medium, som den mest naturlige ting.
Allikevel har religion vært årsak til mange
konflikter og dødsfall. En 15-årig pakistansk jente har nå blitt drept i England
fordi hun var med i en spirituell kirke!
Spiritualismen ser på mennesket som et
åndelig vesen som må respekteres og
vektlegger fred.
- Spiritualisme er en moderne religion
med nydelig filosofi. Mediumskap er en
del av Spiritualismen. Enkelte tror at et
medium ”vekker de døde”, men åndeverdenen har sin eksistens. Jeg tar bare
”innkommende samtaler”, og min telefonlinje er alltid åpen! Selv om man ikke
er healer eller medium selv, så er det
mye hjelp og fint å finne i trosretningen.
Du bør gå til et møte og lytte!

Tim Abbott har stor tro på utviklingen av
mediumskap i Norge.

Noen av Tim Abbotts kurs
i England 2013:
So you want to be a
medium 27/7-3/8
Clairvoyance, clairaudience & clairsentience
31/8-1/9
Step up to the platform
20/9-26/9
Interacting with the spirit
world 6/10-12/10
The Healer, the Medium,
the Professional
25/10-1/11

Tim Abbott kommer til Norge igjen i
september, og skal delta på Mediumkongressen i Asker:
Fredag 13/9 kl 18-19:30:
Medium demonstrasjon
Lørdag 14/9 kl 17:45-19:15:
Transe demonstrasjon
Påmelding mediumkongressen.no
Fredag 13/9 kr 1.300,-.
Medlemmer kr 1.100,Lørdag 14/9 kr 1.300,-.
Medlemmer kr 1.100,Lunsj er inkludert.
Han vil også ha et avansert mediumkurs i
Norge 25.-27. april 2014. Dette vil foregå
i Oslo.
Påmelding er via mail@aspirit.no
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Vladimir Pavlushin
fra Ukraina
Intervju med Vladimir Pavlushin
ved Bjørg Leonardsen (NSFH)
Vladimir Pavlushin er en av Øst-Europas mest kjente healere. Onsdag
6. mars besøkte han oss på Bolteløkka, der han fortalte om sitt liv med
evner, TV-opptredener, forskning på healing og forfølgelse i Sovjet-tiden, og kvelden ble avsluttet med gruppehealing. NSFH har i etterkant
fått mange positive tilbakemeldinger fra de som var til stede blant
publikum at dette var en fin kveld og flott opplevelse.Vladimir hadde
også tid til å gi Bjørg Leonardsen et intervju:
Kan du fortelle litt om dine mål
med healingarbeidet?
- Jeg hjelper mennesker som ber om
det. Det kan være på det fysiske, mentale eller det åndelige plan. Det er ikke
kvantiteten av klienter som er avgjørende, det er kvaliteten på det arbeidet jeg
gjør. Og det er alltid tilfredsstillende å se
resultater. Når mennesker får healingenergi hjelper det menneskene på alle disse
områdene, da healingenergi virker på
cellenivå. Så i tillegg til de fysiske plagene
vil det også øke selvfølelsen, selvinnsikten og livskvaliteten.
Da kan de ta tak i problemer, og se sin
egen situasjon med større selvinnsikt.
Talenter som ligger latente kan åpne
seg, også talent for healing og åndelig
utvikling.

liv som mulig. Jeg er glad når jeg kan
hjelpe, da jeg har denne gaven. Jeg underviser ikke, men gir råd til andre healere
når jeg blir spurt om dette, i forsamlinger og på seminarer.
Får du hjelp fra åndelige guider i
ditt healingarbeide, eller bruker
du andre kanaliseringsmetoder?
- Jeg har Gud, og en spesiell og fantastisk
guide som er ment for meg.
NSF fraråder sine healere å behandle alvorlig psykisk syke.
Har du noen råd om hvordan
man kan hjelpe denne klientgruppen?
- Jeg er forsiktig med hvem jeg behandler
av denne gruppen. Ikke alle healere skal
eller bør behandle disse. Da skal man
være spesielt mentalt sterk selv, og ha
meget god kunnskap og erfaring på dette
spesielle området. Og man skal

- Målet er selvfølgelig at så mange som
mulig skal få de mulighetene som ligger
i hver av dem, og at de skal få et så godt
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Vladimir og Rimma Pavlushin.

ha en healingenergi som er veldig godt
tilpasset.

Alvorlighetsgraden og diagnoser er forskjellige, det er også menneskene.
Så man bør se på hver case for seg
selv. Jeg synes det er veldig bra at dere
er forsiktige på dette punktet, både i
forhold til deres healere og for klientgruppen selv.
Det er bedre å la være enn å gjøre noe
som kan skape alvorlige problemer. Og
da tenker jeg ikke på healingenergien i
seg selv.

- Selv hender det jeg blir invitert til
psykiatriske institusjoner eller avdelinger
på sykehus i Ukraina. I samarbeid med
personalet avgjøres det hvem og hvilke
grupper lidelser som kan ha nytte av min
healingenergi. Jeg har opplevd at klienter
kan bli roligere, og rehabiliteringsprosessen for mennesker reduseres. Å få flest
mulig tilbake til samfunnet er også en
stor og viktig oppgave. Når det gjelder
fjernhealing, hender det at jeg selv på
forespørsel fra vedkommende, eller etter
kontakt med pårørende sender fjernhealing.
Men her er vi i et moralsk minefelt.

Har du noen historier å dele
med oss fra din healer-karriere?
- Ja, healing hjelper for sykdom, men kan
også hjelpe for andre problemer som
tannproblemer, ”skjønnhetsbehandling”
og ekteskapsproblemer. La meg forklare:

9
28 sider.indd 9

17.06.13 09:27

Spiritualisten
tannproblemer kan komme av så mangt.
Det kan være betennelser, eller trykk
fra bihuler, eller kjeveproblemer, muskler
eller nerver, eller det kan stamme fra
nakke. Alt dette kan healing hjelpe for.
Når det gjelder vanlige hull i tennene
hjelper ikke healing. Men healing kan
også definere hvor problemet ligger, hvis
du har smerter.

denne behandlingsformen. Men det hjalp
henne på alle plan. Hun mistet smertene.
Det hjalp også i forhold til den psykiske
helsen, hun forandret synsvinkel og så
nye muligheter, hun fikk igjen livsgleden
og så mange år yngre ut. Resultatet var
så slående at hun med resten av ledelsens velsignelse fikk opprettet en avdeling
på Militærsykehuset for ”ikke-tradisjonell
medisinsk behandling”. Hun sender
mange klienter til meg. En av disse var en
offiser som skulle amputere begge bena
på grunn av koldbrann. Det slapp han, og
er i dag i full aktivitet.

- Fordi healing virker på klientenes
grunnleggende cellenivå, og jeg behandler
hele mennesket både innvendig og utvendig, vil den også gi synlige resultater i
form av glattere hud, skinnende øyne, og
fargen kommer tilbake i ansiktet. Dette
kan faktisk være noe av det aller første
jeg opplever hos en klient som jeg har
gitt en healingbehandling til. Men dette
er ikke det primære i min praksis.

Hvilken rolle tror du healing kan
få i fremtiden?
- Jeg ser for meg et samarbeid mellom
den offisielle klassiske medisinen og den
alternative medisinen, hvor healing utgjør
en del av den alternative behandlingsformen. I Ukraina har vi noen sykehus med
avdelinger som har alternative behandlingsmetoder som et supplement til den
klassiske skolemedisinen. Begge jobber
sammen for klientenes beste, på samme
måter som fysioterapi og kiropraktorer
er en del av et felles team i dag. Jeg tror
dette også vil bli virkeligheten i Norge i
fremtiden.

- Healingenergien behandler hele mennesket, og derfor også deres evne til å
forstå og se klart. Healingenergi utvikler
klienter til å se seg selv, og utvikle deres
åndelige forståelse. I så måte kan healingenergien virke som veiåpner på dine
personlige problemer.
- Jeg har hjulpet mange, og har mange
uvanlige historier og dokumenterte
historier etter å ha jobbet som holistisk
healer i mer enn 30 år. Min bestefar
ble forvist til Lille Asia fordi han også
hadde store og uvanlige healingevner. Jeg
tenker på historien om vår venn Larisa,
som er daglig leder for Militærsykehuset i Ukraina. Hun hadde fibromyalgi og
udefinerbare store muskelsmerter og
depresjoner. Hun hadde prøvd alt, men
ingen medisin eller doktor kunne hjelpe
henne med smerter og angst. Hun ble
anbefalt å komme til meg. Hun var veldig
betenkt og trodde ikke noe særlig på

Er det vanskelig å arbeide internasjonalt med healing?
- Nei, healingenergien blir kanalisert fra
en høyere makt enn oss selv og er derfor uavhengig av nasjonalitet, kultur og
språk. Men det er en stor hjelp å kommunisere med sine klienter selvfølgelig.
Heldigvis har jeg min kone Rimma som
min hjelpende hånd. Hun snakker flere
språk, og har stått ved min side i alle år.
Kan du gi leserne noen gode råd
om livet?
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- Prøv å ikke stresse unødig. Hvil så mye
som mulig, og la tiden jobbe for deg. Søk
ikke konflikter. Søk det gode i ett og alt.
Plei deg selv og dine på beste måte for
dere, både psykisk og fysisk. Ta ikke for
raske beslutninger, og vær i prosessen.
Bearbeid det vonde, men forbli ikke i
sorgen i det uendelige. Finn småting du
kan glede deg over, og se de små gledene
i hverdagen. Løft tankene dine til et
høyere spirituelt nivå, og du vil få mange
svar om deg selv, sammenhenger, hvorfor,
hvordan og livet videre. Alle mennesker
går igjennom vanskelige prosesser i livet,
dessverre. Det er en del av livet og vår
læring her på jorden. I etterkant kan man
se at man har vokst som menneske i
prosessene.
Men etter en tid i sorg og depresjon, er
det viktig å se fremover, tenke positive
tanker og se muligheter igjen.

- Er det noe du vil fortelle
leserne til slutt?
- Kropp og sinn hører sammen. Sykdommer kan først ses i auraen, før den setter
seg i den fysiske kroppen. Det kan være
flere virkninger av healing, ikke bare å
gjøre folk friske. Den kan også åpne for
nye muligheter, positive ting, mer glede,
selvinnsikt og større suksess i privat- og
arbeidslivet. Selv om en person er født
med healingevner, er de bare åpne til
fulle hvis personen har den rette innstilling til seg selv, medmennesker, universet
og sine klienter. Når du er der, bruk
evnene til det gode og spre kjærlighet.
Det fine med healingenergien er at den
er tilgjengelig for hele menneskeheten
uavhengig av nasjonalitet, tro og religion.
Det må ikke være konkurranse mellom
healere, fordi alle har sin egen rolle i
denne verden, og healingenergien er en
kilde til selvhjelp.

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.
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Finnes det bevis for at vi lever
videre etter døden?
Av André Kirsebom

Som leder for Norsk Spiritualist Forening blir jeg ofte spurt om det finnes
forskning som bekrefter at det finnes et liv etter at vi dør. Til det kan jeg svare
at det finnes tonnevis, men det kan være vanskelig å presentere det på en god
måte. Om jeg skal fremheve et vitenskapelig bevis vil jeg spesielt nevne
«The Scole Experiment», et forholdsvis nytt og solid forskningsarbeid.
Prosjektet ble igangsatt og ledet av ekteparet Robin og Sandra Foy.
The Scole Experiment
Arbeidet startet i slutten av 1993 og varte
til 1998. I disse fem årene arbeidet en liten
gruppe mennesker for å få frem beviser for
kontakt med den andre siden. Enkelte satt i
transe mens andre bygde energi og
observerte.Gruppen fikk en mengde bevis
som apporter (ting som bringes inn i rommet), spirituelle lys, synlige manifestasjoner av
ånder, lyder og kommunikasjon med guider,
levitasjoner, berøringer, smaker og lukter.
En bemerkelsesverdig hendelse var en avis
som ble levert inn i rommet, en apport.
Avisen var en autentisk utgave fra 1936. Den
ble levert slik en nylig trykket avis ser ut: hvit,
fersk og fin. Allerede en uke senere startet
den å bli gulaktig i fargen som av elde. Teamet
sjekket avisen med utgiveren, og fant ut at
både teksten og papirkvaliteten fra 1936
stemte.

Sir Arthur Conan
Doyle
ikke alltid enkel for åndene heller. Det krever
innsats, prøving og feiling også fra deres side
for gode resultater. Det som er spesielt med
denne gruppen er at både ånder og mennesker prøvde å jobbe frem beviser så sikre mot
juks at menneskene måtte godta at det var
skapt av åndeverden.

Vitenskapelig samarbeid
For at dette kunne bli gode bevis ble det
notert vitenskapelig. Forholdsregler mot juks
ble tatt og dette ble dokumentert. Mange
forskere deltok som kontroll og for å utføre
egne eksperimenter, blant annet forskere fra
Society of Psychical Research (SPR). I løpet
av de fem årene prosjektet varte, hadde
gruppen god kontakt og samtaler med flere
vitenskapsmenn på den andre siden. Før hvert
nye forsøk krevde det også lang forberedelse
og innsats fra åndene. Dette betyr at kommunikasjonen mellom disse to verdener er

Fotografier overført fra åndeverdenen
Mest kjent av alle bevis gruppen fikk var
bilder som kom på vanlige gamle analoge filmruller og på polaroidfilmer. Polaroid er filmer
som ikke trengte fremkalling. Den 28. februar
1994 satte gruppen inn en ny film i et vanlig
kamera uten blitz. Sandra fikk beskjed fra
åndeverden om å ta en del bilder rundt om i
det totale mørke rommet. Etterpå satte hun
kameraet fra seg, men det fortsatte å ta bilder
og trekke seg opp selv om hun ikke rørte det.
Forts. s. 17
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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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Norsk Spiritualist Trossamfunn, NSF
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
-K
 unnskapen 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 helgeseminar.
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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 trosretninger.

Healer forbundet NSFH
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, 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 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.
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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 år.
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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Forts. fra s. 12
Samme kveld så de også spirituelle lys, hørte
ringing av bjeller og hadde levitasjoner i rommet. Det første bildet på filmen hadde de tatt
ute for å teste kameraet. Så tok de kameraet
inn.Videre hadde åndene fått 11 bilder til
på filmen. Det første av disse viste St. Pauls
katedralen i London under Blitzbombingen i
1940 under 2. verdenskrig.
Så fulgte flere tema fra krigen. På det femte
bildet ble det vist avisen Daily Mirror fra
16. desember 1936. Det sjette bildet var av
en gruppe soldater fra 1. verdenskrig. Det
syvende bildet var et av de spirituelle lysene,
og resten av bildene var av forskjellige grupper mennesker. Blant disse var et bryllupsfotografi.
Filmene var innlåst i en boks
Gruppen undersøkte fotografiene og fikk
bekreftet at mange av dem var foto fra
samme tid, og mennesker som var kjent. Det
spesielle her er både at åndene klarer å få
disse fotografiene på en film i et mørkt rom,
samt at de klarer å få mange foto fra ulike
tidsepoker på samme film. Gruppen jobbet
lenge med film og bilder, men det var kun i
den første fasen at de hadde filmene i kamera.
Under de aller fleste eksperimentelle kvelder
ble filmen puttet i en forseglet pose i en låst
boks midt på bordet. Boksen ble låst med
hengelås og nøkkelen oppbevart utenfor rommet. På den måten kunne man vite at ingen
hadde trikset med filmen.

Filmene var innlåst
Avisen ”Daily Mirror” fra 1936 ble materialisert
Signatur
Bilder, tekst og tegninger kunne overføres til
1 meter film

Også tekst og tegninger
Besøkende vitenskapsmenn fikk ta med
egne filmer og følge dem frem til fremkalling.
Gruppen fikk ikke bare bilder, men også skrift,
tekst og tegninger, iblant på samme film. Det
kunne komme mange saker som dikt og
signaturer, blant annet Thomas Alva Edisons
signatur. Dette viser at åndene klarer å få det
til teknisk, men også at de viser intelligens i
sitt arbeide. På polaroid film fikk de ofte fotografier. Et av dem var av den kjente skribenten
Sir Arthur Conan Doyle, som blant annet har
skrevet bøker om Sherlock Holmes og spiritualisme. Han er meget kjent og lett å kjenne
igjen. Portrettbildet kom gjennom i 1995.

Robin Foy kommer til Norge
i september
Fotoene er bare en liten del av alle de fantastiske bevisene gruppen fikk av åndene, i deres
innsats for å bevise at mennesket lever videre
når vi dør. Jeg kan anbefale nettsiden
www.thescoleexperiment.com og boken
«The Scole Experiment, Scientific Evidence
for Life After Death» av Grant og Jane
Solomon ISBN 0-9546338-4-9. Robin Foy som
ledet gruppen vil holde foredraget
“The Scole Experiment” på Mediumkongressen 14.-15. september i Asker.
For informasjon og påmelding:
www.mediumkongressen.no
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NSF Østfold
Asbjørn Alveberg
intervjuet av Nina Flater

NSF Østfold skal være en møteplass for spirituelt interesserte.
Vi skal skape et positivt spirituelt miljø og inspirere til utvikling i
fellesskap og for den enkelte.
Asbjørn Alveberg jobber som godkjent healer i Sarona og er leder i
NSF Østfold. Det som begynte med en spirituell sirkel i februar 2011,
har utviklet seg til en underavdeling i NSF. NSF Østfold startet som et
prøveprosjekt basert på et samarbeide mellom Sarona og NSF i april
2012.
Mye har skjedd på kort tid, kan
du si litt mer om dette?
- Etter oppfordring fra André Kirsebom
tok jeg initiativ til å starte en sirkel i
Moss.Vi ble en fin og sammensveiset
gjeng.Vi hadde mange forskjellige erfaringer, men fellesnevneren var nysgjerrigheten og det brennende ønsket om
å utvikle sin spirituelle side. Et halvt år
senere begynte de fleste i sirkelen på
mediumkurs hos André. Samtidig startet
tre av oss Sarona spirituelle senter, vi tok
også etter hvert redaktøransvaret for
Spiritualisten. Dette ga oss en god innsikt
i hva NSF stod for og et ønske om å
starte noe tilsvarende i Østfold.
Hvordan har dere fått til å
starte opp NSF Østfold så raskt?

- Når først spiren var sådd, begynte
snøballen å rulle. Alle i sirkelen var
positive og ville gjerne være med på å
bygge opp en underavdeling i nærmiljøet.Vi er en sammensveiset gjeng, med
pågangsmot, stå på-vilje, samarbeidsevne
og masse humor. Dette har vært helt

“

Vi skal skape et positivt
spirituelt miljø og inspirere til
utvikling i fellesskap og for den
enkelte
avgjørende for oppstarten og er et
viktig grunnlag for videre drift. I tillegg
har vi fått god drahjelp fra NST og NSF
sentralt.
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Hva har NSF Østfold å tilby?
- NSF Østfold skal være en møteplass
for spirituelt interesserte.Vi skal skape
et positivt spirituelt miljø og inspirere til
utvikling i fellesskap og for den enkelte.
Dette er vår visjon og første skritt på
veien har vært de åndelige kveldene.
Den første tirsdagen i måneden er det
annenhver gang healingkveld og mediumkveld.Vi har hatt stort fokus på å skape
en god atmosfære og ta vare på de som
kommer. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på. Kveldene arrangeres etter
samme konsept som på Bolteløkka. Sang,
meditasjon, filosofi, mediumdemon-

Med aktive bidragsytere mener jeg at
vi ikke bare skal hente inspirasjon fra
NSF, men også kunne inspirere dem.Vi
har flere ting i tankene med fokus på et
aktivt miljø. Oppstartshjelp til spirituelle
sirkler, samtalegrupper og spirituell kafé.
Med tålmodighet og fortsatt god hjelp
fra åndeverden har jeg stor tro på at
dette kan la seg gjennomføre innen to år.
Det har vært litt av en reise fra
å starte en sirkel til å være leder
i NSF Østfold, hvilke tanker
sitter du igjen med?
- Det har vært et lagspill med både
sirkelvenner, NSF, NST og andre personer. Jeg er av den oppfatning at åndeverdenen arrangerte møtene med de
rette personer og ga meg nødvendig
inspirasjon til å tørre å kaste meg ut på
dypet og stole på at vi sammen skulle nå
målet. Det har vært to fantastiske år og
jeg gleder meg til fortsettelsen.

“

Vi jobber aktivt med å bli
selvgående. Målet er å være
selvstendige innen ett år
strasjon eller healingdemonstrasjon
med gratis healing. Noen ganger har vi i
tillegg foredrag om spirituelle temaer. Til
høsten vil vi jobbe med å lage et konsept
for å hjelpe andre med å starte spirituelle sirkler slik at flere kan oppleve den
samme gleden som vi har i vår sirkel.
Hvor er NSF Østfold om to år?
- Vi er selvgående, aktive bidragsytere
og en naturlig møteplass for spirituelle
i Østfold.Vi jobber aktivt med å bli
selvgående. I dag har vi en god støtte
av medium, healere og NST. Målet er å
være selvstendige innen ett år. Dette kan
høres ambisiøst ut, men vi har sertifiserte healere, prestestudenter og flere
medium som går kurs og jobber mot
sertifisering.Vi har også en som spesialiserer seg på kanalisert tegning og det er
vi veldig stolte av.

Nina Flater og Asbjørn Alveberg,
NSF Østfold.
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VÅRE PIONERER

Maurice Barbanell
Av Hege Heia

Som så mange store eventyr, starter også dette på samme
måte.
Det var en gang for lenge siden, ble
det i det herrens år 1902, født en
gutt. Dette skjedde i et fattig område
av London. Og navnet han fikk var
Maurice Barbanell. Foreldrene var
jødiske, men bare moren var religiøs,
mens faren var ihuga ateist. Maurice
overvar mang en religionsdiskusjon,
der moren oftest var den tapende
part. Og troen på at faren hadde rett
i at det ikke eksisterte noen gud, liv
etter døden eller noe annet mellom
himmel og jord, ble sterkere for hver
dag som gikk. Han modifiserte seg etterhvert og kalte seg agnostiker. Men
da han hørte et foredrag om Spiritualisme ble mye forandret. Etter og
ha nektet å holde et motinnlegg (som
var jobben hans under slike foredrag)
ble foredragsholderen så imponert
og inviterte ham til en seanse med
mediumet, fru Blaustein.

Maurice Barbanell
så uhøflig, men de andre i sirkelen
kunne fortelle om at søvnen egentlig
var en trancetilstand og at en rød
indianer kom og talte gjennom han.

Fru Blaustein imponerte ikke
Maurice. Han direkte kjedet seg og
sovnet et øyeblikk. Da han våknet
igjen ba han om tilgivelse for å være

På grunnlag av beskjedene han mot
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fekte. Ingen retting eller omskriving
nødvendig! Det blir også brukt ord
og vendinger jeg aldri selv benytter
meg av”.
Utrolig mange tilhengere trodde og
ignorerte skeptikere. Og læresetningene fra Silver Birch ble grunnlaget
for spiritualismen som vi kjenner den
i dag.

Silver Birch
tok, startet han et magasin som han
kalte, Psychic News. Her publiserte
han først og fremst det han fikk fra
den røde indianeren. Mange kritiserte
ham for å fremme sitt eget mediumskap og forstod ikke viktigheten av
disse budskapene. Maurice Barbanell
på sin side, holdt tilbake identiteten
på denne mystiske indianeren i mange
år. Og først da budskapene hadde fått
et stort antall tilhengere, avslørte han
at indianerens navn var Silver Birch.

Maurice Barbanell var uten tvil et
sterkt medium og ble valgt til å være
talerøret verden trengte for å starte
den sprituelle bevegelsen i Storbritania og etterhvert også utenfor
disse landegrenser.
Maurice Barbanell er helt klart en
stor pioneer tidlig på 1900-tallet, men
det som er mer spennende, er hva
han skrev i sin egen nekrolog før han
gikk over til åndeverden i 1981.

Silver Birch fortsatte å kommunisere
gjennom Maurice Barbinell, i sirkelen
han holdt hjemme hos seg selv. Alt
ble tatt opp på bånd og selvfølgelig
ble dette testet på alle måter, for å
bevise ekteheten av Maurice
Barbanell som medium. Med sin
journalistiske bakgrunn, gjorde også
Maurice sine observasjoner.

Der avslørte han noe en annen guide
hadde forutsagt. Dette var Estelle
Robert`s spirit guide, Red Cloud. Han
kom med beskjed om at Maurice
Barbanell i et tidligere liv hadde lovet
å la seg reinkarnere med et formål
om å spre Spiritualismen. Dette
husker han ikke selv, men jobben har
han virkelig gjort. Og en stor inspirasjon har han vært for mange, både
samtidige og og oss som har det
lettere i vårt virke.

Kort fortalt med hans egne ord:
”Aldri i min karriere som skribent,
har jeg levert et stykke tekst jeg har
vært fornøyd med. Det kan alltid
forbedres på en eller annen måte.
Men de beskjeder som blir gitt meg
fra guiden Silver Birch, er helt per-

Takket være denne fantastiske mannen og hans spirit guide Siver Birch,
som har tråkket opp stien før oss.
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Kurs i august
Kursansvarlig: André Kirsebom.
Påmelding ved e-post til
post@spiritualist.no

Mediumkurs i Østfold:

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt mediumskap går over 15 ganger hver torsdag fra
kl. 18.00 -21.00.
Kursstart: Torsdag 22. august 2013.
Kursansvarlig: Signe Sandvig og
Anita O. J. Strand.
Pris: Kr. 3.900,-. Medlemmer kr 3.600,-.

Mediumkurs i Oslo:

Introduksjonskurs i mediumskap, klarsyn
og kanalisering.
For nybegynnere og videregående.
Mulighet til å prøve ut litt selv.
Tirsdag 1. august 2013 kl. 18-21.
GRATISKURS.

Trinn 2: Videregående og avansert
mediumskap går over 15 ganger hver
mandag fra kl. 18.00 -22.00.
Kursstart: Mandag 19. august 2013.
Kursansvarlig: André Kirsebom og
Manuela Johansen.
Pris: Kr. 4.200,-. Medlemmer kr 3.900,-.

Klarsyn og kanalisering.
For begynnere og videregående.
Mandag 5. august-fredag 9. august 2013
kl. 10-17.
Kr 4.700,-. Medlemmer kr. 4.400,-.
Enkel lunsj er inkludert.

Healing og Etikk kurs:

Diplomkurs Holistisk healing – inklusive Etikk til VEKS standard, 40 timers
weekendkurs for begynnere og de som
kan noe.
To weekender 6.-8 september og
27.-29. september.
Fredag kl. 18-22, lørdag-søndag kl. 10-18.
Enkel lunsj er inkludert.
40 timer over 6 ganger. Kr 4.600,-.
Medlemmer kr 4.300,-.
Kurset kan også arrangeres andre steder
i landet, ta kontakt.

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt mediumskap. Lærer: Anne Fehn.
Hver mandag kveld fra 19. august 25. november. Kl. 18.00 -21.00.
45 timer over 15 ganger. Pris: Kr. 3.900,-.
Medlemmer kr 3.600,-.
Trinn 2: Videregående kurs i mentalt
mediumskap.
Lærere: Manuela Johansen og
Anita O. J. Strand.
Hver tirsdag kveld 20. august-26. november 2013 kl. 18.00-22.00.
60 timer over 15 ganger. Kr 4.800,-.
Medlemmer kr 4.400,-.

Etikk og VEKS kurs for
alternativbehandlere og
healere:

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt mediumskap.
Hver torsdag kveld 22. august-29. november 2013 kl. 18.00 -22.00.
60 timer over 15 ganger. Kr 4.800,-.
Medlemmer kr 4.400,-.

Godkjenningskurs 16 timer over 2 dager.
VEKS standard
Etter kurset skal deltakeren ha lært det
som trengs av etikk og kommunikasjon
for å kunne bli godkjent healer.
Oppgave må skrives. Eksamen siste dag.
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Kurset går flere steder i landet og til
flere tider. Ønsker du et slikt kurs nær
deg, ta kontakt.Vi tilbyr også et brevkurs
alternativ for de som ikke kan komme på
kurset.

Pris for kurset er kr. 1900,- for medlem
og 2150,- for andre.

Mediumkongressen
Av Hanne Christine Spørk-Sem

Etter fjorårets premieresuksess, går i år
Mediumkongressen av stabelen 13.-15.
september 2013. Kongressen er ment for
alle medium, enten de er fullt arbeidende,
har det som hobby, er under utvikling,
eller er generelt spirituelt interesert.
Her ønsker man å samle en bransje, og ta
opp viktige temaer, debatter, og skape en
felles forståelse.

enkelt timer. Hun behandler også med
kranios sakral, og healing. Wenche hadde
en visjon om en mer samlet bransje. Hun
ønsket en bransje med felles forståelse,
kvalitetessikring innen mediumskapet,
krav og muligheter innen dagen samfunn.
Slik ble ideen om Mediumkongressen
født.
Med seg i styret har hun Pamela Fornell,
André Kirsebom, Andreas Nærlie, og
Hanne Christine Spørck-Sem.
Besøk oss på mediumkongressen.no

I år så står det mange interessante
foredrag, og workshops på programmet. Audun Mykja, Tim Abbott, og Gary
Mannion er bare noen spennende navn å
nevne, som kommer å deler sin kunnskap
med oss.

Vi ønsker dere alle sammen velkommen
til Mediumkongressen på Scandic Hotell i
Asker, 13.-15. september 2013.

Kongressens mor, og initiativtaker er
Wenche Tømmervik. Til daglig jobber hun
som synsk medium, holder kurs, og tar
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Aktivitetskalender Høst 2013

Oslo

Dato

Aktivitet

Aktører

14. august
Mediumkveld
		
		

Pamela Fornell,
Manuela Johansen og
Beate Schølberg

21. august
Mediumkveld
		

Ann-Mari Amundsen og
Anne Fehn

28. august

Healingkveld

Turid Dahlen-Thofte

04. september

Stengt (Skolegårdsfest)

11. september
Mediumkveld
		
		

André Kirsebom,
Grethe Nafstad og
Ida Nygaard

18. september
Mediumkveld
		
		

Anita O. J. Strand,
Signe Sandvig og
Laila Ranvik

25. september
Healingkveld
		

Turid Dahlen-Thofte og
Konsert Sybil

02. oktober
Mediumkveld
		
		

Signe Sandvig,
Nina Flater og
Beate Schølberg

09. oktober
Mediumkveld
		
		

André Kirsebom.
Ann-Mari Amundsen og
Mia Ottosson

16. oktober

Turid Dahlen-Thofte

Healingkveld

23. oktober
Mediumkveld
		

Kristin Norenberg og
Maria Meisfjord

30. oktober
Mediumkveld
		
		

Anne Fehn,
Manuela Johansen og
Nina Flater

06. november

Turid Dahlen-Thofte

Healing kveld
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13. november
Mediumkveld
		
		

Anita Adele Hellum,
Kristin Norenberg og
Laila Ranvik

20. november
Mediumkveld
		
		

Anita O. J. Strand,
Maria Meisfjord og
Pamela Fornell

27. november
Healingkveld
		
		

Turid Dahlen-Thofte,
Ida Nygaard og
Anita Adele Hellum

Mærrapanna. Foto:Torunn Sjølie.
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Aktivitetskalender Høst 2013

Østfold

Dato

Aktivitet

Aktører

27. august kl. 19
Mediumkveld
		
		
		

Anita O. J. Strand og Nina Flater.
Studenter: Gro Holm og
Elisabeth Hysvær.
Filosofi: Asbjørn Alveberg

08. oktober kl. 19
Healingkveld
		

André Kirsebom + studenter.
Filosofi: Nina Flater.

05. november kl. 19 Mediumkveld
		
		

Nina Flater, Signe Sandvig,
Elisabeth Hysvær og Gro Holm.
Filosofi: Asbjørn Alveberg.

03. desember kl. 19 Åndelig juleforberedelse
		
		

Manuela Johansen og Nina Flater.
Dag J. Steen.
Filosofi: Nina Flater.

Aktivitetskalender Høst 2013

Stavanger

Dato

Aktivitet

Aktører

21. august
Healingkveld
		

André Kirsebom, Anne Khan,
Mary Høvring og Linn H. Jansen

04. september
Mediumskap
		

Signe Sandvig, Bjørg Eva Hamre og
Inger Lise Larsen

02. oktober
Healingkveld
		

Turid Dahlen-Thofte, Anne Khan
Mary Høvring og Linn H. Jansen

06. november
Mediumskap
		

Anne Fehn, Bjørg Eva Hamre og
Inger Lise Larsen.

Anne Fehn er aktiv i NSF og er et av de aller mest erfarne mediumene i Norge, så det
er bare å begynne å glede seg.
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Spiritualisten

Aktivitetskalender Høst 2013

Bergen

Dato

Aktivitet

Aktører

Foredrag/studenter

21. aug.
Mediumkveld
		

Kjersti Ørn og
Birthe Romerheim

Foredrag “Synsk hvem jeg?”
med klarsynte Janne Øksnes

25. sept.

Kjetil Andre Jacobsen

Healingkveld

23. okt.
Mediumkveld
		
13. nov.

Linda M. Baxter og
Mona Burås

Foredrag med astrolog
Sol W. Jonassen

Program kommer

Mærrapanna. Foto:Torunn Sjølie.
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Spirituelt senter i
eget bygg
Mange av våre medlemmer har kommentert 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 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.
Bildet over er kun et illustrasjonsfoto. Det
Givere som donerer over kr. 500,- vil få
er et spirituelt bygg fra 1800 tallet.
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.
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.
Hvis ønskelig, kan man være anonym.
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