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Tänäkin vuonna lähdimme matkaan ute-
liain mielin ja sydämessä ilo ystävien ta-
paamisesta, ISF:n jäseniä kun löytyy niin-
kin kaukaa kuin Australiasta, Brasiliasta 
ja Uudesta-Seelannista.  Tänä vuonna 
seminaarissa oli jäseniä 15 maasta. Suo-
mesta meitä oli mukana seitsemän.

Seminaariviikko alkoi johtokun-
nan kokouksella, äänestys oli mahdol-
lista tehdä ilman, että oli fyysisesti pai-
kalla. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
meidän suomalaistenkin tuntema, tääl-
lä usein vieraillut ihana Robin Hodson 
Englannista. 

Uudessa johtokunnassa ovat: Ann 
Robson  (Iso-Britannia), Dianne Parker 
(Australia), Sue Willson (Iso-Britannia), 
Ulla Alvarsdotter (Ruotsi), Steven Vogel 
(USA), Ann Luck (Iso-Britannia), Ro-
bin Hodson (Iso-Britannia), Kristbjorg 
Einarsdottir (Islanti) ja Richard Schol-
ler (USA). Valinnat ovat jäsenistön pää-
töksiä.

Jokaisella maalla on oma yhteyshen-
kilö, joka hoitaa maansa jäsenasioita ja 
vastaa ISF:N toimintaa koskeviin kysy-
myksiin. Suomen yhteyshenkilö on Har-
riet Piekkola.

Suomalaiset palasivat seminaarista ko-
tiin reput täynnä uutta tietoa ja energiaa 
jaettavaksi muillekin. Totesin itsekin, mi-
ten mukavaa on saada vahvistuksia, uusia 
kokemuksia transsista ja myös maistiai-
sia fysikaalisesta mediumismista, joka on 
harvinaisempaa Suomessa. Ryhmätyös-
kentely lähensi osallistujia. Tunsimme, 
että olemme todella yhtä perhettä, sisaria 
ja veljiä keskenämme. Sitä energiaa olisi 
hyvä jakaa ympäri maailmaa. Oli hienoa 
seurata jokaisena iltana eri maiden mee-
dioiden esiintymisiä ja huomata, että kai-
killa on sama sanoma: rakkaus ja elämän 
jatkuminen kuoleman jälkeen.

Vapaapäivänä kävimme tutustumas-
sa Brightoniin ja siellä Royal Pavilli-
on -rakennukseen, joka on rakennettu 

1787–1823.  Se on äärimmäisen eris-
kummallinen itämainen palatsi keskellä 
kaupunkia. Ympäröivine puistoineen se 
muodostaa intialaisvaikutteisen kokonai-
suuden, joka on täysin irrallaan muusta 
ympäristöstä. Sodan aikana palatsi toimi 
sairaalana intialaisille sotilaille. Uskomat-
tomat huoneet kattokoristuksineen olivat 
taideteoksia, jopa iso keittiö oli nähtä-
vyys. Suurten juhlien pitopaikan mysti-
syys korostuu varsinkin isossa juhlasa-
lissa pöytäkoristeista lähtien. Netistä voi 
jokainen tutkia palatsia lisää.

Seminaariviikon viimeinen ilta oli an-
nettu perinteisille arpajaisille sekä tietys-
ti yhteiselle diskolle, jossa saimme hyvän 
musiikin tahdissa maadoituksen ennen 
lähtöä kotiin.

Seuraava Mind, Body & Spirit -seminaa-
riviikko on 17.–23.8.2015 Saksassa. Lisä-
tiedot: http://www.theisf.com/
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ISF:n uusi puheenjohtaja on Robin Hodson.
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