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DET NYE TESTAMENTE: Ved Tore
Lund og Gunnar Johnstad. Luther Forlag.
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Veiviser
til Det nye
testamente
En ting er at boken er
beregnet på studenter
og slikt. Men like mye
er den en liten skatt for
den jevne bibelleser og
religions-nysgjerrige.
Og gjerne Bibel-kritikere
også.
Bibeloversetteren og
Ny-testamente-læreren
Gunnar Johnstad har, i
samarbeid med Tore Lund,
revidert og utvidet sin fars
klassiker «Forklaringer til
De nye testamente».
Johan Johnstad kom
med den første i 1914 som
ble en «hit» med nye utgaver i 1953 og 1968 i kjempeopplag. Den nye utgaven er fikset og revidert og
i grunnen ganske populærvitenskapelig og «instant»
for de som ikke orker å
lese alle de hundrevis av
tunge, «smale» og kryptiske bøker om dette.
– Den er ment å øke
forståelsen av Bibelen
og skape kjærlighet til
den, sier Gunnar.
Håndboken er full av
informasjon og forklaringer som hjelper til bedre
forståelse og utdypning
av bibeltekstene og tar for
seg blant annet historiske
innledninger til alle bøkene
i NT, her er forståelige forklaringer og kommentert,
og artikler om tekstoverleveringer. Og her er ordforklaringer og kart og sånt.
Etter Da Vinci-koden, er
også mange blitt interessert i kanondannelsen. Det
kan du også lese om her.

De tre aper

De tre mystiske apene:
Ser ikke, hører ikke, taler
ikke (ondt). De symboliserer vår evne til å heve oss
over sladder og ondsinnethet og kontrollere og
disiplinere tankene våre.

GODT SYMBOL

ANDRÉ KIRSEBOM

En hund ette

På en rød matte sitter Heidi Kim og Lady i sin egen
verden. – Dyr er veldig mottakelig for healing, sier
Heidi Kim Nysæther (35).
Litt pussig, egentlig. For BAs
kjendishund Lady, er en ganske så
vimsete og aktiv, ung dame. Men
nå vekselvis ligger og sitter hun
pladask tett inn til Heidi Kim.
Hun får healing hos Bergen Hundehealing ved Hundehelsesenteret
i Fyllingsdalen.

HUNDEN MÅ VILLE SELV.

Heidi Kim «scanner» hundekroppen med hendene.
– Der! Her treffer jeg et punkt,
hvisker Heidi Kim. I samme
øyeblikk reiser hunden seg og går
en sirkel på gulvet, vandrer tilbake. Og legger seg ned foran henne
igjen. Heidi Kim legger den ene
hånden på ett punkt på hunden,
den andre et annet sted.
– Jeg går inn i energifeltet på
dyret og merker hvor spenninger
eller problemet sitter, forklarer
Heidi Kim.
Hun stryker på hunden, holder
på forskjellige steder. Hunden
responderer.
– Hun blir tilført energi. Det
er viktig å være klar over at en
healer aldri vil jobbe med dyret,
om dyret ikke er åpen for det selv.
Dette er viktig for dyrets eier å
være klar over, samme er også
informasjonen som dyret kan
overføre til meg, sier hun.
BA har vært observatør til flere
hundebehandlinger og snakket
med eierne. Som kommer igjen
og igjen med sine firbente venner.
Eierne bevitner at behandlingen
hjelper.

SPRITUELL REISE

Helt siden Heidi Kim var liten
jente, var hun klar over at hun
hadde en del evner som ikke
andre hadde. Blant annet at hun
var synsk og healer.
– Mot slutten av tenårene kom
jeg i kontakt med fantastiske
mennesker i det alternative miljøet i Bergen, forteller hun glad.
Så hun ble blant annet med på
kurs i healing og annen alternativ
behandling og -medisin for å lære
mer og for å videreutvikle seg.
Men en periode valgte hun å
ta litt avstand fra sin spirituelle
reise.
– Da gikk livet mitt i stå. Jeg
møtte veggen totalt, forteller hun
og mener det var sunt og viktig for
henne.

– Jeg måtte rett å slett lære å
bli kjent med meg selv på nytt.
Og lære meg levereglene som jeg
startet med, understreker hun (se
annet sted på siden). Heidi Kim
har tatt utdannelse i Aura-Soma,
gått på meditasjonskurs og selvutviklingskurs.
– Det er gode verktøy og hjelp
for å utvikle meg som menneske.

VELDIG MOTTAGELIG

Etter en lang og turbulent reise,
ble hun klar for å jobbe med å
bruke sine medfødte evner. Hun
måtte ta valget. Hjelpe mennesker
eller dyr?
– Dyr har alltid hatt og har
en viktig betydning i livet mitt,
forteller hun. Som liten hadde de
hunder hjemme og smådyr som
hamster, kanin, fisker, undulater.
Senere fikk hun hest, ble hestepasser, konkurranserytter, og
jobbet som instruktør på ponnirideskole.
Som med mennesker har også
dyr fysiske og psykiske problemer.
Forskjellen er at dyr kan ikke
verbalt gi til kjenne hvor problemet ligger.
– Selv om vi tror at vi skjønner
hva dyret sier til oss, eller hva de
tenker - kan vi mistolke hva dyret
har behov for. Dette kan gjøre
at tilstanden eller problemet for
dyret blir verre, sier Heidi Kim.
– Dyr er veldig mottagelige og
åpne for healing, de har ingen
fordommer eller skeptisisme som
mange mennesker er, understreker hun.
– Adferdsendring kan ha andre
årsaker enn at de er vanskelig
eller vrang. Måten våre dyr formidler problemer/angst på, gir
utslag som vi tolker som at de er
vanskelige.
– Bruk av healing kan også
åpne for en dypere forståelse mellom dyret og dens eier, forteller
hundehealeren.
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MOTTAGELIG OG ÅPEN: – Dyr
er veldig mottagelige og åpne for
healing, de har ingen fordommer
eller skeptisisme som mange
mennesker er, sier hundehealer
Heidi Kim Nysæther som her
behandler lady.
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Spiritistkirke i Oslo

Spiritistisk tankegang

– Jeg opplever en sterkt økende
interesse for spiritualistisk aktivitet i
Norge, sier initiativtager André Kirsebom.
Det finnes allerede aktive miljøer
omkring dette, men det etableres nå
en kirke og en forening hvor formålet
er å fremme den spiritualistiske tankegang i Norge.
– Vi ønsker å skape trygge rammer omkring dette, basert på et liv i
lys og kjærlighet.
– Og vi vil være en motvekt til
TV-programmer som Åndenes Makt,
hvor de viser åndeverden som noe
skremmende, sier Kirsebom til alternativ.no

l Å leve i en tro baser t
på
lys
og
kjærlighet.
l Troen og kunnskapen om at livet
ikke slutter når du dør, men at du går
over til en spirituell dimensjon.
l At vi har et evig liv, og muligheten
for reinkarnasjon.
l Hjelpe våre medmennesker, dyr og
natur, gjennom healing og bevisene
av det evige liv (kanalisering).
l Fremme Den Spiritualistiske Kirken
via gudstjenester med demonstrasjoner.
l Ha åpenhet for andre religioner og
trosretninger.
l Samle gode medium og healere i
Norge som
ønsker å jobbe med spiritualisme.

l Bygge opp en spiritualistisk kirke
i Norge.
l De 7 prinsipper, som er basis i den
Spiritualistiske Kirke SNU i England
(Spiritual National Union).

Åpning 30. mars
Norsk Spiritualist Forening/Kirke
finner sted 0. mars 2007, Aulaen
på Marienlyst Skole på Majorstua,
Oslo, kl 18.00. arion Dampier-Jeans
(dansk/norsk), som har lang erfaring
som medium fra England og Danmark, vil stå for åpningen.

Lys og kjærlighet er spiritistisk ta
gang.

