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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 2023: 

Vi vil informere om at det blir 

- Generalforsamling NST onsdag den 15. Februar kl. 20.10 

- Generalforsamling NSF og så NSH vil være onsdag 15. Mars. Kl. 

20.00 og 20.15 

Begge vil være i vårt lokale Det Spirituelle Hjem etter vår vanlige 

kveld. Adressen er: Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 
 

Hjertelig velkommen!  
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Ny bok og nye tider.    
 

Så starter vi på året 2023. Et nytt år 

med nye muligheter. Et år som bygger 

videre på mange av de gode 

hendelsene som vi fikk i fjor høst.  

Norsk Spiritualistisk Trossamfunn  

NST fikk i høst en ny Spirituell Prest da Anne-Grethe Bergseth-

Hamre ble ordinert, som den sjette spirituelle presten i NST. 

Hun leder avdeling Østfold. Det er godt at flere av våre 

avdelinger nå etter hvert får spirituelle prester i ledelsen. Så 

langt har vi jo også Hege Heia-Gideonsen i Levanger og 

undertegnede som leder avdelingen i Oslo.  

Raymond som leder avdeling Hamar har fått flere inn i 

ledelsen og vi ønsker Tatiana Ulvehjerte og Mathilde Engen 

velkommen.  

Ny Bok – Et åndelig liv.  

Nytt er det også at vi har fått en egen bok om spirituell 

filosofi. André Kirsebom er ute med sin fjerde lærebok. 

Tidligere har vi hatt dette innen healing og mediumskap. 

Denne gangen er det filosofien som står sentralt. Boken 

forklarer den spirituelle filosofien og hva den bygger på. Den 

nye boken heter «Et Åndelig liv – Spirituell filosofi og praksis».  

Nye tider  

Å være spirituell er enda viktigere nå enn tidligere. Verden 

blir bare mer og mer turbulent med krig, konflikter og 

klimakriser. Det er nå essensielt at vi som åndelige mennesker 
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står sammen og hjelper 

hverandre. Livet har blitt 

dyrere å leve for oss alle. 

Det gjelder ikke bare i 

Norge, men hele verden. 

For å klare oss gjennom 

de neste årene er det 

nødvendig at vi senker 

våre forventninger som 

forbrukere. For at vi alle 

skal ha det bra, må vi 

lære oss å leve litt 

enklere med litt færre 

saker. Kvaliteten på livet 

kommer hovedsakelig av 

at vi har det godt 

sammen, at vi har mat på bordet og at vi har varme i huset. 

Antall ting vi eier gir oss egentlig ikke lykke. Det er ofte bedre 

å ha færre klær og færre ting, enn å fylle opp livet med saker 

man likevel sjeldent bruker. Å ha mindre saker kan faktisk 

gjøre oss lykkeligere. Mindre rot og mindre som kan gå i 

stykker, og derved mindre bekymringer. Vi går inn i en tid der 

det er viktigere å vedsette mennesker, naturen og de indre 

verdier. Der det er viktig at vi som nasjoner står sammen og 

hjelper hverandre, for vi er alle av den samme ånd.  

Ønsker deg en riktig god 2023.   

Hilsen André Kirsebom 
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Besøk fra Brasil – Florèncio transemaler 
 

Florèncio Reverendo Anton Neta en høy mann på 197 står 

helt rolig mens han går inn i transe, samtidig som vakker 

musikk lyder utover lokalet. Han starter med å farge lerretet 

med forskjellige farger og hendene hans går fort og penselen 

lager de perfekte mønstre. Med engangshansker tørker han 

hendene sine på en tørr klut engang iblant og penslene blir 

rengjort av hans hjelper Sonja, som og holder lerretet rolig på 

bordet, som han jobber ved.  

 

Etter å ha malt 8 bilder, med de samme hanskene så var det 

en ting som jeg la spesielt merke til, ingen av fargene gikk 

over i hverandre, de var adskilt på akkurat den måten de 

skulle være. Når han malte blomster så var det som 

blomstene falt ut av fingrene hans og ble til en blomst på 

lerretet.  
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På 1 time og 30 minutter maler Florèncio 8 bilder, eller et 

bedre uttrykk, kanaliserer ned på lerret med hendene og 

penselen fantastiske malerier av kjente kunstnere. Maleriene 

er ingen kopi av hva malerne engang malte, men et helt nytt 

maleri som aldri før har sett dagens lys. 

Florèncio Reverendo Anton Neta ble født i Salvador 18.11 

1973 og vokste opp i byen Tobias Barreto i staten Sergripe, 

hvor han gikk på en katolsk grunnskole. Florèncio er utdannet 

Pedagog. Regresjonsterapeut, sykepleier og pos-gradueret i 

Psykologi. Han jobber som konsulent og underviser i Institutt 

Pinus Longevus. Hvor han og holder kurs innen målrettet 

helse-personell for palliative behandlinger. 

Allerede som 8 åring, kunne Florèncio se og høre åndene, og 

som 11 åring fikk han kontakt med en spiritist som tok ham 

under sine vinger og tok ham med til en spiritist senter, hvor 

han ble tatt opp i en studie- og mediumistisk krets. Som 17 

åring falt han i transe og malte 10 bilder, som var de første 

han malte. Han har fått igjennom 110 forskjellige kunstnere i 

transe. Alle har de kommet igjennom som et bevis på 

åndeverdens eksistens. På alle bildene har Florèncio signert 

med malerens signatur som viser hvem kunstner som har 

kommet igjennom. Bak på bildet signerer Florèncio selv med 

sin hånd sitt navn som maleren ville ha skrevet hans navn.  

Gjennom Florèncio kommer mange berømte malere, som 
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Renoir, Picasso, Rembrandt, Carl Locher, Krøyer, Van Gogh og 

mange flere. Her er et bilde kanalisert og signert Picasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ledelse av Dr. Manoel Messias Canuto Ingeniør og 

spiritistforsker har det vært utført flere tester for å bevise 

ektheten i det Florèncio gjør. Og det er ikke vært tvil om at 

det er malere fra åndeverden som kommer igjennom. 

Florèncio tjener ikke penger på kunsten sin, den går uavkortet 

til Group Espirita Scheilla, som ble stiftet av Florèncio 1999. 

Stedet ligger i Mussurunga, som Florèncio selv kommer fra.  

Her kommer fattige familier, enslige mødre, og andre som 

trenger hjelp. Hjelpen er både psykisk, spirituelt og fysisk. 
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Samtidig gis det ut matkurver månedlig til ca. 30 familier. Alt 

dette gjør Florèncio på frivillig basis.  Under er Bilde kanalisert 

av Renoir.  

 

 

 

 

Florèncio har besøkt mange land og bildene hans blir for det 

meste loddet ut til en sum fra 1000 – 1600. Noen få blir solgt 

på auksjon. Florèncio gir også bort bilder, spesielt når et bilde 

betyr mye for en i salen, som det gjorde da han var i Oslo. Et 

av bildene viste seg å være et ungdomsbilde av moren til en 

av de unge jentene i salen, da Florèncio fikk vite det, fikk hun 

bildet og til stor overraskelse for mor når hun kom hjem. Alle 

kunne vi se at det ungdomsbilde hun hadde av moren og 

kvinnen på bilde var samme person. 
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Et besøk av Florèncio i Oslo og I vår avdeling i Østfold var 

fantastisk. Det å få være til stede og kunne observere 

malerier som blir skapt som et bevis på at vi lever videre er en 

unik og verdifull opplevelse, som også gir oss et bevis på 

åndeverdens eksistens, som aldri kan betviles. 

Vi jobber for å få Florencio tilbake til våren i starten av mai 

til Oslo, Stavanger og Vestfold. Følg med når vi sender ut 

informasjon.  

Nedenfor er Sunniva som er en av de heldige kjøper av et 

bilde.  
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Portrettintervju av Sunniva Sigfreds.  
                                                                                                                                                                                                        

Av Hilde Hindøy Lystad 

En torsdag kveld i november 2022 fikk jeg gleden av å 

intervjue Sunniva Sigfreds. Hun er egentlig kommet for å 

delta på medium kurs senere på kvelden i regi av Norsk 

Spiritualist Forening. Vi har 2 timer foran oss, men det aner 

meg at de timene kommer til å gå fort som det gjerne gjør i 

hyggelig selskap. 

Sunniva er en nydelig fargesterk dame. Hun er alltid velkledd 

og gjennomført i samme farge på hatter, heklede luer, kjoler 

og div. tilbehør. Fargene hennes bringer med seg følelser av 

årstidene alt etter som hva hun bruker av hovedfarge. Tanken 

slår meg at folk flest burde gjøre som henne og bruke mere 

farger. 

Denne dagen er hovedfargen hennes rød. Rødt som i 

kjærlighet til livet og tørsten etter mer lærdom. Rødt som i 

energi. Det forteller meg at hun gjør ingen ting tilfeldig. Man 

legger merke til Sunniva idet hun kommer inn i et rom. 

Sunniva har med seg en liten rød eske med diverse brosjyrer 

fra hennes arbeidsliv. Når jeg omsider får satt meg ned for å 

skrive intervjuet blir øynene mine større og større mens jeg 

prøver å fordøye alt hva denne damen har rukket i livet.  

Se foto neste side.  
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Sunniva ble født i 1948. 

Hun liker å si at hun 

regner med +9 måneder i 

mors liv. Sunniva er en 

ekte Hamar-jente hvor 

hun har hele sitt liv. 

Sunniva ble gift og fikk 3 

barn.  I dag har hun også 

2 voksne barnebarn. 

Foreldrene hennes var 

heldige og fikk 

barnehageplass til 

Sunniva i en katolsk 

barnehage ledet av 

hollandske nonner.  

Barnehagen var veldig 

populær, og ventelistene 

var lange. Man måtte melde inn barnet sitt nærmest med det 

samme det var født kunne Sunniva fortelle.  Hun forteller at 

under strenge nonneklær var allikevel nonnene 

kjempegøyale. Barnehagen ble drevet etter Montessoris 

pedagogikk, som går ut på at barna lærer med hele kroppen.  

Det gjør at de får en høyere bevissthet om den verden de er 

en del av.  

Ved 7 års alder fikk Sunniva pianotimer hos Madame Anna 

Schillingskaia og Madame Lydia Lissovskaia. To russisk-adelige 

søstre, som bosatte seg i Hamar under den russiske 
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revolusjon. De var begge pianolærere og fungerte som det til 

de begge ble svært gamle. 

Sunniva har hele tiden siden gymnaset fortsatt sine 

utdannelser. Sunniva forteller at alle kurs og utdannelser hun 

har tatt henger i grunnen sammen med hennes interesser 

som også har blitt hennes levebrød gjennom mange år. Siden 

1968 underviste Sunniva i dans, bevegelse og kunstløp på is. 

Hun var med i Skøyteforbundet, Hamar Idrettslag og Hedmark 

Skøytekrets. Kunstløp har vært Sunnivas store glede gjennom 

årene.  Helt fra Sunniva var liten har hun trent kunstløp på sin 

«private» isbane. Etter hvert ble banen hun trente på 

innlemmet i Vikingskipets skøytebane. Tidlig om morgenen 

hadde hun Vikingskipet helt for seg selv. Når jeg spør om hun 

har pokaler fra sitt aktive skøyteliv, svarer Sunniva nei. Hun 

konkurrerte ikke. Dansen var en glede.  I 12 år var hun både 

trener og dommer i kunstløp nærmest på heltid både sommer 

og vinter. Hun forteller at det var et fint miljø på Hamar 

Stadion. Når jeg spør om videre utdannelse, svarer hun 5 år 

på Norsk Akademi for Naturmedisin ved 30 års alder. Denne 

utdannelsen er en helhetlig utdannelse for behandlinger. 

Sunniva har deretter videreført sine utdannelser med 

fordypninger til flere innfallsvinkler.  

I 1984 startet hun eget firma SUNRISE Kurs og Terapisenter på 

Huset Disenhøy. Sunniva var selv kursleder og tilbød 

helhetlige behandlinger for kropp og sjel. På Disenhøy var 

også en salong for hudpleie, kroppspleie, farge -og stilanalyse. 

Tilbudene flommet. Her var dans som meditasjon, fridans og 

magedans. Det ble holdt dansekurs på Lillehammer i 20 år og 
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et par år i Oslo. Det har blitt arrangert utallige 90 minutters 

musiske tablåer - forestillinger hvor spirituelle 

temaer/historier blir uttrykt i musikk, sang og dans med 

tilhørende kostymer og scenografi - med kun Sunniva som 

skaper av det hele. 

Nå fordyper hun seg i mediumskap for viderekomne. Jeg spør 

hvordan hun fant frem til Norsk Spiritualistisk Trossamfunn? 

Sunniva mener det var en annonse høsten 2008 som gjorde at 

hun meldte seg inn i trossamfunnet.  

Den spirituelle utviklingen hennes går på de fleste sansene 

som klarfølt, klarhørt og klarsynt. Healingen har fungert så 

det suser kan hun fortelle. Hun liker å gjøre det enkelt. Gud 

healer, sånn er det. 

Sunniva forteller at det spirituelle har alltid vært der. Hun 

husker tidligere liv like godt som det livet hun lever nå. I det 

store speilet hos besteforeldrene husker Sunniva tanken og 

følelsen om at det er jo ikke sånn jeg egentlig ser ut. 

En spesielt nydelig opplevelse var den gang Sunniva med flere 

låste seg inn i huset. Lyden av himmelsk musikk fra 

instrumenter og stemmer fra et englekor møter dem i det de 

låser opp døren og går inn. Sterk musikk fylte hele huset. 

Musikken og sangen steg og steg etter hvert som de gikk opp i 

andre etasje og helt opp på loftet! Hele huset var fylt av 

denne vidunderlige musikken og stemmene.  Sunniva og 

resten av følget kjente på en stor undring og ærbødighet av 

en slik velkomst. 
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Dette er fysisk mediumskap. Og det er en god bekreftelse på 

sannheten i det også når flere hører det samme. Denne og 

flere historier har hun skrevet om i prosjektet sitt. Som hun 

sier, jeg går jo ikke rundt og snakker om dette i tide og u-tide. 

Allikevel føler hun at ved å sette historiene i en litterær 

sammenheng hvor alt er sant, så vil det hjelpe til å skape 

forståelse rundt spiritualitet gjennom dikt og kanskje science 

fiction.  

For ca. 5-6 år siden startet Sunniva et forlag. Hun har et 

bokprosjekt hun har lyst til å gi ut. Prosjektet er for lengst 

ferdig. Jeg har jo hele evigheten å ta av, sier hun med et 

varmt blikk. Jeg svarer at denne boken vil jeg gjerne få kjøpe. 

Du må trykke boken, Sunniva. Gleder meg til å lese den! 

Sunniva minner meg om en sommerfugl. Alle fargene hennes. 

Sommerfugler elsker farger og blomster. Sommerfuglen som 

kraftdyr symboliserer sjelen, forandring, kreativitet og glede. 

Sommerfuglen lærer oss å nyte livets reise og leve i nuet. Den 

minner en på magien ved å tro og transformere. Tusen takk 

for samtalen, Sunniva!  
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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 
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Vi tilbyr både kurs og uavhengig sertifisering for medium. Innmelding på 

siden «Medlemskap”. For mer informasjon, se www.spiritualist.no 

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). Navnedag holdes for alle fra babyer til voksene.  

Konfirmasjon 

Vi arrangerer konfirmasjon. Undervisningen tas som helgeseminarer flere 

steder i landet.  

 

Bryllup 

Vi arrangerer vakre bryllup. De kan tilpasses dine ønsker. 

http://www.spiritualist.no/
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Gravferd 

Vi hjelper deg med gravferd. Som spiritualist har du like stor rett til både 

kapell og gravsted som alle andre trosretninger. 

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 

medlemmer via magasinet Medium, 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. 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 530,-  

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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Gordon Higginsons Spirituelle kirke i 

Stoke-on-Trent 
 

Etter at vår gruppe av Spirituelle prester, prestestudenter og 

medium har forlatt Arthur Findlay College – AFC sommeren 

2022, setter vi oss på en minibuss på vei til Stoke-on-Trent. Vi 

skal tilbringe weekenden der som en avslutning på turen vi 

hadde til colleget. Målet denne gangen er Longton Spiritualist 

Church. Dette er kirken som det kjente mediumet Gordon 

Higginson jobbet i. Og ikke bare han, men også hans mor 

Fanny Higginson. Disse to er blant de mest kjente medium 

som har jobbet i England. Gordon regnes som et medium i 

særklasse. 

  

Gordon Higginson ble født i Longton, Staffordshire. Hans mor, 

Fanny sognet til og arbeidet i Longton Church i 70 år. Gordon 

selv hadde sin første plattform demonstrasjon i Longton som 

12 åring og så lenge han levde var også 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 
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utviklingssirkel for medium. De første 12 månedene fikk 

Gordon ikke lov til å si ett eneste ord, kun observere. Fanny 

var kjærlig og streng. Hun viste han måtte trene opp sin 

disiplin for å lære å ha den beste kontakten med åndeverden. 

Gordon jobbet hele livet sitt som medium. Han var både et 

mentalt medium, Transe medium og fysisk medium. Bevisene 

som han kunne legge frem hadde en meget høy kvalitet som 

gjorde at hen ble meget kjent og respektert. Når Arthur 

Findlay gav bort sitt store hus til foreningen SNU – Spiritualist 

National Union ble og Gordon president i SNU. En av hans 

brager var å sikre driften av Arthur Findlay College. Det var 

harde tider og de hadde store økonomiske utfordringer med å 

få gjort det om fra en stor privat bolig til et lærested som 

kunne klare seg økonomisk. Under hans ledelse fikk de reddet 

økonomien og gjort det til det stedet det er i dag. Det er ham 

vi kan takke for at vi i dag har et slikt fint sted å lære 

mediumskap. Bilde av Gordon fra kirken. 
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For våre prester og studenter er det viktig å kjenne til den 

kulturen som ligger til grunn for NST – Norsk Spiritualistisk 

Trossamfunn. Der for er det et krav at de skal ha gått et kurs 

på colleget, samt at de skal overvære «a Divine service» - en 

spiritualistisk gudstjeneste i England. Denne gangen valgte vi 

å dra til Stoke-on-trent siden dette var Gordon sitt distrikt. Vi 

ønsket samtidig å se stedet Gordon jobbet. Med oss på denne 

delen av turen var også to av våre spirituelle prester, Manuela 

Johansen og Marie Holm.  

Det vi ikke visste før vi kom dit var at den gamle kirken hadde 

blitt revet på grunn av byggingen av en ny vei. For 25 år siden 

ble det derfor bygget en ny kirke her. Det sagt så er den en 

meget stor og fin kirke, som også hedrer Fanny og Gordon. 

Inne er det mange bilder av dem og den gamle kirken, og i 

kirkens bibliotek var det og mange gamle bøker som hadde 

vært eid av Gordon og hans familie. Se bilde fra den gamle 

kirken. Vi mener det er Fannys som står og jobber til venstre.  

 

For oss ble det en fin kveld med en tradisjonell Divine Service 

(gudstjeneste). Når man er på enkelte av disse tradisjonelle 

stedene synges det spirituelle sanger fra en spirituell 
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salmebok. Kvelden startet med en åpningsbønn og en sang, 

før det var en lesning av tekst. Etter dette var det nok en sang 

før vi fikk kveldens filosofi. Etter dette var det nok en sang, og 

så satte de to mediumskapet i gang. Til sammen tok de fem 

kontakter med åndeverdenen. En av kontaktene kom til 

Manuela Johansen som ble rørt da det kom en gammel venn 

av henne som hadde dødd tidlig. Kvelden ble til slutt avsluttet 

med en siste sang og en avslutningsbønn.  

Det er en god del forskjell mellom hvordan vi har kveldene i 

Norge og slik de er i England. Vi har normalt sett ikke med 

åpnings og avslutningsbønner og vi har ikke like mange 

sanger. Vårt fokus er på filosofien og mediumskapet. Når vi 

har sanger bruker vi og mer moderne sanger, enten om de 

synges eller lyttes til. I England har de også kvelder viet til 

demonstrasjon av mediumskap på andre dager enn søndager 

som er forbeholt den Divine Service. Disse er mer lik slik vi har 

det i Norge.  

Vår gruppe av norske deltakere fikk en god følelse på hvordan 

den Engelske tradisjonene er. Noen synes dette var veldig 

vakkert, mens andre synes at det ble for mye gudstjeneste 

slik det ble utført. Anne Grethe Bergseth-Hamre sier at hun 

synes at denne formen for Gudstjeneste gav en veldig god 

stemning. André Kirsebom, som leder NST, forteller at vi helt 

bevist i Norge har valgt en enklere løsning der mediumskapet 

er mer i fokus. Det passer bedre med hva folk ønsker i Norge. 

For oss er det viktig at det er spennende og mer variasjon i 

våre kvelder.  Det er også noe vi vil jobbe med å utvikle 

videre.  
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Pioneren – Arthur Findlay  
Av. Sunniva Sigfreds 24. November 2022 

Arthur Findlay – et navn som flyr med sine sterke vinger over 

vår levende spirituelle klode – og lander hos hver især av dens 

åndelige søkende. Gjennom historien - fra fødselen i 1883 til nå 

– og videre med tidens tikking inn i fremtiden, vil navnet Arthur 

Findlay følge oss som en glitrende diamant – iboende livets 

sanne spirituell natur med alle dets fasetter – en mulighet for 

spirituelle åpenbaring for de søkende etter dypere sannhet av 

hva livet er – Arthur Findlay – ja, det er navnet på en mann og 

et college på Stansted Hall i landsbyen Stansted Mountfitchet i 

Essex, ca. 9 mil nord for London.  

Denne store herregård og landeiendom ble i 1964 gitt som gave 

til den britiske «National Spiritual Union» - med et ønske om at 

stedet skulle drives av SNU som et college for utvikling av psykisk 

vitenskap. Den storslåtte gave ble gitt av stedets eier siden 1923 

– en skotsk herre ved navn Arthur Findlay! 

Han ble født i Glasgow den 16. mai 1883 av foreldre som døpte 

ham i den presbyterianske form av den kristne tro. Hans mor 

ønsket å oppdra sin sønn etter en streng ortodoks religion - og 

slik ble det i hele oppveksten. 

Arthur adlød alle påbud – men følte samtidig en stor motvilje 

mot alt dette. Navnet Findlay er et av de eldste av skotske navn 

– er av gælisk opprinnelse, Fhionnlaigh, som betyr «Fair Hero» - 

og familiens motto er «Fortis in Ardius» som betyr «sterk i 

motstand»!  
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Ayrshire er området i Skottland hvor 

Arthur Findlay tilbrakte sine første 

decennier – før han flyttet til 

England som 41-åring. Familien 

hadde gjennom mange generasjoner 

vært vel ansett(e) – av høy rang – på 

både fars og morsiden. Dette gjaldt 

både shipping i stor skala – likeledes 

industri. Familien var i samfunnets 

øverste sikte av «styre og stell» - 

svært vel ansette personer – 

samfunnets støtter på mange vis.  

Arthur vokste da opp i meget gode kår sammen med en 3 år 

yngre bror, John. Lykkelig var barndommen i stor tumleplass 

både innendørs og utendørs – og fine opplevelser på korte og 

lengre opplevelsesreiser. Familien hadde stor omsorg for de 

vanskelig-stilte, de fattige. Morfar Galloway opprettet hjem og 

skole for gutter og jenter og fulgte dem opp med å sørge for 

passende arbeid senere – og holdt kontakten med dem til sin 

transisjon. 

Disse barna ble oppdratt i den strenge ortodokse 

presbyterianske tro. Denne tro betydde mye for morfar 

Galloway – selv om han ble hardt straffet av sine foreldre som 

barn hvis han sluntret unna bønn og andre religiøse påbud. 

Arthur var altså født i et intolerant samfunn hvor en tvil på den 

ortodokse form av religiøs tanke var en fryktelig synd – verdig 

kun i helvetes ild etter sin død – i all evighet! De som bekjenner 

seg til en slik tro, kunne ei være tolerante – og nåde den som 

viste uavhengige tanker. Arthur hadde et iboende syn på at 
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denne gjengse oppfatning av religion var gal. Heldigvis slapp han 

unna den tiden da død, tortur, forbannelse og fengsling var 

vanlig for de ikke-troende. Heldigvis levde han i en tid med en 

overgang mellom blind ortodoks tro – gjennom en tid av 

mangfold – til den mer opplyste og tolerante tid vi har levet i 

lenge nå. Men Arthur husker hvor bitter den ortodokse majoritet 

var mot den opplyste som hadde et mer avslappet syn på livet – 

liksom han selv. Helt fra barnsben av følte Arthur det var mye 

galt med religionen slik det ble forkynt – alle de strenge påbud 

og forsakelser og alle forkynnelse om synd og avstraffelser, om 

djevel og helvete. Han så all den grusomhet som var utført i 

religionens navn gjennom historien. Arthur Findlay ble en 

grundig skolert mann – hvis yrkesliv omhandlet å gå gradene i 

familiens shipping firma. Han ble etter hvert selvstendig i firmaet 

og uavhengig av sin far- og la grunnlaget for sin senere så store 

formue. Politikk ble stadig en større interesse – og han hadde en 

stor påvirkning for bedring av sosiale forhold. Han var liberal og 

ble valgt til president i det liberale parti Beith. Han kjempet og 

for selvstyre av Irland. Arthur ble valgt til mange verv – både 

politiske og i forretningslivet. Yrkesmessig fungerte han og som 

regnskapsfører og fikk en lang og vellykket karriere som 

aksjemegler. 

Betydelige resultater ble oppnådd i forbedringen av sosiale 

samfunnsforhold. Her fulgte han i sporene etter morfar 

Galloway. Arthur jobbet mye frivillig på dette feltet – med også 

påvirkning gjennom sitt politiske engasjement hos de liberale. 

Han fikk en høy ordensutmerkelse for sitt langvarige arbeid i 

Røde Kors.  
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Fra ca. 30 år gammel fattet Arthur en interesse for 
spiritualismen, som økte sterkt etter hvert. En viktig hendelse 
ble da et medium fikk kontakt med Arthurs avdøde far som 
snakket til sin sønn direkte gjennom dette medium i Glasgow. 
Dog var hans aller første møte med det spirituelle mer kritisk følt 
– en liten spirituell bok som hans kone hadde fått. Den ble av 
ham avvist etter knapt å ha sett i den. Men så en kveld han 
vandret i Glasgows gater, sto han plutselig foran en kirke med 
skiltet «Spirituell Church». Litt nysgjerrig gikk han inn. Etter å ha 
lyttet, spurte han taleren etterpå: «Forventer du at jeg skal tro 
på dette?»  «Nei», var svaret – «du kan ei forvente å tro uten 
bevis. Bevis er essensielt, og hva spiritualister tror, har kommet 
fra erfaring». Vil du ha bevis, gå til et medium!»  Ja, slik var 
begynnelsen. Han gikk til medium og ble overbevist, og startet 
sin seriøse forskning som pågikk i over 40 år. Selv var Arthur 
Findlay ingen mediumistisk person, men han gikk nå rent 
vitenskapelig til verks med forskning på område mediumskap. 
Han var til stede på utallige seanser, og i løpet av 5 år samlet han 
så mye bevis om overlevelse av døden at han skrev boken «On 
The Edge Of The Etheric» 8 år senere.  
 
Findlay startet Glasgow Society of Psychial Research – hvor en 
professor fra universitet ble president og Findlay visepresident. 
Dette nye samfunn hadde jevnlig møter for medlemmene – og 
arrangerte offentlige, et hvor hele 2000 personer kom. I denne 
lange periode på mer enn 40 år, utøvet Findlay kontinuerlig 
seriøs vitenskap forskning inne spiritualisme. I samspill med 
forskning innen religioners historie, deres tilblivelse og utøvelse 
gjennom tiden, fremla han sterke fakta bevis som skjøv grunnen 
unna religioners sannheter. Hans forskningsresultater ble 
publisert i ulike tidsskrifter – og Findlay talte selv i egnede fora. 
Han grunnla sitt omfattende forfatterskap på denne forskning 
innen spiritualisme sett i forhold til religioners syn på den 
åndelige virkelighet. Tydelig kom det frem hvordan ortodokse 
religioner undertrykte de sannheter som spiritualismen 
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tilkjennega. Parallelt med sine spiritualistiske studier og 
forskning, foretok Arthur like omfattende studier i den kristne 
religion og andre verdensreligioner. Ja, dette startet han med 
enda tidligere enn den spiritualistiske interesse ble vekket. 
Han leste religiøse tekster og dissekerte Bibelen og studerte hele 

religionshistorien kritisk. Arthur oppdaget usannheter om 

hvordan historiske sannheter oppstod gjennom hele den kjente, 

skrevne historien - hvordan religionen gjennomsyrer det meste 

av historien – og hvordan religionens makt styrer og 

undertrykker livet. Religionen blir ansett som sannhet – og 

hedenskap alt som gikk den imot – og som ble straffet på 

fryktelige måter gjennom historien. 

Arthur Findlay la frem betydelige bevis hvordan historiske feil 

gjennomsyrer historien – og hvordan rådende religion har skapt 

dem. Han dissekerer Bibelen og den kristne tro – og legger frem 

bevis på hvordan feilene har oppstått. Arthur får etter hvert et 

betydelig forfatterskap i disse temaene. Han så på hvordan sann 

kunnskap om menneskets naturlighet kommer frem. Andres 

litteratur om kritikk av Bibelen og kristen ortodoks tro leser 

Findlay med stor interesse, bl.a «The Age of Reason» av Paine. 

Det er en ærlig utforskning av Bibelen og den kristne tro, skrevet 

i enkle ord for gjennomsnittsmennesket. Samme forfatter skrev 

også «The Rights of Man». Mange led etter å ha lest og solgt 

disse bøker. Sistnevnte bok har inspirert mye til vår liberale 

velferdsstat. 

Etter å ha lest «The Oldest Laws in the World” by Edwards, 

forstod Findlay hvor lite vi hadde utviklet oss positivt opp til 

forrige århundre i vår kultur og levemåte i Europa i løpet av den 

kristne æra – og hvordan mange før-kristne folk, kalt hedninger, 

hadde et moralsk syn og levemåte langt bedre enn 
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kristendommen. Sistnevnte har tatt æren av de edle dyder og 

moralitet som var rådende i førkristen tid. Det gode som 

kristendommen har gjort for den vestlige verden, kom egentlig 

fra spredningen av den antikke sivilisasjonen av Hellas og Rom – 

og det mer nå i nyere tid. Denne eldre og finere ånd av omsorg 

og kjærlighet døde ut i løpet av kristendommens fremmarsj – og 

ga plass til en intoleranse og fordømmelse som var dens 

motsetning. Europas kultur gikk inn i et flere hundreårig mørke 

av barbarisme og overgrep i den kristne religions navn.  Sterkt 

påvirket av disse frie tenkere som hadde mot og styrke til å 

motstå og skrive den ortodokse religion midt imot, arbeidet 

Arthur Findlay seriøst med sine studier i historie og religion.  

Krigen kom og forsvant – og kom igjen – ganske snart. Under 

siste verdenskrig forlot Arthur med sin familie midlertidig deres 

kjære hjem Stansted Hall i Essex. Herre gården ble et 

behandlingsted for sårede soldater. Arthur, huste Gertrude og 

adoptivdatter Joan leide seg da inn andre steder. Fra 1923 var 

eiendommen blitt deres – og helt fra krigens dager kom ideen 

om å gi stedet som gave til SNU og til spiritualismens utvikling og 

utbredelse i verden. Det ville skje ved Arthurs transisjon. Det var 

planen. 

Tikk, tikk, tikket tiden seg av gårde også i Arthur Findlay ‘s 

interessante og mangfoldige liv et mangelfasettent livsløp som 

klart og tydelig stråler ut sitt innhold som gaver til en verden på 

søking etter åndelig oppvåkning og sannhet. Arthur Findlay 

hadde alle forutsetninger i sin personlighet og karakter til 

ufortrødent å stå i sitt forskningsarbeid tross den makt som stod 

ham imot. Gjennom sitt forfatterskap la han frem de beviser som 

hans solide studier og forskning ga til kjenne, som satte 
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ortodokse religionssannheter «sjakk matt». Hans bøker vakte 

enorm interesse - og ble bestselgere i sin tid – og fortsatt ansees 

som svært banebrytende og viktige for å belyse spiritualismens 

sannheter – og hvordan menneskeheten har blitt utsatt for 

religioners mektige narrespill.  

Gertrude, hans kjære, trer ut fra sitt tettere legeme en vakker 

julidag i 1963 – Arthur ser opp – og han speiles i hennes øyne – 

og sammen de smiler i valmuens hjerte mens blåklokker ringler 

til og fra tiden. Kaskader av duggdråpe eim glitrer i solhavets 

bølger – speiler seg selv i buer av farger – oppover – nedover – i 

samme dans- Lyset omslutter hennes og hans – Gertrude og 

Arthur smiler - og folder seg ut i engen av blomster i 

sommerskrud -dansende lett i valmuehjerter. Ringe-linge-ling – 

mens blåklokker klinger timen inn – 24. juli 1964.  

- I dyp takknemmelighet, - Arthur Findlay «The world’s 

foremost College for the advancement of Spiritualism and 

psychic sciences.  
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Program 2023 

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

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

januar og frem til slutten av juni. 

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 medier.  

For detaljert program ber vi dere sjekke vår Nettside eller 

Facebook for den enkelte avdeling. Du finner dem på nettsiden 

vår. 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.  

http://www.spiritualist.no/
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Undervisning vinter - 2023 
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) 

Mediumskole, klarsyn og kanalisering i Oslo 

Trinn 1 Nybegynner går i vinter som en weekendkurs fra den 13-15.01.23  

To forskjellige trinn 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 17 og 19 januar, de varer i 15 uker. Trinn 2 tilbyr 

dag og kveldsskole. Trinn 1 starter uken etter.  

Holistisk healing- VEKS -Weekendstudie -  
Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent Registrert Healer i 

Norge. Kurset går over to helger: 

 Oslo den 20 – 22. 01.23 og 27 – 29.01.23  

Stavanger den 24-26.02.23 og 03-05.03.23 

Kanalisering og mediumskap weekendseminar videregående: 

Stjørdal 

 Tid den 10-12.02.23  

Lærer: Andrè Kirsebom 

Kanalisering og mediumskap weekendseminar: Stavanger 

Tid den 17-19.02.23  

Lærer: Andrè Kirsebom 

http://www.spiritualist.no/
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Avs: Norsk 
Spiritualist Forening 
Hoff Terrasse 6, 0275 Oslo 

 
 
 
Gratis healing og andre aktiviteter! 
 

Det Spirituelle Hjem har den glede av å tilby gratis healing. 
På dagtid har vi gratis individuell healing med frammøte fra kl. 
11.00 til kl. 14.00. Ingen booking, møt frem.  Gratis healing på 
kvelden annen hver uke fra kl. 18.30. Sjekk nettsiden. 
 
På onsdags kveld har vi mediumskap eller 
spirituelle lærekvelder.  
Vi har og manges spennende kurs innen 
healing, mediumskap og spirituell prest.  
 
Vi har et bokatek der du kan lese eller 
låne spirituelle bøker på DSH. 
Har du spirituelle bøker du ikke trenger tar vi gjerne det imot 
til bokateket vårt, som vi stadig ønsker å gjøre bedre.  
 
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. Nettside:  www.spiritualist.no  

http://www.spiritualist.no/

