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Lederens kommentar 
Det er med stor glede vi ser at vi 
som healerforbund, forening og 
trossamfunn vokser videre. 

Vi har hatt en høst der vi har 
prøvd ut et nytt konsept med 
kvelder der vi både har healing og 
mediumskap samme kveld. Dette 
er testet noen steder i landet. Så 
langt er erfaringene gode og vi 
fortsetter med det ut over våren. 
 
I løpet av høsten har vi satt i gang 
et nytt prosjekt som kalles heal-
ingmandag. Dette er et prosjekt 
som har tre mål. Disse målene er:

1.  Hjelpe mennesker som trenger 
det, som en hjelp fra NST,  
Trossamfunnet

2.  Opplæring i healing, ansvar og 
markedsføring i regi av NSFH, 
Healerforbundet 

3.  Skaffe forståelse for resultater 
av healing i Norge for NSFH, 
Healerforbundet

Det er noen regler som gjelder 
for prosjektet. En av dem er at vi 
ønsker folk som har en konkret 
diagnose. Dette siden vi ønsker å 
hjelpe de som trenger det mest. 
En annen av reglene er at heal- 
ingen skal foregå på mandager, 
som også navnet indikerer. Hvis du 
er healer eller kjenner noen som 
ønsker healing er det bare å ta 
kontakt. 

André Kirsebom
Leder
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Mystica Eterna
Det lille kapell

Der skogsus og elvedur møtes
Er bygget et lite kapell
Av planker og bord som kan skjøtes
Og  stokker fra granskogen selv
En engel med utslåtte vinger
Står vakt om det lille Guds Hus
Kan hende det livshåpet bringer
Til menneskeskjebner i grus

Gå inn i det lille kapellet
Vær stille og si frem din bønn
Til Han som har dagene tellet
Og gir den oppriktige lønn
Der inne bor selveste freden
Og den kan du ta med deg hjem
Som gave den bringer deg glede
Og styrke når dagen er slem!

Skrevet av Julie Skage i Drøbak

Dette diktet mottok Marcello Haugen 
og rammet det inn. Det henger i dag på 
nordveggen i kapellet. På mange måter 
er det en “bruksanvisning” for kapellet 
”Mystica Eterna” (den evige mystikk), 
som Marcello kalte bygningen.

Umiddelbart etter  andre verdenskrig 
( i 1947) oppførte Marcello Haugen et 
kapell  vest for hovedbygningen på  
Svarga.  Plasseringen var meget gjen-
nomtenkt, som alt det Marcello Haugen 
gjorde.  På østsiden er Mesnaelva med en 
foss med den livsrensende elvedur.

Kapellet var et sted for å finne fred og 
ro i sjelen. Han benyttet det selv flere 
timer daglig for bønn og meditasjon. Ofte 
sendte han besøkende ned til kapellet 
etter at han hadde hatt samtale  med 
dem på sitt rom i hovedbygningen på  
Svarga.  I kapellet kunne de få reflektert 
over de råd de hadde fått før de tok med 
seg “freden hjem”.  Marcello var svært 

opptatt av at “Kirken”, som han også 
benevnte det, skulle være tilgjengelig for 
de som hadde behov for en stille stund.

Utover på  60-tallet benyttet også  
Marcello og Helgi Falur  kapellet til  
mediumskap.  De to sjelefrendene hadde 
“funnet  tonen” i  1954, da Helgi kom fra 
Island som meget ung mann. Jeg hadde 
gleden av å hilse på ham  da jeg besøkte 
Lillehammer i  juni. Helgi er nær 80 år. 
Han er fortsatt en høvding, dog med 
svekket helse! Jeg hadde en ny samtale 
med han 7. september, og han var svært 
opptatt av kapellets videre skjebne!

Etter Marcellos overgang i 1967 ble 
Svarga solgt ut av hans familie.  Eien- 
dommen ble da solgt til Einar Sæther, 
som var en god venn av Marcello. I alle 
årene Einar Sæther levde, ble kapellet 
vedlikeholdt av bl.a. to av Marcellos 
tidligere ansatte.  Einar lånte velvillig ut 
nøkkelen til de som ville besøke  

TeksT og foTo Yngve Taraldsen
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”Mystica  Eterna”. Etter hvert som det 
nære minnet om Marcello svant, ble 
det tidvis et “ritested” for mennesker 
med tilknytning til en alternativ butikk i 
Lillehammer. Feiring med sjaman- 
trommer utover natten har visstnok 
funnet sted.  “Magedans” har også funnet 
sted nattestid  utenfor.  For de som bor 
på Svarga, med barn, har vel det etter 
hvert blitt utålelig. 

I årenes løp har kapellet forfalt. Følgen 
er at bunnbjelker er i ferd med å gå i 
oppløsning. Grunnmuren er sterkt frost- 
sprengt og stedvis svært ødelagt.  Uan-
sett er det en for stor jobb for privat- 
personer. Samtidig har det vært vanske-
lig å få kontakt med Svargas nåværende 
eiere for å få lånt nøkkel.  

Innvendig  virker det betydelig bedre. 
Der føles en god mild energi som perfekt 
samstemmer med beskrivelsen i diktet. 
“Der bor selveste freden” passer bra.

Det som jeg tror må gjøres, er følgende:
•  En ny adkomstvei må legges inn til 

kapellet fra Birkebeinerveien slik at 
beboerne på Svarga ikke blir plaget 
av besøk. (Det har vært en sti inn der, 
50-75 m lang. Nå er den gjengrodd.) En 
liten p-plass må etableres.

• Finne en måte å få skjermet kapellet 
mot uønsket virksomhet.

• Finne en måte å få deponert nøkkelen 
på et gitt sted slik at det blir reell tilgang.

• Både akutt og løpende vedlikehold må 
sikres utført uavhengig av enkelt- 
personer.

Kapellet på Svarga er en nasjonal kultur-
skatt!
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Profilinterv
ju

André er mystisk og energisk, full av overras-
kelser og mediadyktig. Han har bakgrunn fra 
markedsføring og ledelse, og har høy spiri- 
tuell utdanning fra Arthur Findlay College i 
England. Han gir inntrykk av en forretnings-
mann som forteller om healing, mediumskap 
og åndeverdenen som om det skulle være 
bedriftsøkonomiske teorier.  Man hadde 
kanskje ventet seg en Odd Nerdrum-type, men 
orden og stil er fremtredende hos André. Han 
har lange arbeidsdager med tusen forskjellige 
oppgaver. Det var da han var i ferd med å 
skrive en spenningsroman at hans interesse for 
det spirituelle våknet. Enkelte av karakterene 
hadde evner, og mens han gjorde research 
for boken fortalte en synsk dame at han selv 
kunne utføre slike ting. 
Han reiste til England for å finne ut om den 
synske damen hadde rett, og mens han tok 
et kurs der traff han mange gode og åndelige 
mennesker. Han fant den troen og spiritua- 
liteten han hadde søkt hele livet, men ikke 
funnet i Norge. Etter hvert valgte han også å 
ta sin spirituelle utdanning i England, fordi 
de har lengst tradisjon innen dette og har de 

beste lærerne. I Norge er det mange som er 
selvlærte og mangler dybdeforståelsen og 
kvaliteten. For å bli blant de beste, måtte han 
lære fra de beste. Dette ble begynnelsen på en 
ny og eventyrlig karriere for André. Det har 
vært en krevende prosess, og han har også fått 
en helt ny livsstil. 

Hovedkontoret – et hjem, en familie og  
en karusell
André kan ofte oppleves på scenen og i me-
dia, og hans intensitet og dyktighet gir NSF et 
kvalitetsstempel. Hans hovedformål med sitt 
spirituelle arbeid er å hjelpe andre mennesker. 
Han er også opptatt av at de som ønsker det 
skal ha et trossamfunn som NST tilgjengelig 
for dem, da han synes det er viktig å ha et 
åndelig alternativ. I tillegg er han engasjert 
i healing- og mediumsirkler, samarbeid 
mellom norsk helsevesen og NSF samt å 
utvikle læringsmateriell. Han utgir spirituelle 
instruksjons-cder og litteratur, og det kan være 
et fint alternativ for de som ikke kan delta så 
ofte på kurs i healing og mediumskap. Det er 
best å jobbe sammen med andre mennesker og 

André Kirsebom - 
arbeidsnarkoman, tusenkunstner og gründer 
TeksT: Hanne-Camilla Paulsen (red.) 
foTo: Turid daHlen THofTe

André er i NSFs sentrum og de fleste har møtt han. Men hvem er han, hvorfor 
begynte han med spirituell virksomhet og hva er drivkraften hans? André har 
familiebakgrunn fra Norge og Østerrike. Han er gift og har tre døtre, og hans 
mor Annelise holder åpent hus for NSF i Oslo. Hans yrkesroller er healer, 
medium og prest, men også instruktør og NSFs leder. Hans største innsats har 
kanskje vært brobyggingen mellom det spirituelle miljøet i England og Norge, 
samt etableringen av NSF i fire norske byer. André skuer stadig mot nye hori-
sonter, og nå vil vi gjerne få vite hvordan han er som person. 
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få god feedback på kurs, men læringsmateriel-
let gir også teori og øvingsmuligheter.   
I en hvit enebolig på Heggeli i Oslo har André 
sitt kontor, et par behandlingsrom samt kurs- 
og møtelokaler. Det er en god atmosfære, og 
hans mor er en grunnmur for NSF da hun 
har stilt sitt hus til disposisjon i mange år. 
Annelise arbeider mye i kulissene, hun ønsker 
alle velkommen og lager lunsjbuffet, og det er 
uforståelig hvordan hun har oversikt over alle 
aktivitetene. André har nylig bygd et hus ved 
siden av. Han har flyttet fra Moss til Oslo, og 
har nå sin arbeidsplass kun et par skritt unna. 
André og familien hans byr mye på seg selv, 
og de har skapt en god ramme for NSF. 

Leder, ydmyk og en klippe
André lever for arbeidet sitt, og når jeg spør 
om hva han gjør i fritiden så er det et vanske-
lig spørsmål. Han liker å gå litt turer og han 
skriver på sin neste bok. Han reiser mye og 
det er som regel i forbindelse med kurs og 
opptredener. Man må nesten være blekksprut 
for å klare så mange yrkesroller, og tilværels-
en må jo snurre fort rundt. Det kreves mye 
drivkraft for å kjøre dette løpet, og André har 
også måttet ofre mye for sitt spirituelle yrk-
esvalg. Enkelte venner forsvant da han endret 
fokus, og han hadde hatt mye høyere inntekt 
om han hadde fortsatt å arbeide i Telenor eller 
andre store bedrifter. André har valgt et liv der 

de åndelige verdiene er viktigere enn å tjene 
mye, og han har fått mange nye venner og 
tilhengere. 

NSF Oslo har hatt et nytt og spennende 
program i høst. Haraldsheim Vandrerhjem 
er som en hyttetur og alle har kost seg i 
de nye lokalene. André vil gjerne videre-
utvikle programmet. Innspill om sosiale 
aktiviteter mottas med takk, og NSF trenger 
alltid frivillige hjelpere. Det arrangeres 
flere gratis prøvekvelder på kurs i januar, 
og alle er velkomne på kurs på fulltid eller 
deltid.  André vil gjerne starte en ny avdeling 
i Trondheim eller et annet sted i landet, og 
nevner at foreningen også har behov for flere 
plattformmedium og prestestudenter. 
Mangfoldig, åndelig og med foten på 
gasspedalen… André er som en magnet, 
takknemlig for selv småting og med en 
personlighet som fyller et helt rom. Fighter, 
raus og en vanlig person… André er André 
simpelthen.

André Kirsebom, Oslo 
mobil: 90 12 22 80
epost: mail@aspirit.no
www.aspirit.no
www.youtube.com/watch?v=OkF4VF4UvB4
http://www.youtube.com/watch?v=ZsbZ4wX-
DibE

Artist, medmenneske og oppdagelsesreisende.
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✽ våre pionerer

Harry, døpt Henry James Edwards, ble 
født i London i 1893. Han ble trykkeri- 
lærling som 14-åring og fullførte lære- 
tiden på syv år. I denne perioden begynte 
han også å interessere seg for politikk. 
Like etter brøt 1. verdenskrig ut og han 
deltok i ingeniørvåpenet i India og Persia. 
I India fikk han vist sin kreativitet ved å 
bygge bro over en elv. Han visste bare 
hvordan man bygde bro over en vei, så da 
bygde de broa ved siden av elva. Deretter 
sprengte de og fikk ledet elva til å renne 
under broa.
I Persia fikk han prøvd seg på behandling 
av de sårede. Det var kun enkle midler 
han hadde til rådighet, men likevel hadde 
hans pasienter bemerkelsesverdig rask og 
god helbredelse. Ryktene begynte å spre 
seg og etter hvert kom også lokal- 
befolkningen og ba ham om behandling.
I 1921 returnerte Harry og giftet seg 
med Phyllis. De startet et lite trykkeri og 
utsalg av kontorrekvisita. Hans politiske 
interesse var sterk og han stilte til valg i 
parlamentet og forskjellige råd.

Spirituell oppvåkning ved 
43 års alder 
Harry hadde sin bakgrunn i den Engelske 
Kirke og var i utgangspunktet skeptisk 

til spiritualisme. Likevel ble han med i en 
åpen sirkel i 1936. Det han erfarte ble 
vanskelig å avvise og han begynte å trene 
seg opp som medium. I denne perioden 
var det flere medium som fortalte at han 
hadde evner som healer. 
Han ble oppfordret til å heale på en per-
son som lå døende i tuberkulose. Etter 
en periode med healing ble ved- 
kommende undersøkt av en lege som 

Harry Edwards - vår viktigste healer?
av asbjørn alveberg, nsf øsTfold

Harry Edwards er kanskje vår tids viktigste healer. Hans engasjement 
og utrettelige arbeide gjorde at healingen fikk fotfeste i både England 
og resten av verden. Hans ydmykhet og evne til å tilnærme seg i stedet 
for å hevde seg vekket tillit.
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ikke kjente til saken fra før. Legen stud-
erte røntgenbildene og hevdet at det 
måtte være et tilfelle av feildiagnostiser-
ing siden det ikke var tegn til tuber- 
kulose. Flere lignende tilfeller fulgte og 
Harrys gode rykte spredte seg raskt.
Under 2. verdenskrig ble han med i 
heimevernet og healet på sårede soldater, 
deriblant sin egen sønn. Huset hans ble 
bombet og kartoteket med alle hans 
fjernhealingsklienter ble ødelagt. Harry 
fortsatte likevel healingen og etter hvert 
tok healingen så mye tid at hans bror 
måtte ta over driften av trykkeriet. 

10 år etter
I 1946 flyttet Harry med sin og sin 
søsters familie til Burrows Lea, et stort 
hus i Shere sydvest for London. Her 
etablerte han “Harry Edwards Healing 
Sanctuary”. Ryktene spredte seg raskt og 
han fikk brev fra de han tidligere hadde 
fjernhealet. Fjernhealingen tok seg raskt 
opp igjen. På det meste mottok han 
10.000 brev per uke. Harry holdt også 
mange offentlige healingdemonstrasjon-
er i inn- og utland. Det som var hans 
varemerke var varmen, humoren og at 
han behandlet alle likt uavhengig av stand 
og rase. 
Harry holdt alltid fast ved at han kun 
var en kanal for healingenergiene. Han 
mente også at healing burde kombineres 

med tradisjonell legebehandling. Han ville 
ikke presse sine meninger på noen og 
oppfordret folk til å se selv og gjøre seg 
opp en mening. Hans ydmykhet og hans 
gode resultater gjorde at han fikk innpass 
hos legestanden, men ikke offentlig. I 
1953 opprettet erkebiskopen en un-
dersøkelseskommisjon for guddommelig 
healing. 

Grunnleggingen av National  
Federation of Spiritual Healers  
i 1954
Et år senere hadde de ennå ikke uttalt 
seg om noe, da tilbød Harry å holde 
en offentlig healingdemonstrasjon med 
representanter fra kirken og legestanden 
til stede. Harry hadde også med mange 
veldokumenterte tilfeller av vellykket 
healing. Demonstrasjonen ble gjennom-
ført i Albert Hall med et publikum på 
nærmere 6000, samt representanter for 
kirken og legestanden. Selv om det var 
helt åpenbart at healingen fungerte ble 
alt avvist og mange tilfeller av vellykket 
healing ble bortforklart med at de ikke 
var relevante for undersøkelsen. 
Harry ga ikke opp. Han var med og 
stiftet NFSH, National Federation of 
Spiritual Healers, samme år. NFSH klarte 
i 1960 å få lovbestemt rett til å heale 
på sykehusene i Storbritannia. Harry 
var president fram til 1973. I 1976 gikk 
Harry over i Åndeverden og etterlot 
seg en betydelig arv i form av opplysning 
og medmenneskelighet. “Harry Edward 
Healing Sanctuary” er fortsatt i drift. 

http://www.harryedwardshealingsanctu-
ary.org.uk/
www.thehealingtrust.org.uk/
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Washington DC-forsøket
av Turid daHlen THofTe

Det kanskje mest eksepsjonelle tilfellet 
av forskning rundt effekten av meditasjon 
og healing skjedde i Washington DC. I 
et forsøk på å gjøre et spirituelt tiltak i 
forbindelse med den svært høye krimi- 
naliteten i Washington DC, bestemte 
4000 utøvere av transcendental medi- 
tasjon fra 62 forskjellige land seg for å 
meditere for å senke kriminaliteten i 
DC. Et uavhengig råd på 27 personer 
skulle overvåke prosjektet. Rådet besto 
av kriminologer og sosiologer fra de 
ledende universitetene, representanter 
fra politi og myndigheter i distriktet. Det 
man ønsket var å måle hvorvidt en stor 
gruppe mennesker ville være i stand til å 
påvirke statistikken over voldelig krimi-
nalitet kun ved hjelp av meditasjon.

Statistikken var bygget på FBIs egne 
definisjoner og var godt dokumentert, og 
omfattet både mord, voldtekt, umotivert 
vold og ran. Man regnet seg også frem til 
nødvendige vitenskapelige vari- 
abler som været; temperatur, fuktighet, 
nedbørsmengde og antall timer sollys, 
de tok hensyn til forandringer i politiets 
anti-kriminalitetsarbeid og forebyggende 
arbeid, tidligere kriminalstatistikk ble 
innhentet og dette ble også sett opp mot 
omliggende byers statistikk.

Hva skjedde når 4000 mediterende  
mennesker mediterte på lavere krimi-
nalitet i Washington DC. Det endelige 
resultatet landet på en nedgang i krimi- 
naliteten på ca 25%!!! Politimesteren i 
DC uttalte forbløffet at han hadde trodd 
det skulle full snøstorm til for å komme i 
nærheten av slike tall.

Intensjon
Healing som virkemiddel har med inten- 
sjon å gjøre. Så også her vil mennesker 
som velger et åpent sinn oppleve bedre 
resultater enn de som er lukket. Men det 
er ikke eksklusivt slik at du er nødt til å 
tro på dette for å få effekt. Det er utallig 
dokumentasjon på healing-mirakler ut-
ført på mennesker med sterk skepsis og 
uttalt motstand. Det er selvsagt vanskelig 
å nekte for det faktum at healing virker 
når du har blitt helt frisk av noe og 
legene klør seg i hodet, men det hjelper 
alltid å velge å ha en åpen holdning for å 
nyte godt av de fantastiske evnene til å 
lege seg selv som menneskekroppen har 
tilgang til.

”mennesker som velger et åpent sinn 
vil oppleve bedre resultater 
enn de som er lukket”

Meditasjon hjelper mot stress, og er et hovedverktøy  innen healing og 
mediumskap. Turid Dahlen Thofte er leder av NSFH og deler  
Washington DC-forsøket med oss. Meditasjon skaper fred og 
kjærlighet, og dette ble her bevist. Skeptikere vil alltid bortforklare, 
men forsøket var stort og forskningsmessig utført. Her er  
Washington-forsøket til inspirasjon:  (Red.)
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Medium, det er fascinerende! Stå på 
plattform, plutselig er det besøk, oi, det 
er akkurat som når vedkommende var 
tilstede på moder jord. Universet vi har 
inni oss er virkelig fascinerende. Bilder, 
filmer og stemmer er så tydelige. Å tolke 
det som kommer er ikke lett. Det er 
viktig å ha et avslappet forhold til det, og 
godta at sånn er det.

Å reise gjennom det åndelige univers er 
fantastisk. Vi har så utrolig mye med oss 
fra tidligere liv. Åndelighet er vel noe alle 
kan oppleve på forskjellige måter, bare 
interessen hadde vært tilstede. Troen på 
at det er noe mer.

Kunne bare mange av de som er opptatt 
av det materielle egoliv, som er redde og 
skeptiske for det ukjente bli litt nys- 
gjerrige, ville mange bli fri fra sin søken 
og misnøye med tilværelsen. Søken vil 
alltid være tilstede, men på et annet plan.

Et medium eller en healer blir av mange 
sett på som en skrulling, hold dere 
unna! Dette har media og kirken etter 
min mening bidratt til. Det er utrolig at 
prester innen Den Norske Kirke er for- 
dømmende, vi er tross alt i 2014. Hvor 
mange ganger har skriften blitt skrevet 
om? Det er det vel ingen som vet med 
sikkerhet. De står på sin store taburett. 
Trodde nå lell at de skulle ha en åpen 
favn, åpen for det åndelige, troen på at 
det er noe mer og vise kjærlighet i  

stedet for å dytte fra seg og være  
dømmende.

Må ta frem Märtha Louise. Tross sin tittel 
står hun på, og tross stormen proklamer-
er hun det hun brenner for og står i sin 
tro. Det er bare og bøye seg, og si takk!
 
Ole Einar Holter, Oslo
Mobil: 913 17 280
Mail: holterole@gmail.com 
www.akanuahealing.com

Noen tanker fra NSFM
Ole Einar Holter er healer, medium og kunstmaler. Han er medlem av 
NSFMs ledelse og Registrert Healer NSFH. Vi gir stafettpinnen til Ole, 
og det er spennende å lese hans filosofi:

Foto:  
Hanne-Camilla 
Paulsen.
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Julen, vintersolverv eller Yule som det 
het, er en gammel norrøn skikk. Feiringen 
starter den lengste natten i året ca. den 
21-22. desember og varer i 12 dager. Den 
feires siden solen snur og det går mot 
lysere tider og dagene blir lengre igjen. 
Vintersolverv kalles også for lysets fødsel 
og er en feiring til ære for solen og dens 
kraft som gjenfødes symbolsk. Den er en 
tid for håp midt under vinterens mørke, 
et håp om at solen igjen skal varme jor-
den og gjøre den fruktbar. I Norge holdt 
man frem til 300-tallet en seremoni til 
ære for fruktbarhetsguden Frei / Frøy på 
denne tid av året.

Vintersolverv er en tid for familie, venner 
og mellommenneskelige forhold, fred, 
kjærlighet, toleranse og glede. Feiringen 
kunne vare i mange dager og derfor var 
også den 24 en viktig dag, hvor det gjerne 
var den store middagen. Julen var også en 
tid da overnaturlige vesener hadde friere 
spillerom enn ellers på grunn av mørket. 
Da søkte de døde tilbake til sitt hjem 
på jorden. Dette er derfor en fin tid å 
minnes våre kjære som har gått bort.

Store bål ble tent for å feire solens 
tilbakekomst. Å legge julekubben, en stor 
kubbe eller rot, på peisen er fremdeles 
en skikk som holdes i hevd noen steder 
i Norge. Dette er det siste sporet etter 
denne skikken med bål. Juletreet stam-
mer mest sannsynligvis fra druidenes 
hellige eiketre som ble brent på bålet 
denne natten og tradisjonen med å 
ta eviggrønne planter inn i huset er 
dermed en skikk for å symbolisere solens 
udødelighet. De første skriftlige kilder for 

juletreet i Europa stammer fra Bayern i 
Tyskland på 1500-tallet, der håndverkere 
satte dem på arbeidsplassene sine og 
pyntet dem med nøtter, kaker og godteri-
er. Juletreet nådde Norge i 1822.

Symbolikk
Julen er en av de sterkeste tidene for å 
ha kontakt med de døde siden vi har god 
tid, en fin stemning og en mørk tid. Medi-
umskap, å snakke med de døde, egner seg 
best når det er litt mørkt rundt oss. Da 
er det større muligheter for at åndene 
komme gjennom.

Som spiritualister feirer vi ikke Jesus. Vi 
ser på ham som en profet, som  
Muhammed og andre profeter. Jesus var 
svært utviklet som person, derfor ser vi 
på ham som en stor healer og et stort 
medium, men for oss har han ikke noe 
med vår jul å gjøre. Vi mener at Gud elsk-
er alle sine barn like mye. Derfor anser vi 
ham ikke som en guddom.

For spiritualister betyr julens symboler 
noe annet enn for de kristene. Stjernen 
i treet symboliserer solen som skal 
komme tilbake. Glitteret er dens stråler. 
Kulene er symboler på universet og 
planetene, og lysene i treet er stjernene 
på himmelen. Selve treet er jordens og 
fruktbarhetens symbol. Den eviggrønne 
planten minner oss om sommer og det 
som gir liv. Å ha tente lys i stuen, gjør vi 
for å feire solen og for å hedre de som 
er ”gått over”.

Historie
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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.

Landsmøtet i NST Norsk Spiri- 
tualistisk Trossamfunn vil foregå 
på Haraldsheim onsdag 25. feb-
ruar kl. 20.00. 

Landsmøtet i NSF Norsk Spiri- 
tualist Forening vil foregå på 
Haraldsheim onsdag 18. mars  
kl. 20.00. 

Landsmøtet i NSFH Norsk 
Spiritualist Forening Healer- 
forbund er på Haraldsheim  
onsdag 18. mars kl. 20.45. 

Adresse for alle:  
Oslo Vandrerhjem Haraldsheim,  
Haraldsheimveien 4, 0587 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 tre uker før lands-
møtet. 

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

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

Informasjon om landsmøter 2015
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✽ lokalnytt

Oslo

Høsten (2014) flyttet vi de aller fleste 
aktiviteter til Haraldsheim på Grefsen. 
Samtidig gjorde vi også en del endringer 
på vårt “mer tradisjonelle” program fra 
onsdagskveldene på Bolteløkka. Våre 
messer/møter ble mer sammensveiset 
da vi innførte både healing- og medium-
skap på samme kveld, noen ganger også 
foredag men da hver 14. dag. På  ons- 
dagene mellom disse kveldene, avholdt vi 
både minikurs og studentkvelder.

Dette har for de aller fleste blitt opp- 
fattet som en forbedring og gjort 
kveldene mer innholdsrike. Vi vil  
videreføre mesteparten av dette i vårens 

program for 2015. Vi vil da også  
vektlegge foredragsholdere som kan gi 
oss inspirasjon og kanskje andre innfalls-
vinkler på spiritualisme. Tilbakemeld- 
ingene vi har fått ellers fra de som har 
kommet på våre møter på Haraldsheim, 
er at parkering med bil nå er enkelt. 
Parkeringsproblemer er en saga blott! 
Det setter mange pris på. Vi vil takke alle 
som har stilt opp for oss denne høsten, 
alle som har kommet for se og høre oss, 
og ønsker velkommen til vårprogrammet 
for 2015. 

NSFH/NSF/NST/NSFM

Haraldsheim - vår nye heim
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Stavanger
NSF Stavanger har hatt sine faste møter 
denne høsten i Bekkefaret Bydelshus. Vi 
opplever at flere og flere blir oppmerk-
somme på at Norsk Spiritualist Forening 
har fått en egen avdeling i Stavanger. 
Noen finner oss på nettet eller ser 
annonsen i avisen, mens andre hører om 
oss gjennom “jungeltelegrafen”. Det  
dukker opp stadig nye på møtene og 
noen tar kontakt på mail.

NSF Stavanger deltok på Alternativ- 
messen i september. Vi fikk mange 
besøkende og også noen nye med- 
lemmer. Signe Sandvig kom fra Oslo 
og flere lokale medlemmer tok del i 
informasjonsarbeidet, samt healing og 
readinger. 

Når vi nå går inn i et nytt år, så har vi 
planlagt et spennende vår-program. I 
tillegg til det faste programmet med 
filosofi og medium eller healing, så vil det 
være foredrag med ulike temaer som vi 
tror vil interessere mange. Programmet 
finner du her i Spiritualisten og på  
www.spiritualist.no/aktiviteter.
I foreningen har vi nå fått flere godkjente 
healere som stiller villig opp på healing-
kveldene. Men vi har for få plattform- 
medium. Derfor blir det til våren satt i 
gang tre kurshelger i mediumskap. De 
skal ledes av Manuela Johansen og  
André Kirsebom. Mellom kurshelgene 
vil det gå mediumsirkler slik at deltak-
erne kan få praktisere det de har lært. Vi 
håper det vil føre til sertifisering av nye 
plattform-medium.
Interessen for mediumskap er voksende i 
Stavanger. I august var 8 stykker fra  
Stavanger-området på kurs ved det 

berømte Arthur Findlay College i England 
og det blir ikke siste gangen.

Det har vært endringer i lokalledelsen, 
og vi vil takke Anne Khan for innsatsen. 
Nye i ledelsen er Gunn-Berit Haukebøe 
og Aud-Marie Fuglestad, og undertegnede 
har avløst Linn Jansen i ledervervet.

Vi ønsker alle et riktig Godt Nyttår og 
velkommen til møtene på Bekkefaret 
Bydelshus.

Grete Plener
Leder for NSF Stavanger

Fra standen til NSF Stavanger  
på Alternativmessen: 
Fra venstre: Gunn-Berit Haukebøe, Grete Plener 
og Mary Høvring
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Østfold
Vi i NSF Østfold har nå bodd oss godt 
inn i de nye lokalene hos Sarpsborg 
Scene og trives godt med det. Denne 
høsten har vi hatt et litt annerledes 
program enn vi har hatt tidligere. Vi har 
tidligere hatt enten medium- eller  
healingdemonstrasjon fra scenen. Denne 
høsten har vi kombinert dette. Etter 
demonstrasjonen har vi tilbudt   
individuelle healinger og readinger i 
salen.  Vi har også hatt  individuelle 
healinger i salen samtidig som det har 
vært demonstrasjon fra scenen.  Dette 
har vi fått positive tilbakemeldinger på og 
vil fortsette med dette også neste år. 

Takk til Manuela Johansen, Signe Sandvig, 
Dag J.  Steen, Gunn Marie Krafoss, André 
Kirsebom og Asbjørn Alveberg som har 
gitt oss flotte medium- og healing- 
demonstrasjoner dette halvåret og ikke 
minst fine filosofier.

 Vi er så heldige å ha vår egen heal-
inglærer i Østfold.  Asbjørn Alveberg har 
denne høsten holdt kurs og ut i fra det 
han skriver under, har det vært en fantas-
tisk reise......med en herlig gjeng.

For NSFØ
Lise Lunde Abrahamsen
 

Healingkurs i Østfold
NSF har stort fokus på å lære bort og 
sikre kvaliteten blant medium og healere. 
Mediumkurs har blitt holdt i Østfold i 
flere år, men i høst hadde vi også heal-
ingkurs her i Sarpsborg. Diplomkurs i 
Holistisk Healing har en fin kombinasjon 
av praktiske oppgaver og teori som er 

rettet mot de som ønsker å lære om 
healing. Her kreves ingen forkunnskaper 
og alle er hjertelig velkommen.

Denne gangen var vi en liten gruppe. 
Vi hadde mange øvelser helt fra det 
å kjenne på energien til å gi og motta 
healing på forskjellige måter. Selv om 
flere hadde holdt på med healing en 
stund fikk de også oppleve mye nytt ved 
de forskjellige øvelsene. Det er alltid 
spennende med deltakere med forskjel-
lige erfaringer. Vi har alle noe å lære av 
hverandre. Teorien er omfattende, men 
med deltakere som har erfaring fra om-
sorgsyrker ble det mange spennende og 
lærerike diskusjoner om håndtering av 
mennesker og etiske problemstillinger.

Det ble en herlig blanding av latter og 
alvor. Det er greit med humor, når man 
kommer inn på temaer som lovverk 
og markedsføring. Det var vemodig å 
ta farvel med alle sammen, men vi har 
snakket om å få til et forum for healere i 
Østfold der vi kan møtes og utveksle er-
faringer. Da møtes vi jo igjen. Gratulerer 
til alle med overstått kurs og gratulerer 
til nye Godkjente Healere i NSFH.

Spirituelle hilsener,
Asbjørn Alveberg
Tel: 951 60 475
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Bergen
Når vi nå avslutter vår virksomhet i 
2014, er det tid for å skrive noen ord 
til bladet Spiritualisten. Denne gangen 
vil jeg skrive noen ord om sesongens 
siste kveld. Det er blitt en tradisjon at 
vi samler flere av de flotte utøverne 
innen såkalt «alternativ» tenkning/
utøvelse i Bergen denne kvelden. Noen 
er medlemmer hos oss, andre ikke. 
Sammen skaper vi en spennende og 
morsom kveld der våre medlemmer 
og andre interesserte får anledning til å 
utforske hva som finnes i byen vår innen 
åndelighet. Vi byr også på kaffe, te og 
kaker og muligheten til å dele bord med 
likesinnede.

For meg som spiritualist, føles det riktig 
at vi uansett ståsted kan møtes og 
samarbeide i gjensidig respekt for å gi de 
fremmøtte en flott åndelig opplevelse. 
Jeg vil takke de fremmøtte utøverne for 
samarbeidet og tilliten.

En del av våre medlemmer forteller at 
de ikke får epost om kveldene våre leng-
er. Det vil vi prøve å ordne i 2015, men 
jeg vil be dere følge med på vår nettside 
og på vår facebookside for oppdatert 
program. På gjensyn til dere alle i 2015 
for et variert og spennende halvår.

Hilsen Kjersti Ørn
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Kurs i hele landet

✽ kurs våren 2015

3 Gratiskvelder:  
Introduksjon til mediumskap og 
healing.
Er du nysgjerrig på mediumskap 
eller healing?  
Har du lyst til å utvikle dine 
evner? 

Kurs Mediumskap. For begynnere og de 
som kan litt. Onsdag 7. januar  
kl. 18.00 - 20.30 Sørkedalsveien 74 B, 
0377 Oslo. Lærer: André Kirsebom.  
901 22 280 Påmelding ved  
e-post til mail@spiritualist.no

Kurs Mediumskap. For begynnere og de 
som kan litt. Mandag 12. januar  
kl.18.00 - 20.00. Unity Senteret,  
Møllergata 23, Oslo. Lærer: Anne Fehn. 
For mer informasjon: anne.fehn@live.no 
eller mobil 976 89 592

Kurs Healing. For begynnere og de som 
kan litt. Tirsdag 13. januar kl. 18.00 - 20.00 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo. Lærere: 
André Kirsebom. 90 12 22 80. Påmelding 
ved e-post til mail@spiritualist.no

Mediumskap og Kanalisering: 
Weekender i Oslo, Moss,  
Stavanger og Trondheim: 

For begynnere og videregående.
Etter kurset skal deltakeren kunne linke 
med spirit. Kunne få bevis fra åndeverden 
og kunne gi en beskjed. Teori om ånde-

verden og hvordan den fungerer. Linking 
med spirit/ånder. Kanalisering og sittinger. 
For alle kurs er det mer informasjon om 
tider, steder og kostnader på vår  
hjemmeside www.spiritualist.no

Healingkurs i Oslo,  
Sarpsborg og Trondheim: 

Diplomkurs Holistisk healing – inklusive 
etikk til VEKS standard, 40 timers week-
endkurs for begynnere og de som kan 
noe. Vi tilbyr healingkurs der du kan bli 
godkjent healer. Kurs godkjent av  
myndigheter gjør at du kan slippe å 
betale MVA på din healing. Vi arrangerer 
også videregående healingkurs. 
Kurset kan også arrangeres andre steder 
i landet, ta kontakt. For alle kurs er det 
mer informasjon om tider, steder og 
kostnader på vår hjemmeside  
www.spiritualist.no

Kveldskurs i Mediumskap:

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 kl. 18.00 - 21.00. Kursstart: 
Mandag 19. januar.
Kursansvarlig: Anne Fehn.   
Pris: Kr. 4.100,-.  
Medlemmer kr 3.800,-.
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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 20. januar.
Sted Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom og  
lærer Signe Sandvig.
Pris: Kr. 4.600,-.  
Medlemmer kr. 4.200,-.

Trinn 3: Avansert kurs i mentalt 
mediumskap
Dette praktiske kurset er beregnet på de 
som har erfaring med å kanalisere. 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. 
Går over 15 torsdager hver kveld  
kl. 18.00 - 22.00.  
Kursstart: 22. januar. 
Sted: Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr 4.800,-.  
Medlemmer kr 4.400,-.
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✽ aktivitetskalender våren 2015

Dato	 Aktivitet	 Foredrag/stud.	 Filosofi

7. jan. Mediumskap Gratis Minikurs for Ingen 
 kurskveld å få inn nye folk  

14. jan. Åndelig kveld Signe Sandvig,   
  Ida Nygaard og   
  Anita Adele Hege

21. jan Navnedag Manuela Signe Sandvig om  
   om Marcello André

28. jan. Åndelig kveld Maria Meisfjord,  
  Anita O. J. Strand,   
  Margaret Øverby Hege

4. feb. Navnedag Workshop om  
 Jeanette Elisabeth åndelighet og  
 Bache forholdet til  
  vitenskap av  
  Marie Holm Marie

11. feb. Åndelig kveld Jennifer McKensy +   
   Manuela Johansen.  
  Farge og medium Marie

18. feb. Healingmandag Healing og Kreft-  
  foredrag og dem  
   m/André Kirsebom Bjørg

25. feb. Åndelig kveld og Jan Erik Hansen,  
 Landsmøte NST André Kirsebom og    
  Laila Ranvik Ranveig 

4. mars Foredrag og Pamela Fornell om,  
 meditasjon Søstrene Fox, 1 t. Pamela

Oslo
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Dato	 Aktivitet	 Foredrag/stud.	 Filosofi

11. mars. Åndelig kveld André Kirsebom,  
  Manuela Johansen og   
  Maria Meisfjord  Maja

18. mars Psykodrama 1 t. Landsmøte  
 m/Therese Sand og NSF og NSFH  
 Arne Husjord  Bjørg 

25. mars Åndelig kveld Laila Ranvik,  
  Odd Arne Hagen og   
  Pamela Fornell Pamela

1. april Påske Stengt 

8. april Åndelig kveld Anita Adele,  
  Ida Nygaard og  
  Signe Sandvig Maja

15. april Studentkveld Med Anne Fehn  
  og studenter Hege

22. april Åndelig kveld Pamela Fornell,  
  Kristin Norenberg og  
  Margaret Øverby Manuela

29. april Foredrag og Roar Krogshus.  
 meditasjon Foredrag Livet  
  etter livet Anne Fehn

6. mai Åndelig kveld Camilla Johansen,  
  Anne Fehn og  
  Odd Arne Hagen Ranveig

13. mai Foredrag om Med André Kirsebom.  
 Meditasjon Tema kommer. André

20. mai Åndelig kveld Anita O. J. Strand og  
  Anne Fehn Bjørg

27. mai Studentkveld Med André Kirsebom  
  og studenter André

3. juni Åndelig kveld Camilla Johansen,  
  Turid Kalset og  
  Manuela Johansen Manuela
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Bergen

Stavanger

Dato Aktivitet Aktører

21. januar Mediumkveld Mona Burås og Kjersti Ørn

18. februar Åndelig kveld Hege Heia som er prestestudent i NSFT

25. februar Samarbeidskveld ”Good Heart People” og Kevin Locke

11. mars Mediumkveld.  Mer info kommer siden

8. april Mediumkveld Penny Francis og Kjersti Ørn

20. mai Mediumkveld Christian Viborg

3. juni Healingkveld 

Dato Aktivitet Aktører

28. januar Kjente healere André Kirsebom

25. feb. Anne Fehn Per Kaupang forteller om erfaringer 
  med å delta i TV-programmet 
  Jakten på den 6. sans

25 mars Anne Khan Foredrag ved Ann Kristin Espejord 
  om John of God i Brasil

6. mai Marceollo Haugen’s liv, 
 praksis og filosofi Signe Sandvig

17. juni Heling og mediumskap Ida Nygaard

Østfold
Dato Aktivitet Aktører

3. feb. Medium/healing 

3. mars  Medium-/ 
 healingkveld André Kirsebom

14. april Medium-/ 
 healingkveld Signe og Anita

5. mai Medium-/ 
 healingkveld 

16. juni Medium-/healingkveld 
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Lena opplevde en åndelig oppvåkning ved 
trettifem års alder. Da gikk hennes far bort, 
og ”den andre verdenen” åpnet seg for 
henne nærmest over natten. Hun drev egen 
frisørsalong og var gift med to sønner. Grad-
vis gikk hun over til å arbeide som medium 
på heltid, og hun ønsker å hjelpe andre ved 
medial veiledning og healing. Fortolkning av 
fornemmelser og utvikling av spirituelle evner 
er en egen kunst. Her er noen smakebiter 
fra ”Åndenes stemme”… en spennende og 
inspirerende bok! 

TV-stjerne, kunstnerinne og  
medium
Hennes første jobb på TV var ”Förnimmelse 
av mord” i 2000. TVNorge lagde serien 
”Fornemmelse for mord” et par år senere, 
og Lena medvirket i begge  i tre-fire år. 
Fra 2005 var hun med i den norske serien 
”Åndenes makt”, og fra 2006 medvirket hun 
i den svenske serien ”Det okända”. Program-
mene dreide seg om uoppklarte mord- og 
forsvinningsaker samt hjemsøkte hus. Hun 
fikk iblant en gjenstand fra avdøde eller et 
fotografi og kunne fortelle TV-seerne hva som 
hadde skjedd. Hennes dyktighet og utstråling 
gjorde henne berømt, og hun var program-
leder i  det svenske TV-programmet ”En natt 
på slottet” i 2014. Til daglig arbeider hun 
som medium, holder kurs, er forfatterinne 
og kunstmalerinne. Hun maler oljemalerier 
av bildene hun kanaliserer ned fra universet. 
Der opplever hun en lys og vakker åndelig 
verden med en utrolig stor fargeskala. Alt er 
spennende og  landskapene er fascinerende 
med ulike dimensjoner, åndevesener og dyr. 
Lena arbeider daglig både i den jordiske og 
den åndelige verden, og hennes klienter ønsk-
er veiledning angående sitt liv og sin fremtid. 
Mange som føler seg utrygge i tilværelsen og 

er bekymret får hjelp hos Lena. Det er fasci-
nerende å se et medium arbeide på TV, men å 
få budskap direkte fra universet gir fantastisk 
hjelp og støtte. 

Utvikling, meditasjon og læring
Lena forteller om hvordan man kan utvikle 
egne mediale evner. Det er grunnleggende 
å ha tillit til universets høyere intelligens, 
og hvis du er åpen og mottakelig kommer 
åndeverden til deg. Meditasjon åpner deg 
opp på det åndelige planet, og myk, avslappet 
musikk kan bidra til avspenning. Det er viktig 
at du har positive tanker om hva du vil oppnå, 
for negative tanker blokkerer energien. Å 
lese, bruke læringsmedier og gå mediumkurs 
vil hjelpe deg i utviklingen, og du vil lære å 
tolke og forstå universets budskap i form av 
bilder, følelser og indre budskap. Du kan få 
en ny dimensjon i livet, som speiler deg selv i 
en annen dimensjon og bevissthet. Lena kan 
oppleves på Youtube og www.faithcure.com, 
og ”Åndenes stemme” kan lånes hos Moss 
bibliotek, Deichmanske Bibliotek og NSFs 
bibliotek i Oslo samt Stavanger bibliotek.   

“All åndelig kontakt er kommunikasjon, uansett 
om det skjer i form av en drøm, et bilde eller en 
følelse som kommer til oss” 

Lena Ranehag

Lena Ranehags bok “Åndenes stemme” 

av Hanne-Camilla Paulsen (red.)

Schibsted Forlag har 
gitt NSFs bibliotek 
to eksemplarer 
av”Åndenes stemme”.

Det svenske mediumet Lena forteller om sine astralreiser til høyere og spenn- 
ende dimensjoner. På disse reisene har hun møtt ånder og guider, og hun 
har sett lyse landskap med vakre, skimrende farger. Hun har medvirket i fem 
TV-programmer i Norge og Sverige fra 2000 til 2014. Hun er en bro mellom 
verdenene, og hun viser leserne hvordan man kan utvikle egne mediale evner. 



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.


