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Spirituell kommunikasjon                
Vi trenger en mer spirituell 
kommunikasjon på digitale 
plattformer.   

Mange ganger har jeg fått spørsmålet 
om hva det er å være spirituell. Svaret 
kunne nok fylle mer enn en bok, men min kortversjon er å 
følge de 7 spirituelle prinsippene som vi har. Vi kan bruke 
dem i nesten alle sammenhenger.  
Det siste året har vår kommunikasjon endret seg en god del. 
Vi har vært mer isolert og møtt færre mennesker. Resultatet 
av dette er at vi snakker mindre med mennesker, men møter 
dem på steder som Facebook og Instagram.  

At vi har kunnet holde kontakt på sosiale media er fint, men 
dette byr også på en del utfordringer. Det å skrive slike steder 
skiller seg ut fra en vanlig samtale på mange måter. Noen av 
de viktigste forskjellene er at vi legger ut informasjon til 
mange mennesker på en gang i stedet for å snakke med en 
eller noe få venner. Vi mister da muligheten til å justere og 
endre våre syn basert på folk vi stoler på.  
Når det legges ut offentlig kan alle se og kommentarer på 
posten. Dette uten at de trenger å møte den andre eller se 
vedkommende inn i øynene. Posting av kommentarer skjer 
ofte raskt uten at en tenker seg om, og konsekvensene blir 
ofte ikke vurdert godt nok. Svaret kommer jo ikke der og da.  
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Jeg har flere ganger sett at dette fører til at folk dømmer 
hverandre uten å spørre om hva den andre egentlig mener, 
eller hvorfor de mener hva de har lagt ut. Om en person i en 
vanlig samtale hadde sagt noe som vi var uenige med hadde 
vi ofte spurt «Hvorfor mener du dette?»  

Slike spørsmål ser en svært lite av på Facebook eller 
Instagram. Det en i stedet gjør er å legge ut sin egen mening 
uten å spørre den andre om hvorfor de mente hva de postet, 
eller å gå i dybden. Kommunikasjonen blir derfor meget 
hakkete og dårlig. Når en ikke får forståelse for hvorfor en 
person har en holdning kan en heller ikke forstå årsaks 
sammenhengen, konteksten eller hvorfor personen har en 
mening. Det er viktig å forstå at erfaringer, tid og tilgang på 
informasjon påvirker en persons meninger og holdninger.  
Når vi mangler sammenhengen og den gode samtalen, blir 
det fort til at vi dømmer hverandre i stedet for å forstå 
hverandre. Resultatet blir at samfunnet blir kaldere og mer 
kritisk til andre menneskers meninger. Forsoning og 
tilgivelsen blir borte. Jeg ser at våre spirituelle prinsipper ofte 
blir glemt i vårt digitale samfunn. Derfor er det på sin plass å 
huske på prinsipper som «Samhold og kjærlighet blant 
mennesker», «Personlig ansvar» og at «Dine valg påvirker ditt 
liv og din utvikling». 
Som spirituelle mennesker er det viktig at vi har et åndelig 
rom for at folk skal kunne ha forskjellige meninger. Vi trenger 
å ha et åpent samfunn der vi jobber for å forstå hverandre, 
akseptere hverandre og skaper trygghet. Det må være lov ha 
forskjellige meninger, så lenge vi ikke skader hverandre.  
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Mange mennesker har den siste tiden kommet til meg og oss i 
NST med historier om hvordan sosiale media både har hjulpet 
dem og skadet dem det siste året. Til slutt vil jeg ta med et 
forhåpentligvis tankevekkende eksempel på hvordan 
holdninger kan skapes og endres. Tema er et av de som har 
vært aktuelle i den siste tiden, nemlig vaksiner.  

Mange har slitt under koronatiden. Det har gått ut over vår 
fysiske og psykiske helse. Når mange blir vaksinert hjelper det 
oss å åpne samfunnet igjen som er viktig for oss alle.  

Om jeg spurte deg om du ville ha en Astra-Zeneca vaksine i 
januar, hva ville du svart da? 
   - Meget mulig du ville svart Ja.  
Hva ville du ha svart i dag?  - Trolig Nei.  
Vil du ta en «Jansen» vaksine?  - Trolig Nei. 
Vil du ta en Sputnik der de har funnet levende virus? - Trolig 
Nei. 
Hva ville du ha svart om du fremdeles har følgeskader etter 
vaksinen fra svineinfluensaen? 
Hva ville du ha svart om du hadde familie som har dødd eller 
har store skader etter en vaksine? 
Det er viktig å ha forståelse for de som ikke ønsker å ta 
vaksiner som er utviklet på rekordtid.  
Noen kan ha utviklet en frykt for å la seg vaksinere. En frykt 
der de heller vil risikere en sykdom enn å risikere bivirkninger.  
 

På den annen side:  
Sett at du ble permittert og etter hvert mistet din jobb på 
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grunn av Korona. 
Sett at du har barn som er hjemme fra skolen og ikke får 
undervisning.  
Sett at du har ungdommer som sliter psykisk siden de ikke 
fikk møte venner. Kan hende de har blitt mobbet på sosiale 
media.  
Sett at du har en viktig operasjon som har blitt utsatt på 
grunn av korona.  
Sett at du har en far som har dødd av korona.  
Ville du tatt en Moderna eller Pfizer vaksine i morgen om du 
fikk muligheten.  – Trolig ja. 
Gitt dette senarioet kan det også hende du ville sagt ja til 
Astra-Zeneca selv om det innebærer en risiko. Det er det bare 
du som vet.  

Det er viktig å forstå at selv om vi lever i det samme 
samfunnet er våre erfaringer forskjellige. Basert på våre 
erfaringer vil vi ta forskjellige valg. Det er viktig at vi 
respekterer alle mennesker og deres valg når det kommer til 
egen helse. Alle ønsker vi et åpent og trygt samfunn. Et sted i 
aksept der vi kan leve sammen i kjærlighet til hverandre og 
livet.  

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 
 

André Kirsebom  
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Portrettintervju av Aud Rameckers 
Baltzersen 
Skrevet av Hilde Hindøy Lystad 

Hils på Aud, en dame i fyr og 
flamme, gjerne med mange baller 
i luften samtidig. Like plutselig 
som hun hopper trampoline, 
leser masse bøker, ser filmer, 
følger nettkurs for videre læring, 
eller står i korridoren på Det 
Spirituelle Hjem og skinner som 
en sol, trenger hun ladetid som 
hun selv sier. Ladetid det er når 
du har holdt på med for mye på en gang over lengre tid. Da 
sier det seg selv at skal enn få gjort unna resten, må det lades 
innimellom. Der har vel vi andre også noe å lære: Ladetid. 
Samfunnet er utfordrende nok i seg selv. 

Aud setter seg i stolen med bena oppunder seg og har virkelig 
masse å fortelle og jeg tenker; hjelpes meg, hvordan skal jeg 
få sortert ut det viktigste? Her er ikke noe A4 liv!  

Aud er født på Rikshospitalet i Oslo og som diplomatbarn har 
hun bodd flere steder både i Norge og utlandet. Hun og 
familien flyttet til Belgia da hun var 2 år, dette var hennes 
første møte med utlandet. Om den belgiske, katolske 
barnehagen har hun ikke mye godt å si. Men hun lærte seg 
fort flamsk og hadde i tillegg en god, fransk venninne som 
nabo. Deretter gikk ferden videre til Den Haag i Nederland 
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hvor hun likte seg bedre. Her fikk hun flere venner på skolen i 
en alder av 6 år og var hemmelig kjærester med sin 
amerikanske nabo på 7 år. Som ni-åring reiste familien til New 
Delhi, India. I India reiste de mye rundt og det å se 
forskjellene på rikdom og fattigdom gjorde enormt inntrykk. I 
dette landet følte hun det åndelige og den humanistiske siden 
ved henne ble vekket enda mer til live. Hun stortrivdes de 3 
årene hun gikk på AES (American Embassy School), beste 
skolen i verden ifølge henne selv. Alle var i samme båt, en 
verden samlet i en skole. Unity er et ord som beskriver denne 
skolen. 

Aud har måttet lære å tilpasse seg en drøss av skoler, nye 
steder, nye bekjente. Det var trist og alltid måtte reise fra 
venner, røtter ble røsket opp for så å skulle starte opp på 
nytt. Alt i alt har hun og familien gjerne bodd 2 år på et sted 
før de igjen flyttet på seg. Dette har blitt en livsstil som Aud 
kanskje ubevisst også har tatt med seg i arbeidslivet. Ingen 
skal si at denne dama ikke har prøvd litt av hvert! Fra 
trillepike, salg av jordbær, jobbe i barnehager, ulike butikker, 
jobbet på nattklubb som 17-åring, til å utdanne seg som 
gullsmed, drive eget firma som grafisk designer, og videre 
som sykepleier innen psykiatrien. Aud har til og med vært 
manager for Diamondog, hardrock metal band. Noe av den 
fineste jobben Aud har hatt var ved Torshov Transittmottak 
for enslige mindreårige. Gi verdi og mening til unge i en 
hverdag på flukt fra krig. 

Hun har gjennom sitt møte med forskjellige arbeidsplasser og 
mennesker ervervet seg en viktig kunnskap. Nemlig å være en 
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brobygger for mennesker. Hun har gått drama og språklinjen 
på Hartvig Nissen VGS. Hvor hun fikk alt fra karakterene 1 til 
6. Her begynte angsten hun har hatt fra tenårene å utarte seg 
mer og mer. Hun hadde vanskelig for å konsentrere seg på 
skolen. Aud ler når hun forteller hun var russ i én dag. Hun 
synes russefeiring var noe stort tull hvor alle skulle være på 
fylla. Hennes mormor ville gjerne se henne i russetoget og 
kom helt fra Haugesund til Oslo. Da hadde Aud og en 
venninne vært på Tryvann som er tradisjon. De var ikke med 
på noen russebil og fikk ikke sitte på med noen ned til 
sentrum. Jentene gikk hele veien og prøvde å starte en 
traktor de fant på sin vei uten hell. De rakk akkurat en 
russefrokost og så var det hjem å legge seg. Toget var glemt 
og Aud sov sin søteste søvn, mens mormor ble stående å 
undre på når hun skulle komme gående og vinkende forbi. 

Hva startet din spirituelle interesse? Aud tror at den indre 
energien har vært der helt fra barnsben av. Interessen for 
andre mennesker og det å hjelpe andre har trigget lysten til å 
lære mer. Sensitiviteten og følelsen av at det er noe mer har 
ført henne til en rekke kurs som begynte med 
familiekonsteallsjoner, astrologi, clairvoyance. Så spisset det 
seg med flere kurs innen mediumskap i Norge og Sverige. 
Etter hvert fant Aud Norsk Spiritualistisk Forening, og 
fortsatte med kurs i mediumskap og holistisk healing. I dag er 
Aud lærer innen både mediumskap og holistisk healing. 

Så traff amors piler Aud og André Kirsebom. Søt musikk 
oppsto mellom dem. De to har i flere år bodd i nærheten av 
hverandre uten å vite om den andre. I dag samarbeider de 
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om å bygge opp organisasjonen med 
kurs i mediumskap og healing. Zoom 
er også flittig brukt. Sammen reiser 
de rundt og gir husrens. Det gis 
readinger hjemme. Det heales både i 
deres hjem og på Det Spirituelle 
Hjem. Av og til på sykehus for å gi 
healing etter forespørsel. Dagene 
har ikke nok timer for disse to.  

Men, tilbake til Aud. Hun har en 
stemmekraft og temperament som 
høres når det trengs. Hun har lært av 
sine guider at som lærer må du 
høyne energien for å få ro i kurset. 
Det er som om en liten tornado av 
energi bygger seg opp fra magen 
hennes og med et smil i øynene 
utbasunerer Aud at NÅ er pausen 
slutt. Men hun er flink som 
mediumlærer. Og latteren sitter løst. 
Hun deler oss inn 2 og 2. Vi får tyve minutter med readinger 
til hverandre. Aud ser deg, hun hører deg, i tillegg rekker hun 
å hjelpe alle. Noen ganger tenker jeg at jøssenavn hva hun får 
med seg. Fra den andre enden av rommet, når du tror hun er 
opptatt med 2 andre, høres et hallooooo, ikke fortell om deg 
selv, det skal komme fra ånden. Den dama har et ekstra sett 
ører. Aud brenner for mediumskap. Det er hennes kall her i 
livet å jobbe for åndeverden. Og hun er flink. Hun ønsker at 
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det alternative blir omtalt som naturlig istedefor alternativt. 
For hva er vel mer naturlig en å jobbe med våre seks sanser? 

Jeg spør Aud om det finnes en spesiell opplevelse med 
guidene hennes, en som virkelig har blåst henne av banen i 
undring? Hun svarer at hos en av de første videregående 
healingkursene hos Andre, som satt i transe, så hun en hånd 
komme ut av hans hånd over og inn i klienten. Dette kalles 
fysisk healing når man kan se det skjer. Aud snakker om den 
fantastiske måten åndeverden jobber med oss og hvor magisk 
det er, med stor ydmykhet. Hun nevner også blinkende lys i 
lamper fra åndene i hele 3 kvarter da en trengte og fikk hjelp.  

Aud har sterke ambisjoner om å starte et University for læring 
av spiritualisme. Hun er krystallklar på at der skal det være 
tillatt å være på forskjellige nivåer i sin utvikling. Der vil det 
ikke være rom for drama og misunnelse. Det vil være fokus på 
utvikling og deling av kunnskap, samarbeid og brobygging 
mellom åndeverden og hverdagslivet. 

Aud har en greie, hun sier: ordet ikke skal unngås. Likeså 
ordet prøve. Å prøve er halvhjertet, man skal gjøre og utføre 
under trening av sine mediumkurs deltakere. 

Jeg sier takk for samtalen med Aud og går lettere forvirret ut 
døra mens hele hennes utrolige liv surrer i bakhodet. Jeg skal 
ikke prøve, jeg gjør og skriver dette intervjuet. 
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Innkalling til Generalforsamling i NST 

Generalforsamling vil foregå på Zoom, den 4. August kl. 
18.00 2021 

Zoomlink for dette vil  

være: https://us02web.zoom.us/j/87263963894 

Innkallingen skjer siden vi ønsker å ansette en lønnet 
sekretær. For å kunne gjøre det må vi gjøre en liten 
endring i vedtektene.  

Generalforsamlingen ventes å vare 15 minutter. 
Saker som skal behandles av generalforsamlingen er: 
- Valg av ordstyrer 
- Godkjenning av innkalling 
- Valg av referent 
- Endringer av vedtekter paragraf 12. 

Forslag til ny §12 lyder: 
§12 ØKONOMISK GODTGJØRELSE 
I hovedsak vil arbeid utført for trossamfunnets av tillitsvalgte 
og andre anses som frivillig. Dokumenterte utgifter og 
godtgjørelser kan dekkes etter godkjenning av styrets leder 
eller nestleder. Godtgjørelser kan gis for seremonier, kurs 
eller arbeid godkjent av styret. Alle godtgjørelser skal normalt 
skje ved fakturering. Ved ansettelse av personale vil det 
kunne utbetales vanlig lønn til disse. 
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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
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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.  
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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 
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Pioneren – Gordon Higginson 

17.11.1918 – 18.01.1993 

Av Aud Rameckers Baltzersen 

   
Det er ettermiddag i Longton, Staffordshire og Fanny 
Higginson 14 år gammel blir tatt med av sin tante til Longton 
Spirtitual Church, for å høre hvordan et medium jobber. Mens 
Fanny sitter som et lys i kirken kommer et medium bort til 
henne. Kvinnen setter seg ned og beskriver moren til Fanny i 
detaljer og 
forteller også at 
hun er oppkalt 
etter sin mor 
Fanny. Ja, det 
stemmer sier 
Fanny og synes 
dette er merkelig 
for moren var jo i 
live da de dro. Mediumet forteller henne at moren har gått 
over og det var nødvendig for Fanny å få denne type bevis. 
Hun sier at Fanny en dag selv vil stå som medium og hun vil få 
en sønn som vil følge i hennes fotspor. Ditt navn vil også bli 
forbundet med denne kirken og den kommer til og bli 
anerkjent og suksessfull. Fanny nekter å ta imot denne 
beskjeden og drar hjem full av tårer og fortvilelse. Moren 
døde mens Fanny og tanten var borte og det var hun som 
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kom gjennom til sin datter da hun var i kirken. Dette besøket 
fra sin mor endrer hele Fanny sitt liv. 

Hun drar senere tilbake for å snakke med mediumet, som var 
Annie Brittain, det mest berømte transe mediumet i England. 
Mrs. Brittain begynner fra den dag å trene opp Fanny, som 
hadde sett ånder siden hun var barn. Etter 4 års trening har 
hun som 18 åring sin første demonstrasjon som medium. 
Moren til Gordon var allerede et medium da hun giftet seg 
med faren hans. Han var ingen spiritualist, men hun sa at hun 
måtte fortsette å jobbe som medium og lære sine barn om 
Spiritualismen som var hennes religion. Fanny fikk først to 
sønner og tenkte det må være en av dem som kommer til og 
bli medium. Så fikk hun en datter. Ingen av disse tre barna var 
interessert i å utvikle seg som medium eller hadde noen 
evner. Foreldrene bestemte seg for de hadde nok barn og 
ville ikke ha flere. Tre år senere ble Fanny gravid igjen noe 
hun ikke var særlig fornøyd med. Men det visste seg å være 
Gordon som var på vei. Og det var han som kom til å bli et 
med medium! 

Gordon Higginsson ble født i Longton, Staffordshire. Hans 
mor, Fanny ble i Longton Church i 70 år. Gordon selv hadde 
sin første plattform demonstrasjon i Longton som 12 åring og 
så lenge han levde var han knyttet til Longton Church, slik 
hans mor også var. Han ble trent opp av sin mor fra han var 4 
år og fikk være med å sitte i hennes utviklingssirkel for 
medium. De første 12 månedene fikk Gordon ikke lov til å si 
ett eneste ord, kun observere. Fanny var kjærlig og streng. 
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Hun viste han måtte trene opp sin disiplin for å lære å ha den 
beste kontakten med åndeverden. 

Det var ingenting galt med Gordons mormor den dagen hun 
brått døde av hjerteinfarkt. Tiden var inne for at hun skulle 
komme gjennom for å gi sin datter beskjeden hun fikk i 
Longton Church. Ikke bare for henne selv, men også for 
Gordon. Det beviste at medium kommer inn i verden 
gjennom og bli influert av en høyere intelligens som leder det 
hele an. Som Gordon skriver, kristendommen er grunnlagt på 
to besøk fra åndeverden. Den ene var til Mary som ble fortalt 
hun ville få en sønn ved navnet Jesus. Den andre var Joseph 
som ble fortalt han kom til å gifte seg med Mary. Gjennom 
hele historien i denne verden har det alltid vært besøk av 
engler på denne jord. 

Gordon ble et kjent medium før han måtte ut å tjenestegjøre i 
væpnede styrker andre verdenskrig som 20-åring. Han takker 
sin mor for hennes dedikasjon til å trene opp medium. Hun 
oppdaget tidlig at han fikk inn mye navn og adresser på de 
som var gått over. For å trene han til å gå enda dypere i sin 
kontakt med åndeverden, bandasjerte hun øynene hans og 
proppet ørene hans for lyd. Gordon kunne hverken se eller 
høre de han ga readinger til. Moren tok notater av det som 
ble kanalisert fra åndeverden. Gordon ble lært opp til at hans 
fulle oppmerksomhet gikk til de som kom igjennom. 

Gordon holdt ikke filosofier eller jobbet i transe før han fylte 
18 år. En søndag var han booket inn for å holde en 
demonstrasjon i mediumskap i Hanley Spiritualist Church. 
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Han ble spurt om han kunne holde filosofi av damen som var 
ansvarlig for kvelden. Personen som skulle holde filosofi var 
hindret i å komme. Gordon ville ikke det og svarte nei. Han 
ikke hadde noe erfaring på dette område og ba damen, Mrs. 
Northall om hun kunne holde filosofien. Hun svarte ja til det. 
Før det hele startet ble det spilt musikk som var vanlig. 
Gordon følte seg litt trøtt og lukket øynene. Han våkner av at 
Mrs. Northall rister forsiktig i han og byr på et glass vann. Han 
trodde han hadde besvimt, unnskylder seg og lurte på om 
filosofien hadde gått bra. Damen utbrøt, du holdt en 
utmerket filosofi i transe! Hun fortalte han hadde gått rundt 
blant publikum og det hadde også kommet en beskjed til hans 
mor. Hun hadde en konvolutt med et ark i hvor åndeverden 
har skrevet navnet «Light» og dette var Gordons spirituelle 
navn. Han kommer hjem litt redd for å si til moren hva som 
hadde skjedd for hun ville ikke han skulle begynne å utvikle 
seg innen transe før senere i livet. Moren går og henter en 
forseglet konvolutt med ett papir inni skrevet av Annie 
Brittain på hans spirituelle navndag som er istedenfor en 
vanlig kristen dåp. På den tiden nektet Mrs. Brittain å gi 
moren Gordon sitt spirituelle navn og sa en dag vil han 
fortelle deg det selv. Dette vil også være ett bevis på det som 
hadde kommet av informasjon fra åndeverden om Gordons 
skjebne før han ble født. Guiden som formidlet budskapet 
gjennom Annie Brittain beskrev også at han ville selv få inn 
sitt navn «Light», mens han var i transe. Gordon tok dette 
budskapet som en ære og ett aksept på at hans liv var å være 
spirituell, en jobb han ville innfri. 
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Å lese om Gordons liv er som ett eventyr og virkelig en 
inspirasjon for de som ønsker å utvikle seg til og bli medium 
av ypperste klasse og se på det å jobbe for åndeverden som 
ett kall. 

Etter krigen jobbet han som medium i Belgia, Storbritannia og 
Frankrike. Han ble også president for Spiritualists National 
Union (SNU) og i 23 år fra 1979 til 1993 var rektor for Arthur 
Findlay College. Her dedikerte han seg til å følge opp Arthur 
Findlays drøm om å skape et senter for læring og utvikling av 
vitenskapelige studier innen mediumskap. Et sted der 
mennesker fra hele verden kan komme sammen, dele sin 
kunnskap og forstå sannheten bak den spirituelle utvikling. 
Lære for så å dra derfra med en større forståelse av Gud og 
livet, og formidle denne kunnskap videre. 

Er du nysgjerrige på å vite mer om Gordon Higginsson sitt liv 
og Englands mest kjente medium vil jeg anbefale å lese hans 
siste bok som ble utgitt rett etter han gikk over på den andre 
siden. «On The Side Of Angels», sammenfattet av Jean 
Bassett. God lesing!  

Bildet på neste side er fra Gordon når han sitter i transe som 
fysisk medium. Det en ser at kommer ut fra munnen hans er 
ektoplasma som brukes av åndeverdenen når de jobber med 
fysisk mediumskap. Dette kan så formes slik at det blir til deler 
eller en hel person.  
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Annonse  

Kontormedarbeider med kundekontakt på 
DSH 
 
Norsk Spiritualistisk Trossamfunn søker en ny medarbeider. 
Kontormedarbeider 50% med mulighet for utvidelse.  

Stillingen er fast - enten som lønnet medarbeider eller 
fakturert via ditt private firma.  

Deg som vi søker bør være vant til å bruke PC, er positiv og 
serviceinnstilt. Det er også fint om du har noe 
regnskapserfaring og liker å jobbe strukturert og nøyaktig.  
 

Arbeidsoppgaver 

Kundeservice og generell oppfølging 
Kontor og sekretær arbeid.  
Ansvar for medlemsdatabasen, registrere inn, ut og følge opp 
denne.    
Fakturere medlemmer og følge opp innbetalinger og noe 
regnskap. 
Utleie av lokaler og tilrettelegging av dette.  
Markedsføring av aktiviteter og kurs.   
Ha oversikt over materiell og trykksaker. 
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Kvalifikasjoner 
Gjerne erfaring fra lignende arbeid 

Gode kunnskaper med data. Excel, Word, enkelt 
faktura/regnskapsprogram, webside oppdatering, Facebook, 
Instagram.  Du må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og 
skriftlig. 
 

Personlige egenskaper 
Du er serviceinnstilt, positiv og engasjert og har kundefokus. 
Du liker å jobbe sammen med andre og ser verdien av å jobbe 
i team. 
Du er effektiv, nøyaktig, strukturert og løsningsorientert. 
Du har gode evner til å jobbe selvstendig.  
Svært god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne og 
samarbeidsevner. 

Vi tilbyr 

Hyggelig arbeidsplass sentralt i Oslo, med kort vei til offentlig 
kommunikasjon. Mulighet for personlig og åndelig utvikling. 
Lønn etter avtale.  

 Interessert? 
Send inn søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet 
fortløpende. Ta gjerne kontakt med André Kirsebom på 90 12 
22 80 om du har spørsmål til stillingen. 
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Program høsten 2021 

Til høst/vinter kommer vi til å ha programmer i alle avdelinger.  

I Oslo vil vi ha healing og mediumkvelder hver uke fra starten av 
august og fem til starten av desember. 
Ved siden av dette vil vi ha kvelder hver måned i våre avdelinger 
i Bergen, Hedmark, Rogaland, Trøndelag, Vestfold, Hvittingfoss 
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.  

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.  
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Undervisning Høsten - 2021 
 
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 

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

Mediumskap med klarsyn og kanaliseringme: 
Langweekendseminar - Oslo 
 for nye og de som kan litt  
Fredag 12.08.21 til søndag 15.08.21.  
 

Mediumskole, 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 33, fra 
16, 17 og 19 august og varer i 15 uker. Trinn 1 og 2 tilbyr dag og 
kveldsskole. 

Holistisk healing- VEKS -Weekendstudie - Oslo 
Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert 
Healer i Norge. 20.08.2021 – 05.09.2021  
Få MVA fritak på din healing. 
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Gratis healing på DSH hver tirsdag  
 
Under Corona restriksjonene må vi ha forhåndsbestillinger på 
de som vil komme til oss Vi har til vanlig Drop-in hvor alle får 
healing og da har vi også healingkvelder på tirsdager.  
 
 

 
 
 
Her er bildet av hele healingteamet inklusive fotografen som 
det holdes opp et bilde av siden vi ikke hadde stativ og 
selvutløser. Det er godt å ha kreative løsninger   
 
 
 
Mer informasjon om åpningstider, arrangementer og 
muligheter for healing se vår hjemmeside under fanen DSH. 
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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 høst / vinter 2021.  
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.   


