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Viktig Informasjon fra NSH  
 
Vi bytter navn! 
Våre healere har i lengre tid syntes at vårt navn har vært for 
langt og vanskelig å huske. På generalforsamlingen i mars ble 
nytt navn foreslått og godkjent. 
Vi bytter navn fra Norsk Spiritualist Forening Healerforbund 
(NSFH) til Norsk Spiritualistisk Healerforbund (NSH) Litt 
kortere og enklere! 
Hilsen styret i NSH 
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2018 – Nye muligheter 
Av leder André Kirsebom 

 
 
I flere år har jeg undersøkt healere i forbindelse 
med min lærebok for healere som kommer neste år. Arbeidet har 
ført meg til flere healere i Brasil. John of God var den første, men 
gjennom spennende litteratur fikk jeg forståelse for healingkulturen 
som står sterkt i Brasil. Landet har fostret mange kjente healere. 
Jose Arigo er en av de beste. Av alle healere gjennom historien vil 
jeg kategorisere ham blant topp tre. Den Ånden som jobbet gjenom 
ham var Dr. Fritz og sammen fikk de helt utrolige resultater. Jose 
Arigo ble etter hvert en av de mest kjente personer i hele Brasil. 
Han var mer kjent der en Snåsamannen er her i Norge. Det var min 
kjennskap til Dr. Fritz som fikk meg til å dra til Eliane Gonçalves. Hun 
jobber med Dr. Fritz når hun er i transe og det i samme by som han 
jobbet. Jose Arigo var kjent for mange kirurgiske inngrep. De ble 
gjort uten at klienten følte smerter, fikk infeksjoner eller blødninger. 
I dag er det færre operasjoner, men hun har likevel gode resultater. 
      Det jeg spesielt vil trekke frem fra mine reiser er den fantastiske 
energien som finnes på healingsenteret jeg besøkte i Brasil. Man 
opplever deres fantastiske glede over det å gi gratis healing. De ser 
på healing som en gave fra Gud, som skal gis gratis til mennesker. 
Arbeiderne som hjelper Eliane der synes det er en ære å få være 
med på denne veldedige handlingen. Mange av dem har selv blitt 
helbredet gjennom arbeidet til Dr. Fritz. Denne energien er unik og 
noe vi må prøve å få bygget opp også i Norge. Healing, samhold og 
kontakt med det guddommelige trengs i dagens samfunn. La oss 
prøve å få mer fokus på dette og litt mindre på den kommersielle 
verden som vi ellers omgir oss med.   
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Besøk av Elaine Goncalves 
Av Nicolai Wilson 
 
Noen ganger er det slik at man sitter og tenker, «hadde alle bare 
fått vite om det jeg vet om». Elaine Goncalves er I Norge og ga 
healing til flere hundre nordmenn. Det burde vært flere tusen. Det 
ble gjort en kjempejobb i forkant for å markedsføre at hun skulle 
komme og det virket. Men, hva om dette besøket hadde fått 
spalteplass og oppmerksomhet på linje med at «Skavlan» flyttes fra 
NRK til TV2? 

Vi kan ikke dvele ved slike ting dog. 
Elaine Goncalves kom til Norge og i tre 
hektiske dager ga hun healing til alle 
som visste om det, hadde muligheten og 
kom til Haraldsheimen I Oslo. 
Tilbakemeldingene er fantastiske, folk 
har opplevd å få positiv energi og 
healing som vil være til hjelp for dem i 
lang tid fremover. 

Før vi går videre inn på hva som skjedde 
i Oslo i slutten av mai og begynnelsen av 
juni i år må vi ta en reise tilbake i tid. 
Hvem er Elaine Goncalves, hvem var Dr. 
Fritz og hvem var Arigo også kjent fra 
boken «The sutgeon of the rusty knife»?. 
Og ikke minst hva er så spesielt med 
healing i og fra Brasil? 

I Brasil har healing en helt annen 
posisjon enn i Norge. De mest kjente er 
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kanskje «John of God» og mange nordmenn reiser til hans senter. I 
snart 60 år har John of God arbeidet som medium og i snart 40 år 
har han holdt til på på Casa de Dom Inácio i Abadiânia. Hit kommer 
mennesker fra hele verden og hans arbeid har blitt beskrevet i 
bøker, filmer og tv-reportasjer, blant annet av Oprah Winfrey. TV-
selskap står i kø for å få tillatelse til å filme og fortelle om John of 
God, lokket av de utallige vitnesbyrdene om og av mennesker som 
sier at de har blitt friske fra sykdomstilstander som betraktes som 
mer eller mindre uhelbredelige. Eliane og Dr. Fritz er på samme nivå 
som John of God, ja faktisk bedre siden hun jobber individuelt med 
hver enste kilent.  

I Norge er man mer skeptisk til healing selv om det ser bedre ut nå 
enn for få år siden. Og et besøk fra Elaine Goncalves er med på å 
vise oss hvordan healing på dette nivået fungerer. 

Pågangen for å melde seg på til dette var enorm og interessen bare 
økte desto nærmere arrangementet vi kom. Det folk flest spurte om 
og reagerte på var at dette var gratis. Det er vanskelig å være 
skeptisk til noe når man ikke kan bruke «lure folk for penger» 
argumentet. Elaine Goncalves sier hennes gave som healer og 
medium ikke er gitt henne for å tjene penger, men for å helbrede 
mennesker. 

Heldigvis viste Norge seg fra sin varmeste side noen gang i mai 
mens Elaine Goncalves var her, så overgangen fra det hun og 
hennes team er vant til fra Brasil ble ikke så ekstrem som den kunne 
ha vært. Onsdag 30. mai holdt Elaine Goncalves et foredrag og satte 
standarden for sitt besøk gjennom sin perosnlige varme og 
utstråling.  
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Torsdag 31. mai var første healingdag og det var mange spente 
mennesker som kom tidlig på en torsdag morgen til Haraldsheim i 
Oslo for å få healing. 

Når Elaine Goncalves går i transe er det Dr. Fritz som healer. Dr. 
Fritz, var en tysk lege som døde i første verdenskrig i et felthospital i 
1918. Han oppnådde først 
anerkjennelse som ånden som kom 
gjennom til den brasilianske bonden 
kjent som  
Jozé Arigo, gjenstand for John G. 
Fuller s Arigo: Kirurg av Rusty Knife 
(Thomas Y. Crowell, NY, 1974, 
Etterord av Henry K. Puharich, MD). 
Arigo døde voldsomt i en ulykke i 
1971, som han hadde forutsagt. 

Arigo utførte bokstavelig talt tusenvis av åndelige kirurgiske 
operasjoner mens han brukte en gammel lommekniv, en  tysk 
aksent, og en uttalt respekt for medisinsk hygiene. I dag er det 
Elaine Goncalves som mottar Dr. Fritz når hun er i transe. 

Healingsesjonene på Haraldsheim disse dagene i mai/juni juni, har 
gitt mange mennesker muligheten til å få hjelp og healing på et nivå 
vi ikke er vant med her i Norge og tilbakemeldingene har vært 
positive og fylt med takknemlighet. 

En av tilbakemeldingene vi har fått i etterkant lyder: 
Har hatt prolaps i ryggen som i perioder har vært invalidiserende. 
Fått akupunktur og massasje hos fysioterapeut,men ikke blitt helt 
bra. Jeg merket at det skjedde noe i ryggen under healingen som om 
det ble stykket en pil i det området som var mest vondt. I ettertid 
har jeg kjent meg helt fin i ryggen. 
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En annen forteller:  
Sykdom Hepatitt B, siste blodprøve etter 3 uker viser ingen virus 
eller så lite at det ikke går an å måle i blodet. 

Men også noen har hatt spørmål og disse kan det være fint å prøve 
å besvare her. 

Hvorfor har Dr. Fritz behov eller 
vil operere gjennom andre 
mennesker?  
På den andre siden har Dr. Fritz 
en helt annen tilgang til energi 
enn det vi har her. Derfor vil han 
kunne hjelpe mange flere på 
denne måten. 

Finnes det kjente sukses historier av folk som har blitt behandlet av 
dr. Fritz?  
Ja, det finnes en rekke historier blandt annet i boken Arigo: Surgeon 
of the rusty knife» men også Opera Whinfrey har lagt frem historier 
om dette i sitt program. 

Hva som ble gjort under operasjonen?  
Under operasjonen ble det kanalisert åndelig energi som har 
helbredende kraft. 

Hva skjer med all den dårlige energien folk sliter med og setter 
blokkeringer i kroppen ble det bare skjært ut?  
Dårlig energi er som en skygge i kroppen og lys og kjærlighet kan 
som solen på en varm dag jage skyggene bort. 

Mer enn 500 mennesker mottok healing på disse få dagene og 
mange føler seg bedre. De har fått mer lys og kjærlighet i sitt liv og i 
sin kropp som hjelper dem og helbreder dem. Men ikke glem at vi 



Spiritualisten sommer 2018 

7 
 

kan alle gi healing til hverandre hver eneste dag. En klem, en hånd å 
holde i, positive og energifylt tanker er alle med på å heale de vi er 
glad i. 
Vi kan kanskje ikke alle heale på det nivået Dr. Fritz kan, men vi kan 
alle være med på å fylle verden med lys og kjærlighet.  

Tur til Brasil 
 
Fikk du ikke med deg healingen til Dr. Fritz, eller vil du 
oppleve mer av den. André Kirsebom har nå satt opp en reise 
med kurs i Brasil 19. til 29. Oktober.  
Bli med på en fantastisk uke i Brasil der du kan få healing, 
spirituell kirurgi, kurs i healing og selvhealing, meditasjoner 
og besøke spennende steder som Gullgraverbyen Ouro Preto.  

Healing og spirituell operasjon vil du kunne få de to 
weekendene vi er der. Den første lørdagen besøker vi Dr. Fritz 
som jobber gjennom Eliane Gonçalves i Congonhas. Den neste 
weekenden besøker vi dem lørdag og søndag i Sabára.  

På turen vil du kunne få hvile ut men du har også muligheten 
til å jobbe med deg selv, din ånd og årsakene til at du har blitt 
syk. Turen inkluderer et kurs der du kan lære mer om deg og 
din energi. Det vil inkludere meditasjoner, åndelig kontakt og 
praktiske oppgaver. Vi tror at åndelighet og innsikt vil kunne 
hjelpe deg og din helse. Du vil kunne lære mer om healing, 
selvhealing og hvordan du kan takle sykdom og problemer i 
hverdagen. Er du interessert i turen kan du ta kontakt med 
Kirsebom på mail@aspirit.no Det er og mer informasjon på 
nettsiden til NST. www.nsts.no 
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Portrettintervju av Mona Linn Larsen 
Av Nicolai Wilson 
 
Født: Stavanger 14.10.79, jeg har bodd flere steder i Stavanger og 
Ryfylke og flyttet til Oslo i 2007. Eldst av 5 søsken - 1 søster og 3 
brødre. 
Bakgrunn: Har jobbet store deler av mitt liv med salg, kundeservice 
og ledelse i forskjellige bransjer. Drømmen er å kunne drive for meg 
selv om noen år innenfor healing/veiledning.  

 
Mor lærte oss 
om tidligere liv 
og at døden ikke 
er slutten. Hun 
lot oss velge selv 
om vi ville døpes 
i den norske 
kirke. Jeg døpte 
meg rett før 
konfirmasjonen, 
på det 
tidspunktet ville 
jeg ikke være 
annerledes enn 
mine 
venninner. (Jeg 
meldte meg ut av den norske statskirke høsten 2016 og inn i NST). 
I tenårene begynte jeg å eksperimentere med pendel og spørsmål til 
åndeverden. Senere i 20-årene var jeg på mitt første helgekurs i 
mediumskap. Og ivrig som jeg var øvde jeg på venner og familie. 
Men merket etter hvert at jeg blokkerte for meg selv da jeg prøvde 
for hardt. Hadde ca 10 år pause før jeg fant ut at det var på tide å bli 
mer "åndelig" igjen.  
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Hva får hjertet ditt til å synge?   
Reise og oppleve nye steder sammen med gode venner. 
Male avstrakte bilder med fri utfoldelse - dvs ingen regler.  

Hvem er dine forbilder og hvorfor?  
Jeg henter inspirasjon fra mange, men spesielt Mor Theresa's ord 
"Be kind anyway" står sterkt. At uansett hvordan andre oppfører 
seg mot oss, så skal vi fortsette å vise nestekjærlighet og vise 
omsorg. Verden trenger mer forståelse og kjærlighet og da kommer 
en til kort med hevn og hatske ytringer. Jeg skulle ønske at flere ble 
mer bevisst hva de legger ut og deler på sosiale medier - hva hvis 
det var deg i dens andre sko?  
 
Hva gir deg energi i en stresset hverdag?  
Jeg får ofte mer energi dess mer jeg gjør. Men etter å ha vært mye 
på farten blant masse mennesker, så er det desto viktigere for meg 
å kunne koble av og hente meg inn med alenetid.  
 
Hva er den perfekte avkobling?  
Kose meg med en spennende bok/film og en stor kopp te:)  
 
Når har du det aller best?  
Når min familie og venner har det bra og jeg kan slappe av 100%.  
 
Hva er det viktig for deg å prioritere opp og ned i en vanlig 
hverdag?  
Jeg holder på å utdanne meg til medium, så jeg prioriterer kurs 
både i Oslo og, også på AFC i Stansted England, private øvingssirkler 
og  
 
Hva brenner du for?  
Rettferdighet og likeverd for alle mennesker uansett nasjonalitet, 
religion, politisk ståsted eller posisjon. Og mer hjelp til barn i utsatte 
områder rundt om i verden.  

Når er du mest utenfor komfortsonen?  
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Når jeg må konfrontere noen med beskjeder av negativ karakter.  
 
Kan du beskrive din fineste spirituelle opplevelse?  
Jeg var på transekurs og vi skulle meditere for å treffe en av våre 
guider. Og da jeg gikk ned i meditasjon/transe fikk jeg møte guiden 
og se bilder fra hans ene liv her på jorden. Samtidig så kjente jeg en 
så utrolig sterk kjærlighet og en følelse av å endelig ha funnet 
hverandre igjen. Så det ble veldig emosjonelt og tårene trilla.  
 
Hvordan påvirker det å være spiritualist deg i hverdagen?  
Jeg har alltid hatt et veldig sterkt ønske om å hjelpe andre, og for 
meg så blir det å kunne hjelpe andre - enten det er fremmede på 
bussen eller gode venner og familie som trenger ekstra hjelp og 
støtte. Når hverdagen er vanskeligere iblant så hjelper det å vite at 
jeg har et stort team av guider og hjelpere på den andre siden. Og 
jeg er blitt flinkere til å kjenne deres tilstedeværelse og lytte til dem 
- men av og til er det lett å glemme å lytte pga ytre stress og 
påkjenninger.  

Jeg har møtt utrolig mange flotte mennesker de siste årene og fått 
mange gode venner på kursene jeg har deltatt på. Det føles veldig 
godt å bli forstått på en helt ny måte og bare være seg selv.  
Selvsagt er det stunder i utviklingen som er tøffere og det er flere 
enn meg som har hatt følelsesmessige berg og dalbaneturer i 
utviklingen av mediumskap. Det jeg synes er aller morsomst er 
mediumdemonstrasjon på plattform. Det er en risikosport å stå på 
scenen og ikke vite hva som kommer av informasjon, men utrolig 
hyggelig når ånden blir gjenkjent av sitter og kan formidle ord av 
kjærlighet og omsorg. Dette er også en viktig form for healing. Og 
healing er veldig viktig for meg, og jeg er veldig glad for å kunne 
være med på healingtirsdager i regi av Andrè Kirsebom og NST, hvor 
vi flere tirsdager i måneden har gratis healinger. (Se mer info på 
våre facebooksider)  
 

Hvordan og når kom du i kontakt med NSF/NST?  
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Jeg fikk høre om NST av andre for 6-7 år siden og var et par ganger 
på møtene på Bolteløkka. Men det var for 4 år siden jeg begynte på 
healingutdannelsen i NSF og begynte gå jevnlig på møter på 
Haraldsheim. Etter å ha blitt godkjent healer  gikk jeg på 
videregående healingkurs og transekurs. Jeg og ei til dannet 
mediumssirkel og etter et halvt år begynte jeg med mediumskap 
hos André Kirsebom. Har gått der 2,5 år nå, og er også på Arthur 
Findlay college ca 2 ganger i året for å trene med forskjellige lærere. 
Å sertifisere seg til medium er noe som tar tid og dedikasjon, og en 
blir ikke ferdig utdannet etter et kurs. Men det som er så kjekt er jo 
at det er gøy mens en er i læreprosessen også.  
 
Hva er dine planer nå som du er nestleder i NSF?  
Jeg ønsker at flere skal få vite om oss, og vise at vi er jordnære og 
vanlige mennesker. Og at det ikke er så "høytflyvende" som noen 
kanskje tenker før de besøker oss.  
 
Hvilke utfordringer føler du at NSF nå står 
ovenfor?                       Noen avdelinger sliter med bra nok oppmøte 
på kveldene. Vi konkurrerer med mange arenaer, så nå har vi har 
startet nettmøter, og isammen med Marie Holm - spirituell prest, 
håper vi å nå de rundt om i Norge som ikke har en avdeling i 
nærheten, eller som av andre grunner har vanskeligheter med å 
komme seg ut.  
 
Har du et livsmotto?  
Ja tre:  
"Gjør mot andre slik du vil andre skal gjøre mot deg"  
Pippis motto:  "Det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg helt 
sikkert!"  
Ole Brum`s:"Ja takk begge deler"  
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4 sider informasjonsbrosjyre  
– riv ut og gi til dine venner 
 

NSF / NST / NSH 
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 tankegang i Norge. 

Grunntankene er: 
- At livet er basert på lys og kjærlighet 
- At livet ikke er 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 for 
det evige liv 
- Å samle medium og healere og Norge som ønsker å jobbe innenfor 
spiritualismen 
 
Hva du får for ditt medlemskap 
- Informasjon om tilstelninger, møter og storseanser 
- Foreningens internettside med omfattende informasjon  
- Rabatter på kurs innen spiritualisme, mediumskap og healing 
- Muligheten for å sertifisere deg som medium og bli godkjent healer 

Vi tilbyr både kurs og uavhengig sertifisering for medium.  

Innmelding på siden ”Medlemskap”. For mer informasjon, se 
www.spiritualist.no
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Norsk Spiritualistisk Trossamfunn - NST 

NST har medlemmer fra hele Norge. Vi tilbyr våre seremonier i hele landet. 
Til denne jobben har vi spirituelle prester som reiser der det trenges. 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 med åndeverden 
- Å ha åpenhet for andre religioner og trosretninger 
- Å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge 
- 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 
- Å hjelpe våre med mennesker, dyr og natur, gjennom healing og bevise 
det evige liv 
 
Spirituelle seremonier: 
 
Navnedag 
Det er vår form for dåp. En høytidelig seremoni med sang, taler og dikt. Vi 
har også navneseremoni hvor man kan få sitt spirituelle navn (i tillegg til et 
vanlig navn). 

Konfirmasjon 
Vi arrangerer konfirmasjon. Den første ble holdt våren 2010. Det er også 
mulig å ta undervisningen som helgeseminar. 
 
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 trosretninger. 
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Healerforbundet NSH 

Norsk Spiritualistisk Healerforbund NSH er godkjent av Helsedirektoratet 
som utøverorganisasjon. 

Vi er et av de største healerforbund i Norge og i sterk vekst. Vi jobber for at 
våre healere til enhver tid har et godt tilbud gjennom sitt medlemskap hos 
oss og vi har rimelige priser. Med godkjenninger, informasjon, kurs, rimelig 
forsikring og markedsføring på vår hjemmeside. Forbundet vil jobbe for å 
fremme healing som yrke med vekt på etikk og ansvar. 

Markedsføring 
En god del av kontingenten går tilbake til medlemmene i og med at vi 
bruker mye til markedsføring av våre healere. Vi har ofte annonser i 
Dagbladet siden det er landsdekkende, samt at vi markedsfører 
medlemmene via Medium, Visjon, Harmoni og flere steder på internett. 

Godkjenning og registrering i Brønnøysund 
Alle aktive healere som er godkjent av NSH kan gjennom oss registrere seg 
som alternativ behandler i Brønnøysund og få momsfritak. For mer info se 
vår hjemmeside: www.spiritualist.no/nsfh. 

For godkjenning hos NSH må du ha bestått et Diplomkurs eller VEKS kurs 
hos oss.  
Les mer på vår hjemmeside. 
 
Medlemskap 
Ønsker du medlemskap i NSH må du og være medlem enten i NSF-
foreningen (kr 300,-) eller NST Trossamfunnet (gratis). For mer info les 
videre. Medlemskap i NSH koster kr 350,- pr år. Ev. forsikring kr 520,-  
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Innmelding i NSF, NST, NSH (sett kryss) 
Innmelding i trossamfunnet og forening  ___ Gratis 
(Trossamfunn gir gratis medlemskap i både Trossamfunn og forening) 
Innmelding bare i foreningen a kr  300,-  ____ 
Innmelding som medium  ____   healer  ____    (for de som er dette)  
Jeg ønsker medlemsblad i vanlig post_____  på e-post ______ 
Jeg godtar at det blir sendt informasjon til meg på e-post____ 
 
Navn: ……………………………………………………………………… 
 
Adresse:………………………………………………………………… 
 
Postnummer: ………….....  By: ………………………………….. 
 
Mobil: ……………………. Fasttelefon: ……………………………… 
 
E-post: ………………………………………………………………………. 
 
Hjemmeside: ……………………………………………………………….. 
 
Personnummer: (for medlemmer i trossamfunnet) 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Sted: ……………………………………………Dato: ………………… 
 
Underskrift: …………………………………………………………… 
 
Riv ut og send inn, eller skriv en e-post via post@nsts.no 
Adresse: Norsk Spiritualist Forening, Sørkedalsveien 74A, 0377 Oslo 
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Estelle Roberts 

Av Timea Winger 

 

Estelle Roberts ble født i Kensington, London, 10. mai 1889. Roberts 
skrev boken «Forty Years a Medium» i 1959. Boken ble beskrevet i 
en gjennomgang av journalisten Tom Greenwell som ikke-
vitenskapelig og ble stilt spørsmålstegn ved hvordan noen bortsett 
fra forfatteren kunne ta det på alvor. Åndsveiledningen til Roberts, 
kjent som Red Cloud, gjorde falske spådommer. Red Cloud foreslo 
at andre verdenskrig ikke skulle bryte ut og at det skulle bli fred. 
Roberts nektet at hennes mediumskap ble testet eller observert av 
noen forsker eller psykisk forsker. Samfunnet for psykisk forskning 
tilbød å teste hennes evner, men hun nektet å bli testet. Roberts var 
den som beviste åndeverden ovenfor det britiske parlamentet med 
masse vellykket medium demonstrasjoner. 

Hennes barndom var full av åndelige «stemmer», som ingen andre 
hørte enn henne. Hun hadde sin første åndelige opplevelse da hun 
var 8 år gammel.  Hun sitter ikke igjen med et hyggelig minne om 
hendelsen, for det resulterte i at hun ble straffet av en sint far med 
et belte som fortalte henne at hun måtte slutte med «dette tullet». 
Denne opplevelsen foregikk i et rom i tredje etasje i huset, der hvor 
hennes eldre søster og hun gjorde seg klare for skolen. Plutselig 
hørte søsteren tre bank på vinduet, samtidig som dette skjedde ble 
rommet mørkere. Stemning i rommet ble dyster og det virket som 
en tung sky hadde kastet en skygge på vinduet. Unge Estelle ble limt 
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til stedet av synet som møtte hennes øyne- en ridder i skinnende 
rustning med et glitrende sverd i hans utstrakte hånd. I det samme 
øyeblikket som dette skjedde kunne hun høre et dunk fra at 
søsteren hadde besvimte. Denne opplevelsen var noe Estelle aldri 
glemte, hun kan fortsatt huske hans trengende øyne som søkte 
etter hjelp i hennes øyne, som om han prøvde å fortelle henne noe. 
I det neste øyeblikket var han borte. Estelle har sett på denne 
hendelsen som en introduksjon til hva som skulle bli hennes 
livsoppdrag. Dette var bare starten på alle de åndelige «stemmene» 
henne skulle få høre og synene- De fortalte henne om ting hun ikke 
visste og ting hun ikke engang kunne gjette. Ettersom hun ikke 
klarte å forstå de psykiske kreftene hun hadde, så prøvde henne å 
undertrykke dem ved å ta opp jobben som sykepleier når hun var 15 
år. Gradvis ble realisering at hun var annerledes fra andre jenter 
tvunget på henne.  

Når hun var sytten år giftet hun seg med Hugh Warren, som hun 
betrodde sin frykt til og han var forståelsesfull selv om han ikke 
visste noe om spiritualisme. De fikk tre barn- Ivy, Evelin og Iris. 
Mannen klarte ikke å forstå konas sine opplevelser med 
åndeverden, men de hadde fortsatt et godt forhold. En kveld da de 
lå i sengen, ser Estelle en skygg til et menneske sirkulere rundt dem. 
Så sier hun til mannen sin: «Din tante er død.» «Hvordan kan du 
muligens vite det?» spurte han, hun kunne ikke forklare det, 
bortsett fra at hun gjorde det. Tidlig neste morgen kom et telegram 
som bekreftet tantens dødsfall forrige kveld. 

I mai 1919 ser hun åndelige former samle seg rundt mannen sin 
seng og da visste hun at det var på tid for ham å si farvel. Da 
mannen trakk sin siste pust, merket hun en tynn, nesten 
gjennomsiktig ledning som løsnet seg sakte fra hodet hans. Gradvis 
kom en lignende silkeaktig substans frem fra andre deler av 
kroppen hans, og til slutt var hennes manns fullstendige ånde form 
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synlig for henne. Det syntes å være en separat og levende kopi av 
kroppen som lå på sengen. Sakte ble denne åndslegemet fjernet fra 
hennes syn. På begravelsen til Hugh ble hun skremt av å se hans 
åndelige kropp, i dette øyeblikket innser hun at mannen hennes 
ikke hadde forlatt henne. Selve opplevelsen brakte trøst, men det 
var fortsatt betydelige problemer å stå ovenfor- en av dem var 
hvordan hun skulle tjene nok penger til å kunne beholde barna sine. 
Etter hans død så Estelle den døde ektemann Hugh ved en rekke 
anledninger og hørte ham si: «Her lever alle videre og vi kan ikke 
dø. Det er ganske fantastisk». Estelles svar på disse erfaringene var: 
«Du lever videre der, og andre lever også. Dette er et budskap jeg 
må fortelle verden.» Det var imidlertid mye som måtte gjøres før 
hun kunne demonstrere dette for verden. 

 

Men før hun kunne dette så måtte hun finne en løsning til det 
økonomiske problemet sitt, som førte til et slitsomt søk etter en 
jobb. Til slutt fant hun en jobb som servitør i en kafé mil unna. Selv 
om henne ble utslitt av jobben, var hennes psykiske kraft fortsatt 
aktiv. «Hele dagen når jeg trampet på kaffegulvet, hørte jeg mine 
stemmer og så mine visjoner. Bak hodene til kundene jeg serverte, 
kunne jeg se formene til "skytsengelen ". Jeg kunne har gitt disse 
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kundene noe mer verdifullt enn pølser og chips som de fleste spiste. 
Hadde jeg forstått det, kunne jeg ha gitt dem åndelig mat. " sa hun. 
Men hun ville ikke dele dette med noen fordi da ville hun bli ansett 
som en galing og muligens miste jobben sin.  

Siden hun fortsatt slet økonomisk selv om hun hadde en jobb, så 
giftet hun seg raskt på nytt. På grunn av hjelpen fra sin nye 
ektemann - Arthur, slapp hun å jobbe like mye som før, og 
muligheten hennes til å bruke mer tid til barna og på åndeverden 
dukket opp. Så kom det et vendepunkt. En av hennes naboer- Fru 
Slade inviterte henne til en spiritualistisk kirke på Hampton Hill, der 
hun kunne diskutere sine egne erfaringer der med fru Elizabeth 
Craddock, som ble beskrevet som et fremragende medium. Når hun 
kom til kirken ble hun utpekt av Craddock, som sa: "Du er et født 
medium. Du har et stort arbeid å gjøre i verden." Dette var den 
første forklaringen hun hadde mottatt for stemmene og visjonene 
sine. Likevel, før hun bestemte seg å tro på spiritualistene, mente 
hun at hun måtte få noen psykiske tegn på at dette var sant. Derfor 
ble hun bedt om å følge en bestemt prosedyre- Hun ble fortalt at de 
påfølgende nettene skulle hun sitte ved et bord, og det tegnet hun 
søkte ville da komme. Fru Roberts ble enige om å prøve forsøket. - I 
seks netter satt hun trofast og ventet, men ingenting skjedde. 
Skeptisk og litt irritert, fortsatte hun en natt til. Da på den syvende 
natten da en time hadde gått, sto hun opp i avsky. «Det er det,» sa 
hun til seg selv. "Jeg ferdig med Spiritualisme så langt jeg er 
bekymret." Hun var på vei til barnas rom men da hun reiste seg, 
følte hun at noe ble presset mot halsen hennes. Trykket fortsatte da 
hun nærmet seg døren, så forundret snudde hun seg for å se bak 
seg og møtte synet av at bordet hun hadde sittet ved, svevende i 
luften. Kanten av bordet rørte faktisk nakken hennes. Som hun så 
på bordet, begynte det å bevege seg over rommet, og kom ned 
forsiktig til gulvet til sin originale posisjon. En melding kom ved hjelp 
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av bank, ved hjelp av en kode som allerede hadde blitt fortalt 
henne, et bank for "a", to for "b", tre for "c" osv. Meldingen var: 
«Jeg, Red Cloud, har kommet for å arbeide for menneskene». 
Denne meldingen var hennes første opplevelse med sin åndelige 
guide, som hjalp henne med å kommunisere med åndeverden. 
Dette var begynnelsen på et godt samarbeid, som i førti år har gitt 
trøst til tusenvis av mennesker. 

En kveld i nærvær av tjue personer, tok Maurice Barbanell opp 
seansen til Estelle Roberts og skrev det i Psychic News. Han forklarte 
at Red Cloud hadde bedt om på forhånd at to lysplater og en rød 
fakkel ble gjort tilgjengelig til seansen; ved dette var det kjent at 
materialiseringer ville bli med i siterne. Når tiden kom for seansen, 
merket Barbanell på humor og fravær av tøffhet i de som var der: 
dette var som svar på Red Clouds ønsker. Estelle tok sin plass i et 
skap, eller "Wendy hus" som en av hennes døtre hadde snakket om 
det. 

Etter at området ble undersøkt, begynte seansen og innen kort tid 
steg de to lysplatene opp, og Red Clouds silhuett kunne sees. Han 
tok Barbanell fremover og ba om hånden hans og ba om at 
Barbanell følte håret hans. Barbanell bemerket at hånden var 
maskulin og håret var lang, silkeaktig og skulderlengde. Han var nær 
nok til å se Red Clouds ansikt som inkluderte et kort skjegg, og at 
"det var et kjekt ansikt, med veltalende øyne". Hver sitter ble 
deretter invitert til å komme opp og undersøke guidens utseende. 

Etter dette fant 'et ekstraordinært skuespill' sted. Dette var når 
skapets gardiner ble skilt og en materialisert person holdt fakkelen 
for å belyse en annen. Etter dette flyttet trompetene og de ble 
produsert gjennom dem. Hver sitter mottok en, og de fleste fikk en 
juvel. Barbanell spurte Red Cloud hvor de kom fra og leende, svarte 
han, «Landet fra hvor som helst». Barbanell skrev at guiden var 
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"alltid velkommen kontroversiell diskusjon og han viste aldri det 
minste tegn på irritasjon til noen som var uenige med hans 
synspunkter. Ofte ble hans humor ble vist i samtale eller talemåte 
karakterisert ved raske, vittige kommentarer eller svar". Etter denne 
seansen oppstod materialiserte Red Cloud seg med Archael, en 
annen veileder. 

Estelle døde i mai 1970, og i årene fram til denne tiden da hun 
jobbet som medium, viste hun sikkert en virkelig bemerkelsesverdig 
grad av mediumistisk evne. Dette inkluderte mange forskjellige 
former som ga en umiskjennelig mengde bevis for de mange tusen 
som opplevde henne på jobben. Det er ikke rart at Barbanell sa det, 
"selv om jeg har lest all den verdtverdige litteraturen i Spiritualisme 
de siste hundre årene, har jeg ikke kommet over noen så utmerket 
som bevisene Estelle Roberts beviste.» 

Literaturliste: Maurice Barbanell: This is Spiritualism, Estella

Roberts: Forty Years of Medium 
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Spiritualists’ World Congress 
 
Av Bodil Sæther og André Kirsebom 

Spiritualismen er mange steder i verden og «The World Council» 
samlet for andre gang spiritualister fra hele verden. Arthur Finlay 
College (AFC) på Stansted Hall var vert for kongressen i 
samarbeid med noen av de store spirituelle organisasjonene i 
verden.  
- The National Association of Spiritualist Churches (NSAC) 
- The International Federation of Spiritualists (ISF) 
- Spiritualists’ National Union (SNU) 
- Spiritualist Church of Canada (SCC) 

Hensikten med kongressen beskrives slik. «Hensikten med 
kongressen er å forene spiritualister verden rundt om vår felles 
tro.» 

Her var deltagere fra blant annet Norge, Sverige, Tyskland, 
Holland. Italia, Spania, Canada, Australia, Sør Afrika og 
selvfølgelig England. Vi i Norge syntes at det var på tide å få vist 
oss frem og lære om hvordan spiritualistene jobber i andre land. 
Det var derfor en stor glede at vi var hele åtte folk fra vår 
organisasjon på tur over til England. De som var med fra Norge 
var Nestleder i NSF Mona Linn Larsen, Avdelingsledere Susann 
Mahn, Bodil Sæther, Sybil Richardson og de Spirituelle prestene 
Marie Holm, og André Kirsebom. Dag Jørgen Steen og Turid 
Dahlen Thofte som representerte NSH healerforbundet.  
 
Kongressen startet med et historisk innslag der «Emma Hardinge 
Britten og J.J. Morse fortalte sin historie. Det var fint å få et 
innsyn i disse pionerens liv. Se bilder av deres flotte kostymer til 
høyre.  
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Første dagen var det 2 runder 
med foredragsholdere fra mange 
land. Hver av dem fikk rundt 15 
minutters innlegg. Har fikk vi 
kjennskap til internasjonale 
grupper og andre land som 
Canada, Irland, Italia og Sør Afrika. 
Andrè Kirsebom og Pamela Fornell 
fikk også noen minutter til å 
presentere Norge. 

Senere ble vi delt inn i grupper 
hvor vi skulle diskutere forskjellige 
temaer som ble presentert i 
plenum etterpå. På kvelden fikk vi 
en flott mediumdemonstrasjon 
med David Schiesser, Lisa 
Williams, Colin Bates og Janet Parker.  

Dag to var lagt opp til mer paneldebatt i tre omganger med 
temaene: - The Ministry of Spiritualism, - Spiritualist Outreach og  
- Hope and the Global Spiritualist 

Her fikk alle i salen som ønsket det kommet med sine korte 
innlegg og spørsmål til de totalt 12 på panelet. Det var et godt 
engasjement fra salen, og mulig noen brant inne med noe da 
tiden fløy. Både André, Marie og Mona Linn fikk kommet med 
gode innspill under paneldebatten. Vi vil legge ut lenker med 
dette på nettsiden vår.  

Det som traff meg mest var temaet tilstedeværelse som ble 
utløst av en historie fra Canada hvor en dame som var i ferd med 



Spiritualisten sommer 2018 

24 
 

å miste sin 9 år gamle sønn ble tilbudt en katolsk prest på 
sykehuset, forteller Bodil. Det var det sykehuset hadde å tilby. 
Hun hadde behov for tilstedeværelse av en spiritualist som 
kunne gi henne støtte. Og det fikk meg til å tenke på om vi her i 
Norge er tydelige og tilstede for hverandre. Jeg er redd vi kan 
være litt for anonyme, og tenker vi må jobbe for å bli mer 
synlige. 

Spiritualisme er mer enn mediumskap og healing. Spiritualisme 
er en livsstil over en filosofi om at vi er sjeler med evig liv. 
Energier dør ikke, de bare endrer form. Dette gjelder absolutt all 
energi. Og vi kommuniserer ikke med døde for moro skyld, de er 
der for oss, for vårt beste. Og så slår det oss er at det er en del 
forskjeller innen spiritualismen, hvor noen har det som en 
religion og noen har det som en filosofi, og det er helt ok.  
Som leder for NSF og NST er jeg stolt over den gode jobben vi 
fikk gjort på kongressen, sier André Kirsebom. Våre deltakere 
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jobbet aktivt med å ta kontakt med andre. Vi fikk knyttet mange 
bånd med andre land og vi fikk lært mye om deres spirituelle 
arbeid. NB! Vi planlegger en dypere oppfølger i neste nummer.  

Program Høsten 2018 

Til vinteren og våren kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger.  

I Oslo vil vi ha kvelder hver uke omtrent midten av August. 
Ved siden av dette vil vi ha kvelder hver måned i våre avdelinger i Bergen, 
Hedmark, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Østfold. Vi har nå et stort 
program i hele Norge med over 50 kvelder. Er du medium og vil jobbe med 
oss så si i fra, for vi trenger flere gode medium.  
 
For detaljert program ber vi dere sjekke vår Nettside eller Facebook for den 
enkelte avdeling.   

Nettside:  www.spiritualist.no 

Facebook: Norsk Spiritualist Forening, samt at de fleste avdelinger har sin 
egen Facebookside.  

Sertifiseringer 
Norsk Spiritualist Forening tilbyr deg sertifiseringer som medium og healer. 
Hos oss kan du bli: 
 
Godkjent og Registret Healer som gir deg mulighet til å registrere deg i 
alternativregisteret i Brønnøysund. Dett gir og retten til fritak av MVA. 

Sertifisert medium, som viser at du er god nok til å kunne jobbe 
profesjonelt som medium.  

Sertifisert Husrenser, som viser at du er god nok til å kunne jobbe 
profesjonelt som medium.  
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Kurs høst 2018 
Vi har kurs rundt i hele Norge. Vi har kurs på alle nivåer fra nybegynnere, 
videregående og avansert.  
Se vår nettside og finn kurs innen mediumskap, transe, healing, husrens og 
mye mer. Det kommer flere etter hvert så det er viktig at du sjekker vår 
kurskalender på www.spiritualist.no 

 

Kurs i fokus! (kun noen få eksempler av det vi tilbyr) 

Klarsyn og kanalisering: 4 dagers  
02.08.2018 18:00 - 05.08.2018 17:00 
 
Kurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering i Oslo 
Tre forskjellige trinn, begynner, videregående og avansert. 
Starter uke 34, fra 20, 21 og 24 august og varer i 15 uker.  

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 
19.01.2018 18:00 - 04.02.2018 18:00 
 
Mediumskap mot perfeksjonisme 
Kurs med Tim Abbott fra England. Gjennom mange år har han 
hjulpet oss til å bli bedre. Benytt sjansen til et fint kurs.  
14.09.18 kl. 18.00 – 16.09.18 kl. 17.00 

Åndelig fotografering/Eksperimentelt mediumkurs 
Med det kjente mediumet Martin Colclough fra England 
12.10.2018 18:00 - 14.10.2018 17:00 
 

Spirituelt seminar og seremonier for spirituelle prester  
09.11.2018 18:00 - 11.09.2018 17:00 
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Avs: Norsk 
Spiritualist 
Forening 
Sørkedalsveien 74 A, 0377 Oslo 

Gi en gave!  

Til et spirituelt senter i eget bygg 
 
Mange av våre medlemmer har kommentert at vi burde ha vårt 
eget bygg. Vi ønsker et bygg der vi vil kunne holde kveldene våre, 
kurs, foredrag og ha et 
sted hvor vi vil kunne 
gi healing til folk 
som trenger det. Det 
kan også være et sted å 
bare møtes. Her vil vi 
også kunne bygge opp 
et spirituelt bibliotek. 
 
 
 
Innsamling til eget bygg 
Vi ber privatpersoner og firma som ønsker å donere penger til 
dette, om å sette dette inn på konto: 1503 34 11933. 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 det framtidige bygget. Hvis ønskelig, kan man være 
anonym. 
Vi innser 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.  

Bilde et er kun et Illustrasjonsfoto 


