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DSH: 

Kontoret på Det Spirituelle Hjem har et eget 

telefonnummer som er 46770220 

 

Kontoret er det åpent fra kl. 11.00 til 15.00 

I sommer er det kun åpent noen dager i juni. I mesteparten 

av juli er det stengt, for så å åpne igjen i august.  
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Det Spirituelle Hjem - DSH 
Av leder André Kirsebom 

Vårt hjem - Det Spirituelle Hjem 

Nå har det blitt godt å komme hjem. Et 

hjem som vi aldri har hatt, men har 

drømt om. Nå har det blitt en realitet og 

funnet sin form. To rom har blitt til ett og 

utgjør nå storsalen Emma. Navnet er tatt 

etter Emma Hardinge Britten, som var en 

av de store pionerne innen spiritualismen som også pryder 

forsiden på dette bladet. Emma ble født i London 2 May 1823. 

Hun ble en forkjemper for den moderne spiritualismen og er 

kjent for å ha samlet de 7 spiritualistiske prinsipper. Hun var 

en stor taler, forfatter, filosof og medium. Hennes virke 

brakte henne på mange reiser over hele verden, blant annet 

til USA og Australia der hun talte spiritualismens sak. Hun 

døde 2. oktober 1899.  

Rommet som er oppkalt etter Emma har blitt et stort og flott 

rom med kunst som passer til det. I Emma har vi blant annet 

et stort tredelt maleri av Cecilie Lund, med spiritualismen som 

tema. Her kan man se folk som vandrer mot en lysere 

fremtid. På sidene er det paviljonger med healing og 

mediumskap. Dette er det vi alltid har ønsket oss. Et sted som 

vi kan kalle vårt hjem.  

Det har vært mye oppussing i løpet av de siste månedene. 

Mesteparten var ferdig på vår offentlige åpning den 24. April, 

men det er ikke til å stikke under en stol at vi fremdeles 

http://spiritualist.no/nst/481-det-spirituelle-hjem
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holder på med enkelte detaljer, selv når denne artikkelen 

skrives i midten av mai.  

 

 

Åpningen ble en stor suksess. Emma var fylt til randen og det 

var meget god stemning med både healing og mediumskap. 

Hege Heia-Gideonsen e kommet helt fra Trondheim for å 

holde filosofien. Åpningsbåndet ble klippet av de tre 

Spirituelle Prestene som var til stedet, André Kirsebom, Hege 

Heia-Gideonsen og Manuela Johansen.  

Som spirituelle mennesker synes vi det er hyggelig å ønske 

folk velkommen til gratis healing på tirsdager og mediumskap 

på onsdager, ja og til alt den andre som skjer i løpet av uken. 

Siden vi fremdeles er i en innkjøringsfase prøver vi å finne vår 

form på hvordan våre tilbud skal være. Kom gjerne med 

forslag.  

Det spirituelle mennesket både skal og må stå i sentrum, men 

hva er det å være spirituell. Vi kan selvfølgelig referere til 

trosbekjennelsen vår, som nå har fått sin plass på veggen. 

Viktigst av alt er kjærligheten. Vi må kunne kjenne 

kjærligheten i oss selv og til alt og alle som er i livet. 
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Kjærlighet fra Gud og kjærlighet til alle våre medmennesker.  

Ja alle, selv om de ikke alltid er perfekte. Normalt sette prøver 

alle mennesker å gjøre så godt de kan. Det er ikke alltid at vi 

mennesker ser alt klart eller finner gode løsninger som gagner 

alle. Men de aller fleste av oss prøver å gjøre godt. At vi av og 

til gjør feil vil skje. Da er det tid for andre å ikke være 

dømmende, men å vise forståelse, tålmodighet og tilgivelse. 

Det å være spirituell er å vise kjærlighet og storsinn. Vi på Det 

Spirituelle Hjem ønsker å promotere slike verdier. De samme 

verdier som vi kan finne i vår trosbekjennelse og i 

spiritualismens 7 prinsipper.  

Vår trosbekjennelse sier at vi må ta vare på mennesker, 

dyrene og naturen. På grunn av dette jobber vi på DSH for å 

ha en grønn profil. Det betyr at vi sorterer søppel, minimerer 

forbruk, spesielt på alt som har med plast å gjøre. På 

kveldene våre bruker vi glass og porselenskrus. De vaskes i 

økologiske såpe, noe som vi også bruker overalt på senteret. 

Disse såpene er 100 % biologisk nedbrytbare. For oss er det 

viktig å ta vare på naturen og å være et godt eksempel innen 

dette.  

Vi ønsker deg velkommen til Det Spirituelle Hjem. Et hjem 

som er der for oss alle.  

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 

 

André Kirsebom  
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Ailo Gaup  
18.6.1944 – 24.09.2014 

Av Ann Gunn Kenti   

 

Samisk kulturformidler - forfatter - poet - journalist 

- teaterpioner - veileder og sjaman.  

 Ailo ble født på Finnmarksvidda, nær Kautokeino, en iskald 

sommerdag når snøen ennå lå som et teppe over de 

langstrakte viddene. Moren var alene under fødselen som var 

svært hard. Hun fødte sin sønn under fjellet Ravdo-oaivi, som 

betyr Røyehodet.  

Som liten ble han tatt bort fra sine foreldre av samemisjonen, 

og i sju år bodde Ailo hos en kristen kvinne som ledet 

samemisjonens sykestue i Kautokeino. Som gutt hadde Ailo  

"Det blå folket " som sine lekekamerater - vennene som han 

lekte med i bjørkeskogen på vidda. Fostermoren tok han opp 

på fanget og ville frelse han fra sine usynlige venner, og hun 

ba til Gud om hjelp. Det var hun som reiste med han fra 

Finnmark og plasserte han hos en bondefamilie i Vestfold. Slik 

vokste Ailo opp langt fra sine samiske røtter.  

 Å bli tvangsflyttet bort fra sin familie, sine røtter, kultur og de 

elskelige viddene, var et stort traume for Ailo. I boken 

"Sjamansonen" forteller han om sitt første møte med 

forfedrehjelperen, en kvinneskikkelse, da han i et øyeblikk var 

en dypt såret sjel. Han slynget en anklage mot himmelen om 

hvorfor han var blitt sendt hjemmefra, for så å få en oppvekst 
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hos fremmede. Da kom hun, hans viktigste forfedrehjelper, til 

syne i all sin kraft og sa de forløsende ordene, de som gjorde 

brått slutt på all bitterhet, anklagelser og bebreidelser;  

" Ailo, lille fugl, sa hun med dyp kjærlighet, du fløy avsted 

selv." 

"Da forsto jeg at også slike drastiske hendelser i en så tidlig 

alder av mitt liv var en følge av mine egne handlinger og 

beslutninger", skriver Ailo så klokt.  

Som barn opplevde Ailo smerten hans folk ble påført utenfra, 

og dette ble starten på hans videre vei med å føre samiske 

røtter og den samiske kulturarven videre. Å bli født under 

fjellet Ravdo-oaivi - Røyehodet, knyttet han til naturens kraft 

og sjamanens oppgaver.  

Som han selv sa så poetisk, " Fjellet utløser gammel kraft og 

kunnskap. Den er blitt levende i meg, som et Saivoland (saivo- 

åndeverden) - et paradis i det indre. Her lærer jeg sermonier 

og her møter jeg forfedrene." 

 Ailo fikk sin første erfaring med samisk sjamanisme av en 

samisk noaide (sjaman - betyr " den som vet ") - og fikk 

deretter lære av sjamaner fra mange himmelstrøk og delte 

samtidig sin unike kunnskap om samisk kultur.  

Han ga et perspektiv på hvordan sjamanisme som gammel 

kulturarv kan gi moderne mennesker dyp innsikt i eget liv, og 

forbindelse til naturen på et åndelig plan. Han lærte bort 

gammel kunnskap om å se landskapet som et speil for eget 

indre landskap og formidlet tradisjonen om utesitting - å 
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oppsøke ensomhet i naturen for å kontakt med naturens 

visdom, for selvinnsikt, kraft og indre ro.  

Ailo var et menneske som omfavnet naturen med ånd og 

sjel. Ailo skrev flere bøker, blant annet " Under dobbel 

stjernehimmel", " Sjamansonen" og " Inn i naturen". 

Han hadde også sine egen sjamanskole - Saivoskolen - der 

fokuset var naturlære og bevissthetsforandring. Sjamanismen 

i alle urkulturer har den felles forståelsen at naturen er ren 

åndskraft - skogen- fjellene - elvene og havene. Naturens 

rytme er en levende syklus og en evig dans av død - liv og 

gjenoppstandelse.  

Ailo hadde stort fokus på tromming og trommereiser i sin 

lære. Trommen er jordens hjerteslag og en trommereise er en 

indre reise hvor du kommer i kontakt med det underbevisste 

og åndeverden.  

Ailo var også med å grunnlegge det første samiske teater; 

Beaivvas, i 1981  og var også med å kjempe for samiske 

rettigheter i Altakampen rundt 1980 tallet. Han var og 

journalist i VG og Aftenposten over lange perioder.  

 Ailo døde 70 år gammel etter fire måneders sykdom. Han var 

elsket av mange innen det åndelige miljøet - Godt jobbet, Ailo 

- du mestret oppgaven din. Din arv lever videre.  
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Portrettintervju  
 

Anne-Grethe Bergseth 
Av Andrea Sollie 

 
Født: Kongsvinger 16.januar 
1982. Vokste opp i Nord 
Odal. Bodd forskjellige 
steder til hun havnet i 
Drøbak, hvor hun har bodd 
siden 2015. 
 
Bakgrunn: RGH Healer og 
Sykepleier. Som sykepleier 
er hun ansatt ved Ullerud 
Helsebygg i Drøbak. Her  
jobber Anne-Grethe tett på 
mange mennesker. Hun går 
turnus, på den måten møter 
hun pasienter på forskjellige 
tider av døgnet. 
 
En åndelig opplevelse.  
Anne-Grethe har alltid vært opptatt av det åndelige som 
ånder, alver og småfolk. Etter en spontan opplevelse 
oppdaget hun at hun hadde healings krefter. Dette skjedde da 
en eldre kvinne, som hun kjente, slet med synet og 
helvetesild. Anne-Grethe la etter en impuls hendene sine på 
skuldrene hennes, samtidig følte hun at det sto noen bak 
henne. Hun hadde en sterk opplevelse av at noe skjedde, 
kvinnen følte seg også mye bedre etterpå. Det var etter 
denne opplevelsen at Anne-Grethe gikk inn på nett for å se 
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om hun kunne finne et healingkurs, som hun kunne gå for å 
lære og forstå hva som hadde  
skjedd. Hun kikket på flere kurs som var lagt ut, men følte 
ikke at det stemte før hun kom til Norsk Spiritualistisk 
Forening (NSF) sine sider. Hun tok kontakt med André 
Kirsebom, og begynte på et healingkurs hos ham høsten 2012 
og er i dag Godkjent Registrert Healer gjennom Norsk 
Spiritualistisk Healerforbund (NSH). 
Hun har også transekurs og 2 kurs innen mediumskap. 
 
Anne Grethe meldte seg inn i Norsk Spiritualistisk 
Trossamfunn og startet med utdannelsen til Spirituell prest 
2016, hun går nå 4. og siste året i sin utdannelse som 
prestestudent. Hun har Filosofier på Det Spirituelle Hjem 
(DSH), samtalesirkler og er med og gir gratis healing her på 
DSH tirsdags kvelder. Anne-Grethe opplever at hennes 
utvikling preger henne som menneske. Noe som gir henne en 
større menneskeforståelse i møte med andre. 
 
 
Hvordan er det å være sykepleier og Spirituell? 

Som sykepleier har hun god innsikt i den medisinske 
behandling. Hun skiller alltid mellom jobben som sykepleier 
og Healer, selv når healingen skjer i møte med mennesker. 

 
Mye skjer i møte med mennesker. Anne-Grethe begynte i 
jobben sin 2005. I 2006 hadde hun en åndelig opplevelse. En 
pasient på sykehjemmet kom til henne etter sin død. 
Gjennom en synsk kvinne fikk hun vite at den avdøde var der 
for å hjelpe henne å åpne opp for det åndelige. Etter hvert  
lærte hun selv å kommunisere og føle nærværet til den 
avdøde. 
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Anne-Grethe har hatt flere spirituelle opplevelser som har gitt 
henne en sterkere tro på et liv etter døden. 
I det daglige får hun ofte hjelp/veiledning fra guidene sine til 
å møte utfordringer som kan oppstå i jobben. Både i møte 
med pasienter, pårørende og i de etiske utfordringer finner 
hun støtte i sin spirituelle tro. 
Anne-Grethe jobber på en korttidsavdeling for pasienter som 
kommer hovedsakelig fra sykehus for pleie, omsorg, noen for 
rehabilitering og noen for palliativ behandling. Diagnoser 
spenner fra benbrudd til slag til kreft og mye mer. De fleste er 
i en form for krise, hvor ro og trygghet er viktig, i tillegg til den  
medisinske behandling. Anne-Grethe jobber i samarbeid med 
andre sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter. Hun opplever at de alle aksepterer hennes 
spirituelle forståelse av livet. 
 
Hvordan var ditt møte med Ellen? 

 (Gjengitt etter tillatelse fra pårørende) 
 
Ellen ble i løpet av ett år innlagt 3 ganger på 
korttidsavdelingen. Siste gang med en langkommet sykdom 
med kort forventet levetid. Ellen var sosial og omgjengelig 
som person med mye humor, som kom lett ut av det med alle 
på avdelingen. Den nyoppståtte alvorlige sykdommen satte 
sitt preg både på henne og hennes pårørende. Som 
primærsykepleier fulgte Anne-Grethe henne tett hele veien 
og hadde mange gode samtaler med henne og de pårørende.  
Samtaler om de vanskelige temaene: liv, død og om at det er 
et liv etter dette. Her var det godt å ha en tro å støtte seg på, 
for det kunne bringe trygghet til henne, pasienten og de 
pårørende. Å være tett inn innpå en pasient kan være intenst 
på godt og vondt. Ellen var det mest av det gode, med de 
humoristiske kommentarene som gikk begge veier, likevel var 
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alvoret i situasjonen alltid der. En lørdag morgen i mars 2019 
var tiden inne for Ellen å dra videre på sin reise inn i 
åndeverden. 
 
Under en healing tirsdagen etter kom hun til Anne-Grethe. 
Hun ville at Anne-Grethe skulle kontakte hennes datter, noe 
hun da gjorde. Datteren ble glad for denne kontakten. Nå har 
Anne-Grethe har hatt flere gode samtaler med både henne og 
søsteren. Anne-Grethe har også hatt en drøm om Ellen, der 
de møttes utenfor tid og rom. Ellen ga henne en klem og sa 
«Tusen takk».  
 
«Anne-Grethe er dypt takknemlig og ydmyk for den tiden hun 
hadde, og fortsatt har med Ellen og hennes pårørende. Det 
samme gjelder i møte med andre mennesker, både som 
sykepleier, healer, som spirituell prestestudent og i 
privatlivet.» 
 
Anne-Grethe har tro på en evig utvikling av alle sjeler, og 
lever etter dette, som sykepleier og i det å være et spirituelt 
menneske. 
 

Spirituelle prest. 
I dag er vi fire spirituelle prester i Norge, og vi har en god del 

under utdanning. Per dags dato har vi spirituelle prester i Oslo, 

Trondheim og i Frankrike. Snart vil vi også ha det i Stavanger, 

Østfold og flere steder i landet.  

Vi har et stort behov i Bergen, og vil spesielt oppfordre folk fra 

Hordaland til å vurdere en slik utdannelse.  Er du interessert ta 

kontakt med André Kirsebom som leder utdannelsen. Mer info er 

på nettsiden vår. 
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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

http://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,-  

 

 

 

http://www.spiritualist.no/nsfh
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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 

 

  

mailto:post@nsts.no
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New Zealand 

Av Sybil Richardson 

NSFs besøk ”down under” 

NSFs ” Global Spiritualist 

Team” er ivrig opptatt av å 

vite hva som skjer i det 

forskjellige spiritualistiske 

miljøer rundt omkring i 

verden og i januar gikk 

turen til New Zealand og 

lengre kommer man ikke. 

 

Litt historikk 

Det er 17.649 kilometer mellom New Zealand og Norge, men 

allikevel har vi en del tilfelles: New Zealands uavhengighet fra 

England skjedde i 1907 og Unionsoppløsningen mellom Norge 

og Sverige fant sted i 1905. Det er per i dag 4.669.189 

innbyggere på New Zealand og 5.332.000 i Norge. Begge land 

har et antall minoritets urfolk. 70.000 Maoris bor på New 

Zealand og 40.000 Samer i Norge. Mellom 1870-1876 

emigrerte 1.000 Nordmenn til New Zealand og bosatt seg i et 

tett skogs område de kalte for ”Norsewood” øst for New 

Zealands nord øye. I dag er det bare 300 igjen, men de feire 

17. mai og opprettholder norske tradisjoner. 
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Spiritualismes historie på New Zealand 

Moderne spiritualisme startet i på New Zealand rundt slutten 

av 1800-tallet. New Zealand fikk besøk av kjente utenlandske 

medium og healere som opptrådte rundt omkring i landet. 

Det mest kjente av disse var Emma Hardinge Britten som 

hadde tidligere kanalisert Spiritualismes 7 prinsipper via 

Robert Owen (1771-1858). Emma besøkte New Zealand i 

1879. Hun beskriver sine opplevelser i bok sin om den globale 

Spiritualismen; ”Nineteenth Century Miracles” på sidene 262-

275. Hun var fascinert av urfolket ”Maoriene”, deres 

spirituelle tanker og forhold til naturen. Hun nevner at de 

utvalgte menneskene ”Tohungas” hadde store evner. Den 

største var Tiriwa som tolket at deres land en dag ville 

erobres av ”de hvite ansikter”, lenge før dette skjedde. 

Landet fikk også besøk av Mrs. Harris Roberts i 1886 og 

selveste Conan Doyle i 1920. 

 

Spiritualisme i dag 

NSF valgte å ta kontakt med en kirke som drives på likelinje 

med vår egen og det var naturlig å velge ”Mackelvie West 

Spiritual Church” i Auckland, etablert i 1913. Kirken, som har 

ca. 500 medlemmer i dag har de 7 prinsipper som 

retningslinjer og har medium/healing kvelder, kurs, 

seremonier, foredrag etc. Jeg blir varmt tatt imot av Minister 

Ross Thompson som først tok meg med på en tur til Maori 

Senteret som ligger i et vakkert område med utsikt over 
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sjøen, så til selve kirken (se bilde). Ross fortalt om kirkens 

historie og kampen for å overleve. Det var healing og medium 

kveld mens jeg var der og det var meget interessant å oppleve 

forskjellen mellom metoden som er brukes her i forhold til 

det vi gjøre i Norge. Medium satt i kabinett bak lukket gardin 

og en healing benk var plassert foran kabinett. Det var ca. 40 

mennesker til stede og vi startet med en sang og straks etter 

det var slutt kom det en stemme fra kabinett som jeg fikk 

beskjed om var stemmen til en av New Zealands største 

spirituelle pioner Harvey Fitton. Plutselig fikk jeg beskjed om 

å nærme meg kabinettet og rekke frem min høyre hånd 

gjennom gardinen. Meridianpunktene på min hånd ble så 

massert og jeg blir bedt om å legge meg på benken. 

Mediumet kom så ut av kabinettet og plasserte seg ca. 30 cm 

fra meg. En sterk elektrisk strømning gikk nå gjennom hele 

kroppen min. Det varte i omlag 10 minutter. Etter det gikk 

mediumet igjen inn i kabinettet. Resultatet var bra og jeg fikk 

både healing og energi tilføring. Etterpå konkluderte jeg at 

det er RESULTATET som er det aller viktigste og ikke 

fremgangsmåten. 

Det finnes mange Spirituelle Kirker på New Zealand (ca. 28) 

de fleste nord på øya. Men det finnes også mange andre 

organisasjoner, retreat sentre, små grupper, selvhealing 

grupper som besøker hverandre for å holde foredrag eller 

demonstrasjons kvelder. Det er en hel del besøk fra utlandet 

som Brian Robertson (Inner Quest), Simon James (en valgt 

elev 
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av Gordon Higginson) og Christine Morgan. Presidenten av 

Milford New Age Center, Zane Smith er også meget aktiv. 

Mackelvie Spiritual Church får besøk av Scott Milligan i juli i 

år.  

Man satt igjen med et meget positivt inntrykk om hva som 

skjer på New Zealand og vi gleder oss til å holde kontakt med 

våre venner ”down under ”. 

Sybil Richardson 2019 
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Healernes hemmeligheter  
 

Hvor bra vil min neste healing fungere? Hvordan kan jeg bli 

bedre? Kan jeg heale denne personen for kreft? Dette er det 

noen av de spørsmål alle healere stiller seg. Spørsmål som 

daglig kommer opp i healernes bevissthet.  

I forbindelse med lansering av 

Healernes hemmeligheter tok vi 

kontakt med André Kirsebom. 

Hans nyeste bok er resultatet av 

en eksplorativ studie av 25 av 

verdens beste healere gjennom 

tidene. Boken ser på 21 historiske 

og 4 nålevende healere, deres 

virke og deres liv. 

Spiritualisten spør ham om 

hvordan han kom på dette tema? 

- Jeg stiller meg selv hele tiden 

spørsmålet: Hvordan kan jeg bli en 

bedre healer? Hvis vi ser til andre 

steder i samfunnet så har man en 

tradisjon for å studere de beste. Vi gjør det innen 

forretningslivet og vi gjør det innen sport. Når en skal finne ut 

hvordan man skal trene et lag til et VM eller en Olympiade, så 

studerer treneren hvordan vinnerne fra de siste årene har øvet. 

Trenerne leter etter nye ideer eller innfallsvinkler for å gjøre sine 

folk bedre. Min nye bok bruker akkurat den samme metoden. 

Jeg har altså stilt spørsmålet: - Hva var det som gjorde disse 
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verdensberømte healerne så gode, hva er deres hemmeligheter 

og hva kan vi lære av dette? 

Så dette er en bok for healere?  

- Ja hovedsakelig, men det er samtidig en bok der klienter og 

åndelige mennesker kan lære mye. Det som er viktig for en 

healer er likeså viktig for en som trenger healing og vil komme i 

kontakt med sine åndelige sider.  

Hva var det du studerte hos healerne? 

- Det viktigste jeg studerte var hvordan de jobbet. Dette 

inkluderer hvordan de tar imot klienter, hvordan de forbereder 

seg til healingen og hvordan healingen utføres. Like viktig som 

dette er healernes tanker og filosofi rundt arbeidet. Det kan 

fortelle oss mye om hvordan de bygger opp energien som skal til 

for å få en god healing. Ved siden av dette er det mange andre 

kriterier som ble studert. Noen av disse er hvordan de startet sin 

healing, hvor gamle de var da de startet og hva slags utdannelse 

de hadde. 

Hvordan ble de valgt ut? 

- Det har vært flere kriterier som har vært med på å bestemme 

hvem som skulle velges ut. For det første må healerne være godt 

kjente, og må ha gitt healing til minst 10.000 mennesker. Det bør 

ha vært køer foran deres dører. Videre må healerne være 

anerkjent for sin healing og sine resultater. Hos virkelig store 

healerne opplever klienter ofte det man kaller mirakuløse 

helbredelser. Tilgjengelighet på informasjon har også vært et 

kriterium.  

Det måtte være mulig å finne tilstrekkelig informasjon om de 

som skulle være med på listen. Healerne som er med, har egne 
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bøker eller er omtalt i bøker om healere. Dette har vært 

nødvendig for å kunne få nok sammenligningsgrunnlag.  

- Etter å ha studert alle disse healerne, fant du noen spennende 

svar? 

- Ja, en hel mengde. Basert på informasjonen jeg fant kunne jeg 

legge frem 15 hypoteser på hvorfor de var så gode. I tillegg 

inneholder boken 4 hypoteser som ser på psykologiske aspekter 

av healing og helse. Studiet ser på hvilke av disse hypotesene 

som er viktigst og gir praktiske råd for hvordan healere kan 

bedre dine resultater.  

Kan du fortelle oss litt om en av disse hypotesene? 

En av de hypotesene som er viktig er om healernes samarbeid 

med deres guider. De aller fleste healerne hadde et godt forhold 

til healingguider. De forteller at det egentlig er guidene som gjør 

healingen, mens healeren kun er et medium. Det tette båndet og 

samarbeidet fremmer god healing. Noe av det som kan gjøre en 

healer bedre er derfor å bygge opp en bedre relasjon til guidene. 

Den beste måten å gjøre dette på er ved å trene på 

mediumskap. Gjennom mediumskapet kan en kommunisere 

direkte med sine guider og forstå bedre hvordan de vil utføre 

hver enkelt healing.  

Ved siden av disse hypotesene har du også sett mye på 

vitenskapelige undersøkelser innen healing. Kan du fortelle litt 

om disse.  

- Mange healere sliter med å finne bevis for at healing virker. Det 

gjør at mange healere ofte kommer til kort i diskusjoner rundt 

healing. Klienter og journalister som deg spør ofte om det finnes 

bevis for at healing fungerer. Disse er vanskelig tilgjengelig i 
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Norge siden vi har hatt lite forskning her. Healernes 

hemmeligheter har derfor et eget kapittel som omtaler 

internasjonale forskningsresultater innen healing.  

Studiet som boken baserer seg på er faktisk banebrytende innen 

internasjonal forskning innen healing. Så langt har forskning på 

healing hatt fokus på å bevise at healing virker. Når en ser på 

internasjonale resultater kan det nå regnes som et godt etablert 

faktum. Healing virker. Men det betyr ikke at alle healere får 

tilsvarende gode resultater. Resultatgraden av healing er meget 

avhengig av den enkelte utøver. Tema for min studie er hvordan 

den enkelte healer kan bli bedre, slik at de kan få stabilt gode 

resultater.  

 

Et av de andre temaene du tar opp er healing på kreft. Hvorfor 

har du med dette? 

- Dette er et vanskelig tema både for healer og klient. Det er 

vanskelig å vite hvordan man skal snakke med folk som har 

denne sykdommen på en god måte. Derfor er det viktig at vi som 

healere får mer kunnskap om dette tema. Sykdommen er så 

vanlig at alle healere vil få klienter som har kreft. Klientene er 

ofte langt nede og de blir ofte handlingslammet av diagnosen. 

Da er det viktig at vi som healer kan være gode i vår jobb. Dette 

gjelder både healingen og det å være en god samtalepartner. 

Kapittelet tar opp mange temaer som er viktige for healere og 

klienter som har kreft.  

Siste tema du tar opp er det å heale verden. Er ikke dette litt 

pretensiøst? 

- Jo, ler Kirsebom og smiler. Det er nok kanskje det, men det er 

et viktig tema. Når vi snakker om å heale verden så er det 
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egentlig et fokus på forebyggende helse. Forebyggende både for 

oss og for neste generasjon. Vi ser at mange i dag blir syke på 

grunn av dårlig mat, drikke og livsstil. Skal vi få en friskere 

befolkning må vi endre måten vi lever på. Derfor er dette et 

område som healere og åndelige mennesker må ha fokus på. Vi 

må være de første som ender vår livsstil og gå foran som gode 

eksempler.  

En bok som dette ble ikke til over natten. Hvor lang tid har du 

brukt på boken? 

- Flere år. Jeg har samlet, lest og studert litteratur om healere i 

lang tid. Det har blitt mange notater gjennom årene. Hjemme 

har jeg over hundre bøker om healing. Det har vært viktig å sette 

seg godt inn alle sider rundt healernes arbeid. Dette gjorde at jeg 

også har måttet reise rundt å besøke mange av de healerne som 

fremdeles jobber i dag. I den eksplorative undersøkelsen valgt 

jeg ut 25 healere. Jeg regner disse som de beste gjennom tidene. 

For å komme så langt har jeg måttet studere mange flere 

healere, og mange nådde ikke opp. Ideen og forberedelsene til 

både undersøkelsen og boken startet for mer en 10 år siden. For 

meg har dette vært en spennende reise, og boken kunne lett ha 

fått mange flere sider. For meg var det viktig å sette fokus på det 

som er mest sentralt innen healingen, og det er hva som i dag 

finnes mellom permene på Healernes hemmeligheter. Boken 

omhandler det som virkelig kan hjelpe en healer til å bli bedre. 

Verden trenger flere gode healere i dag. Healere som kan 

komme opp på det samme nivå som de 25 store.  
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Program 2019 

Til høsten kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger.  

I Oslo vil vi ha healing og mediumkvelder hver uke fra 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, da 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. Dette gir og 

retten til fritak av MVA. 

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

profesjonelt som medium og husrenser.  

 

Sertifisert Husrenser, som viser at du er god nok til å kunne 

jobbe profesjonelt som medium.  

http://www.spiritualist.no/
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Kurs 2019 
 

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, filosofi og spirituell presteutdannelse 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 kurs 

Mediumskapskurs for nye og de som kan litt  

Torsdag 08.08.2019 til søndag 11.08.2019 kl. 10.00 til 17.00  

 

Kurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering i Oslo 

Tre forskjellige trinn, begynner, videregående og avansert. Lær 

deg mediumskap på en seriøs god og strukturert måte. Vi har 

meget gode lærer på alle trinn. Starter uke 34, fra 19, 20 og 22 

August og varer i 15 uker. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert 

Healer i Norge.  30.08.2019 - 15.09.2019  

Få MVA fritak på din healing.  

 

Spirituelt seminar og seremonier for spirituelle 

prester  
Ønsker du å bli Spirituell prest hos oss i NST, ta kontakt.  

11.10.2018 18:00 - 13.10.2018 17:00 

 

http://www.spiritualist.no/
http://spiritualist.no/kurs/hendelse/40-spirituell-seminar-og-seremonier
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Avs: Norsk 
Spiritualist Forening 
Sørkedalsveien 74 A, 0377 Oslo 

 
 
 
Healingkvelder! 
Samlinger hver tirsdag 
 
"Det Spirituelle Hjem" har den glede av å meddele at det 
blir gratis healingkvelder hver tirsdag vinter og vår i 2019. 
Tidspunktet vil være kl. 18.30 og stedet er vårt nye 
Spirituelle Hjem i Hoff Terrasse 6. På nettsiden finnes mer 
informasjon om hvordan du kommer deg dit.  
 
Kveldene vil være litt forskjellige, men alle 
vil få healing på kveldene. Vi håper at dette 
også vil bli til hyggelig sosiale treff.   
 
I det nye hjemmet vårt vil du og finne 
healere og medium som jobber på dagtid, og det er et 
spirituelt bokatek på stedet.  
 
Norsk Spiritualistisk Healerforbund, NSH 
NSH er et forbund som både jobber 
for det beste for sine healere og for 
sine klienter. Forbundet har eksistert 
siden 2007 og er godkjent av Helsedirektoratet som 
utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling. 

 


