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Lederens kommentar 
2014 er et spennende åndelig år, men jeg stiller meg et spørsmål om 
vi av og til kan være for sneversynte. Derfor vil jeg nå fokusere på den 
variasjonen som finnes innen vår kontakt med det åndelige, men som vi 
ofte ikke tenker på. Det vi alle kjenner til er mentalt mediumskap som 
består av vanlige readinger og plattform med demonstrasjoner. Men det 
finnes så mye mer. Vi har andre former som fysisk mediumskap, transe 
og healing. Ved siden av dette har vi tegning og fotografering av ånder. 
Noen av disse sakene er ikke så vanlige, men det kommer av og til 
muligheter for å få med seg slike saker. Vi i NSF har hatt demon- 
strasjoner og kurs innen mange av disse områdene i løpet av året. 
Eksempler på dette er transe med Tim Abbott og Fysisk demonstrasjon 
med Kai Mugge. Begge sakene hadde vi i våres. Årsaken til at vi prøver 
å få frem dette er for å vise bredden av den kontakt vi kan ha med 
åndeverdenen. Vi håper at våre medlemmer synes dette er interessante 
saker og vi oppfordrer dere til å følge med i våre tilbud videre. Hvis det 
er saker som dere ønsker er det fint om dere tar kontakt og gir  
beskjed om hva dere er interessert i. 

Jeg ønsker dere en riktig god sommer og en fin høst.

André Kirsebom

Leder
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Stafford er generelt sett vanskeligere 
tilgjengelig enn Stansted. Man kan ta fly til 
Manchester eller Liverpool for å komme 
til Stafford. Reisetiden fra fly- 
plassene er på cirka en time.  Stafford 
har mange av de samme kursene som 
man kan finne på Stansted, med de 
samme lærerne. Stafford er ofte rime-
ligere, men inkluderer ikke overnatting. 
Det finnes imidlertid rimelige hoteller i 
nærheten. Stafford er mindre og enklere 
og har ikke den samme sjarmen som du 
finner på Stansted. Du finner heller ikke 
det internasjonale miljøet der. Her er det 
mest engelske kursdeltakere. Er du glad i 
engelskmenn er det imidlertid bedre her. 
De er av og til lettere å forstå enn mange 
som reiser til Stansted med gebrokkent 
engelsk.  

Som en konklusjon vil jeg si jeg fore-
trekker Stansted Hall på alle måter. Det 
eneste som får meg til å velge et kurs på 
Stafford er at kurset er det jeg ønsker 
meg, at der er plass på kurset og at det 
er på en tid som passer meg. 
Lykke til med bookingen.

http://www.arthurfindlaycentre.org/
http://www.arthurfindlaycollege.org/

Gamlebyen Stafford.

Stafford versus Stansted
TeksT og foTo: André kirsebom

Mange har etter hvert besøkt Arthur Findlay College, Stansted Hall 
utenfor London, men det er ikke så mange som har funnet veien til 
Arthur Findlay Centre i Stafford. Men hva kan dette senteret tilby, og 
hva er forskjellene? 

Moira på plattform i kirken før start.
Arthur Findlay Centre i Stafford, England.
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Orber - sett med spirituelle øyne
Av HAnne-CAmillA PAulsen (red.)

Healer og terapeut  
Anne Marie Lingaas er medlem av NSF. 
Hun er Reiki Master healer og muskel- 
terapeut, og gir behandlinger i øre- 
akupunktur og kinesisk medisin. I tillegg 
jobber hun med åndelig husrens, ut- 
danner seg til Holistisk Healer (NSF) og 
er under utvikling til medium.  Hun lager 
nå et healingsenter for behandlinger og 
spirituelle sammenkomster.

Å se og oppleve orber
Anne Marie har hatt mange spiri- 
tuelle opplevelser med orber. I mange år 
hadde hun evnen til å se orber før hun 
begynte å fotografere dem. En kveld ble 
hun inspirert til å fotografere i hagen, og 
bildene viste flere orber. Hun har foto-
grafert opptil fem orber i et bilde, og hun 
har sett seks-syv orber i hjemmet sitt 
samtidig. Orbene har ulike størrelser og 
farger, og de beveger seg som maneter 
med forskjellig fart. Det er spesielt lett 
å fotografere dem i mørket, men de kan 
også forekomme i dagslys. Anne Marie 
har også sett små lys i orbene på kvelden. 
Hun fortolker orbene som positiv ånde-
lig energi. Hun har åpnet sitt hjerte for 
orbene, og får inspirasjon, styrke og mot 
fra dem.

Orber kan både ses og avbildes, og man 

kan få en spirituell opplevelse fra dem. 
Så kan man undres over hva de er, men 
Anne Marie har kun positive erfaringer 
og oppfordrer oss til å digitalfotografere 
med åpent sinn og utforske selv!

Kontaktinformasjon:
Anne Marie Lingaas
Loddefjord i Bergen

Orber er runde lysfenomener som iblant kan ses på fotografier. Noen 
forklarer det med at digitalkameraenes blitz skaper lysrefleksjoner, 
eller at støv og regndråper i kameralinsene reflekteres i bildet. Men 
mange mener at orber er åndelig aktivitet og energifelt. Et av NSFs 
medlemmer har erfaringer med orber i sitt hjem, og har delt opp- 
levelsene med oss.

Torunn Sjølie oppdaget flere orber da hun lysnet 
bildet i Photoshop.
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En dag jeg satt med kontorarbeid, hørte jeg 
en svak lyd bak meg. Jeg snudde meg og fikk 
se at en av bøkene i bokhylla vibrerte. Det var 
“Alkymisten” av Paulo Coelho. Han forteller 
en magisk historie om å lytte til sitt hjerte 
og følge sine drømmer. Den er en av verdens 
mest leste bøker, kjent og elsket av mange.
Paulo Coehlo lærer oss viktigheten av å tyde 
universets språk og å ha respekt for tegnene 
som Universet viser oss. Jeg var derfor nødt 
å lese den, eller mer korrekt; lytte til den. Jeg 
lagde meg en god kopp Jasmin-te, satte på lyd-
boka og lovte Huang Yang Jing at jeg virkelig 
skulle lytte.
Volumet på cd-spilleren skrudde seg opp: 
“Når du virkelig ønsker noe og streber mot 
det, uansett hvem du er eller hva du driver 
med, er det fordi dette ønsket ble født inn i 
universets sjel. Det er din oppgave på jorden”. 
Via det vakre smykket på bildet har universet 
sendt meg viktige beskjeder. Det er laget av 
Regine Juhls i Kautokeino. Jeg fikk det av man-
nen min for 30 år siden. Smykke-stenen er en 
Rhodokrositt, og det samme er det praktfulle 
egget. Rhodokrositt er en rensende sten. 
Den hjelper oss slik at vi frigjøres fra gamle 
tankemønstre og negative følelser. Vi lærer 
å tilgi oss selv og å se vår indre skjønnhet, 
og dermed også andres. AKSEPT, med andre 
ord. Jeg har etter hvert fått mange stener. 
De er veivisere og viktige for min utvikling. 
På en lapp som fulgte med “egget” står det; 
“Villighet er evnen til å bruke sin vilje med 
visdom og kjærlighet. Kjærlighet til enhver 
oppgave lærer oss å elske det vi gjør. Visdom 

viser retningen. Derfor bringer villighet glede i 
arbeid og gjerning.”

Se på bildet og dere vil oppdage at kanten 
over stenen er ruglete, mens kanten under 
er glatt. Dere ser også en firkant, en runding 
og andre figurer. Jeg ble så nysgjerrig på disse 
symbolene at jeg henvendte meg til kunstner-
en i håp om et svar. I et hyggelig brev ber 
hun meg legge merke til helheten. Disse ulike 
figurene skaper en helhet, som ikke skapes 
med bare en figur alene. Den ruglete kanten 
over smykkestenen mot den glatte under er 
to andre motsetninger, og symboliserer den 
knudrete og beskjedne planteverdenen på 
vidda som kommer frem når snøen smelter. 
Sølvgalleriet har tilnavnet “Oasen på vidda”.
Samme dag som jeg mottok brevet fra Regine 
Juhls, fikk jeg en ny sten av en god venninne. 
Den heter Turkis og på lappen som fulgte med 
står det:

Himmelen på jorden
Del 2; En reise med Huang Jing Yang som guide
Av kArin gAuslAA

I forrige nummer av Spiritualisten presenterte jeg min guide Huang Jing 
Yang for dere. Jeg lovte å ta dere med på en reise til hans hjemland, 
Kina. Slik gikk det ikke, det ble en helt annen reise...
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“I et partnerskap er det ingen som har 
dominans over den andre. Partene deler sine 
egenskaper og evner for å skape et felles mål.  
Partnerskap formes når to motsetninger  
oppdager at de utfyller hverandre til en helhet 
ingen kan skape alene.”
Jeg tror det var den dagen det gikk opp for 
meg at jeg ikke bare kunne rope høyt om 
min egen frihet. Jeg så at mitt engasjement og 
min iver lett kunne oppfattes som masing og 
pushing. I tillegg er jeg utstyrt med tempera-
ment og en god porsjon utålmodighet. Denne 
selverkjennelsen må ha ført til en ganske stor 
energi-endring, for samme kveld leste mannen 
min “Ildsjelen” for første gang, og det helt av 
seg selv. Dagen etter hadde vi en herlig disk-
usjon. Jeg hadde omsider forstått hvor viktig 
det er å respektere andre mennesker… ikke 
bare med ord, men med hele mitt hjerte.
«Kjærligheten har aldri hindret et menneske 
i å leve sin historie. Gjør den det, er den ikke 
ekte», er et sitat fra “Alkymisten”.

En dag jeg bar smykket rundt halsen, kjente 
jeg plutselig en sterk energibølge gjennom 
kroppen.
Smykket falt på gulvet og da vi så nærmere 
etter hadde kjedet delt seg i 3. Gullsmeden 
som reparerte smykket trodde noen hadde 
revet det av meg. “Her er det brukt kraft”, sa 
han. Jeg syntes hendelsen var så spesiell, at jeg 
fortalte den til en klarsynt same, som heter 
Nityo Uglefot. Han kanaliserte inn at 3-tallet 
betydde viktigheten av balansen mellom den 
mentale, emosjonelle og  fysiske kroppen.  
Nityo fortsatte, “3-tallet står også for tro, håp 
og kjærlighet. Når du er i perfekt balanse vil 
du få gaver som dette og tidligere liv har tatt 
fra deg. Dette smykket er din veiviser. Bær 
det rundt halsen eller heng det opp slik at du 
hver eneste dag blir påminnet dette viktige 
budskapet!”
Siden den dagen har jeg forsøkt å lære meg 
balansens kunst. Det har vært mange knall og 
fall, for linen har til tider vært både høy og 
smal. Vi mennesker har bare et valg, og det 
er å gå videre. “Å oppfylle sin egen historie 
er menneskenes eneste forpliktelse”, skriver 
Paulo Coelho.  “Frykten for å feile gjør drøm-

men uoppnåelig”. De som har lest min forrige 
artikkel, vet at jeg savner en galleblære. Galle-
blæras energi er viktig for kroppens balanse. 
Den påvirker ikke bare fordøyelsen, men også 
vårt mot og vår evne til å ta avgjørelser og stå 
fast ved dem. Den tilhører elementet tre og 
årstida vår. Den “springer ut” i alle retninger 
og påvirker alle andre organer Jeg vet at et 
sted på veien vil jeg få galleblæra tilbake.
Tro, håp og kjærlighet er en nødvendig konse-
kvens av perfekt balanse.
Å tyde universets språk og å ha respekt for 
tegnene er en reise i tro, håp og kjærlighet. 
Selve nøkkelen er å GI SLIPP.  Å gi slipp 
på gamle tankemønstre og på bekymringer 
for framtida, innebærer at vi lever her og nå. 
Troen, håpet og kjærligheten er positive tank-
er, det er lidenskap, det er vinden som fyller 
seilene. Når vi klarer å slippe frykten, slappe 
av og være sterke i troen på at universet ord-
ner opp, ja da får vi det vi ber om. Vi gir him-
melen mulighet til å gripe inn på våre vegne. 
Av og til kommer hjelpen som forkledde 
velsignelser, og vi er kanskje nær ved å gi opp. 
Dette er bare en del av vår utvikling. “Når vi 
elsker, vil vi alltid ønske å bli bedre enn vi er. 
Dette er kjærlighetens kraft”, “Kjærligheten 
er den kraften som forvandler og forbedrer 
verden. Verden vi lever i, vil bli bedre eller 
verre ettersom vi blir bedre eller verre”, sier 
P. Coelho. Min guide Huang gir meg denne 
viktige beskjeden, ”Husk, det heter ikke JEG, 
det heter VI”.
I vinduskarmen på kjøkkenet ligger en skatt, 
en vakker Ørkenrose på et hjerte av perler. 
Ørkenrosen er formet av vinden, sola og 
regnet. Den består av sand og gips og finnes 
i oaser i ørkenen. Dens budskap er: “Let så 
skal du finne....Søk hvile og ro. Lytt til svarene 
du har i deg selv, samle trådene og fokuser på 
den kraften du egentlig har i deg.”
Jeg takker Huang Jing Yang for en fantastisk 
reise så langt. Jeg er blitt kvitt mye gammel 
bagasje. Universet har gitt meg et større håp, 
en sterkere tro og vist meg betingelsesløs 
kjærlighet. Reisen fortsetter, og  jeg tror at 
om vi leter lenge nok og godt nok, vil vi finne 
enorme krefter i oss selv… og da er ALT 
mulig!
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Medium, healer og sjarmtroll
TeksT: HAnne-CAmillA PAulsen 
foTo: Henning sjølie

Hjelpepleier, healer og sensitiv 
Manuela er som en levende tango når 
hun ankommer i rødt og sort antrekk, 
og som alltid i kjempegodt humør. Hun 
forteller om sitt liv, fra sin barndom med 
mange fantasivenner og evne til  å se 
avdøde, og at hun alltid har hatt sterk 
intuisjon og følt på ting. Hun var ferdig 
utdannet hjelpepleier da hun var tyve år, 
og arbeidet mye med mennesker i livets 
siste fase. Hun begynte å interessere 
seg for det alternative da hun var midt i 
tyveårene, hun hadde sterke opplevelser 
i naturen og pasientene opplevde hennes 
berøring som healing.  Manuela  utdannet 
seg til Reiki-healer i tredveårene, hun 
følte mye åndelig nærvær når pasientene 
var døende  og kunne se skygger ved 

pasientenes senger. Hun kontaktet NSF 
for å få en offentlig godkjent healing- 
utdanning, og dette ble begynnelsen på 
en ny utvikling i hennes liv. 

TV, på scenen og presteoppgave 
Manuela er snart ferdig med utdanningen 
til Spirituell Prestinne i Norsk Spiritual-
istisk Trossamfunn. Hun likte spiritual-
ismens syv prinsipper da hun meldte seg 
inn, og de vakre seremoniene og  ånde-
verdens kjærlighetsbudskap er hennes 
drivstoff. I tillegg er hun Holistisk Healer 
og Sertifisert Medium i Norsk Spiritualist 
Forening, og hun jobber som hjelpepleier 
og spinning-instruktør. Det må være litt 
av en balansekunst, og Manuela vil også 
videreutdanne seg innen mediumskap.  

Den første gangen jeg opplevde Manuela var på Bolteløkka skole. Hun 
var elegant kledd, og sto på scenen med et par damer. Jeg var på  
mediumkveld, og var veldig usikker på om dette var noe for meg.  
Plutselig begynte Manuela å beskrive min mor, hva hun døde av og 
hvordan livet hennes hadde vært. Jeg fikk helt sjokk, og da rørende 
beskjeder ble formidlet klarte jeg ikke holde tårene tilbake. Beskriv-
elsene var så presise, og det gikk opp for meg at min mor fremdeles 
eksisterte! Jeg har nå gått på mediumkurs hos Manuela, og da fikk jeg 
også et intervju med henne. Et medium kan formidle budskap, og har 
en forståelse for hvordan det er i åndeverden. Sceneteppet mellom den 
åndelige verden og vårt liv på Jorden vil gli til side for alle en gang, og i 
mellomtiden kan vi få en kikk i kulissene.  
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Man blir imponert over dette yrkes- 
livet, men hun liker varierte oppgaver. På 
scenen holder hun filosofi og opptrer 
som medium, hun er lærer i mentalt 
mediumskap og hun har presteoppgaver i 
trossamfunnet. For noen år siden deltok 
hun i to TV-programmer, og det viste seg 
at formålet med programmene var latter-
liggjøring av det spirituelle. En kanaliser-
ing fra åndeverden til en person krever 
gjensidig energi, og en negativ journalist 
er ikke det enkleste å kanalisere til. Hun 
skulle også foreta husrens, men de hadde 
laget så mye lureri i huset at det ble en 
negativ fremstilling. Hun mener derfor 
at mediahåndtering er viktig, man bør 
spørre om formålet med intervjuer og 
programmer: latterliggjøring eller seriøst?

Kvinne, selvstendig og generøs 
Manuela har to barn og to barnebarn, 
kjæreste og et spennende liv med mye 

reisevirksomhet. Hun er glad i Syden- 
ferier, hun er interessert i moter og er 
utadvendt og sosial. Hennes omsorg 
overfor andre skaper en god atmosfære, 
og hun skaper et fint sosialt miljø rundt 
seg. Prestinne på høye hæler, medium i 
tøffe klær og healer i sorte lakk- 
støvletter.. Manuela er som en krydder-
hylle der rytmen fra chili og Middelhavet 
møtes i en intens tango. Hun kan ofte 
oppleves på NSFs scener og kurs, og hun 
gir healing og medium-readinger  
privat i Oslo-området. Heftige rytmer og 
seremonier, rype og medium, seriøs og 
klarsynt. Hun er umulig å sette i bås og 
og drivkraften hennes er kjærlighet.. En 
stjerne på vår spirituelle himmel.   

Manuela Szulczyk Johansen, Oslo
manuela.johansen@gmail.com
mobil 928 40 174
www.mediummanuela.com

Manuela reiser ofte til Arthur Findlay College. 
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✽ lokalnytt

Østfold

Oslo
Utvikling innen mediumskap 
NSF Oslo har som vanlig hatt ukentlige  
mediumkurs på alle tre trinn. Det er stadig 
flere fra avansert kurs som går mot sertifi- 
sering. NSFM har som vanlig arrangert  
månedlige treningsirkler på Unity-senteret for 
medlemmene, et tiltak med lave skuldre.
Bolteløkka
På Bolteløkka har vi hatt 13 forskjellige  
medium pluss to flinke studenter denne våren. 
En kveld hadde vi tegneren Olivia Einarsrud, 
som portretterte de kanaliserte åndene. I 
april ga Tim Abbott oss en fantastisk demon-
strasjon av transemediumskap. I mai hadde vi 
enda et besøk fra England, Anne Jones holdt 
et inspirerende foredrag om hjertehealing. 
NSFMs spørreundersøkelse viser at publikum 
er misfornøyd med parkeringsmulighetene, 
men er ellers fornøyd med  
Bolteløkka-kveldene. Det er veldig hyggelig, 
for det er mange frivillige i sving for å arran- 
gere åndelige kvelder og healingkvelder hver 
onsdag.

Healingkveldene har vært innholdsrike 
denne våren. Mange interessante fore- 
dragsholdere har gitt en økt publikums- 
interesse: Foredrag om og demonstrasjon 
av håndlesing ved Samin Madsen, foredrag 
om regresjonsterapi ved May Iren Wikeby, 
foredrag om pionerene Lang og Chapman ved 
André Kirsebom og til slutt Vladimir  
Pavlushin, som alltid bidrar med gruppehealing 
og sitt budskap om kjærlighet.
Sesongen avsluttes igjen med en felleskveld 
med medium- og healingdemonstrasjoner fra 
scenen og gratis healinger og student- 
readinger i salen etterpå. 

Vi i NST, NSFH og NSFM håper at også 
høsten 2014 vil by på et godt fellesskap og 
gode publikumsopplevelser på  
Bolteløkka. 

André Kirsebom 
Leder for NSF Oslo

Når disse ord skrives har vi hatt sommer her 
i Østfold en liten stund allerede.  
Fuglene synger, trærne blomstrer og katta 
maler i solveggen.  Vakkert!
I Østfold har vi i løpet av dette året skiftet 
lokaler 2 ganger. Hygga som vi  
leide ble solgt før jul og vi måtte finne nye 
lokaler. Vi var først innom  
Kulturkvartalet i Sarpsborg før vi endte opp 
med Sarpsborg Scene. Lokalene til Sarpsborg 
Scene er nye, lyse og praktiske og vi er  
kjempefornøyde.
Vi er så heldig å ha vårt eget sertifiserte 
medium fra Østfold Nina M. Flater. På  

healingsiden er vi nå to med sertifisering, 
Asbjørn Alveberg og undertegnede. I høst vil 
Asbjørn holde healingkurs med mulighet for 
sertifisering. Vi sender en stor takk til  
medium/healere som har vært hos oss. Ingen 
nevnt ingen glemt.
Vi i Østfold ønsket å vite litt mer om de som 
kom til våre medium/healerkvelder. Derfor 
hadde vi en spørreundersøkelse siste  
medium/healing kveld før jul. Hvor kommer 
dere fra? Hvem er dere? Hva ønsker dere? Ris 
og Ros. 
Det som kom frem av undersøkelsen var at 
mange ønsket mere variasjon på kveldene. 
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Stavanger

Bergen

Kvelder med både medium/healing, foredrag 
og mere tid til å prate med medium/healere 
før kveldens slutt.
Vi har også loddet ut en premie på inngangs-
billetten hvor de heldige har vunnet gratis 
husrens og healing. Hyggelig å kunne glede 
noen ekstra!
I programmet for høsten har vi tatt hensyn 
til de svarene vi fikk i spørreundersøkelsen. 
Det blir mere variasjon. Datoene for høstens 
program finner du her i Spiritualisten, men 

mer kommer på programmet, så følg med på 
vår facebook side:
Norsk Spiritualist Forening avd. Østfold eller 
www.spiritualist.no for mer informasjon.
Med dette ønsker vi dere en god  
sommer fra styret i Østfold v/ Odd Erik, 
Nina, Heidi, Asbjørn, Gro, Trine og Lise.

Lise Lunde Abrahamsen  
Leder for NSF Østfold

NSFs avdeling i Bergen er nå inne i sitt 
sjuende år. I første del av 2014 har vi hatt et 
variert program på kveldene våre med  
utøvere fra inn- og utland. Vi opplever at 
folk fra Bergen og omegn setter pris på at vi 
finnes, og det er god oppslutning om arrange-
mentene våre. 
Vi har arrangert kurs og workshops innen 
ulike sjangere og på alle nivåer. Oppslutningen 
har vært god og det er tydelig at mange er 
opptatt av å lære mer. Derfor vil vi i tiden 
fremover gjøre vårt aller beste for å tilby 
mulighet for ny kunnskap og utvikling. 
Siste del av 2014 kan vi se frem til healing-
kveld ved Turid Dahlen Thofte. Hun er leder 
for Norsk Spiritualist Forenings Healer- 

forbund. Hun åpner sesongen for oss i høst. 
På programmet for høsten står også  
spennende foredrag og mediumkvelder.
Vi takker Solfrid Gangstø for innsatsen i 
ledergruppen i Bergen. Hun avløses nå av 
Kjerstin Irene Njåstad og vi ser frem til 
samarbeidet med henne. Gruppen består nå 
av Betsy Valen, Anne Kristin Gjøstein, Kjerstin 
Irene Njåstad og Kjersti Ørn. 

Vi ønsker alle våre medlemmer og besøkende 
velkommen tilbake til nye spennende og gode 
opplevelser  til høsten!

Kjersti Ørn
Leder for NSF Bergen

NSF Stavanger har denne våren arrangert, i 
skrivende stund, to healingkvelder og en  
mediumkveld i vårt faste tilholdssted  
Bekkefaret Bydelshus. Innen sommerferien er 
her har vi to kvelder igjen, så det er stas! 
Vi vil fra høsten 2014 starte opp med 
utviklingssirkel for MEDIUMSKAP og en 
utviklingssirkel for HEALING i Stavanger. 
Dette er et tilbud for alle våre medlemmer 
som ønsker å utvikle sine evner på disse om-
rådene. Kan dette være noe for deg? I så fall, 
er det fint om du melder din interesse til oss 
på nsfstavanger@hotmail.com 

Vi har i løpet av det siste året etablert oss 
som egen avdeling av NSF, og det kommer 
godt med folk til kveldene våre. Håper å se 
deg der også! 

Stavangeravdelingen ønsker alle en riktig god 
sommer! 

Linn H. Jansen
Leder for NSF Stavanger
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Bloggen er en side for småstoff og  
leserinnlegg. Vi tar imot forslag,  
opplevelser og ideer, og innlegg kan 
være anonyme.  
Kontakt: hannecamilla@yahoo.no

NSF har fått inspirasjon fra spirituelle 
miljøer i Canada og England, der pro-
grammene har noe mer variasjon. Oslos 
høstprogram blir nytt og spennende, og 
vi ønsker også å forbedre lokal- 
avdelingenes tilbud etterhvert. I Oslo blir 
det kombinasjonskvelder healing/medium, 

foredrag, mini-kurs og studentkvelder 
og det blir et fargerikt program. Det blir 
også gratis healing, personlig reading hos 
medium for femti kroner og koselige 
kaffepauser med lett servering. Vi ønsker 
alle velkommen til en ny og spennende 
høst på Bolteløkka skole i Oslo!

Et annerledes høstprogram i Oslo!

Marcello Haugens hytte Sameti er åpen 
for publikum hele året, og er et spirituelt 
sted å besøke i et par timer. Hytta ligger 
1.000 m.o.h. ved Otta i Oppland, 29 mil 
nord for Oslo. Det er et stykke å gå fra 
parkeringsplassen, så det er enklest å 
besøke hytta i sommerhalvåret. Nøkkelen 
henger på en spiker på hytteveggen, og 
det er en liten utstilling i hytta. Sameti ble 
bygd 1912-1915, og Marcellos familie vet 
ikke hva navnet betyr. Ordet betyr”Jeg 
tørster”på arameisk og ”Møteplass” i 
hinduistisk mytologi. 

Marcellos etterkommere har etablert 
Foreningen Marcello Haugens Venner, 
og Yngve i NSF har hatt en del  kontakt 
med denne foreningen. Marcello fikk 
bygd et stemningsfullt kapell i tilknytning 
til  huset sitt Svarga på Lilllehammer. Han 
kalte det Mystica Eterna, og det betyr 
evighetens mystikk. Her pleide Marcello 

å meditere, og dette fine kapellet kan 
besøkes ved å kontakte  Marcellos  
venner: familien Sæther  
telefon 61 25 72 46. 

www.marcellohaugen.no 
www.youtube.com/watch?v=6qGIXG-
MTC30

Marcellos sommerparadis

Sameti.
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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.

Healerforbundet 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 A,  
0377 Oslo 
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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 A, 0377 Oslo.

En meditasjon i naturen
TeksT og foTo Henning og Torunn sjølie

Vi har et feriested som er ubeskrivelig 
vakkert, og i denne naturen henter vi 
inspirasjon til meditasjon og lader batte-
riene. Det å gå tur er en opplevelse der, 
og denne naturens skjønnhet veves  inn i 
våre indre bilder. Vi vil nå gjerne ta dere 
med på en rusletur rundt Mærrapanna, 
som er et friområde rett ut for Hankø 
ved Fredrikstad. Hele området er et 
naturreservat med en rik flora.  Ad- 
komstveien går under store trekroner og 
langs veien finner en foruten de vanlige 
trær og busker, viltvoksende barlind og 
kaprifol. Skogbunnen er om våren dekket 
av blåveis.

Mange friområder er tett befolket, men 
her er det god plass selv på de travleste 
helligdager. Turen byr på skyggefulle parti-
er, stier, gressletter, svaberg med utgravde 
vannpytter og jettegryter. Her finner 
du også kampesteiner som isbreen har 
lagt igjen. Mot syd skråner Mærrapanna 
ut mot sjøen som et blankskurt langt 
svaberg med naturlige bassenger.

På veien tilbake passerer vi små vann-
pytter med siv og et variert insekstliv. 
Mot vest ser en mot ytre Oslofjord og 
mot nord ligger søndre innseiling til 
Hankøsundet. Her er badetrapper festet 
i svaberget.

Når vinteren kommer kan en i tankene 
reise tilbake til Mærrapanna i en medi- 
tasjon, og la svaberg og hav skape ram-
men rundt healing og mediumskap.
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✽ våre pionerer

Allan Kardec ble født i 1804 i Lyon, 
Frankrike. Han ble døpt Hippolyte Léon 
Dénizard Rivail, men han brukte ‘nom de 
plume’ (pseudonym) Allan Kardec når 
han utga skrifter om åndelig filosofi. Rivail 
kom fra en velstående katolsk familie, der 
mennene hadde vært advokater i flere 
generasjoner. Han tok tidlig en prote- 
stantisk utdannelse ved Institut Pestalozzi 
i Sveits, der han utviklet sansen for ut- 
forskning og tankefrihet. Da han kom 
tilbake til Lyon ønsket han ikke å bli  
advokat, for han var uenig i tilhørende  
religiøs intoleranse. Han flyttet til Paris 
for å studere realfag og andre fag, og 
ga kurs for å hjelpe underpriviligerte 
mennesker til å få en utdannelse. Han 
skrev lærebøker og holdt foredrag om 
kjemi, fysikk, astronomi og anatomi for 
små grupper i huset sitt, og noen ganger 
til publikum på over fem hundre person-
er. Han giftet seg med  Amélie Gabrielle 
Boudet, som delte og støttet hans  
interesser også i spiritualitet.

Spiritisme og The Parisian  
Society of Psychological Studies
Da han ble femti år ble han veldig 
interessert i det åndelige, og etter å ha 
opplevd fysisk mediumskap i 1855  
konverterte han til spiritisme. På denne 

tiden hadde spirit-tapping og lignende 
former for kommunikasjon som å flytte 
bordene med det hinsidige blitt godt 
kjent, spesielt i Frankrike og USA. I tillegg 
hadde den tyske legen Franz Mesmer 
blitt berømt for ‘animalsk magnetisme’, 
som involverte en magnetisk væske som 
kan brukes til healing, en hypnoseteknikk 
som ble kjent som mesmerisme. Kardec 
selv avviste magnetisme fordi han trodde 
det ikke kunne forklare hypotesen om 
eksistensen av ånd, men han ble fascin-

Allan Kardec: 
Grunnleggeren av Spiritismen
Av mArie Holm, PHd

Grunnlegger av Spirituality Science www.SpiritualityScience.com
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ert av åndelige fenomener. Selv om han 
ikke var et medium selv, begynte han å 
forske og skrive om disse temaene. Han 
fikk veiledning fra mediumer i transe, 
inkludert en beskrivelse av en tidligere 
inkarnasjon han hadde med navnet Allan 
Kardec. Han valgte å bruke dette som 
sitt pseudonym for alle sine åndelige 
sysler, for å skille dem fra sitt annet 
arbeid. Han grunnla The Parisian Society 
of Psychological Studies, og organiserte 
mediumsamlinger hver fredag   for å mot-
ta informasjon fra ånder til sine skrifter.

Kardecs utgivelser
Allan Kardec begynte intenst å studere 
filosofi og utforske evnene til medium-
er. Han publiserte sin første bok om 
spiritisme i 1857, Le Livre des Esprits 
(Åndenes Bok), som inkluderte spørsmål 
og svar om åndenes vesen og kommu-
nikasjon med åndeverdenen. Denne 
boken ble læreboken for Spiritisme 
og regnes fortsatt som grunnlaget for 
spiritistfilosofien over hele verden. Han 
fortsatte sin forskning, og i løpet av det 
neste tiåret publiserte han flere bøker: 
Boken om Mediumer, Evangeliet ifølge 
Spiritismen, Himmelen og Helvete, og 
Genesis, som sammen med The Spirits 
Book dannet ‘Spiritistisk Kodifisering ‘, de 
fem grunnleggende verk om spiritisme. 
I tillegg skrev han bøkene Experimental 
Spiritism og Spiritual Philosophy og utga 
et månedlig magasin kalt Revue Spirite på 
slutten av sitt liv. 

Obligatorisk reinkarnasjon 
Kardec har lagt grunnlaget og systemet 
for Spiritisme, som ligner på Spiritual-
isme. Den største forskjellen er at  
Spiritister tror reinkarnasjon er oblig-
atorisk, mens Spiritualister anser det 
som et valg. Denne forskjellen førte 

til at Kardec avviste kjente mediumer 
som D.D.Home, som var imot ideen om 
reinkarnasjon. Kardec følte også at det 
fysiske medium var imot hans filosofi, og 
at kontakt med åndeverdenen må være 
av ren motivasjon.

Spiritismens far
Kardec er kjent som Spiritismens far. 
Han led etterhvert av en hjertesykdom 
kalt aneurisme, men arbeidet helt frem 
til sin død i 1869. Inskripsjonen på hans 
grav på Cimetière du Père Lachaise i 
Paris, er “Naître, mourir, renaître encore 
et progresser sans cesse, telle est la loi” 
(Bli født, dø, bli igjen gjenfødt og utvikles 
ustanselig, slik er loven). Hans minne 
lever videre gjennom hans skrifter, som 
er mye brukt og referert til av Spiritister.

Referanser:
www.allankardec.com/Allan_Kardec/
Le_livre_des_esprits/lesp_us.pdf
www.spiritwritings.com/kardec.html
wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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Et medium har evnen til å kommunisere 
med de som har gått over til den andre 
siden. Jeg meldte meg på NSFs Medium-
weekend, der jeg kanaliserte for andre 
og omvendt. Det var iblant uklart hvilken 
ånd som kom, men andre ganger var det 
helt tydelig. Det virket som om det ble 
kanalisert best mellom deltakere med 
evner eller som hadde gått på spirituelle 
kurs, men alle fikk noen opplevelser i 
løpet av helgen.

Meditasjon og møter
Åndene kommuniserte til meg med  
symbolske bilder og jeg kjente ting i  
kroppen. De kommuniserer ved 
telepatisk kommunikasjon og lettere 
fysiske opplevelser. For å få kontakt med 
åndeverden lærte vi meditasjonsøvelser, 
og hvordan vi kan bli kjent med våre 
auraer og energier. Vi reiste til en indre 
dimensjon og møtte ånder, egne og  
andres. Etter en meditasjon kan jeg nå for 
eksempel møte mormor, som har vært 
død i tredve år. Det gir nye perspektiver 
og tanker om hva hun kan ha opplevd i 
åndeverden siden sist, og at sjelen har 
evig liv. 

Gjensidig utvikling
Ånder ønsker å hjelpe sine kjære, så de 
kommer med gode råd og støtte. Rådene 
er smarte og diskrete, og budskapene 

formidles så andre ikke forstår de  
sensitive temaene. En dyktig kursdeltaker 
kanaliserte min mormor, som ønsket 
jevnlige møter og felles utvikling med 
meg. ”For det stopper ikke opp, skjønner 
du!”, sa hun via mediet. Så jeg ville finne 
ut hvordan mormor og jeg kan utvikle 
oss sammen. Jeg mediterte hjemme som 
vi hadde lært på kurset, og møtte hennes 
ånd. Hun viste bilder på hvordan jeg kan 
løse noen problemer, og det var veldig 
nyttig. Og jeg forsto det som at denne 
kommunikasjonen kan hjelpe mormor i 
hennes åndelige utvikling.  

Mediene trener intenst
Etter Mediumweekenden fikk jeg være 
observatør i NSFMs Mediumsirkel. Den 
passer for de som har gått NSFs  
Mediumkurs Trinn 2 eller tilsvarende 
kurs, kan kanalisere og regner seg som 
et medium. Sirkelen begynte med guidet 
meditasjon, og deltakerne jobbet med 
mange oppgaver. Mediene øver mye 
for å oppnå et høyt nivå, og en del av 
dem kanaliserer på plattform. De hadde 
kontakt med ånder og øvde på ”remote 
viewing”, der de fortalte om miljøer i 
ulike tidsepoker. De beskrev min avdøde 
far, katt, kjæreste og onkel, og min mor 
kom med positivitet og oppmuntring. Det 
har også vært kanalisert mye til meg på 
Bolteløkka, og jeg er imponert over hvor 

Hvordan oppleves mediumskap?
TeksT og foTo: HAnne-CAmillA PAulsen (red.)

Jeg har vært på mediumkurs og fant den hellige gral, men ingen fasit. 
Åndenes bevis viste meg at åndeverden eksisterer, men jeg fikk ingen 
invitasjon til den. En gang kommer jeg dit, men inntil da får jeg nøye 
meg med noen smakebiter.     
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raskt mediene arbeider. Det å hente inn 
informasjon fra åndelige dimensjoner 
krever høy sensitivitet og mye trening 
fra kurs og sirkler, og mediene viser oss 
inngangen til høyere dimensjoner. 

En spire
Alle kulturer tror på noe åndelig, men 
ingen vet hvordan det er på den andre 
siden. Medier kan formidle, og mange 
mennesker kan fortelle om nær-døden 
opplevelser. Alle kommer dit en gang, 
og vi får utvikle oss og lære av vårt liv 
på Jorden. Når et medium kanaliserer 
dine kjære avdøde kan det i begynnelsen 
komme som et sjokk, men det er også 
frø til en  utvikling. Det gir håp og nye 
muligheter. Det var utrolig spennende å 
oppleve mediumkurs og -sirkel, og den 
åndelige verden er ikke så langt unna. Det 

er bare å åpne seg opp, så er kontakten 
der. Så dette kan virkelig anbefales!

Mer om mediumskap: 
Allison DuBois, medium, forfatterinne 
og rollefigur for tv-serien  
”Medium” (FOX)
“Describe Heaven “: 
www.youtube.com/watch?v=WJiPxNryvcI
“Are spirits bound to us?”  
www.youtube.com/watch?v=bcLndHTNL_s

Mediumskap viser oss høyere dimensjoner (Venezia).
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Kurs i Oslo: 

4 Gratiskvelder introduksjon til 
mediumskap og healing
Er du nysgjerrig på mediumskap eller  
healing? Har du lyst til å utvikle dine evner? 

Kurs 1:  Mediumskap begynnere og 
de som kan litt. 2. august 18.00-20.00. 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo. Lærere: 
André Kirsebom. 901 22 280. Påmelding 
ved e-post til mail@spiritualist.no

Kurs 2: Healing begynnere og de som 
kan litt. 12. august 18.00-20.00. Sørke- 
dalsveien 74 A, 0377 Oslo. Lærere: André 
Kirsebom. 901 22 280. Påmelding ved 
e-post til mail@spiritualist.no

Kurs 3: Mediumskap begynnere og de 
som kan litt.15. januar kl.18.00-20.00. 
Unity Senteret, Møllergata 23. For mer 
informasjon: anne.fehn@live.no eller 
mobil 976 89 592

Kurs 4:  Videregående Mediumskap 20. 
august 18.00-20.00. Sørkedalsveien 74 B, 
0377 Oslo. Lærere: André Kirsebom.  
901 22 280. Påmelding ved e-post til 
mail@spiritualist.no

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: 4. til 8. august. Tider: Fredag fra  
kl. 18.00 til 22.00. Lørdag og søndag  
kl. 10.00 til17.00. Pris medlemmer 4400,-.  
Ikke medlemmer 4700,-.  
Sted: Sørkedalsveien 74, Oslo.

Kveldskurs i Mediumskap
Trinn 1:  
Grunnkurs i mentalt medium-
skap, klarsyn og kanalisering
Foruten teori og bakgrunnsforståelse av 
mediumskap og spiritualisme.Grunnkurs 
i mentalt mediumskap går over 15 ganger 
hver mandag kl. 18.00-21.00.  
Kursstart: Mandag 18. august.
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 grunn- 
leggende 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  
kl. 18.00 -21.00.  
Kursstart: Tirsdag 19. august.
Sted: Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  

Oslo & Moss

✽ kurs høsten 2014
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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 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  
kl. 18.00-22.00. Kursstart: 21. august. 
Sted: Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr 4.600,-. Medlemmer kr 4.200,-.

Healingkurs i Oslo:

Diplomkurs Holistisk healing – inklu-
sive Etikk til VEKS standard, 40 timers 
weekendkurs for begynnere og de som 
kan noe. 
To weekender 22.-24. august og  
12.-14. 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. 

Transe mediumskap weekend
Teori om transe om fysisk mediumskap 
og det å sitte i en sirkel.

Praktisk trening på å sitte i Transe. 
Datoer: 3. til 5. oktober 2014.
Tid: Fredag 18.00 til 22.00.  Lørdag og 
søndag 10.00 til 17.00. Pris medlemmer 
2500,-. Ikke medlemmer 2800,-.  
(Bindende påmelding)  
Konto: 1503 34 36987   
Sted: Sørkedalsveien 74 B, Oslo.

Mediumkurs 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 18. august 2013.
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr. 4.200,-. Medlemmer kr 3.900,-. 

Healingkurs i Moss

Diplomkurs Holistisk healing -  
inklusive Etikk til VEKS standard,  
40 timers weekendkurs for begynnere og 
de som kan noe. 
To weekender 19.-21. september og  
14.-16. november.
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. 
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✽ aktivitetskalender høsten 2014

Dato	 Aktivitet	 Foredrag/stud.	 Filosofi

20. aug. Mini-kurs Videregående   
  Mediumskap   
  med André Kirsebom  

27. aug. Signe Sandvig, Feng Schui med   
 Ida Nygård og Remi Aleksandra    
 André Kirsebom  André Kirsebom

3. sept. Stengt Skolegårsfest  

10. sept.. Anne Fehn og Kveld  med indiviuelle Manuela Johansen 
 Manuela Johansen readinger/healinger 

17. sept. Studentkveld Med Manuela Ranveig Reinås

24. sept Manuela Johansen og Regresjon med   
 Kristin Norenberg  May Iren Wikeby Manuela Johansen

1. okt. Mini-kurs Med Anne Fehn 

8. okt. Pamela Fornell, Bevisshetstrening, Hege Heia 
 Kjersti Ørn og meditasjon og    
 Laila Ranvik healing med    
  Lars Rooth  

15. okt. Foredrag Meditasjon Marie ekstra fil. 
  m/ Odd Arne og fl. 

22. okt. Ida Nygaard, Kveld  med indiviuelle Bjørg Leonardsen 
 Maria Meisfjord og readinger/healinger   
 Odd Arne Hagen   

29. okt. Mini-kurs Med Manuela Johansen 

Oslo
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Dato	 Aktivitet	 Foredrag/stud.	 Filosofi

5. nov. Signe Sandvig, Om Marcello Haugen Hege Heia 
 Pamela Fornell,, med Signe Sandvig   
 Kristin Norenberg   

12. nov. Studentkveld André K. og Anne Fehn Bjørg Leonardsen

19. nov. André Kirsebom, Sindre Tollefsen fra André Kirsebom 
 Laila Ranvik og Fremtiden i våre   
 Odd Arne Hagen hender

26 nov. Signe Sandvik, Juleavslutning Manuela Johansen 
 Anne Fehn og    
 Manuela Johansen

Østfold
Onsdag 3. september kl. 11.00-17.00: Gary Manion gir enkelttimer i Gartnerveien 2

Dato Aktivitet Aktører

3. september kl. 19 Healingkveld Gary Manion i våre lokaler på 
  Sarpsborg Sene

16. september  Medlemskveld Gratis readinger av medium, studenter 
  og mediumdemonstrasjon

22. oktober  Medium/healing Demonstrasjoner pluss personlige 
  healinger/readinger

12. november Medium/healing Demonstrasjoner pluss personlige 
  healinger/readinger

9. desember Juleavslutning med både medium/healing og underholdning
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Bergen

Stavanger

Dato Aktivitet Aktører

17. september Healingkveld Turid Dahlen Thofte, leder av Norsk  
  Spiritualist Forenings Healerforbund.

15. oktober Mediumkveld Birthe Romerheim og Kjersti Ørn. 
  Foredraget “Thaimassasje-energi og 
  emosjoner” ved Cato Solend.

12. november Mediumkveld Mona Burås og Kjersti Ørn 
  Foredraget: “Forstå dine drømmer. Kjenn 
  på alt du er - Et foredrag om drømmer”  
  ved “Drømmemannen” Roy Åge Tuv.

3. desember Sesongavslutning Program kommer.

Dato Aktivitet Aktører

20. august Healingkveld Dag Jørgen Steen

17. september Mediumkveld Anne Fehn

15. oktober Healingkveld André Kirsebom

19. november Mediumkveld Manuela Johansen
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Reise til John of God i Brasil
Jeg Hildegun Fagerås skal til Brasil  

for 6. gang i november og være der 6 uker.  
Ønsker du reisefølge, hjelp og veiledning om en slik tur kontakt meg på 

411 41 712
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Mange av våre medlemmer har kom-
mentert at vi burde ha vårt eget bygg. 
Vi ønsker et bygg der vi vil kunne holde 
kveldene våre, kurs, foredrag og ha et 
sted hvor vi vil kunne gi healing til folk 
som trenger det. 
Det kan også være et sted bare å møtes. 
Her vil vi også kunne bygge opp et 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.
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