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Det er med stor glede at vi ser at 
vi som forening og trossamfunn 
vokser videre. I løpet av våren 
og høsten har vår nye avdeling i 
Stavanger fått fotfeste. Det er  
hyggelig at vi på den måten kan nå 
ut til flere mennesker med vårt 
budskap om fred og åndelighet. 
For det er nettopp det som vi  
ønsker med vårt arbeid.  Hen-
sikten med spiritualismen er å 
fremme det åndelige i mennesket. 
Få oss til å tenke på andre  
mennesker, dyrene og naturen.  
At alle skal ha det bra.
 
Som spiritualist har jeg en  

enkel hverdagsfilosofi. Hvis jeg i 
alle møter med mennesker kan 
skape en vinn – vinn – vinn 
situasjon, så har jeg gjort det 
som er riktig. Dette betyr at du 
skal være fornøyd og vinne på 
vårt møte, og at også jeg skal 
få lov til å gjøre dette. På denne 
måten har vi oppnådd de to første 
vinn’ene. Men samtidig må vi ha 
med den siste vinn’en. Vi må passe 
på at også andre mennesker, 
samfunnet og naturen vil 
vinne av vårt møte. Hvis vi under 
vårt møte også har gjort noe godt 
for dem, har vi gjort noe som vil 
hjelpe oss alle, til et bedre liv. 

Lederens kommentar 
Høst 2013

Vennlig hilsen André Kirsebom 
Leder
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Mediumkongressen ble arrangert for andre 
gang i høst, med mange spennende foredrag, 
workshops og transedemonstrasjoner. Vi fikk 
også flere besøk fra åndeverden, avdøde 
slektninger, åndelig kontakt via automatskrift 
og ånd som talte gjennom medium i transe. 
Det var en variert meny, og her kommer 
noen smakebiter:

The Scole Experiment
Kjellerseansene i England over en fem 
års periode med innlåste filmruller, 
materialisering av ånder og objekter 
samt levitasjoner er et av tidenes største 
åndelige eksperimenter. Vi fikk se filmen 
om eksperimentet, og så mange svevende 
lys og et bord som leviterte i kjeller-
rommet. Gruppen opplevde tusen timer 
med åndelig kommunikasjon og over åtti 
objekter ble materialisert. Her kan man 
lese mer om eksperimentet:  
www.thescoleexperiment.com

Evaluering av bevis for medium-
skap
André Kirsebom presenterte ulike bevis 
for mentalt mediumskap, fra juks til kval-
itet. Googling, studering av kroppsspråk 
og synsk avlesing er metoder som kan gi 
informasjon, mens et medium vil kunne gi 
gode bevis fra åndeverden. Det er viktig 
at mediumet kan formidle informasjon 
som er spesiell, som for eksempel et 
halvt øyenbryn, en spesifikk farge på en 
gave eller en spesiell type blomster.
Medium har et av verdens vanskeligste 
yrker, de skal oversette mellom dimens-
joner med gode bevis og har et omstridt 

yrke. Men de er også beviser for at vi alle 
lever videre. 

Psykiatri og mediumskap
Det ble holdt en paneldebatt om 
psykiatriske klienter, mediumskap og 
grensetilfeller. Klienter med alvorlige 
psykiske lidelser oppsøker medium, men 
bør behandles av helsevesenet. Suicidale 
klienter må henvises til fastlegen, men 
et medium har ikke meldeplikt i Norge. 
Psykisk syke kan oppfatte budskap feil 
og hevne seg på et medium. Det er også 
grensetilfeller, en del har lettere psykiske 
problemer, og medium har også ofte hatt 
kompliserte liv. 
Det ble ytret ønske om at det åndelige 
bør inkluderes i helseutdanninger, og 
at det bør være et samarbeid mellom 
helsevesenet og mediumene. 
Det ble sådd noen frø for fremtiden, 
og det blir spennende å se om dette vil 
spire. 

Et medium er en person som kan 
formidle kontakt med de avdødes 
ånder eller manifesterer para-
psykologiske fenomener.  
(Wikipedia.org) 

Mediumkongressens  
hovedtemaer var medium som 
behandler, psykisk helse, transe, 
mediahåndtering og evaluering av 
bevis. www.mediumkongressen.no

Av HAnne-CAmillA PAulsen (Red.) 

Mediumkongressen
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Angela McGhee har løst mange 
kriminalsaker i England. Hun ser 
fortid, nåtid og fremtid, ledes til 
åsteder og gjerningsmenn, og har 
fått ranere og mordere i fengsel. 
Angela McGhee tok pusten fra alle på 
Mediumkongressen da hun fortalte om 
sitt arbeid for politiet i England. Hun har 
løst ran- og mordsaker, og hjulpet politiet 
når sakene var uløselige. Angela ser bilder 

av hendelser fra fortid, nåtid og fremtid, 
kanaliserer budskap fra avdøde ofre og 
ledes til de skyldige. Hun er en åpen 
kanal, og har aldri fri fra sitt arbeid som 
synsk etterforsker. Hun kanaliserte også 
budskap til noen av deltakerne i salen, 
der tilgivelse og støtte ble formidlet. Det 
var en imponerende presentasjon, og det 
var en lettelse at ingen ble arrestert den 
dagen!    www.angelamcghee.com

Medium løser mordmysterier

William kom på besøk

Automatskrift er kanalisering av 
åndelig energi, der ånd overtar 
kontrollen over den armen man 
skriver med, og budskap skrives 
fra den åndelige dimensjon. 

Jeg deltok på en workshop med Bjørg 
Kristin Langnes, som er ingeniør, coach 
og medium. Det var fascinerende å 
oppleve hvordan man kan ha kontakt 
med åndeverden på en grei måte. Bjørg 
begynte med guidet meditasjon og 
svak musikk, og jeg tegnet en del runde 
figurer på et ark. Det er vanlig å begynne 
med å tegne eller rable, for energiene 

må innstilles mellom ånd og skribent.  Jeg 
fikk en kriblende følelse i høyrearmen, 
og skrev en tekst uten å se på arket.  
Teksten besvarte spørsmålene jeg kom 
med underveis, og hovedbudskapet var 
kjærlighet. Dette var en spennende  
mediumistisk teknikk, som man kan øve 
seg selv opp i.  Papir, penn og medita- 
sjon… og du er i gang! 
Bjørg Kristin Langnes er Lightning  
Process-instruktør, Reiki Master og 
medium, kurs- og foredragsholder innen 
personlig utvikling og ledelse, konsulent 
innen eierseksjonsering/byggesaker.  
www.infinita.no

Workshop i automatskrift - Mediumskap med penn 

Tim Abbott er et verdenskjent medium 
og lærer ved Arthur Findlay College 
i England. Han viste oss hvordan han 
mediterte seg ned i transe, og lot ånden 
William snakke gjennom han. Tim og 
William har samarbeidet lenge, og har 
et sterkt åndelig bånd. William er en 
engelsk gentleman med en gammeldags 
måte å snakke på. Han var klar over at 
han var på en mediumkongress, og hadde 
en del budskap til oss. Det er et mindre-
tall som tror på mediumskap, og mange 

kritiserer og latterliggjør dem. I løpet 
av våre barnebarns liv vil mediumskap 
bli akseptert og verden bli forenet. Det 
er viktig at vi støtter hverandre, og tar 
imot kjærlighet og hjelp fra åndeverden. 
Besøket ble avrundet med følgende 
budskap: ”The spirit world demand of 
you to be good ambassadors. Together we 
must change this world for generations to 
come. I thank you! God bless you all!” 
www.timabbott.net
www.arthurfindlaycollege.org 
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Vi spør Linn, «Hvordan ser du på 
din lederrolle i Stavanger?»
Jeg ser mer på rollen som leder som en 
koordinatorrolle. Vi er et lag som jobber 
sammen om å drive avdelingen fremover, 
og min rolle blir å være kontaktperson 
overfor NSF sentralt og holde oversikt 
over oppgaver som må gjøres. 

Hva har du gjort tidligere før du 
startet hos oss?
Jeg har utdannelsen min i fra Universi- 
tetet i Bergen, hvor jeg har et hovedfag i  
Allmenn litteraturvitenskap. Utenom å 
drive med healing jobber jeg som tekst-
forfatter og teaterprodusent for frie  
teatergrupper her i Stavanger-regionen.
 
Når vi spør henne hva hun selv 
liker best innen det åndelige 
arbeidet svarer hun at det er 

healingen. Vi ber henne fortelle 
mer om sin vei inn i healingens 
verden.

- Jeg har egentlig alltid vært litt skeptisk 
til healing, og det var i alle fall ikke noe 
jeg trodde jeg skulle komme til å drive 
med. For noen år siden ble jeg syk og 
ble sengeliggende veldig lenge. Da legene 
ikke lenger kunne hjelpe meg tok jeg et 
kurs i healing sammen med ei venninne. 
Den helga på kurs forandret alt. I løpet av 
en helg gikk jeg fra å være sengeliggende 
til å være oppegående igjen.

Jeg har en god stund nå gitt healing, men 
da bare til venner og familie. Jeg har lenge 
ønsket å legge om livet mitt, men manglet 
litt retning. Etter å ha fått en god del 
positive tilbakemeldinger fra de jeg har 
gitt healing til, så tenkte jeg at kanskje 

Profilintervju

Linn Jansen
Av AndRé KiRsebom

Vi tar en prat med den nyeste lederen vi har i NSF og NST.  
Linn Jansen har i år tatt på seg lederrollen for vår avdeling i  
Stavanger. Avdelingen ble startet i år og har allerede hatt en 
meget god start. Stavangers spirituelle miljø har tatt godt imot vår 
nye avdeling. 



7

Spiritualisten

dette kunne være noe for meg. Tanken 
på å leve et liv som er bra for meg, og 
samtidig kanskje kunne bidra til at også 
andre kan få det bedre fristet. 

Vi takker Linn for intervjuet og ønsker henne 
og avdelingen i Stavanger lykke til videre.
 

Landsmøtet i NST Norsk Spiri- 
tualistisk Trossamfunn vil foregå 
i festsalen på Bolteløkka skole, 
den 26. februar kl. 20.00. 

Landsmøtet i NSF Norsk Spiri- 
tualist Forening vil foregå i fest-
salen på Bolteløkka skole, den 
19. mars kl. 20.00. 

Landsmøtet i NSFH Norsk 
Spiritualist Forening Healerfor-
bund er i festsalen på Bolteløkka 
skole, den 19. mars kl. 20.45. 

Adresse for alle: Eugeniesgate 10, Oslo. 

Endelig innkalling vil bli sendt 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 
1 uke før landsmøtet. 

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

Informasjon om landsmøter 2014

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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Akeleien ble regnet som hellig under 
middelalderen, og ble ofte avbildet som 
en kristen symbolplante eller Maria- 
urt. De karakteristiske honningsporene 
symboliserte fem vann-drikkende duer, 
og ble derfor tydet som et bilde av Den 
Hellige Ånd.

Bildet av den vakre Akeleien, er tatt i 
egen hage. I sommer pusset jeg opp 
klinikken, og i den anledning ønsket jeg 
et nytt bilde. Alle de fem vann-drikkende 
duene ble med på bildet, og jeg synes det 
ble et vakkert symbol på Healing-kraften. 
Det var jeg som fysisk sett tok dette bil-
det, men la meg få presentere den egent-
lige fotografen; HUANG JING YANG, min 
kinesiske guide. Han kom til meg da jeg 
startet på Akupunktur-skolen i 2000. Den 
gang var jeg Humanetiker og tenkte at 
merkelige opplevelser og sansing av en-
ergier nok hadde “en naturlig forklaring”. 
Det første jeg la merke til,  var at stadig 
flere klienter fortalte at de fikk stikk an-
dre steder på kroppen enn der jeg hadde 
satt nålene. De eteriske nålene er geniale. 
De gir meg informasjon om klientens 
ubalanser og hva som er et fornuftig valg 
av akupunktur-punkter. Noen ganger er 
det også hensiktsmessig å sette eteriske 
nåler istedenfor fysiske nåler. Han er min 
læremester. Jo mer jeg lytter til han og jo 
mindre jeg resonerer og tenker selv, jo 
bedre går det. Alle guider har en signatur. 
På den måten kan vi skille de fra hveran-
dre. Huang kommer som en varm følelse 
i nakken. Energien sprer seg utover i 

høyre arm og samtidig kjenner jeg et 
trykk i kroppen. Klientene opplever at de 
blir presset ned i benken. Etter at nålene 
er satt, starter kanaliseringen av de andre 
guidene. Dersom klienten skal korrigeres 
(“kiropraktor-behandling”), får jeg vite 
dette i forkant. Jeg velger da kun distale 
nåler, slik at klienten ikke føler smerte. 
Jeg opplever at healingen balanserer og 
forsterker akupunktur-behandlingen.
Det var først i 2009 at jeg ble klar over 
at jeg samarbeidet med en kinesisk guide. 
Jeg glemmer aldri måten han presen-
terte seg på. Men først må jeg fortelle 
dere at jeg ikke har galleblære. Det fikk 
jeg vite av et medium i 2007. Siden jeg 
ikke er operert, protesterte jeg på at 
det kunne være tilfelle. Ultralyd og MR 

Karin Gauslaa er spesialsykepleier i 
operasjon. Hun ferdigstilte en treårig 
akupunktør utdannelse i 2003. I 2011 
gjennomførte hun et kurs i healing i 
Norsk Spiritualistisk Forenings regi. Hun 
har en egen klinikk på Rena hvor hun 
kombinerer akupunktur med healing. 
www.rena-akupunktur.no
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viste imidlertid at det stemte. I 2009 
møter jeg André Kirsebom som kan 
bekrefte at jeg mangler galleblære. Han 
forteller om kineseren og brikkene faller 
på plass. Andre K. forklarer at han ikke 
har kunnskap i verken akupunktur eller 
fotsone-terapi. Han blir vist et punkt han 
skal trykke på under min høyre fot. Da 
skjer det noe som for meg oppleves som 
en vakker bekreftelse på den kjærlighet-
en og kunnskapen åndeverden gir oss. 
Jeg kjenner en sterk energistrøm følge 
galleblæremeridianen og videre over i en 
meridian (energikanal) som kalles TE. Jeg 
husker jeg følte meg svimmel av lykke. 
Endelig kom den bekreftelsen jeg trengte 
for å kunne utvikle meg videre. Kirsebom 
kunnne fortelle at kineseren er liten, 
tykkfallen og med en lun humor.  Navnet 
er Huang pluss noe mer ... Bildet som nå 
“kommer” er en gul, rund frukt. Dette 
tolker André slik;  “Navnet til guiden be-
tyr kraften som finnes i en appelsin, eller 
Den Gule Kraften”.
Fire år senere møter jeg en kinesisk lege 
som lærer meg Qi-gong. Hun forteller 
at jeg ikke har galleblære, men at jeg vil 

få den tilbake! Det har forresten flere 
medium bekreftet tidligere, og selv er jeg 
100% sikker på at det vil skje. Noe vet 
man bare ...
Det første møtet med den kinesiske 
legen var fascinerende og spennende. Til- 
stede var også en kinesisk tolk og en 
norsk lege. “Kan du be din kinesiske 
guide om å komme, og jeg vil gjerne 
høre hvordan dere jobber sammen”, 
sa hun. Med lillefingrene pekende som 
to antenner mot himmelen, startet hun 
kanaliseringen. Rommet ble fylt med 
energier og vi observerte alle et sterkt 
lys i rommet. Etter en stund, jeg aner 
ikke hvor lenge, ble tausheten brutt av en 
kinesisk ordflom. Så nikker hun til tolken, 
som oversatte; “Hans navn er Huang Jing 
Yang. Navnet betyr Kraften som finnes i 
et landskap med aprikostrær, eller Den 
Gule Kraften. Han kommer fra øya Hain-
an”. Her slutter historien foreløpig. Den 
fortsetter i neste nummer av  
Spiritualisten. Da skal jeg fortelle videre 
om Huang, om galleblæra og om min 
reise til Hainan i Kina. Til våren drar jeg 
dit for å studere Qi-gong.
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✽ lokalnytt

Avdelingen i Stavanger ble etablert våren 
2013, og vi har brukt våren og høsten til 
å etablere en stabil ledelse og finne ut 
hvordan vi best mulig skulle organisere 
arbeidet vårt. 

Vi har i løpet av året hatt månedlige 
kvelder hvor vi har vekslet mellom  
healing og mediumskap. Det har  
tydeligvis vært et behov for en avdeling i 
Stavanger-regionen, for det har  
kommet godt med folk på samtlige 
kvelder. Foruten lokale healere og  
medium har vi hatt til hver åndelige kveld 
besøk ifra NSF sentralt som har for- 
sterket laget. 
Utenom de månedlige kveldene har vi 
også hatt stand på Alternativmessa i  

Stavanger i september. Her fikk vi 
snakket med mye folk, og gitt både read-
inger og healing i fra standen. 

Vi er nå i gang med å planlegge nye  
månedlige kvelder for 2014, og vi har 
også et kurs i mediumskap på trappene. 

Linn Jansen
Leder for NSF Stavanger

Stavanger

Bergen
Vi kan nå se tilbake på en god høst med 
mange flotte gjester og besøkende. Vi har 
hatt de lokale mediumene Birthe  
Romerheim, Linda M. Baxter , Mona 
Burås og Kjersti Ørn på plattform. 
Kjetil André Jacobsen bidro med en sterk 
healingopplevelse til alle fremmøtte i 
september. I august fikk vi et interessant 
foredrag med Janne Øksnes som tok 
et tilbakeblikk på sin egen erfaring som 
klarsynt. Hun delte sine egne tanker og 
refleksjoner rundt evnene sine. 
I oktober var astrologen og foredrags- 
holderen Sol With Jonassen hos oss. Hun 
snakket om reinkarnasjon fra et astro- 
logisk perspektiv. Veldig spennende!
Vi gleder oss over at stadig flere  
besøker kveldene våre, og tolker det som 

at vi lykkes når vi setter opp programmet 
vårt!

Programmet for første del av 2014 er 
klart og vi har mye å glede oss til. Det 
vil fortsatt bli lokale krefter, i tillegg får 
vi besøk av medium fra både Sverige, 
England og fra Oslo den kommende 
sesongen. Vi gleder oss!
Vi vil takke våre medlemmer og 
besøkende for støtte og tilstedeværelse. 
Hver og en er en viktig bidragsyter når 
det gjelder hygge og god stemning på 
kveldene våre, og vi ønsker alle hjertelig 
velkommen tilbake i 2014.

Kjersti Ørn
Leder for NSF Bergen
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Avdelingen i Østfold har eksistert i  
halvannet år. Det var et samarbeids- 
prosjekt med Sarona Spirituelle Senter 
og NSF. Nå er NSF Østfold godt etablert 
og har fått egen facebook-side ”Norsk 
Spiritualist Forening avd. Østfold”.
I det første året var hovedfokus å få 
kveldene til å fungere best mulig. Takket 
være et flott arbeidslag med positive 
og innsatsvillige deltakere fungerer det 
utmerket. Etter hvert har vi jobbet aktivt 
med å få fram lokale krefter og er veldig 
stolte av å ha kommet så langt.
Denne høsten har vi fått vist fram vårt 
første sertifiserte medium, vår  
mediumistiske tegner og flere studenter. 
Det er også flere som går på kurs som vi 
håper å få se på plattform etter nyttår. Vi 

har fortsatt god hjelp av Oslo og retter 
en stor takk til Manuela Johansen,  
Signe Sandvig og André Kirsebom som 
har stilt opp for oss.
På healingsiden ønsker vi å takke for 
trofast støtte fra Oslo; Dag Jørgen Steen, 
Turid Dahlen Thofte og André Kirsebom. 
Vi har også lokale krefter som gjør det 
mulig å gi healing til alle som vil ha på 
slutten av kvelden.
Vi holder til midlertidig i Kulturkvartalet 
i Sarpsborg sentrum, men er på utkikk 
etter andre og mer egnede lokaler. Følg 
med på NSF sine nettsider og vår nye 
facebook-side for oppdatert informasjon.

Asbjørn Alveberg 
Leder for NSF Østfold

Østfold

Oslo
NSF ble stiftet i 2007, og aktiviteten har 
bygd seg opp sakte men sikkert gjennom 
årene.

Kurs i mediumskap 
I Oslo har NSF kurs på tre nivåer. 
Kursene har vært stabile gjennom flere 
år. Det er gledelig at stadig flere av våre 
kursdeltakere når et nivå der de ønsker å 
sertifisere seg som medium. 
Arrangementer 
Hver onsdag har vi et arrangement i fest-
salen på Bolteløkka skole ved Bislett. Det 
er mediumdemonstrasjoner to onsdager 
på rad, og den tredje onsdagen er det 
healerne i NSFH som arrangerer healing-
kveld. Vanligvis bruker vi lokale medium, 
men vi har ofte gjestende medium fra for 
eksempel Østfold, Drammen og  
Hønefoss i tillegg. Siste halvår hadde 
vi 14-15 ulike medium på plattformen. 

En eller to ganger i året har vi også 
besøkende medium fra England – i 
forbindelse med at de kommer til Oslo 
for å holde kurs. Vi tilbyr også foredrag 
om aktuelle alternative temaer.
Lokaler 
NSF har langsiktige planer om å investere 
i en egen bygning der vi kan ha en stor 
sal og kanskje kontor og ulike konsulta- 
sjonsrom i tillegg, sentralt i Oslo. 
Messer 
NSF Oslo er fast representert på den 
store Alternativmessa på Lillestrøm hvert 
år. Der tilbyr vi kanaliseringer og healing 
samt holder mediumseanser og foredrag 
om husrens, fysisk mediumskap, transe 
osv.
 
André Kirsebom 
Leder for NSF Oslo
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Bloggen er medlemmenes nye side! Vi tar 
gjerne imot forslag, ønsker,  
opplevelser og annet dere vil dele. 
Innlegg kan være anonyme.  
Bidrag mailes til:  
hanne_cp@yahoo.no

Jeg har vært med i en healingsirkel i ni  
måneder inspirert av The Scole Exper-
iment (www.thescoleexperiment.com). 
Sirkelen har begynt med meditasjon, 
musikk og avslapning. Vi har hatt visuelle, 
fysiske og indre opplevelser, og utviklet 
vår sensitivitet. Rommet var mørkt med 
svak belysning, og vi hadde vann og salt 
for å lede åndelig aktivitet. Det ble også 
gitt healing til både mediet og deltakerne. 
I gruppen ble energier kanalisert, og vi 
har fått gode råd og kjærlighet. Det å  
oppleve noe med andre kan forsterke en 
opplevelse, og man skaper mye energi  
sammen. Jeg har lært mye, og kan  
anbefale at man danner flere sirkler i 
NSF.

NSF-medlem

Bolteløkka-kveldene innledes med 
filosofi, og det var spesielt en filosofi ved 
Ranveig Reinås (Psykoterapeut, Healer og 
NSF Prestestudent) som har hjulpet meg. 
Den var elegant og ga styrke. Ranveig 
snakket om ytre- og indrestyring. Det å 
være ytrestyrt kan overkjøre folks liv, så 
man til slutt oppfyller andres behov så 
ens eget liv blir tomt. Det er derfor viktig 
å være indrestyrt og utvikle livet sitt.
Hun fortalte også om vår indre stemme. 
Altfor mange snakker negativt til seg selv, 
om alt man ikke er og ikke kan, og dette 
trekker oss ned. Vi bør derfor snakke 
positivt til oss selv! Dette vil gi mer over-
skudd, slik at vi også klarer mer. Dette 
var gode råd, og det fungerer for meg. 

Bolteløkka-gjest 

”Proof of heaven” er en svært interes-
sant bok, der hjernekirurgen Eben  
Alexander forteller om sitt besøk i  
himmelen da han lå i koma i åtte døgn. 
Han fikk en sjelden dødelig hjernehinne- 
betennelse, og hadde til slutt 2% sjanse 
for å overleve. I løpet av komaen kom  
Alexanders sjel over i et høyere rike, og 
beskriver ”den forunderligste, vakreste 
verden”, lys og varm med ubeskrivelige 
farger. Hans avdøde søster tar imot han, 
og han kommuniserer med Gud. En av 
sønnene ba mye, og han følte sønnen 
gjennom de åndelige rikene. Alexander 
overlevde, og vil gjerne dele sine opp- 
levelser med hele verden. Selv om  
himmelen oppleves så fjern fra vår 
verden, sier han allikevel at: 
”This other, vastly grander universe 
isn’t ”far away” at all. In fact, it’s right 
here – right here where I am, typing this 
sentence, and right there where you are, 
reading it. It’s not far away physically, but 
simply exists on a different frequency… 
we’re unaware of it because we are for 
the most part closed to those frequen-
cies on which it manifests.” 
Boken heter “Himmelen finnes” på norsk. 
Det er en aktuell bok, og bekrefter det 
man opplever på NSF’s mediumkvelder.
                                         Anonym
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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 bryllup. 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, informa- 
sjon, 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 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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”The Secret” handler om ”Loven 
om tiltrekning”. Tanker og  
følelser har frekvenser og  
sender signaler til universet, så 
det man fokuserer mest på vil 
være det som blir til virkelighet. 
Det er derfor viktig at man er 
bevisst på hva man ønsker seg og 
gir oppmerksomhet til. 

Det negative
Det er mye vi ikke vil ha i våre liv, og vi 
bruker mye tid og krefter på å bekymre 
oss, håndtere og snakke om disse tingene. 
En del utfordringer må vi forholde oss til, 
men det er også mange ting vi kan unngå. 
”The Secret” handler om at det vi gir 
mye oppmerksomhet, vil dominere våre 
liv. Hvis vi kun er opptatt av problemer 
og konflikter, vil vi også tiltrekke oss 
dette. Det er derfor viktig å ønske seg 
mest mulig positive ting, slik at man kan få 
dette inn i livet sitt. 

Det positive
Det å skape sitt eget liv er vårt største 
kunstverk. Det å se mulighetene, være 
kreativ og gjøre det beste ut av en  
situasjon er viktige egenskaper. ”Loven 
om tiltrekning” anbefaler å følge tre trinn 
for å skape et bedre liv. Det første trinnet 
er å visualisere og ønske seg ting. Det 
sendes da ut positive tanker, som kan 
skape gode brikker i livets puslespill. Det 
andre trinnet er å ha tro på at man vil nå 
sine mål, og at man ikke lar tvil og  
skuffelser knuse denne troen. Det tredje 
trinnet dreier seg om evnen til å ta imot 
livets gaver og å glede seg over de. ”Du 
skaper ditt eget univers underveis” sa 
Winston Churchill (1874-1965), og det å 

bygge en solid grunnmur av positivitet vil 
være et godt utgangspunkt. 

”Hemmeligheten”
”The Secret” er en lett, amerikansk film 
som kanskje ikke er basert på forskning. 
Filmens budskap om at ”alt i universet er 
energi, og alt i universet henger sammen” 
er en enkel, populærvitenskapelig frem-
stilling.  Hypotesen om at tankeenergi kan 
realisere ønsker er kanskje for god til å 
være sann. Drømmer, fantasier og håp er 
jo frø, men kan aktiv tenkning og visual-
isering bli til virkelighet? Iblant kan de det, 
og hvis vi ikke ønsket oss noenting hadde 
vi ikke anstrengt oss heller. Vi drives av 
behov, og mange av disse er ikke rent 
fysiske.  Det er bare å prøve ”hemme-
ligheten”, jeg mistenker at den alltid har 
eksistert, men det å arbeide positivt med 
ens eget liv er aldri feil.

”The Secret” kan ses på  
www.youtube.com
Dvden kan også lånes hos:
Bergen Offentlige Bibliotek  
www.bergenbibliotek.no 
Deichmanske Bibliotek i Oslo  
www.deichman.no
Filmen varer 1 time 31 min.

Filmen ”The Secret” av Rhonda Byrne
Av HAnne-CAmillA PAulsen (Red.)

Fokuser på det du  
vil ha, ikke på det 
du ikke vil ha.
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“Fra syerske til berømt  
medium”

Hennes liv 
Anna Elisabeth var yngst av syv søsken, 
og vokste opp i et religiøst hjem på 
Hamarøy og i Narvik.

Den unge Anna Elisabeth utdannet 
seg i søm og tjente til livets opphold 
som syerske i Narvik, inntil hun i 1930 
reiste til Oslo for å gå på Otto Treiders 
handelsskole. Hele sitt voksne liv var 
Anna Elisabeth Westerlund levende 
opptatt av kreftsaken. I 1931 stiftet hun 
Kreftforeningen ”De Sykes Venn”. Det 
var for å skaffe penger til kreftsaken at 
hun i det små begynte å bruke de synske 
evner som hun mente hun hadde hatt fra 
barnsben av. Hun hadde en rekke kon-
torjobber i Oslo, til hun i 1936 ble ansatt 
som kontrollør i Statens korn- 
forretning, hvor hun jobbet inntil hun 
gikk av med pensjon i 1962. Hun var i 
fullt arbeid mens hun leste gymnas- 
pensum på kveldstid og tok examen 
artium som privatist i 1937. Hun levde 
spartansk i sin lille leilighet hele sitt 
voksne liv, ble aldri gift og fikk ingen egne 
barn. 
Hun var imidlertid veldig opptatt av barn 
og unge og hadde mange gudbarn. Det 

sies også at hun var meget populær blant 
menn (i alle aldre), idet hun ble beskrevet 
med en egen spesiell utstråling.

Tinninglappene og telepatiske 
bølger
Hun skilte klart på dette med tro og 
synskhet. Hun forklarte sin synskhet i 
et vitenskapelig språk og hadde en teori 
om at det bak den synskes tinninglapper 
sitter noen “telepaticeller” som formidler 
inntrykk visuelt til hjernen. Synskhet er 
dermed en fysisk egenskap ifølge henne. 
Denne fysiske 6. sansen mente hun at alle 
var født med og kunne ha potensial til å 
utvikles mer og mer. Westerlund mente 
at all materie utsender bølger som det 

Anna Elisabeth Westerlund  (4.10.1907-12.9.1995)

Norges mest kjente synske kvinne?
av Monika CoCk, 4. års prestestudent i nst

Offentlig ansatt, synsk og forfatterinne.

VÅRE PIONERER
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synske menneske kan motta, tolke og 
forstå. Slike bølger har etter hennes 
mening en treg nedbrytningstid, og der-
for kan en synsk ta imot informasjon om  
situasjoner og hendelser som ligger til-
bake i tid, hun beskriver dette blant an-
net i sin bok: ”Telepatiens gåte” (1986). 
Med denne bakgrunn var det naturlig 
for henne å testamentere sin hjerne til 
Universitetet i Bergen, med den klausul 
at vitenskapen skulle undersøke den og 
hva som skjulte seg bak tinninglappene. 
Ved obduksjonen etter hennes død ble 
det funnet en hjerne i god stand, men 
ikke noe spesielt ut over det.

Forfatterskapet
I tillegg til å være synsk så skrev Anna 
Elisabeth Westerlund en rekke bøker 
om sitt liv og om sine opplevelser med 
mennesker som bad henne om hjelp. 
Flere av bøkene gir både et godt innblikk 
i hennes hverdag som synsk og medium 
for ”overnaturlige krefter”, men er også 
interessante i et sosialhistorisk perspek-
tiv. Hennes bok “Synsk”. Av en clairvoy-
ant kvinnes erfaringer (1968) bidro til å 
gjøre henne kjent utenfor Norges  
grenser. Den er senere også utgitt i  
Danmark, Finland og Sverige. Sine  
erfaringer med å finne savnede for poli-
tiet har hun beskrevet i boken ”Jeg fant 
liket”.(1972). Hun var ofte referert til og 
skrevet om både i aviser og ukeblader 
fra 1968 og frem til sin død, blant annet 
ved at hun hadde en fast spørrespalte i 
ukebladet Allers. Westerlunds karriere 
som synsk avspeiler tre interessefelter. 
Hun begynte sin virksomhet med å 
se inn i fremtiden til mennesker som 
henvendte seg til henne. Det gav henne 
innsyn i samlivsproblemer og sykdoms-
forhold, noe hun har skildret blant annet 
i boken ”Bak fasaden” (1972). 

Politiet og privatpersoner fikk 
hennes hjelp
Etter hvert ble hennes interesse vendt 
mot å finne igjen savnede personer, noe 
som førte til et tett samarbeid med 
pårørende og politi. Hun verdsatte særlig 
sitt arbeid med ettersøkningsavdelingen 
hos politiet i Bergen. De siste årene 
hun var aktiv som synsk, brukte hun til 
å prøve å rekonstruere det som hadde 
hendt i fortiden. Hennes oppdragsgivere 
her var både lokale historielag, og pri-
vatpersoner. Hun fikk mye mediaomtale 
av forskjellige forsvinningssaker, blant 
annet i 1982 i Isdalssaken. Anna Elisabeth 
Westerlunds virke som synsk er utførlig 
dokumentert av det tidligere Etno-folk-
loristisk institutt ved Universitetet i 
Bergen. Dokumentasjonen består av en 
rekke intervjuer, observasjoner og et 
omfattende mediemateriale.

Alene  
Det er i dag veldig mange som går 
kurs og praktiserer innen det åndelige, 
men dette var ikke vanlig i Wester-
lunds tid. Det må ha krevd gode evner 
og integritet å arbeide som synsk fra 
1930-årene. Dette var i en tid da selv 
en kiropraktor ble kalt en kvakksalver. 
Spirituelle er fremdeles utsatt for hån, 
men det er i hvert fall en slags enighet 
om at vi har en sjel. Westerlund tråkket 
opp en sti, og er en av pionerene for 
det spirituelle. Og hvem vet, kanskje hun 
følger med på våre aktiviteter!  
 

”Den fysiske 6.sansen mente 
hun at alle var født med 
og kunne ha potensial til å 
utvikles mer og mer”
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Hva sa du sa du...HEALER..? Ikke rart 
man kvier seg enkelte ganger, kvier seg i å 
fortelle hva man driver med, interesserer 
seg for eller jobber med. Er det for- 
dommer eller er det uvitenhet? 

Har vi ikke hørt det før? Den samme 
visa om igjen og om igjen. Vi healere blir 
ofte møtt med en blanding av frykt og 
spørsmål om vi har blitt helt skrullete 
eller rare, ja også bedt opp til juling! Vi 
ringer jo rundt til mennesker med kreft 
og forteller dem at vi kan heale dem fri 
fra kreften. Det er vi som gjør det, vi 
healere.

Mange rykter og påstander. Det er nok 
ikke det spor rart at mange healere  
slutter, slutter å hjelpe andre, slutter å 
være seg selv, slutter å være seg selv 
etter å ha brukt lang tid på endelig finne 
ut hva som bor i en selv.  Nei, jeg mener 
ikke at vi er spesielle, jeg mener bare...
vær så snill å aksepter at meningene våre 
kan være annerledes, at vi ikke nød- 
vendigvis er opptatt av de samme  
tingene, at vi kanskje stiller andre  
eksistensielle spørsmål. Hva det enn kan 
være.

Samfunnet rundt oss er basert på  
“moderne” vitenskap og kjente sam-
funnsstrukturer med en form for  
kommersialisme på tvers av landegrenser 
og kulturer. Dette er fakta og noe de alle 
fleste av oss kan forholde oss til. 

Vi er ikke bedre, annerledes eller mer 
mystiske enn andre. Vi kan bare opplyse 
og fortelle andre om hva vi driver med. 

At vi har selvjustis, normer og etiske 
regler vi syntes er viktige. NSFH som 
forening favner mange seriøse healere. 
For å få større aksept fra samfunnet 
rundt oss, må vi være tydelige, åpne og 
transparente. God etikk er god folke-
skikk. 

NSFH
Dag J. Steen

Healerforbundet (NSFH)
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Mediumforbundet (NSFM)
”Mediumskap med kvalitet  
og sertifisering”

NSFM er en avdeling under NSF, med 
egen ledelse. Vi er fire personer i ledel-
sen, og vi har behandlet mange saker i 
vår halvannetårige historie. Avdelingen 
ble «restartet» i mars 2012. 

Vårt formål er å være et serviceorgan 
overfor de medlemmene i NSF som er 
medium. Vi har en egen Internettside:  
http://www.spiritualist.no/nsfm , 
der vi legger ut aktuell informasjon 
fortløpende.

En mandag i måneden har vi lukket 
medium-sirkel på Unity i Oslo. Der 
er enhver som er medlem hos oss og 
kaller seg medium velkommen. Her er 
det ingen systematisk opplæring, men en 
arena der man kan trene på kanalisering 
og kanskje prøve ut nye teknikker. Vi 
starter med en felles meditasjon, og går 
videre med varierte oppgaver der alle 
bidrar. 

Vi i NSFM er lidenskapelig opptatt av 
mediumskap. Vi drømmer om den dagen 
da Norsk Spiritualist Forening / NST 
/ NSFH skal kunne flytte inn i en egen 
bygning – med forsamlingssal, behand- 
lingsrom, møterom og omgivelser som 
avspeiler det vi står for. Derfor gir NSFM 
overskuddet fra Unity-kveldene til NSF / 
NSTs formål: å reise penger til eget bygg.
To eller tre onsdager i måneden arran- 
gerer vi åndelig mediumkveld på 
Bolteløkka skole i Oslo i samarbeid med 
NSF og NST. Vi har ansvaret for det prak-

tiske rundt arrangementet, og fra januar 
av har vi også ansvaret for innkalling av 
medium på Bolteløkka. Disse kveldene 
er også en god anledning for medium-
skaps-studenter til å trene på kanalisering 
fra scenen, eller fra plattformen, som vi 
kaller det. 

NSF i Bergen, Stavanger og Østfold 
(Sarpsborg) har tilsvarende kvelder, men 
der er det lokalavdelingene som tar  
ansvaret for arrangementet.

Vi i NSFM er veldig opptatt av at medium 
bør sertifiseres. Vi ønsker å bidra til å 
sikre kvaliteten og seriøsiteten i brans-
jen, og ikke minst viktig er det å sikre 
den etiske standarden hos praktiserende 
medium. Sertifiseringsprøven har fire 
deler: Teori med spiritualismens historie, 
begreper og etikk; telefonkanalisering 
med sensor; to én-til-én-readinger med 
sensor til stede og til slutt en praktisk 
prøve på plattform. Der skal kandidaten 
kanalisere to ulike besøk fra åndeverde-
nen i løpet av 15 minutter.

I vårhalvåret 2013 var det 3 medium som 
ble sertifisert hos oss, to i Oslo og et i 
Østfold. For høsten 2013 har vi i skriv-
ende stund ikke tallene.

”Kontakt mellom åndeverdenen 
og menneskene”
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Kurs i Oslo:

Gratiskveld i mediumskap i regi 
av Norsk Spiritualist  
Forening
Er du nysgjerrig på mediumskap? Har 
du lyst til å utvikle dine evner? Kom på 
gratis prøvekveld i mentalt mediumskap, 
klarsyn og kanalisering. Dette blir en kort 
innføring til Trinn 1 i mediumskap, som 
begynner på Unity Senteret den  
20. januar 2014 og skal gå over 15 ganger 
fra kl.18.00-21.00.
Kurs 1 er mandag den 6. januar 2014 fra 
18.00-20.00. Sørkedalsveien 74 A,  
0377 Oslo.
Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80 
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no
Kurs 2 er onsdag den 15. januar 2014 
fra kl.18.00-20.00.  
Unity Senteret, Møllergata 23.
For mer informasjon:   
anne.fehn@live.no eller  
mobil 97 68 95 92.

Mediumskap og Kanalisering: 
Weekend.  
For begynnere og videregående.
Etter kurset skal deltakeren kunne linke 
med spirit. Kunne få bevis fra åndeverden 
og kunne gi en beskjed. 
Teori om åndeverden og hvordan den 
fungerer. Linking med spirit/ånder.  
Kanalisering og sittinger. 
Dato: 10. til 12. januar.  
Tider: Fredag  
fra kl 18.00 til 22.00. Lørdag og søndag  
kl. 10.00 til 17.00.
Pris medlemmer 2100,-.  

Ikke medlemmer 2400,-. 
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo.

Trinn 1: Grunnkurs i mentalt 
mediumskap, klarsyn og  
kanalisering.
Foruten teori og bakgrunnsforståelse av 
mediumskap og spiritualisme.Grunnkurs 
i mentalt mediumskap går over 15 
ganger hver mandag fra kl: 18.00-21.00. 
Kursstart: Mandag 20. januar 2013.
Kursansvarlig: Anne Fehn.   
Pris: Kr. 3.900,-. Medlemmer kr 3.600,-.
Adresse: Unity Senter, Møllergt. 23,  
0179 Oslo (ovenfor Youngstorget).

Trinn 2: Videregående kurs i 
mentalt mediumskap.
På dette kurset forventes det at del- 
tagerne kan linke til åndeverdenen og 
formidle informasjon. Foruten filosofi, 
inspirert tale, og repetisjon av  
grunnleggende forståelse av mediumskap 
og spiritualisme, vil den teoretiske delen 
i hovedsak dreie seg om ulike teknikker 
for formidling av informasjon. 
Går over 15 ganger hver tirsdag kveld fra 
kl 18.00-21.00.  
Kursstart: Tirsdag den 21. januar 2013. 
Sted Sørkedalsveien 74. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom og  
lærer Manuela Johansen. 
Pris: Kr. 4.400,-. Medlemmer kr. 4.000,-.

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt  
mediumskap.
Dette kurset er beregnet på de som 
har erfaring med å kanalisere og vet hva 
mentalt mediumskap er.  
Etter endt kurs vil deltagerne ha fått 

Kurs i januar
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utviklet og blitt tryggere på sitt eget 
mediumskap og de har mulighet for å ta 
ulike prøver for å bli sertifiserte medium 
i NSF.
Det som er hovedfokus på dette kurset 
er å gi den enkelte veiledning på hva 
deres beste potensial er og være med på 
å spisse den enkeltes ferdigheter. Derfor 
blir det mye praktisk trening på ulike  
sittinger og readinger og plattforms- 
arbeid.
Går over 15 torsdager hver kveld fra 
18.00-22.00. Kursstart: 23. januar 2013. 
Sted: Sørkedalsveien 74. Oslo.
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr 4.600,-. Medlemmer kr 4.200,-.

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 fors-
varlig og etisk måte. Eleven vil få det 
nødvendige grunnlaget for å kunne 
praktisere healing og kunne videreutvikle 
sine evner.
Datoer: Første del 24., 25. og 26. 
januar og del to 14., 15. og 16. 
februar.
Tid: Fredag fra 18.00 til 22.00, lørdag og 
søndag fra 10.00 til 18.00.
Pris medlemmer 4200,-. 
Ikke medlemmer 4500,-. 
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo.
Lærere: André Kirsebom. 90 12 22 80.
Kurset er godkjent av NSFH (godkjent 
av Helsedirektoratet) og ved bestått 
diplomkurs kan det søkes om mva fritak 
for Alternativ behandler.

Kurs i Moss:

Trinn 2-3: Videregående/ 
avansert mediumskap i Moss. 
På dette kurset forventes det at del- 
tagerne kan linke til åndeverdenen og 
formidle informasjon. Foruten filosofi, 
inspirert tale, transe og repetisjon av 
grunnleggende forståelse av mediumskap 
og spiritualisme, vil den teoretiske delen 
i hovedsak dreie seg om ulike teknikker 
for formidling av informasjon. Hoved- 
vekten på dette kurset vil være praktiske 
øvelser. 
Går over 15 ganger hver mandag fra  
kl. 18.00-21.00.  
Kursstart: Mandag 20. januar 2013.
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr. 4.200,-. Medlemmer kr 3.900,-. 

Kurs i Bergen:

Videregående og avansert  
Kurs i Mediumskap og  
kanalisering - Bergen.
For videregående. 3 dagers kurs i  
mediumskap klarsyn og kanalisering. 
Kurs for de som allerede kan linke med 
åndeverden og ønsker å bli bedre eller 
jobbe seg mot en sertifisering innen 
mediumskap.
Datoer: Fredag 31.januar til  
søndag 2. februar.
Fredag 18.00 til 22.00. Lørdag 10.00 til 
18.00 og søndag 10.00 til 15.00. 
Pris medlemmer 2600,-.  
Ikke medlemmer 2900,-. 
Sted:  Ametysten senter,  
Christian Michelsensgate 1-3, 3. etg. 
Lærer: André Kirsebom. 90 12 22 80.
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Aktivitetskalender Våren 2014
Oslo

Dato Aktivitet Aktører

8. januar Healingkveld Samin Madsen - håndanlalyse

15. januar Mediumkveld Beate Schjølberg, Laila Ranvik og  
  Camilla Johansen

21. januar Mediumkveld Signe Sandvig, Nina-Merete Flater og 
  Ida Nygaard

28. januar Healingkveld May Iren Wikeby - om regresjon

5. februar Mediumkveld Kristin Norenberg,  Anne Fehn   
  + student

12. februar Mediumkveld André Kirsebom, Camilla Johansen 
  + student

19. februar Healingkveld Numerologi med Berit Storm

26. februar Mediumkveld Maria Meisfjord, Pamela Fornell + 
  student. Med tegner Olivia Einarsrud. 
  Landsmøte NST.

5. mars Mediumkveld Adele Lehya, Manuela Johansen 
  + student

12. mars Healingkveld André Kirsebom. Foredrag om  
  Georg Chapman og Dr. Lang

19. mars Mediumkveld Ida Nygaard, Nina-Merete Flater 
  + student. Landsmøte NSF og NSFH.

26. mars Mediumkveld Manuela Johansen, Anita Adele og 
  Kjersti Ørn

2. april Healingkveld  

9. april Mediumkveld Ann-Mari Amundsen, Pamela Fornell og 
  Maria Meisfjord.  
  Med tegner Olivia Einarsrud.

16. april Påske 

23. april Mediumkveld Tim Abbott og André Kirsebom

30. april Healingkveld 

7. mai Mediumkveld Signe Sandvig, Beate Shjølberg + student
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14. mai Mediumkveld Laila Ranvik, André Kirsebom og 
  Ann-Mari Amundsen

21. mai Healingkveld 

28. mai Felleskveld Anne Fehn og Kristin Norenberg

Aktivitetskalender Våren 2014
Bergen

Dato Aktivitet Aktører

15. januar Mediumkveld Nick Humphries

12. februar Mediumkveld Kjersti Ørn, Birthe Romerheim og  
  Therese M. Hussein.  
  Foredrag om håndanalyse v/May Villanger

5. mars Mediumkveld Ann-Charlotte fra Sverige demonstrerer 
  sitt spesielle mediumskap. Vi får se bord- 
  dans og Ann-Charlotte viser hvordan  
  åndeverdenen kan kommunisere  
  med oss ved å bevege et bord.  
  Hun forleser også om dette fenomenet.

9. april Mediumkveld Penny Francis fra England og Kjersti Ørn

14. mai Mediumkveld Signe Sandvig og Maria Meisfjord  
  fra NSFs avdeling Oslo

4. juni Program kommer

Endringer kan oppstå.
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Aktivitetskalender Våren 2014
Stavanger

Dato Aktivitet Sted

22. januar Healing Bekkefaret bydelshus

19. februar Medium Bekkefaret bydelshus

19. mars Healing Bekkefaret bydelshus

Påskeferie

21. mai Medium Bekkefaret bydelshus

18. juni Felleskveld Bekkefaret bydelshus

Sommerferie

20. august Healing Bekkefaret bydelshus

17. september Medium Bekkefaret bydelshus

15. oktober Healing Bekkefaret bydelshus

19. november Medium Bekkefaret bydelhus

Aktivitetskalender Våren 2014
Østfold

Dato Aktivitet Aktører

7. januar Healingkveld Asbjørn Alveberg + Oslo

11. februar Mediumkveld Andre Kirsebom og Nina-Merete Flater.  
  Med studenter Lise og Elisabeth. 

18. mars Healingkveld Asbjørn Alveberg + Oslo

8. april Mediumkveld Signe Sandvig. Studenter Gro og 
  Wenche Lise

13. mai Healingkveld Asbjørn Alveberg + Oslo

10. juni Mediumkveld Ann-Mari Amundsen og Nina-Merete 
  Flater. Studenter Lise og Wenche Lise.
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Gjennom landskapet slynger det seg en 
landevei. Trærne langs veien er store, 
tunge og skyggefulle. Likevel er det mye 
lys på engene omkring. Solen står høyt, 
noe som gir et fint spill mellom lys og 
skygge. Man kan kjenne lukten av eukal- 
yptus og lytte til fuglenes sang.
To menn kommer vandrende på veien. 
De kommer fra hver sin retning. Etter 
en stund får de øye på hverandre, og 
begynner å smile som gamle kjente 
gjerne gjør. De stopper opp, hilser på 
hverandre og slår av en prat.
- Hvordan står det til hos deg ?
- Jo, de samme problemene, som alltid. 
Folk blir aldri fornøyde. Jeg gir dem hva 
de trenger, men de vil stadig ha mer. Og 
når du lar en mann, som du har tro på, bli 
leder går det ikke lange tiden før han blir 
maktsyk. Akkurat nå har et av mine barn 
blitt for grådig og gått inn i et annet land 
igjen. Motivene for å gjøre det er politisk 
og økonomisk makt. Men det er ikke det 
verste. Det verste er at de er så frekke å 
legge skylden på meg. De gjør det til en 
hellig krig. 
- Ja Allah, jeg kjenner til den saken. Bare 
timer etter at dine barn gikk inn på 
fremmed mark, begynte mine å rasle med 
sablene. De ville ut å leke politi og  
herskere igjen. De ønsker å ha styringen 
på jorden. Til sin egen fordel, selvfølgelig. 
- Hadde vi bare kunne få dem til å holde 
fred. Til å dele likt uten å krangle. Den 
ene er ikke mer verdt enn den andre. 
Mye av årsaken til at noen har mer enn 
andre i utgangspunktet er bare til-- 
feldigheter. Det kommer an på hvor de 
ble født.

Kanskje er det vi som gjør feil. Jeg har 
alltid vært av den mening at man kan gi 
spesielle evner til enkelte individer. 
Eller makt om du heller vil kalle det det. 
Men, når folk ser at noen får denne mak-
ten, så prøver de selv å etterligne dette. 
De prøver å bli som meg i sitt bilde, men 
skjønner ikke at de mangler forutsetnin-
gene. Det kan bare være en gud.
- Ja, du kan ha rett i det, men vi kan jo 
heller ikke belemre dem i at de prøver å 
ligne oss. Det er jo vi som har gitt dem 
liv. - Nei.. Gud, det begynner å bli sent, 
kanskje vi skal komme oss hjem før det 
blir mørkt. 
- Du får nå ha takk for praten. Det er all-
tid like hyggelig å møte deg, og vel hjem. 
- Takk, i like måte.
En mann går bortover veien, og etter en 
liten stund er han borte over bakke- 
kammen. Igjen ligger veien øde og forlatt. 
Solen står lavere på himmelen, og det lir 
mot kveld. Snart er alt stille. Ikke en lyd 
vil kunne høres. Ikke før han igjen  
kommer vandrende her - i morgen.

Landeveien
Av AndRé KiRsebom



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 spirit-
uelt 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 framti-
dige 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.


