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Lederens kommentar 

Denne sommeren har vi flere 
bookinger på seremonier enn 
noen gang tidligere. Ved siden av 
navnedager og konfirmasjoner er 
det booket 10 vielser denne  
sommeren. Det er dobbelt så 
mange som tidligere år. Vi er svært 
stolte over våre seremonier siden 
de er meget vakre, og nå virk-
er det som folk virkelig har fått 
øynene opp for dette. Ofte hol-
des våre seremonier ute, men vi 
har dem mange steder. I kapeller, 
forsamlingslokaler og på restau-
ranter. Det blir alltid en fin og 
hyggelig ramme rundt dem. Noe 
som folk setter pris på er at de 
har større frihet til å påvirke sin 
egen seremoni hos oss. Til som-
meren skal vi også ha den andre 
homofile vielsen hos oss. Vi synes 
det er hyggelig å kunne hjelpe de 

som ellers har problemer med å 
få gjennomført dette i den norske 
kirken. Vi har noen i utdannelse 
som spirituell prest, men vi søk-
er flere som ønsker å ta denne 
utdannelsen. Så har du lyst, er det 
bare å ta kontakt. 

Undervisning er meget viktig. Vi vil 
ikke få bedre medium og healere 
enn det vi klarere å utdanne. I den 
forbindelse ønsker vi oss i NSF 
og NSFH flere som tar vår lære-
rutdannelse og blir lærer innen 
healing og mediumskap. Dette 
gjelder spesielt utenfor Oslo. Så 
ønsker du å være lærer hjelper vi 
deg gjerne. 

Ønsker dere alle en riktig god og 
spirituell sommer. 

Nå tar det av!

André Kirsebom
Leder
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Medium, kvalitet og bevis 
Under en demonstrasjon kan du oppleve at et 
medium ramser opp ti av dine avdøde  
familiemedlemmer med navn, hvem de er i 
forhold til deg og deres personligheter. Et  
annet medium kan tegne de som har gått 
bort, og ennå et annet kan gi deg regi- 
streringsnummeret på din avdøde manns bil, 
hvilket er et kraftig bevis på at han var der.  
Siden noen av verdens beste medium jobber 
på skolen er det et svært inspirerende lære- 
sted. Du kan utvikle dine evner som medium 
innen transe, healing, spirituell kunst og mye, 
mye mer. Kursene er intensive og med en 
blanding av teori og praksis. 

Internasjonalt og sosialt
Stansted Hall er en internatskole og du både 
bor og spiser på stedet. Colleget er åpent 
hele året og har en kapasitet på opp til 
hundre personer. Det går ofte flere kurs på 
colleget samtidig, noe som gjør at du kan  
treffe mange hyggelige mennesker. Alle som 
kommer dit har samme interesse og er 
således like interessante. Det kommer flest 
studenter fra England, men også mange fra 
Nederland, Sveits og Skandinavia.

Du kan møte mennesker fra hele verden, også 
noen helt fra Australia, Japan og USA. Man 

treffer mange forskjellige studenter, som en 
anti-terror politimann fra Irland med deltids-
jobb som healer, eller en kvinnelig kursholder 
innen ledelse fra Tyskland. Selv om det er 
mange som studerer der er det i  
gjennomsnitt ikke mer enn 15 studenter per 
lærer. Dette sikrer kvaliteten på det du lærer. 
Alle får prøvd seg, og alle blir tatt  
hensyn til i forhold til hvor gode de er. 

Spiritualists’ National Union
Skolen er kanskje den beste i verden! Den er 
drevet av Spiritualists’ National Union (SNU) 
som er den største spirituelle organisasjonen 
i England. SNU har en fartstid på over hundre 
år, og har på den tid klart å bygge opp en 
betydelig kompetanse innen Spiritualisme. I og 

Stansted Hall 
Det spirituelle Mekka
SAKSET FRA ANDRÉ KIRSEBOMS ARTIKKEL ”STANSTED HALL” (RED.)

Nærmere Galtvort kommer du ikke i den virkelige verden!  
Arthur Findlay College, eller Stansted Hall som stedet også heter, ligger 
litt nord for London. Det er et stort college for de som ønsker å trene 
opp sine spirituelle evner. Tryllestaver finner du ikke her, men til gjen- 
gjeld kan du se demonstrasjoner av kraftfull healing, og oppleve medium 
som kommuniserer med de på den andre siden omtrent som om de 
skulle hatt en vanlig samtale. 
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med at Stanstead Hall har vært et senter for 
spiritualisme i lang tid er det lett å kanalisere 
der. Man kan føle et spirituelt nærvær bare 
man kommer inn i colleget. 

Selve bygningen er et gammelt herskapshus, 
donert av spiritualisten og forfatteren Arthur 
Findlay til SNU. Huset er holdt i en meget 
elegant eldre stil og har mange fine møbler 
i de store hallene. Her finner du malerier, 
sesjelonger og flott utskårede skap.  I annen 
etasje kan du også finne et spiritualistisk 
museum.  Soverommene er derimot enkle, og 
så langt har jeg ikke sett husets TV benyttet 
en eneste gang. Er man der har man fri fra 
en hektisk verden utenfor. I den store parken 
rundt bygningen kan du finne en mengde 
forskjellige trær og busker, hvor du kan finne 
fred om du ønsker det. 

Spiritualismen er en meget åpen religion som 
i dag er en av de mest besøkte i England. Det 
finnes rundt tusen spiritualistiske kirker på 
de britiske øyene, hvorav de fleste er under 
paraplyorganisasjonen SNU. Hver uke har de 
både gudstjenester med kanalisering og gratis 
healing: www.snu.org.uk.

Praktisk informasjon
Kursene er fra weekendkurs og opp til 7 
dagers kurs. For et 7 dagers kurs med bo, mat 

og drikke betaler man cirka £ 6-700, som er 
ganske rimelig. Nettsiden er meget informativ:  
www.arthurfindlaycollege.org.  
Kursdagene starter med frokost kl 8 og  
slutter normalt kl 21. Er du nybegynner 
lønner det seg å starte med enkelt kurs i 
mediumskap, eller det man kaller Awareness 
der man får mange spirituelle smakebiter.  

Colleget serverer typisk engelsk mat. Kles- 
stilen er vanlige hverdagsklær, men det er 
hyggelig å ha med et litt fint antrekk. Det er 
to bokhandler på eiendommen, og colleget 
har også en hyggelig bar for sosialt samvær 
på kveldene. Tirsdager kan man få healing i 
healingsenteret som er på stedet. Ofte tilbys 
rimelig kanalisering til kursdeltakerne av- 
hengig av kursene. Hver onsdag og søndag er 
det spirituelle sammenkomster i et kapell der 
lærerne kanaliserer for publikum. 

Arthur Findlay College ligger fem minutter 
med taxi fra Stansted flyplass. Ryanair kan 
man ofte booke for under en tusenlapp. Tog 
fra flyplassen inn til London tar en time om 
man vil inn til sentrum. Det tar 15 -20  
minutter å spasere til nærmeste landsby med 
puber, butikker og minibank.

”Har man først vært der en gang, er det lett å bli 
hekta og dra tilbake på mer spesialiserte kurs”
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Profilinterv
ju

- Har du lyst til å fortelle om tidlige 
spirituelle opplevelser? 
- Jeg kan ikke huske noe spesielt fra barn- 
dommen, men jeg var livredd for å være 
hjemme alene og opplevde nok et nærvær. 
Intuisjonen var viktig for meg, selv om jeg ikke 
stolte på den før jeg ble voksen. I dag vet jeg 
at jeg har hatt en guide fra jeg ble født, og at 
mange opplevelser har vært knyttet til han.

- Hvorfor begynte du å utvikle deg 
til medium? 
- Det var en langsom og gradvis prosess, som 
begynte med interesse for underbevissthet 
og drømmeanalyse, psykologiske spørsmål 
og astrologi. Da jeg begynte på Anne Fehns 
begynnerkurs i mediumskap, føltes det riktig. 
Veien gikk videre gjennom NSFs kursrekke 
og mange ukeskurs på Arthur Findlay College. 
Man blir aldri utlært, så jeg er tre uker i året 
på medium- og transekurs på Stansted Hall. 

I år er det fire. Jeg løftes videre i et stadig 
dypere alvor, men også med glede.

HJELPER TO VERDENER
- Hvilket formål har du med healing 
og mediumskap? 
- Formålet er å hjelpe mennesker og stå til 
tjeneste for åndeverdenen. Som medium 
bringer vi bevis for at de avdøde er med oss 
fra en dimensjon vi ikke ser og hører.  
Det er betydningsfullt for mange å få  
bekreftelse gjennom «besøk», og for ånde-
verdenen å bringe trøst og oppmuntring 
til vår fysiske verden. I healingen er det et 
åpenbart formål å hjelpe de som har behov 
for det. Den healende energien er en gave og 
velsignelse, og kraften skal brukes til beste for 
menneskene. Hver gang jeg tar i bruk medi-
um- eller healingevnene gjør jeg  
nye erfaringer og utvikles. Det er også et 
formål. 

Signe Sandvig -  
krystallklar, driftig og ryddig
”Det er jo bare kjærlighet på den andre siden”. Signe på Haraldsheim 

TeksT: Hanne-Camilla Paulsen (Red.) 
FoTo: ingvild Bøe kasPeRsen

Signe er adjunkt med fem fag fra Universitetet i Oslo og norsklærer for 
minoritetsspråklige i Ski. Hun har samboer og en sønn, og fritiden brukes til 
spiritualismen. Hun er sertifisert medium i NSF, kanaliserer ofte på plattform 
og er lærer på NSFs mediumkurs for viderekomne. I tillegg er hun utdannet 
Reconnective Healer og går på kurs i England tre ganger i året. Hun kana-
liserer presist og har mye energi, er saklig og dyktig i organisasjonsarbeid og 
med en sunn utstråling. Omsorg, orden og system er nøkkelordene. Hun er 
en god lagspiller og pålitelig som et sveitsisk ur. Her har vi Signe:  
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LÆRING OG UTVIKLING
- Kan healing hjelpe med  
problemløsing? 
- Meningen med livet er å lære. Vi gjør valg og 
erfaringer som bringer oss videre i vår sjels 
utvikling. Derfor tror jeg ikke det finnes noen 
quick-fix når livet krongler seg til. Men  
inspirasjon kan man få, guidene snakker til oss 
gjennom intuisjonen og hjelper oss å se  
løsninger og forstå sammenhenger. Så må vi 
selv foreta valg. Mange føler de får nærmere 
kontakt med «de som inspirerer» via medi-
tasjon. 

- Kan du anbefale noen  
meditasjonøvelser?
 - Alle burde finne tid til daglig meditasjon. En-
hver guidet meditasjon er bra for å «trene», 
og man kan bruke CD eller YouTube. Selv 
velger jeg ofte å bare tømme hodet og kjenne 
på energiene som kommer. «Sit for spirit», 
som de sier i England. Det viktigste er å stilne 
hverdagstankene og være til stede i ener-
gien. Det finnes et virtuelt klasserom drevet 
av SNUI, en underavdeling av Spiritualist 
National Union i Storbritannia. Innmelding via 
www.snui.org. Da trenger man kun passord, 
øretelefoner med mikrofon og brukbart 
engelsk, så er man i klasserommet! Det er et 
veldig godt tilbud!

NÆRBILDER AV SIGNE
- Har du lyst til å fortelle om ditt 
privatliv?  
- Utover spiritualismen er det lite tid til  
hobbyer. Jeg er norsklærer for  
minoritetsspråklige og elsker jobben min! Jeg 
har en samboer, en erklært skeptiker. Men 
med gjensidig respekt er det uproblematisk at 
vi bekjenner oss til hver vår verden. Sønnen 
vår har flyttet ut, men der har jeg en med-
sammensvoren. 

- Har du andre spirituelle  
interesser? 
- Jeg har begynt på teoristudiet i mediumskap 
og public speaking ved Arthur Findlay College. 
En kveld i uka går jeg på sirkel, og ofte er det 
plattformarbeid. Jeg er også foredragsholder 
om Marcello Haugen. I tillegg underviser jeg 
i mediumskap på videregående nivå i Oslo to 
kvelder i måneden. Ved siden av er jeg opptatt 
av transe, en passiv form for mediumskap der 
man setter seg selv så langt til side som mulig 
for en dypere blanding med ånden. Etter litt 
trening snakker ånden gjennom mediumet. 
Det er fascinerende å motta budskap fra 
åndeverdenen så direkte.

- Til slutt har du kanskje noe mer  
på hjertet? 
- Et nøkkelord i mediumskap er tålmodighet. 
Åndeverdenen trenger tid til å finne ut 
hvordan du fungerer som medium, og du 
trenger tid for å utvikle arbeidet. Vær også 
bevisst på tillit til åndeverdenen og deg 
selv. Du kan! Et annet sentralt ord i livet 
mitt er takknemlighet, for at jeg lever i et 
velstandssamfunn, får utvikles som medium, 
har jernhelse og et ukomplisert liv med mye 
kjærlighet og inspirasjon som jeg får og gir. 

”Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens  
prinsipp” 
Signes yndlingssitat fra Marcello Haugen 

Signe Sandvig, Ski
Epost: happysigne@yahoo.com
www.signesandvig.no

Bruk din intuisjon! Den er språksenteret for 
veiledning fra åndeverdenen.
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✽ våre pionerer

Victoria Helen Mac Farlane ble født i  
Callander i Skottland den 25. november 1897. 
Helen var en typisk guttejente som også 
hadde kontakt med døde mennesker og gikk 
under kallenavnet - Hellish Nell. 

Tolv barn, hovedforsørger og  
selvlært medium 
Helen  var datteren til en skiferarbeider og 
hadde en personlig kristen mor. Som mange 
av sine keltiske landsmenn strevde også Helen 
med å tjene til livets opphold. Lettere ble det 
ikke da hun ble gravid som 16-åring og måtte 
forlate byen sin  i vanære, til Dundee. Hun 
giftet seg som 20-åring med Henry Duncan, 
en skadet krigsveteran fra 1. verdenskrig. 
Helen hadde 12 svangerskap, men bare 6 av 
barna overlevde. For å underholde stor- 
familien og en ufør ektemann, arbeidet  
Helen Duncan på en blekefabrikk på dagen. På 
kveldene og natten drev hun med husarbeid 
og spirituelt arbeid.

Helen hadde en sjelden evne innen  
mediumskap og  opererte som synsk i transe. 
Denne verdifulle gaven ga trøst til tusenvis av 
mennesker, men kostet henne til slutt hennes 
jordiske liv. Hun var både elsket og hatet for 
sine evner. Kritikerne stod i rekke for å slakte 

henne, mens tilhengerne støtter henne den 
dag  i dag.  

Berømt medium under  
2. Verdenskrig
Helen Duncan hadde sin storhetstid og sitt 
fall under 2. Verdenskrig. Hun turnerte i 
Storbritannia og holdt seanser. Helen veide 
127 kg og gjorde litt av et inntrykk. Hun  
bannet som en bryggesjauer, dampet  
sigaretter og drakk whisky som en mann.

Under en seanse i mai 1941 kunne guiden til 
Helen – Albert Stewart - fortelle at det hadde 
gått ned et stort krigsskip. Brigadér Roy 
Firebrace var tilstede under denne seansen 
og ringte admiralitetet for å sjekke. Dette ble 
benektet. Men han fikk senere på dagen vite 
at det likevel var et faktum at HMS Hood 
hadde sunket. Hendelsen har blitt gjenfortalt 
av Roys datter i et intervju som ligger på 
youtube.

Hekseforfølgelse, fengsel og  
Winston Churchills hjelp
Mange av hennes sittinger fant sted i private 
hjem, ved havnen til den Britiske kongelige 
Marine.  19. januar 1944, ble det gjennomført 
en politirazzia i huset der Helen holdt en 

Nina-Merete Flater er sertifisert medium i NSFM, godkjent 
Healer i NSFH og prestestudent i NST. Hun bor i Sarpsborg 
og arbeider som Intensivsykepleier. Nina er Mediumansvarlig 
i NSF Avdeling Østfold, og medeier i Sarona Spirituelle Senter. 
Nina har tre barn (13,12 og 7 år) og gifter seg med samboer 
Asbjørn Alveberg 29. august. (Red.)

Helen Duncan 1897-1956
av nina-meReTe FlaTeR
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seanse. Politiet prøvde å gripe etter ekto- 
plasma, men spirit var for rask. Helen Duncan 
og tre av hennes uskyldige sittere ble anklaget. 
Myndighetene så denne saken som alvorlig 
og anklaget henne etter hekseparagrafen fra 
1735. Hekseparagrafen forbød noen å påstå 
at de var en heks eller hadde slike egenskaper. 
Med dette kunne hun anklages foran en jury 
og få en dom som innebar fengsling. 

Rettsaken vakte oppsikt nasjonalt og ble fulgt  
av mange. Helens Duncans forsvarer tilbød 
at Helen kunne holde en seanse i rettsalen. 
Det skapte oppstandelse blant  dommerne 
og påtalemyndighetene. Hva om hun virkelig 
klarte det ? De var redde for at det kunne slå 
tilbake og latterliggjøre det veletablerte og 
prestisjefylte britiske rettsvesen og retts- 
praksis. Deres løsning ble å foreslå at  
Fru Duncan skulle kalles inn som vitne, for 
slik å kunne krysseksaminere denne skotske 
husfruen, og på den måten ødelegge hennes 
troverdighet. Helens dyktige forsvarere  
poengterte at siden Fru Duncan var i en 
transetilstand under disse seansene, kunne 
hun ikke forklare hendelsene. 

Det tok juryen en halvtime å ta stilling til 
skyldspørsmålene og Helen Duncan ble dømt 
til 9 måneders fengsel.  

Etter at dommen falt skrev Winston Churchill 
et notat til innenriksministeren, der han klaget 
på misbruk av rettens ressurser  og anså 
anklagen som tåpelig. Men D-dagen nærmet 
seg og Churchill fikk andre ting å tenke på. 
Helen ble sendt direkte til Londons Holloway 
fengsel. 

I løpet av hennes fengselstid var døren hennes 
aldri stengt. Hun fortsatte med å bruke sine 
synske evner, på den konstante strømmen 
av fengselsbetjenter og innsatte. Flere av de 
spiritualistene som stod Helen nær, forteller 
at det også kom personer utenfra det frykt-
ede Holloway Goal-fengselet til henne. Blant 
disse var det også prominente personer som 
selveste Sir Winston Churchill. 

Helen Duncans død
Helen Duncan sonet tiden ut og ble løslatt  
22. september 1944, med  løfte om å aldri 
holde en seanse igjen. Til tross for sitt løfte, 
var Helen på grunn av sitt sterke kall, tilbake i 
sitt spirituelle arbeid etter noen måneder.  

I 1951 ble hekseriloven av 1735 erstattet av 
loven om falske medium. I 1954 ble spiritua- 
lismen formelt anerkjent som en egen religion 
av parlamentet.  Spiritualistene trodde med 
dette at politiet nå ville slutte å trakassere 
mediumene. De tok feil!

I november 1956 utførte politiet en razzia 
under en seanse i Nottingham. De grep  
mediumet, strippet henne og tok mange 
bilder. De ropte at de lette etter masker, løs- 
skjegg og slør, men de fant ingenting. Medi- 
umet var Helen Duncan og politiet hadde 
gjort det verst tenkelige. De hadde i sin 
uvitenhet berørt et medium i transe og det 
med fatale konsekvenser. En lege ble tilkalt 
og fant store flater med 2. grads forbrenning 
over magen til Helen. Hun ble raskt fraktet 
hjem og derifra videre til sykehuset. Fem uker 
etter politirazziaen var Helen Duncan død.
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Prestestudent Hege Heia holdt filosofi 
med inspirert tale. Hun får inspirasjon i 
dagene før en filosofi, og formidlet  
spirituelle budskap med sjarm og folke-
lighet. Hun snakket om at man bør leve 
mer i øyeblikket og gjøre ting nå… ikke 
utsette og vente! Det ble også formidlet 
at vi må ta ansvar for våre tanker og 
handlinger, for det vi sender ut vil komme 
tilbake og prege våre sjeler. Filosofien ble 
avrundet med sangen ”I have a dream” 
før studentene skulle på scenen.

Soldat på motorsykkel
Odd Arne Hagen kanaliserte en ung 
soldat som hadde tjenestegjort i  
Belgia. Han kjørte fort på motorsykkel i 
farlig landskap, og han ble dekorert for 
krigsinnsatsen.  
En person blant publikum kunne gjen- 
kjenne en slektning, og bekreftet at han 
på sine eldre dager oppførte seg litt 
spesielt i familieselskaper. Hans budskap 
var at det finnes noe mellom liv og død, 
himmel og jord.  
Og at det er viktig at menneskene forstår 
sammenhengen i syklusen!

Kreftsyk kvinne som var glad i 
sjøen
Margaret Øverby presenterte en kvinne 
i alderen 40-50 år, som måtte gå på celle-
gift. Fem personer blant publikum hadde 
kjent en slik kvinne. Hun var glad i aktivi-
teter på sjøen, og da var det to personer 
i salen som det kunne være aktuelt for. 
Kvinnen hadde levd et godt liv i  
Akershus/Østfold, og sykdommen kom 
som et sjokk. En enkemann blant  
publikum bekreftet at det var hans 
avdøde kone. Hun ønsket å formidle at 
hun har det bra nå, og hun ba mannen 
om å nyte livet og ta vare på hver eneste 
dag!

Hjelp til sykt familiemedlem
Camilla Svingen kanaliserte en høy, slank 
mann på cirka 50-60 år som bodde 
landlig, likte å gå i fjellet og som brått 
gikk bort. En person blant publikum 
gjenkjente denne slektningen. Mediumet 
formidlet videre at en kvinne i denne 
familien er syk og får utilstrekkelig  
medisinsk behandling. Familien bør slå 
ring rundt henne og hjelpe mer! Han ba 

Treffsikre mediumstudenter 
TeksT: Hanne-Camilla Paulsen 
FoTo:  andRé kiRseBom

3.trinnstudenter kanaliserte på Haraldsheim i april med kvalitet og 
innlevelse. Fem studenter formidlet rørende budskap til publikum og 
imponerte med gode bevis fra åndeverdenen. Nivået var på høyde med 
sertifiserte medium og det var en fin kveld. Det er alltid spennende 
når døren mellom vår virkelighet og det åndelige univers åpnes, og folk 
møter kjære avdøde som har stått dem nær.
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også slektningen i salen om å formidle 
dette budskapet til resten av familien. 

Oppmuntring til diktutgivelser
Turid Kalseth formidlet en hyggelig mann 
som ble cirka 65 år. Han var slank med 
sandfarget hår og bart, og var full av 
energi og livsglede. Han fikk en god del 
injeksjoner - mulig dialysebehandling - på 
sykehus for sine nyreproblemer. En  
person blant publikum visste hvem han 
var. Budskapet var at denne personen 
skriver dikt og disse bør utgis. Dikt-
skrivingen ble bekreftet, og det var 
tydelig at denne personen hadde tenkt på 
utgivelse selv også!

Pass godt på helsen!
Yngve Taraldsen presenterte en mann på 
65-70 år. Han var 1,85 - 1,90 meter høy 
og tynn, han bodde landlig og arbeidet på 
kontor. Han ble syk i brystet og hjertet 
av for mye røyking. Fire personer blant 
publikum hadde kjent en slik mann.  
Mediumet fortalte videre at mannen var 

fra besteforeldre-generasjonen på fars- 
siden, og da var det én person blant  
publikum som gjenkjente han. Denne 
mannen forlot verden mot sin vilje. Han 
hadde ikke tatt hensyn til kroppens  
signaler. Hans budskap var at det er viktig 
å passe på helsen, han er glad i sine  
etterkommere og følger med i deres liv.   

Gratis healing og readinger
De fem mediumstudentene kanaliserte 
bra på plattformen! Salen ble deretter 
ommøblert, og det ble gitt individuell 
healing og readinger i en koselig atmos-
fære. Åndeverdenen bestemte hvem som 
skulle komme gjennom denne kvelden, 
og da blir det gjerne vellykket. Og gratis 
healing og readinger den siste timen var 
rene Julaften!

Fra venstre: Odd Arne Hagen, Margaret Øverby, Camilla Svingen, Yngve Taraldsen og Turid Kalseth.
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Omsorgsarbeider, kunstner 
og healer
Inger-Marie er fra Gjøvik og flyttet 
til Oslo i 1968. Hun har arbeidet 
lenge på sykehus og aldershjem, og 
arbeider nå med barn og psykisk  
utviklingshemmede i helgene.  
Inger-Marie er kreativ innen skriving 
og kunstneriske aktiviteter. Hun har 
utgitt boken boken ”Humor –  
alvor – glede” og holdt flere kunst- 
utstillinger. Høsten 2012 ble hun 
medlem av NSF. Denne våren tok 
hun Diplomkurs Holistisk Healing 
i NSFH, og healer på venner og 
kjente. Inger-Marie er utadvendt og 
sosial, og hun er også veldig opptatt 
av mediumskap. Hver onsdag har 
hun hatt hovedansvaret for å skape 
en god ramme rundt NSTs kvelder 
på Haraldsheim. Det er mye arbeid 
med dette, og Inger-Marie skulle 
hatt medalje.  NST vil gjerne få takke 
henne for flott innsats! 
Naturlig healingkraft
Inger-Marie har hatt healingkraft 
i mange år. Hennes høyre hånd 
begynner å skjelve, når hun holder 
over folks smertefulle steder. Hun 
har fått gratis behandling hos  
tannlegen sin, etter at han fikk heal-
ing og ble smertefri. En som hadde 
blitt stum etter hjerneblødning fikk 
taleevnen tilbake under den tredje 
healingen. Dette snakket han om 
hver gang han traff henne senere. 
Inger-Marie har hjulpet mange, og 

med tiden kommer 
hun kanskje til å  
jobbe som regis-
trert healer. Hun er  
nyutdannet Holistisk Healer og har 
mange jern i ilden!  
Dikt om kjærlighet og alvor 
Inger-Marie har utgitt boken  
”Humor – alvor – glede” i 2011. 
Omslaget er et maleri hun lagde i 
1988. Hun begynte å skrive dikt da 
hun var 25 år, og hun har samlet 
dikt skrevet gjennom tredve år i 
boken. Diktene handler om glede, 
humor og medmenneskelighet, og alt 
vi opplever fra barndom til slutten 
av livet. Boken inneholder også en 
kjærlighetsnovelle. Hovedtemaet er 
hennes kjærlighet til sine med- 
mennesker, og tanker til de som 
trenger hjelp. Boken er på 193 sider 
og koster 278 kroner + frakt. Den 
kan bestilles fra Kolofon Forlag  
(www.kolofon.no) eller fra  
Inger-Marie:

Inger-Marie Lilleengen
Mobil 970 79 557
Epost: imalille@online.no

Takk, Inger-Marie! 
TeksT: Hanne-Camilla Paulsen
Inger-Marie Lilleengen har vært en trofast gjest på Bolteløkka, og 
hun har nå det praktiske ansvaret på Haraldsheim. Inntil NSF får 
egne lokaler i Oslo er det mye å bære og arrangere hver onsdags- 
kveld. I tillegg er det innkjøp og ulike administrative oppgaver. NSF vil 
få takke Inger-Marie for enestående innsats, og synes interessant å få 
bli kjent med vår hverdagshelt! 
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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 historie fra George Cranley’s webside 

En pensjonert prest med navnet  
George Sharp, som ofte delte plattform 
med Helen Hughes, forteller sin spesielle 
historie om hvordan en biskop kom til-
bake fra åndeverdenen og fortalte at han 
lever på den andre siden. 

I en privat sitting med Helen kom Sharp’s 
bestefar gjennom. Han hadde med seg en 
annen mann som fortalte at han har vært 
Biskopen av Auckland og at han hadde 
møtt bestefaren i New Zealand.

«Han besøkte aldri det landet», sa Sharp 
til Helen. Men den «døde» biskopen 
insisterte på at de hadde møttes der. «Jeg 
gav ham en Bibel», sa han. «På innsiden av 
coveret skrev jeg, «Til Robert, min venn, 
fra Biskopen av Auckland».»

Dette gjorde Sharp interessert nok til å 
sjekke åndens påstand. Tre nære  
familiemedlemmer benektet at beste-
faren hadde vært i New Zealand. Til slutt 
spurte Sharp sin 94 år gamle bestemor. 
«Hvem fortalte deg det?», spurte hun. 
Uten å gi noen forklaring, insisterte Sharp 
på å få et svar. Robert’s enke tilsto da 
at tidlig i deres ekteskap hadde hennes 
mann vært i eksil i New Zealand etter en 
uheldig opplevelse. 

«Han ville aldri kommet til bake til meg», 
sa hun. «hadde det ikke vært for en mann 
som bærer de samme klær som deg.» 
Hun ba Sharp finne fram en pakke fra 
en gammel kiste på soverommet hennes. 
Han åpnet den og fant en Bibel. På inn-
siden av coveret stod inskripsjonen som 
Helen hadde videreformidlet. 

Helen Hughes
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✽ lokalnytt

Stavanger
Denne våren har vi hatt et spennende 
og variert program. Vi har i tillegg til vårt 
faste program med filosofi og medium-
skap/healing, hatt interessante foredrags- 
holdere som har trukket flere folk til 
møtene. 
Per Kaupang kom og fortalte om sine 
erfaringer med å delta i Jakten på den 
6.sans på TVNorge. Han la vekt på 
læringseffekten de gangene han tok feil, 
og her kunne vi ta til oss både det ene 
og det andre tipset. Han kom til finalen 
og ble nummer to, så han hadde absolutt 
noe å fare med. Ann Kristin Espejord 
fortalte om reiser til John of God i Brasil 
og mange interesserte møtte opp.  
André Kirsebom holdt foredrag om 
kjente healere, og vi ser frem til at boka 
hans kommer i salg snart. Den siste på 
banen med foredrag var Signe Sandvig, 
som fortalte om Marcello Haugen. Vi 
fikk både se bilder og høre lydopptak og 
fikk mange gode tilbakemeldinger etter 
kvelden.
Med så mye folk på møtene, har  
Norsk Spiritualist Forening blitt mer 
kjent her i Stavanger, og på hvert møte 
har vi kunne lagt til nye medlemmer.
Informasjonsbordet blir flittig besøkt 
både før og etter møtet, samt i pausen. 
Der står personer fra lokalledelsen som 
gir informasjon og kan fortelle både om 
NSF og Trossamfunnet.
André Kirsebom har dette året satt 
opp en kursrekke her i Stavanger for å 
få frem flere plattform-medium, noe vi 
absolutt behøver. Vi må fortsatt hente 
inn medium fra Oslo-området til våre 

mediumkvelder, men håper at vi med 
tiden kan klare å stå mer på egne ben. 
Men vi setter umåtelig stor pris på de 
som kommer, og synes det er kjekt med 
den kontakten. 
Det har vært endringer i lokalledelsen. Vi 
vil takke Linn Haugvaldstad Jansen,  
Inger Lise Fosslund og Thomas  
Rimmereid for innsatsen. Med oss videre 
har vi fått Gro Espås og Anne Wigdes 
Tjemsland.

Vi i NSF Stavanger ønsker dere alle 
en riktig god sommer og velkommen 
tilbake til høsten i Bekkefaret Bydelshus. 
Programmet er klart, bare se annet sted 
i bladet.

Grete Plener
Leder for NSF Stavanger

Kurs i mediumskap og  
kanalisering NSF avd Stavanger

Her i Stavanger har vi i løpet av første 
halvår hatt 3 weekender med kurs i 
mediumskap og kanalisering. En helg 
med Manuela Johansen og to helger med 
André Kirsebom. Disse helgene har vært 
utrolig spennende, lærerike og  
interessante! 

All ære til både Manuela og André som 
begge er både kunnskapsrike og  
dyktige. Begge evner å by mye på seg selv 
i sine formidlinger av hvordan vi på best 
mulig måte kan oppnå kontakt med den 
spennende åndeverdenen! Det har vært 
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Østfold

både latter og tårer, frustrasjon og aha 
opplevelser i skjønn forening! 

Vi gleder oss til fortsettelsen og ser frem 

til flere kurs allerede fra høsten av.

Gunn-Berit Haukebøe

En liten hilsen her i fra NSF Østfold. Det 
har vært et flott halvår med storbesøk 
fra England og Oslo. 

I januar hadde vi besøk av  
Gary Mannion. Det var en fantastisk 
kveld med god stemning og fullsatt sal. 
Gary er en internasjonalt kjent kirurgisk 
healer. Han healer gjennom sin healing-
guide Abraham, mens han er i transe. Til 
tross for sin transetilstand svarer han 
på spørsmål og forklarer hva som skjer. 
Vi gleder oss til han kommer tilbake til 
høsten.

I februar hadde vi besøk av Odd Arne 
Hagen. Han holdt et fantastisk foredrag 
om hvordan vi kan meditere i hverdagen. 

Publikum fikk også prøve ulike medi-
tasjonsmetoder. Dette ble godt mottatt 
og mange ble inspirert til å bruke dette 
aktivt i sin hverdag.

Vi har også hatt våre fine åndelige 
kvelder, med mediumskap og healing. 
Våre gjester på scenen og publikum 
synes det er veldig god stemning på våre 
kvelder i Østfold. Vi setter stor pris på 
disse tilbakemeldingene og er veldig 
fornøyd med det vi får til. Vi ønsker alle 
en riktig god sommer !

For NSFØ
Nina Flater og Asbjørn Alveberg
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Bergen

Oslo

Som tidligere fortalt i 2014 merket vi 
at det kom færre medlemmer og andre 
gjester til kveldene våre på grunn av at 
epost med informasjon om våre aktivi- 
teter ikke nådde frem til innboksen til 
medlemmene våre. Det er gledelig at 
problemet ser ut til å være løst og vi har 
igjen mange besøkende på kveldene våre.
 
Bondeungdomslaget som er eier av 
lokalene vi leier holder på med en større 
oppussing av eiendommen og vi blir for-
talt at planene er mange for huset. Blant 
annet er det sagt at det vil bli installert 
heis i bygget. Det er gode nyheter, for vi 
har lenge ønsket å være mer tilgjengelige 
for bevegelseshemmede. 

Vi som arbeider for NSF i Bergen gleder 
oss over at medlemmene gir uttrykk 

for at kveldene våre er viktige og gir 
påfyll og inspirasjon. Vi vil sørge for at 
det fortsatt kommer spennende gjester 
fra inn og utland. Det var stor suksess 
med mediumet Penny Francis, en varm 
person med kjærlighet til spiritualismen. 
Hun ga oss en kveld lik det man kan 
oppleve i en Spiritualistkirke i England. 
Det ble tatt godt imot at hun innledet og 
avsluttet med bønn og for oss som har 
spiritualismen som tro var det en flott 
opplevelse. 

Vi gleder oss til høsten og ser frem til å 
dele gode opplevelser i tiden fremover. 
Kveldene våre gir også muligheter til 
gode møter og samtaler og vi ønsker 
våre medlemmer fortsatt varmt  
velkommen!

Da har vi ennå et halvt år med 
Haraldsheim som sted. Det har 
vært hyggelig og bra. I fjor høst 
var det litt mindre mennesker 
som besøkte oss og vi lurte på 
om det var vanskelig å finne frem. 

Nå har dette løst seg. Oppmøtet 
nå i våres har vært meget bra, 
spesielt den siste delen av våren. 
Våre gjester setter pris på at det 
er lett å parkere. Vi ser nå for oss 
å være her til vi har spart opp nok 
penger til å kjøpe et eget sted. 

Det kan ennå ta litt tid, men vi 
kommer dit. 
Vi har hatt mange fine kvelder 
denne våren og spesielt hyggelig 
er det at vi også har hatt et par 
navnedager for voksne her i Oslo. 
Selv i voksen alder kan det være 
svært så hyggelig å få et spirituelt 
navn. 

Fra høsten av vil vi ha tre  
typer dager.  Rene mediumkvelder, 
healingkvelder og studentkvelder. I 
tillegg har vi planlagt noen fore-
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drag, og flere kommer etter hvert. 
På denne måten går vi litt tilbake 
til å få fokus på en sak. Student-
kveldene har vært meget pop-
ulære og det har vært fint å kunne 
gi readinger til mange mennesker. 
Så dette kommer vi til å fortsette 
med. Hva som kommer kan du se 
på aktivitetslisten i dette bladet. 

Vi ønsker også å oppfordre alle 
våre besøkende til å invitere 
med flere av deres venner og 
familie. Selv om vi nå har bra 
med besøkende ønsker vi alltid å 
komme ut til flere. Så inviter med 
deg venner og kom for en hyggelig 
stund. 
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✽ 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 1:  Mediumskap begynnere og de 
som kan litt. 28. juli 18.00 - 20.30. 
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo. 
Lærere: André Kirsebom. 901 22 280. 
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Kurs 2: Mediumskap begynnere og de 
som kan litt.12. august kl.18.00 – 20.00. 
Unity Senteret, Møllergata 23. For mer 
informasjon: anne.fehn@live.no eller 
mobil 976 89 592.

Kurs 3: Healing begynnere og de som kan 
litt. 17. august 18.00 - 20.00.  
Sørkedalsveien 74 B, 0377 Oslo.  
Lærere: André Kirsebom. 901 22 2 80. 
Påmelding ved e-post til  
mail@spiritualist.no

Ukeskurs klarsyn og kanalisering
3. til 7. august, se nettsiden  
www.spiritualist.no

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

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, Trondheim, 
Sarpsborg, Stavanger:

Diplomkurs Holistisk Healing – inklu-
sive etikk til VEKS standard, 40 timers 
weekendkurs for begynnere og de som 
kan noe. Vi tilbyr healingkurs som gir deg 
utdannelsen for å bli registrert healer. 
Som registrert kan du 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 17. august.

Kurs i hele landet



23

Spiritualisten

Kursansvarlig: Anne Fehn.  Pris: Kr. 4.100,-. 
Medlemmer kr 3.800,-.
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, vil den teoretiske delen i 
hovedsak dreie seg om ulike teknikker 
for formidling av informasjon. Kurset har 
mange øvelser og er hovedsaklig praktisk. 
Går over 15 ganger hver tirsdag kveld  
kl. 18.00 - 21.00.  
Kursstart: Tirsdag 18. august.
Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom og  
lærer Manuela Johansen
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. Under 
kurset vil vi gi den enkelte veiledning om 
deres potensiale og spisse den enkeltes 
ferdigheter. 
Går over 15 torsdager hver kveld  
kl. 18.00 - 22.00.  
Kursstart: 20. august. 
Sørkedalsveien 74 B. Oslo.  
Kursansvarlig: André Kirsebom.  
Pris: Kr 4.800,-. Medlemmer kr 4.400,-.
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✽ aktivitetskalender våren 2015

Dato	 Aktivitet	 Aktører	 Filosofi

19. august Medium Signe Sandvig,   
  Anita Adhele Lehya, 
  Ida Nygaard  Pamela

26. august Medium Manuela Johansen,   
  Hege Heia 
  Foredrag: Om NST 
  og seremonier Hege

2. sept. Healing Bjørg Leonardsen Asbjørn

9. sept. Medium Pamela Fornell,  
  André Kirsebom,   
  Anne Fehn,  
  Birthe Romerheim André

16. sept. Healing Turid Dahlen-Thofte  
  Foredrag:   
  Anita Adele Lehya   
  om kunst André

23. sept. Medium Signe Sandvig,   
   Anita Adele Leyha,  
  Marie Meisfjord Hege

30. sept. Studenter  André

7. okt. Healing André Kirsebom  
  Foredrag: Hanne    
  Spørck Sem om  
  energibevisthet og  
  forebyggende helse Manuela

14. okt. Medium Tim Abbott og  
  André Kirsebom André

Oslo
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Dato	 Aktivitet	 Aktører	 Filosofi

21. okt. Medium Manuela Johansen,   
  Anita O. J. Strand, 
  Kristin Norenberg Manuela

28. okt. Healing Bjørg Leonardsen Marie

4. nov. Studenter   Marie

11. nov Medium Signe Sandvig,  
  Marie Meisfjord, 
  Anne Fehn   
  Foredrag: Anita  
  Adele Lehya om  
  Ingeborg Køber Ny

18. nov. Healing Dag J. Steen  Ny

25. nov. Medium Manuela Johansen,  
  Anita O. J. Strand, 
  Pamela Fornell, 
  Ida Nygaard  Ny



26

Spiritualisten

Stavanger

Dato	 Aktivitet	 Aktører	 						Filosofi

16. sept. Mediumkveld André Kirsebom, 
  Birthe Romerheim       André Kirsebom

Torsdag 15. okt. Mediumkveld Tim Abbott

4. nov. Mediumkveld Kenny Coriss

25. nov. Mediumkveld Info kommer

Dato	 Aktivitet	 Aktører	 								Filosofi

26. august Mediumkveld Manuele Johansen,  
  Hege Heia  
  Foredrag: Om NST og 
  seremonier             Hege Heia

23. september Healingkveld Healing med André  
  Foredrag: Ånder i hus 
  og husrens              André K.

28. oktober Mediumkveld Manuele Johansen  Manuela

18. november Healingkveld Healere fra Stavanger 

Østfold
Dato	 Aktivitet	 Aktører	 												Filosofi

15. september Mediumkveld Signe Sandvig, 
  Anita O. J. Strand, 
  Nina Flater, 
  Gunn-Marie Krafoss A. Alveberg

13. oktober Mediumkveld  Tim Abbott og 
  André Kirsebom              André

3. november Mediumkveld Info kommer             Nina Flater

8. desember Åndelig kveld Manuela Johansen, 
  Nina Flater,  
  Ann-Marie Amundsen, 
  Gunn Marie Krafoss A. Alveberg 

Bergen
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”HEALING – I TEORI OG  
PRAKSIS” er en lærebok innen heal-
ing, samtidig som den dekker sentrale 
emner for deg som ønsker å bli regi- 
strert healer i Norge. Healingen du kan 
lære av boken, er en spirituell og holis-
tisk healing, som er enkel og kraftfull. 
Den samme healing har blitt brukt av 
de største healerne vi har hatt de siste 
hundre år. I boken er det eksempler fra 
mange av disse healerne og deres arbeid. 

For alle nivå
Boken kan brukes individuelt, eller du 
kan anvende den sammen med andre i en 
treningssirkel. Læreboken er også laget 
for de som holder kurs innen temaet. 
Den vil gi deg som kursholder både teori 
og øvelser som du kan bruke på dine 
studenter. 

Etikk og VEKS
Med etikk- og VEKS-utdannelse fra et 
healerforbund kan du registrere deg i  
Alternativregisteret i Brønnøysund. 
Dette gjør at du kan arbeide uten å ta 
mva fra dine klienter. NSF tilbyr slike 
kurs: http://spiritualist.no/kurs 

Sertifikater	CSNU	(d+h+s)	og	
DSNU	(S+H+A+B)
Forfatteren, André Kirsebom, har i flere 
år studert healing på det prestisjetunge 
Arthur Findlay College i England. Han har 
flere diplomer og sertifikater innen  
mediumskap og healing fra  
Spiritualist National Union. Boken vil gi 
deg kunnskap om hva som er gjeldende 
innen bransjen i dag. Du har nå mulighet-
en til å ta del i hans erfaringer!

Bestilling på internett
Bestiller du boken hos forfatteren får du 
den tilsendt i posten. Den kan bestilles 
på nettsiden: www.aspirit.no Den vil også 
selges på enkelte arrangementer, eller du 
kan få kjøpt den hos noen behandlere og 
alternative butikker. Prisen for boken er 
kr 350,- inkl. rabattert frakt blir det  
kr 380,-. Boken er på 286 sider. 

Ny healingbok av André Kirsebom



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

Innsamling til eget bygg 
Vi ber privatpersoner og firma som 
ønsker å donere penger til dette, om å 
sette dette inn på konto: 1080 23 98889.
Givere som donerer over kr. 500,- vil få 
sitt navn på giverlisten. Denne listen vil 
finnes på nettsidene våre og den vil bli 
hengt opp på et dertil egnet sted i framti-
dige bygget. 

Hvis ønskelig, kan man være anonym.

Vi ser at det kan ta lang tid å samle inn 
et stort nok beløp til å kjøpe/bygge et 
spirituelt senter, men et sted må vi starte.

Spirituelt senter i 
eget bygg

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


