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DSH: 

Kontoret på Det Spirituelle Hjem har et eget 

telefonnummer som er 46770220 

Kontoret er normalt åpent fra kl. 11.00 til 15.00 

 

 

Generalforsamlinger i 2020: 

Vi vil informere om at det blir 

- Generalforsamling NST tirsdag den 18. Februar på kl. 20.00 

- Generalforsamling NSF og så NSH vil være onsdag 18. Mars. Kl. 

20.00 og 20.15 
 

Begge vil være i vårt lokale etter vår vanlige kveld. 

Adressen er: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
 

Hjertelig velkommen!  
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Det Spirituelle Hjem - DSH 
Av leder André Kirsebom 

Healing i fokus 

 

Mange spør meg hva jeg liker best i mitt 

arbeid, og det kan være så mangt. Jeg 

jobber som medium, husrenser, forfatter, 

healer, kursholder, spirituell prest og 

leder av NST og NSF. Det blir svært 

mange hatter, som til stadighet byttes - ja flere ganger om 

dagen.  

Svaret er at jeg liker alt og at det er variasjonen som gjør at 

jeg alltid har en spennende dag. Om jeg likevel skal trekke 

frem noe som gjør meg ekstra glad, ja så er det healingen. Jeg 

synes det er viktig at den står i fokus for oss som er spirituelle 

mennesker, spiritualister.  

På DSH har vi nå gratis healing både på dagtid og kveldstid 

hver tirsdag. På dagtid får alle individuell healing og samtaler 

etter eget ønske. Vi er flere gode og erfarerne healere som 

jobber med å gi healing på dagtid. Med oss har vi tidligere 

kursdeltakere som får muligheten til å skaffe seg erfaring og 

ytterligere opplæring av oss. På den måten kan vi hjelpe flere 

healere i gang med sin gjerning.  

Tirsdager har vi også gratis healingkvelder. Da starter vi med 

en filosofi, som holdes en av våre Spirituelle Prester, 

prestestudenter eller av de som har tatt kurs i filosofi. Tema 

for filosofiene er ofte inspirert av åndeverden og omhandler 

http://spiritualist.no/nst/481-det-spirituelle-hjem
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ulike tema innen healing og livet. Etter dette er kveldene litt 

forskjellig. Eksempler på innholdet av en kveld kan være 

meditasjon, individuell healing, gruppehealing, 

demonstrasjon av healing og samtaler rundt healing. Vi 

prøver å ha en variasjon på kveldene og det er mange 

forskjellige healere som er med og leder kveldene.  

 

For NST som trossamfunn er healingen viktig. Vi mener at 

healingen er der for å hjelpe mennesker og at det er et viktig 

arbeid for våre Spirituelle Prester. Det er en del av vår 

trosutøvelse. Det er og viktig for alle de healerne som er 

medlem hos oss i NST og NSH - Norsk spiritualistisk 

healerforbund. Vi er alle her for å hjelpe mennesker og når vi 

gjør det så er vi med på å skape god helse og fred på jorden.  

Opplæring og opplysning er en viktig del av vår jobb i NST og 

NSH. I den forbindelse har vi oversatt en gammel bok fra 

engelsk til norsk. Dette er den første boken av en rekke gode 

bøker som vi jobber med å oversette for lesere i Norge. Les 

mer om det i artikkelen om Jesu´ Åndelige liv.  

Ønsker du å vite mer om tider for disse healingene står alt på 

våre nettsider.  

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 

 

André Kirsebom  
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THE INTERNATIOINAL SPIRITUAL 

FEDERATION 
 

Den 4. august i år fikk NST/NSF den gledelige nyheten om at 

vi har blitt godkjent som medlem av The International 

Spiritual Federation (ISF).   

 

Organisasjonen ble grunnlagt 1923 i Belgia og har som formål 

å danne et nettverk for å samle spiritualister fra alle verdens 

kanter, som enkelt personer, grupper eller spirituelle kirker. 

ISF gir sine medlemmer anledning til å skaffe globale 

kontakter og anledning til å treffe hverandre, via ISF 

Congress, som arrangeres i forskjellige land hvert år.  

Til dags dato dekker ISF 35 land. Medlemsbladet ” Fraternally 

Yours ” ble grunnlagt i 1948 og distribueres hvert kvartal i 

digital form. ISF lanserte ”Global Spiritualism”  i 2018, hvor 

medlemmer ble oppfordret til å skrive om spiritualisme i sitt 

eget land.  

NST/NSF bidro med artikkelen «Spiritualism in Norway». 

Det er viktig å følge med på det som skjer med spiritualisme 

på verdens basis og å være synlige. 

NST/NSF har allerede vært på besøk og skrevet artikler om 

kirker i England, USA og New Zealand (ref. tidligere artikler i 

Spiritualisten). Vårt besøk i USA ble skrevet om i det 

internasjonale bladet ” Psychic News ”. 
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Neste ISF Congress skal finne sted i Cober Hill, Scarborough. 

England 25-31 juli 2020.  

 

Nedenfor kan du se logo for ISF. 
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Portrettintervju  
 

Et møte med Sybil Richardson inn i musikkens toner. 

Av Cecilie Eugenia Lund 

 

Klokken nærmer seg 11.00 på en 

tirsdags morgen. Jeg står utenfor 

en bygning på Frogner i Oslo. Jeg 

ringer på døren til Sybil og med ett 

dukker hun opp, med et stort smil 

om munnen Du kan føle hennes 

hjertevarme på lang avstand. Det 

er alltid koselig å møte på denne 

vakre skapningen, som oser av 

kjærlighet. Inne får jeg servert 

både rekesmørbrød og kaffe. 

Hennes leilighet er preget av vakre farger og dempet musikk 

spilles i bakgrunnen. Det føles godt å møte en dame som 

Sybil.  

Jeg begynner intervjuet med å spørre henne om hun kan 

fortelle meg litt om seg selv.  

Hun ble født under annen verdenskrig i Liverpool. Hennes 

første møte med livet var dramatisk. Krigen herjet utenfor, og 

det var ingen mulighet til å føde på sykehus. Hjemme var det 

plassmangel og familien bestemte seg for å flytte til et større 

sted kun to uker i før fødselen. Hitler hadde bestemt seg for å 
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fjerne den viktige havnebyen Liverpool fra kartet og satt i 

gang et massivt 5 dagers luftangrep der hundrevis blir drept 

og tusenvis mistet deres hjem. Den 4. mai 1941 kom Sybil til 

verden mens bombene regnet ned. Familiens fraflyttede hus 

ble truffet. Hun blir kalt for «my lucky baby» av sin mor som 

trodde at det var skjebnes makt som reddet familien.  

Selv om starten av hennes liv ble tøff fikk hun mange 

spennende opplevelser i årene som fulgte. Sybil begynte å 

studere musikk og sang i England før hun flyttet til Norge. 

Hun kom inn i ett profesjonelt  dame/jente kor og var med på 

TV, radio og plateproduksjon. Hun fikk gleden av å være med 

på «The Oh! Boy Show – (se på YouTube) som var det første TV-

overførte Britiske Rock n’ Roll programmet i England.  ”Jeg var 

den yngste jenta. Dette var en utrolig spennende tid for meg.  

Jeg fikk sunget med flere kjente personer som Cliff Richard og 

Tommy Steele og opptrådte bl.a. på Royal Albert Hall og 

London Palladium. ”Three short and sweet years!” sier Sybil. 

Noe senere giftet hun seg med en ”viking” og flyttet til Norge 

i 1961. Det var en stor omveltning å komme til et nytt land.” 

Jeg trodde jeg var verdens mester inntil det gikk opp for meg 

at jeg var grønn som en agurk!» sier hun og ler hjertelig. Men 

med tiden ble hun glad i Norge og har både barn og 

barnebarn i nærheten. «Jeg er så heldig» sier hun. 

 

Sybil’s spirituelle opplevelser: 

Sybil hadde mange åndelige opplevelser da hun var liten, hun 

fikk besøk av lys ånder som så ut som stolper som vibrerte 

rundt i rommet. Energien fra disse var så sterke. Dette var jo 
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litt skummelt og hun hadde vanskeligheter med å forstå hva 

de vil med henne. Hun ga de navn etter det engelske 

barnerimet: Eeny, Meeny, Miny, Mow. Disse skikkelsene har 

alltid vært med henne. 

Hun var godt voksen da hun kom inn i den spirituelle verden, 

selv om det alltid egentlig har falt naturlig for henne, men 

hun ser på spiritualismen i et helt annet lys i dag.  

Spiritualismen åpnet seg for henne i 2009 da det skjedde et 

traumatisk vendepunkt i hennes liv. Hun mistet sin mann som 

bare var 57 år. I 7 år hadde han slitt med uhelbredelig kreft. 

Legene hadde gitt han maks 2 år igjen å leve, men takket 

være fjernhealing fikk han ytterligere 5 år til. Fjernhealingen 

fikk han av George Chapman, som var kjent som en av 

Englands største healere på den tid. Legene kunne ikke forstå 

dette siden ingen andre pasienter hadde levd så lenge med 

denne sykdommen. George Chapman sa at i dette tilfellet var 

det ”destiny”- skjebnen som bestemte. 

Dette skulle bli Sybils åpning inn i den spirituelle verden. Den 

natten hennes mann gikk over 4. august 2009 ble det liv i 

leieren hos Sybil’s sønn og en av hennes manns beste venner.  

Alle sov på hver sin kant av landet, sønnen i Oslo og hans 

venn i Hurdal. Da klokken var fire om natten var det som om 

hele huset spraket av elektrisitet. Det knaket i dører og 

vinduer og det kjentes ut som det var en stor transformator i 

soverommene. Begge familier hadde opplevd og hatt akkurat 

den samme opplevelsen på samme tidspunkt! Fra den dagen 

begynte det å skje mange uforklarlige ting rundt Sybil. En 
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kveld året etter satt Sybil og så på en tv reprise fra Åndenes 

makt i 2010 om et sted hvor det var mye bråk. Det var første 

gang hun hadde sett på programmet. Hun kjente igjen huset 

som lå i Kirkegate 7 i Kristiansand. Det var jo huset der 

hennes mann ble født. Hun tok kontakt med Lilli Bendriss og 

fortalte henne at det eksisterte en bok som Sybil sin mann 

hadde skrevet like før han døde med bilder av huset og om 

hendelsene fra dette stedet som Lilli ikke visste om. Senere 

kanaliserte Lilli Bendriss, Sybil sin avdøde mann og det var 

ingen tvil om hva hun skulle gjøre videre. «Det var jo han som 

var sjefen» sa Lilli og begge lo! Sybil løp rett hjem og satte seg 

foran Pc’n og begynte å søke opp forskjellige ting. Med ett 

dukket Norsk Spiritualist Forening opp med bilde av André 

Kirsebom. Hun tenkte «Wow! That’s the Man!» hun kontaktet 

André og meldte seg på sitt første healing kurs.  

«Det som appellerer med spiritualismen er de frie tanker og 

hvor det er ingen form for dogma. Det finnes mange 

spirituelle grupper og foreninger over hele verden som ikke er 

med i noe manntall. Så det tallet som kommer frem av antall 

spiritualister i verden i dag, er jo basert kun på verdens 

kirkemedlemmer ” sier hun. 

Sangen ” Go Johnny Go! ” fra 1952 duket opp som direkte 

beskjed fra sin mann og med det ble Sybil kastet inn i den 

spirituelle verden. Siden det har det vært mange kurs i 

healing og mediumskap og hun har opplevd mange åndelige 

besøk og spesielle hendelser. Den mest merkverdige 

hendelsen var ved hennes første besøk på Arthur Findlay 

College i England i 2014. Hun ante ikke at hun hadde blitt 
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plassert i selveste Arthur’s rom på Stansted og våknet brått 

opp den første natten da hun fikk besøk av en eldre mann 

omfavnet av hvit lys som stod ved foten av sengen, han sa 

ikke et ord. Hun fortalte hennes lærere om hendelsen dagen 

etterpå og fikk vite at det var Gordon Higginson, det kjente 

medium som også hadde vært rektor på skolen i mange år. 

Læreren fortalte at han kommer innom av og til for å 

inspisere studentene. Sybil fikk sett et bilde av han like før 

han gikk over og hun kunne gjenkjenne hans ansikt med en 

gang. 

Sybil mottar beskjeder auditivt fra åndeverdenen. Vi vet at 

livet er en berg og dal bane sier hun. Ved å «lære leksene» 

har Sybil fått høre at hun har gått gjennom samme feil dør, 

mange ganger og åndeverdenen stiller alltid spørsmålet 

«Skjønner du det nå? Aksepter og gå videre». Ja, det har jeg 

prøvd å gjøre forteller hun og så kom sangen «Start all over 

again.» 

Sybil er evig takknemlig for å kunne delta og utvikle seg i det 

spirituelle miljøet i Norge og har også skrevet mange artikler 

om hennes besøk hos andre spirituelle samfunn i verden som 

har blant annet blitt trykket i «Psychic News». I dag jobber 

hun med hennes partner Marie Holm med å bringe ”Global 

News” frem som en informasjonskilde om hva som skjer i 

spirituelle miljøer rundt i verden. Mange spennende ting har 

utviklet seg, som å bli kjent med sine guider og ha kontakt 

med de som har gått over på den andre siden. ” Det er 

spennende å jobbe med gode lærere som virkelig har studert 

spiritualisme i mange år og som er villige til å lære det videre.  
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Det er derfor stort og en fantastisk opplevelse og omsider få 

lov til å praktisere og prøve å hjelpe andre. Noen ganger kan 

man få utrolig bra resultater og noen ganger ikke. Men gleden 

av å vite at du gjør dette med hele ditt hjerte og i 

kjærlighetens navn er noe av det største vi kan oppleve og det 

å alltid prøve og levere det beste man kan. Det er hensikten”.  

 

Musikk og Healing 

I hele hennes liv har musikken stått veldig kjært og nært 

Sybils hjerte. Musikken er hennes beste venn. Hun har jo 

sunget siden hun var 5 år gammel. Hun er fremdeles aktiv 

innen musikklivet og synger på forskjellige offentlige steder, 

som kulturhus, senior sentre, sykehus og sykehjem med 

musikk kabaret programmer, samt musikalske terapi 

programmer støttet av norsk kulturråd og Sykehjemsetaten. 

Hun har sunget som freelancer i det norske operakor, drevet 

med musikk kabaret og teater siden 2002. Hun har også 

jobbet som impresario manager for et kjent engelsk selskap 

og har vært med å arrangere Arena konserter og musicals på 

Oslo Spektrum og Oslo konserthus. Sybil har selv også sunget 

med besøkende ensembler fra London’s West End. 

Musikk er et internasjonalt språk som påvirker mennesker. 

Sybil bruker musikken som et redskap i hennes healing. De 

syke glemmer sine smerter, det vekkes minner hos demente 

pasienter og det sprer glede. For Sybil og sikkert mange andre 

der ute er det vanskelig å skille mellom healing og musikk. For 

musikken er en så stor del av menneskes hverdag, ja jeg tror 
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faktisk jeg ikke har hørt om et sted eller truffet et menneske 

som ikke liker musikk. 

Ja det er ikke alltid vi egentlig tenker over hvor stor 

innvirkning musikk har på menneskets sjel og ånd. Vi bruker 

musikken når vi er lei oss, for å ha underholdning, for å danse, 

meditere og mye mer. Hovedsaken er at vi bruker musikken 

for at vi skal føle oss i balanse med oss selv. Ja dette er ren 

healing. Healing er musikk.  ”Det finnes så mange forskjellige 

vinklinger når det gjelder healing og det tar lang tid til å 

komme frem til en metode som føles helt riktig for deg. Jeg 

tror at åndeverden sender oss der hvor vi er best egnet. 

André Kirsebom kaster lys på dette i hans glimrende bok ” 

Healernes Hemmeligheter” hvor han skriver om 25 av 

verdens tidligere og nålevende healere. Mange av healerne 

startet alltid med en bønn som gir sterke virkninger. Min 

bønn består av tre enkelte ord som sendes til åndeverden - 

Frekvens- Kobling - Intensjon. 

 

Hvordan Sybil bruker musikk i sin healing.  

 Musikk er kjærlighets språk som man kan dele med andre. 

Det er ofte vanskelig å skille mellom musikk og healing. 

Menneskene sin stemme er noe av det hun er mest opptatt 

av. Det er det reneste av alle instrumenter, sang og musikk 

overtar der ordene tar slutt. «Dette har jeg opplevd da jeg har 

jobbet på sykehjem.» sier Sybil.  
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Tanken på å kombinere musikk og healing fikk Sybil til å tenke 

nytt. Hun ble veldig inspirert av vitenskaps menn som jobber 

med å få til en forening mellom det vitenskapelig og det 

spirituelle. Mange av de største vitenskaps menn, særlig i 

England var jo spiritualister, slik som Oliver Lodge og mange 

mange andre. Sybil har forsket og lest mye rundt dette 

inspirerende tema. Det er mange healere i dag som lindrer og 

helbreder med deres egen stemme forteller hun. Hennes 

yndlings vitenskapsmenn er Einstein og Tesla som snakket 

mye om frekvenser, energi og vibrasjoner. Sybil kaller dette 

for FEV. ”Vi kobler oss inn på en frekvens og vibrasjon som gir 

energi og dette er et redskap både for healere og ikke minst 

for selvhealing”.  Dette kan du lære mer av på hennes kurs.  
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Kurs. 

Da jeg kom på kurset hennes så hadde hun med seg sin gode 

gamle følgesvenn som har vært med henne over alt siden hun 

ble født. Ja en bamse som har fått lov til å reise land og strand 

rundt. Jeg synes han fortjener sin egen lille oppmerksomhet 

her:   

Hun lærer bort hvor viktig det er med pust og hvordan pusten 

påvirker oss som mennesker samt hvordan å bruke toner og 

lydfrekvenser til å heale kropp og sjel. Du kan finne din egen 

tone og hvordan du kan bruke den i hverdagen enten om du 

jobber som healer eller vil bruke den til selvhealing. Sybil er 

veldig opptatt av å prøve å inspirere andre og selv blir 

inspirert. Anbefales! 

Kurset er både dagskurs og helgeseminarer som stort sett 

holdes på Det Spirituelle Hjem i Oslo. Kursene kan holdes i 

andre deler av landet etter avtale. 

Når det kommer til musikken er hun både overlykkelig og 

ydmyk over hva den har brakt med seg gjennom hele livet og 

nå. Det å kunne bruke den videre i sitt arbeide i form av kurs 

virksomhet og ikke minst gjennom healing som er så viktig. 

Sybil er stolt over ” The Fabulous Four ”- THE BEATLES fra 

hennes fødeby. Intervjuet avsluttes med en enkel sang som 

har et enormt budskap.  

ALL YOU NEED IS LOVE! - LOVE IS ALL YOU NEED! 
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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 i 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 markedsfører våre 

medlemmene via Medium, Visjon, Alternativ.no, Det skjer i Oslo 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,-  

Det Spirituelle Hjem 
Vi har et eget hjem for våre medlemmer i Oslo. Dette kalles Det Spirituelle 

Hjem og er det stedet vi møtes i Oslo. Her kan du også leie rom for healing 

eller mediumskap.  

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: ………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………… 

 

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, Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

 

mailto:post@nsts.no
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Ny Bok - Jesu´ Åndelige liv.   
Av André Kirsebom 

 

Er Bibelen blitt tolket feil? 

Kan den tolkes på en 

annen og mer spirituell 

måte? 

 

Dette er spørsmålet som 

tas opp i boken til den 

engelske presten Rev G. 

Maurice Elliott. Den 

kristne presten studerte 

bibelen ut ifra et åndelig 

og spirituelt synspunkt. 

Elliott selv sier 

«Historiens mirakler er 

dagens naturlover». Med 

dette mener han at 

miraklene ikke var 

mirakler. De kan i dag forklares gjennom naturvitenskaplige 

lover.  

Vitenskapelige undersøkelser og erfaringer fra medium og 

healere har helt eller delvis gjenskapt alle miraklene. Med 

dette kan vi slå fast at Jesus var et meget dyktig medium, en 

fantastisk healer og en eminent taler. Han var en mann, et 

menneske som oss. Vi er alle Guds sønner og døtre med 

åndelige evner. Jesus sa til disiplene i Johannes 14.12: 
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«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal 

også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger». 

Mange healere og medium har gjort slike «mirakler» gjennom 

de siste 150 årene. Boken gir forklaringer på miraklene og 

viser til at alle åndelige mennesker har mulighet til å gjøre 

Guds arbeid og hjelpe mennesker.  

Gode bøker er de som både gir oss glede og ny kunnskap. Det 

finnes en mengde gamle gode bøker som med fordel kan 

oversettes og gis ut på nytt. «Jesus’ åndelige liv» er en av 

disse bøkene. Jeg André Kirsebom kom over denne boken i 

England mens jeg studerte til Spirituell Prest. Den har gitt 

meg mye og jeg mener den kan gi mye god kunnskap til alle 

som er interessert i healing, åndelighet og kirkens tolkning av 

Jesu´ liv og lære.  

Boken ble skrevet av den engelske Rev. G. Maurice Elliott i 

1938. Han var prest i den engelske kirke, men var samtidig 

meget spirituell og skrev bøker om både det Nye og Det 

Gamle Testamentet. Han skrev mange artikler som ble 

publisert i bladet Psychic News. Elliott ønsket å være en 

brobygger mellom kirken og spiritualismen. I 1939 forlot han 

kirken for noen år, men fortsatte som prest igjen mange år 

senere.  

Vi i NST tror ikke på Jesus slik de kristne gjør. Vi tror at alle er 

Guds barn på lik linje. Vi tror at Jesus var en meget utviklet 

sjel som var en fantastisk healer, medium og profet, men ber 

ikke til ham som om han skulle være Gud. Boken har noe av 

samme utgangspunkt og er meget interessant for de som er 
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opptatt av religion og de som jobber med healing. På grunn 

av dette har vi valgt å oversette og utgi boken. Vi står heller 

ikke bak alle de synspunktene som Elliott skriver om, men 

helheten gir oss en meget spennende tolkning av bibelen. 

Derfor mener vi at den er anbefalt lesning.  

Ønsker du å kjøpe boken, kan den kjøpes hos oss på Det 

Spirituelle Hjem. Stikk innom eller bestill den via e-post til 

mail@spiritualist.no  

Prisen er kr 160,- samt porto på kr 50,- om den skal sendes.   

Jeg ønsker deg en riktig god og interessant lesning!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@spiritualist.no
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William Hope 

1863 - 8.mars 1933.     

Av Andrea Sollie   

 

Spiritualist – Medium og Åndsfotograf. 

William ble født i nærheten av 

Manchester, Storbritannia. Han 

vokste opp i en religiøs familie, 

hvor faren var en lokal prest. 

Faren var en snill mann, som 

dessverre mistet alt han eide og 

ble ganske så blakk på sine 

eldre dager.  

William hadde et godt forhold 

til begge sine foreldre. Som 4 

åring fikk han skarlagensfeber. Under denne sykdommen 

opplevde han mye skremmende. Ansikter som kom imot ham 

og som gjorde ham redd. Da var far god å ha, for han kom 

med engang når William ropte på ham. Faren fikk roet ham 

ned og gjort ham trygg. Det var først senere i livet, da William 

forsto klarsyn, at han også forsto sine opplevelser i den 

perioden han var syk. 

William hadde 3 kvinner som betydde mye for ham i 

barndommen. Først hans mor, som døde tidlig, da han kun 

var 9 år. Senere hans stemor som han fikk et godt forhold til, 

han hadde også en tante som betydde mye for ham. Da han 



Spiritualisten vinteren 2020 

23 
 

begynte som åndsfotograf hadde han alltid et håp om at 

moren skulle komme igjennom, noe som ikke skjedde. For 

ham var dette tungt siden han husket så lite fra tiden 

sammen med henne. 

William var en intelligent og arbeidsom mann. Med åpne og 

ærlige øyne. Han hadde en mild og vennlig stemme, med en 

Nord Country aksent. Han jobbet som snekker i mange år og 

trivdes med det. Helt til en dag i 1905, da han sammen med 

en kamerat tok bilder av en venn. Med et enkelt Kodak 

Brownie kamera tok han flere bilder og på nesten alle bildene 

kom det frem en skikkelse ved siden av det objektet han 

hadde fotografert. Noe som viste seg å være ånder eller spirit 

fra åndeverden. For William var dette både noe spennende 

og nytt. Noe han følte han ønsket å jobbe med. 

Han tok mange bilder og flere og flere fikk kjennskap til hans 

åndsfotografering. I løpet av et år fikk han av Crewes 

borgermester lov til å benytte rådhuset, til å ta bilder 

(åndsfoto) av alle som ønsket det. I denne tiden startet han 

også en formel spirituell organisasjon, kjent under navnet 

Crewe Circle. Til å begynne med var de kun 6 stykker, men, 

etter hvert som han ble kjent var det flere og flere som ble 

med i organisasjonen.  

Arthur Conan Doyle besøkte Crewe sommeren 1919, etter å 

ha hørt om William. Da han ønsket et åndsfoto hadde han 

med seg plater som var kjøpt i Manchester. I Crewe blir han 

møtt av to spiritualister, Mr. Oaten, editor of the world, og 

Mr. Walker. Da de alle ankommer Market street, blir de tatt 
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imot av William og Mrs Buxtor. Etter en kort religiøs 

seremoni, går William og Doyle sammen inn i mørkerommet. 

Her merker Doyle platene før han setter de på plass. Etter 

fotograferingen, hvor alle er til stede, går de igjen inn i 

mørkerommet. På det fremkalte bilde kan en nå tydelig se del 

av et ansikt og hår oppe i det ene hjørnet. Over bilde er det 

skrevet. 

«Well done friend Doyle, i welcome you to Crewe. Greetings 

to all. T.Colley» 

Colley var opptatt av Crewe Circel da han levde, og viste her 

fortsatt sin interesse. Skriften ble sammenlignet med skriften 

til Colley, og det var ingen tvil om at den var ekte. I neste 

eksperiment brukte William sine egne plater, hvor Doyle fikk 

velge plater fra en av bunkene hans. På dette fotoet var det 

Doyle sin egen sønn som kom frem. William kunne også få 

frem åndsfoto uten å fotografere. Han la platene i en boks, 

alle holdt en hånd på boksen. Etter en liten stund gikk det et 

gys gjennom William, der og da visste han at noe hadde 

skjedd. Nå var det Doyle sin søster, som hadde vært død i 30 

år, som kom frem. Hans andre søster kunne verifisere 

ektheten i bilde. 

I 1920 var Mr. East hos Hope, på dette bilde kom hans avdøde 

sønn frem. Mange var de som hadde kjent hans sønn, og som 

nå gjenkjente ham ut fra bildet som Hope hadde tatt. 

Det var mange som søkte til Hope. Når de spurte hva det 

kostet å få et åndsfoto, svarte han: Four sixpence a dozen, 
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men sittingen er gratis, for åndsfotograferingen er en gave fra 

Gud. Om du var fattig eller rik, så sa aldri Hope nei til å hjelpe 

noen til å få se en av sine kjære. Et bevis på at det finnes 

ingen død. William Hope jobbet nå ikke lenger som snekker, 

men viet hele sin tid til organisasjonen og 

åndsfotograferingen. Han flyttet til London og kalte seg et 

Medium. Etter krigen var de mange som søkte ham for å få 

kontakt med de de hadde mistet under krigen. Hope hjalp alle 

han kunne, noe som var til stor støtte og hjelp for de som 

sørget. 
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Noen var de som tvilte eller hadde vanskelig for å tro på 

åndsfotografering. Society of Psychic Reachers var spesielt 

skeptisk. De sendte Harry Price for å finne ut av 

troverdigheten. Price hadde med egne plater til 

fotograferingen, plater som han hadde merket med en logo. 

Noe Hope ikke visste. Etter fotograferingen, kom det frem at 

Hope hadde brukt egne plater. Noe som Price mente var et 

bevis på svindel. Price publiserte dette i Cold Light on 

Spiritualistisk Phenomena, i mai utgaven av Society of Psychic 

Resarch  journal. Han forklarte sitt funn og anklaget Hope for 

bedrageri. Mange medlemmer av samfunnet fordømte Price 

og trodde han brukte triks, og selv hadde byttet ut platene for 

å underminere Hope, som ekte Medium. 

84 medlemmer inkludert Doyle forlot samfunnet og innen få 

måneder skrev Doyle boken: The case for spirit photografy.   

14. des 1922 ble boken utgitt, en bok som forsvarte William 

og hans åndsfotografering. Doyle var en kjent forfatter som 

og har skrevet bøkene om Sherlok Holmes. På grunn av sitt 

forfatterskap, var han en person, som folk hadde tillit til, 

dette var en styrke som kom William til del. Hele resten av sitt 

liv, levde og åndet William som Medium og åndsfotograf. 30. 

juni 1922, var tre delegater på vei til London, til en 

Spiritualistisk Konferanse. De avbrøt reisen for å besøke 

William i Crewe, for en sitting. William var noe nedfor i denne 

tiden, pga. Price sin rapport, som var et angrep på ham 

personlig. William visste ikke at enken etter Mr. Crawford 

hadde truffet de to delegatene på båten, og at Mr. Crawford 
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var blitt diskutert. Under sittingen ble det brukt spesielt 

merkede plater og frem kom Crawfords håndskrift. 

 

Dear Mr. Hope, 

 

Needless to say I am with you where psychic work is 

concerned, and you can be sure of my sympathy and help. I 

know all the difficulties and uncertainties connected with the 

subject. I am keenly interested in your circle and will 
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co-operate with you. Regarding your enemies who would 

hook or by crook disposed of the phenomena, leave them 

alone. I W.J.Crawford of Belfast, am here in Crewe on Friday 

30th june. 

 W.J.Crawford 

Mange var de som trodde på ham og kom til ham for en 

sitting. Når de fikk se et åndsfoto av en de hadde mistet, ga 

det glede og trøst. Det hjalp dem i sorgen og ga dem en 

healing, slik at de kunne komme videre i livet. Med en sterk 

tro på at de som var gått bort var der og aldri ville forsvinne. 

Opplevelsen av det finnes ingen død. 

William Hope døde 8. mars 1933, 70 år gammel. Hope var det 

vi kaller en pioner i sitt yrke, og mange er de som har tatt opp 

arven etter ham. Og som i dag jobber med åndsfoto, til hjelp 

og trøst for mennesker over hele verden. Mange er de som 

takker William Hope for hans hjelp. For gjennom hans 

åndsfotoer opplevde de å få et glimt av sine kjære på andre 

siden. Nevner noen her: Mrs. Risker, Mrs E. Pickup, Samuel 

Maddocks, G.Vale Owen og mange flere. 
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Program 2020 

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

I Oslo vil vi ha healing og mediumkvelder hver uke fra starten av 

januar og fem til starten av juni. 

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 Facebook side. 

Sertifiseringer 
Norsk Spiritualist Forening tilbyr deg sertifiseringer som medium 

og healer. Hos oss kan du bli: 

 

Godkjent og Registrert 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 2020 
 

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, 

klarsyn, 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: Weekendkurs 

Mediumskapskurs for nye og de som kan litt  

Fredag 10.01.2020 til søndag 12.01.2020.  

 

Kurs i mediumskap, klarsyn og kanalisering i Oslo 

Tre forskjellige trinn, begynner, videregående og avansert. Lær 

deg mediumskap og klarsyn på en seriøs god og strukturert 

måte. Vi har meget gode lærer på alle trinn. Starter uke 3, fra 13, 

14 og 16 januar og varer i 15 uker. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert 

Healer i Norge. 17.01.2020 - 02.02.2020  

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.  

13.03.2020 18:00 - 15.03.2020  

 

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 

 
 
 
Gratis healing og andre aktiviteter! 
 
Det Spirituelle Hjem har den glede av å tilby gratis 
healing hver tirsdag vinter og vår i 2020.  
På dagtid har vi gratis individuell healing med frammøte 
fra kl. 11.00 til kl. 14.00. Det er ikke noen booking.  
På kvelden har vi gratis healingkvelder fra kl. 18.30. 
 
På onsdags kveld har vi mediumskap 
eller foredrag og meditasjon.  Kveldene 
vil være litt forskjellige. For å se hva 
som er den enkelte kveld, se vår 
nettside.  
 
I Det Spirituelle Hjem vil du og finne healere og medium 
som jobber på dagtid, og det er et spirituelt bokatek på 
stedet. Vi har og mange spennende kurs.  
 
Vår adresse er:  
Det Spirituelle Hjem, Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo.  
På nettsiden finnes mer informasjon om hvordan du 
kommer deg dit og oppdatert informasjon om våre 
aktiviteter og tilbud.   
 


