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DSH: 

Kontoret på Det Spirituelle Hjem har et eget 

telefonnummer som er betjent i åpningstiden 

Dette er 46 77 02 20  

Kontoret er normalt åpent fra kl. 11.00 til 15.00 på 

mandager, tirsdager og enkelte andre dager i uken.  

DSH er sommerstengt fra uke 26 til og med uke 32.  

 

NSF og NST har også et annet telefonnummer som  

er 94 78 89 70, men som ikke går til DSH.  
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Koronatider  
Av leder André Kirsebom 

Vi er alle ånder som er her for å få en 

menneskelig erfaring. I noen tider er det 

roligere, mens andre er mer turbulente. 

Vi har vært i en mer turbulent periode 

siden vi fikk Covid-19 inn i våre liv. En 

sykdom som har spredd seg over hele 

kloden. Mye har vært sagt om denne 

krisen og avisene har vært fulle av stoff med alle vinklinger. 

Man har spurt mange spørsmål som for eksempel viruset 

kommer fra dyr, - er det laget på et laboratorium, - bor vi for 

tett på kloden slik at vi blir mer utsatte.   

 

Mange har blitt tatt av frykten og det er vel ikke så rart når 

media har hatt massivt fokus på dette. Men dette har også 

skapt en masse andre problemer. Helsevesenets fokus på 

Covid-19 har gjort at mange andre sykdommer ikke har fått 

det fokuset som de brude hatt. Mange har måttet vente på 

behandlinger de ellers skulle hatt. Mange må fremdeles vente 

lenge siden det er kø på mange undersøkelser. 

 

Det vi trenger i en slike kritiske situasjoner er ro. Ro slik at vi 

får tatt godt vare på alle som trenger det. Helsemyndighetene 

har nå kommentert at de fleste som blir smittet ikke får 

symptomer. Vi har klart oss bra i Norge, men etterspillet 

kommer til å vare i lang tid. Spesielt økonomisk har mange 

http://spiritualist.no/nst/481-det-spirituelle-hjem
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lidd og kan fortsette å lide en god stund fremover. Dette kan 

gjøre at mange er i en vanskelig situasjon.  

Det vi må gjøre i denne situasjonen er å vise 

medmenneskelighet til de som trenger dette. Gi dem ro, håp 

og omsorg. Vi kan be om hjelp fra Gud og fra åndene som 

passer på oss. Vi må huske at vi mest av alt er ånd. Som ånd 

kan du ikke bli syk. Det er kun din menneskelige kropp som 

blir syk. Om du har kontakt med din indre ånd, din sjel vi du 

kunne finne en større ro og trygghet i deg selv. Lev vel og ta 

vare på de rundt deg.  

 

 

Hilsen Spirituell Prest og Leder NST/NSF 

 

André Kirsebom  
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Portrettintervju med Bahram Aiobi 
Skrevet av Susann Løndal 

Før telefonsamtalen med Bahram er jeg veldig spent på 

hvordan det vil gå og intervjue et menneske jeg bare har 

møtt en gang tidligere. Men hva er vel livet uten noen 

utfordringer? Jeg begynner først med å spørre han om han 

vil fortelle litt om seg selv.  

Bahram ble født i Iran i 

1975, og flyttet til Norge i 

2001. I dag bor han på 

Nordby utenfor Lillestrøm 

med kone og to barn. Til 

det daglige jobber han som 

avdelingsleder hos landets 

største Elkjøp butikk som 

ligger i Lørenskog og på 

frivillig basis er han i styret 

til Norsk Spiritualist Forening der han hjelper til som IT-

ansvarlig.  

Videre ønsker jeg å høre litt mer om hans spirituelle liv, og 

har derfor forberedt noen spørsmål. 

Hvorfor er du spiritualist?  

Jeg var lei av konflikter og krig i forbindelse med religion. I 

tillegg hadde jeg en tanke om at det er mer mellom 

himmel og jord. De spirituelle verdiene i NST går også 
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overens med mine egne verdier. Gjennom meditasjon har 

jeg også funnet ut mer om meg selv og en god ro. 

Hvordan kom du i kontakt med NST/NSF? 

I 2008 satt jeg og søkte en del på internett om 

spiritualisme og da fant jeg NSF. Jeg bestemte meg for å 

bli med på åndelige kvelder på Haraldsheim, og ble etter 

hvert kjent med André Kirsebom.  

Hva er din beste spirituelle opplevelse?  

Det må være den første gangen jeg hadde en ut av 

kroppen opplevelse, da fant jeg virkelig ut at jeg ikke bare 

er et menneske, men også en spirit. Det å endelig få 

oppleve det selv og ikke bare høre det fra andre var en 

sterk opplevelse for meg. Jeg vil også nevne den første 

gangen jeg så tilbake til tidligere liv, det å igjen få en 

bekreftelse på at det andre sier stemmer. Jeg ble tatt med 

tilbake til Japan der jeg var en samurai, og fikk dermed 

den bekreftelsen jeg trengte om at vi blir reinkarnert.   

Har du noen spirituelle forbilder?  

Jeg har ingen spirituelle forbilder, og er generelt imot å ha 

forbilder, fordi jeg mener det tar bort fokus på det som er 

viktig; meg selv med min egen spirit, kosmos og 

åndeverden. Jeg har selvfølgelig lest om flere spiritualister 

og må si at jeg er veldig interessert i Allan Kardec.  

Er det noe mer du ønsker å si før vi avslutter? 

Jeg tror det er viktig for oss som mennesker å leve 
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sammen uten ego og uten tanken om at min religion er 

bedre enn din. For da kan vi møtes på en bedre måte.   

Etter intervjuet med Bahram sitter jeg igjen med en følelse 

av beundring. Jeg har lært mye nytt etter denne lille 

telefonsamtalen, og må si jeg gleder meg til å kunne bli 

mer kjent med Bahram og lære enda mer. Tusen takk for 

mange fine ord som jeg vil ta med meg videre i min 

hverdag.  
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Healing på tirdager ved DSH 
 

Et av tilbudene på det spirituelle hjem er gratis healing på 

tirsdager fra kl. 11.00 til kl. 14.00. 

Når du kommer på tirsdag blir du møtt av en varm og god 

stemning som gir deg følelsen av å bli sett og ønsket 

velkommen. 

Det er en gruppe på 8 -10 healere som arbeider på tirsdager, 

de møter deg med en omsorg og interesse om hva du trenger 

hjelp med. 

 Healingen blir utført på en av flere behandlingsrom som 

finnes i lokalet og det vil være alt fra en til tre healere med på 

den. I noen tilfeller er det en healer som sitter med klienten 

samtidig som to andre healere er med å bygge opp energien 

slik at healingen blir sterkere.  

Det blir satt av tid både i forkant og etterkant av hver healing 

hvor dere kan ha en samtale om hva du trenger healing for og 

hvordan det var under healingen.  

Healing går på fysisk, emosjonelt, mentalt og spirituelt plan 

og vil alltid gå dit den er ment å virke. Men det er også viktig 

at vi som mottar healing åpner opp for det og tar imot.  

For og etter-samtalene er med på denne prosessen å sette 

fokus på hva som trengs å jobbes med. 
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Antall klienter som møter opp varierer, men alla som kommer 

inne kl. 14.00 vil få healing selv om det kan være noe tid å 

vente. Både før og etter en behandling har du mulighet til å 

sitte inne på Emma finne ro og meditere om ønskelig. 

Om du av en grund ikke kan møte opp på tirdag så er det også 

mulighet til å be om fjernhealing. Gi beskjed om du ønsker 

dette tilbudet, så vil det bli gitt etter at sentere er stengt for 

oppmøtene klienter. 

 

Jeg håper du får like god nytte av dette unike tilbudet som jeg 

har hatt. Jeg vil også her få sende en varm og takknemlig 

hilsen til alla våre fantastiske healere. 

 

                                                                     Skrevet av Jorun Løndal 
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Kurs høsten 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) 

Mediumskap og kanalisering: Weekendkurs 

Mediumskapskurs for nye og de som kan litt i Oslo  

Fredag 06.08.2020 til søndag 09.08.2020.  

 

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.  

Kursene starter uke 34, fra 17, 18 og 20 august og varer i 

15 uker. 

De fleste har hovedfokus på mediumskap men de vil også 

inneholde en del om klarsyn. De fleste kursene går på 

kvelden men vi vil også ha kurs på dagtid.  

http://www.spiritualist.no/
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Denne høsten vil vi igjen ha kurs i Østfold, som det er lenge 

siden vi har hatt. Men vi vil også være til stede mange 

steder i Norge. Noen kurs er allerede satt opp, men flere vil 

komme.  

Holistisk healing- VEKS -Weekendkurs 

Lær deg spirituell og holistisk healing. Bli Godkjent 

Registrert Healer i Norge. 21.08.2020 - 13.09.2020  

Kurset er godkjent av NSH (som igjen er godkjent av 

Helsedirektoratet) og ved bestått diplomkurs kan det 

søkes om mva fritak for Alternativ behandler. 

 

Healing gjennom musikk, lydfrekvenser, pust og chakra 

energi.  Med Sybil Richardson 

Fra 05.09. til 06.09.2020 Healing gjennom musikk, 

lydfrekvenser, pust og chakra energi Vi ser på hvordan musikk 

kan brukes i healing og energiarbeid. Musikken påvirker vår 

kropp og våre chakraer. Du vil lære hvordan en kan bruke 

tonearter og frekvenser til både healing og selvhealing. 

 

Spirituelt seminar og seremonier 

Fra 09. til 11. Oktober 

For nybegynnere tilbyr vi et kurs hvor du kan bli kjent med 

innholdet i utdanningen til Spirituell Prest. Etter første 

seminar kan du søke deg inn på utdannelsen. 
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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: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, 
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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.  

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 

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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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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Pioneren – Jose Arigo 
(1921 – 1971) 

Av André Kirsebom 

 

En annen av verdens aller 

beste healere var 

brasilianeren José Arigo, 

populært kalt Zé Arigó. Hans 

egentlige navn var José Pedro 

de Freitas og han kom fra 

Congonhas i området Minas 

Gerais sør for Belo Horizonte.  

Familien var svært fattig og 

han kunne bare studere opp til tredje klasse på skolen. I en alder 

av 14 begynte han å jobbe i en gruve hvor han arbeidet i 6 år. Da 

han var 29 år gammel begynte han å få sterk hodepine og 

søvnløshet. Han begynte å høre en stemme som fortalte ham at 

han skulle starte og heale. Stemmen tilhørte «Dr. Adolpho Fritz.» 

En lege som selv døde i Berlin i 1918. Når han begynte å bruke 

sine evner forsvant hodepinen. Arigo tok aldri betalt for sine 

tjenester, men tjente til sitt levebrød som funksjonær på et 

kontor. Healingen gjorde han før og etter vanlig arbeidstid. I 

starten healet han folk hjemme hos seg selv, men flyttet etter 

hvert over til det spirituelle senteret Centro Espírita Jesus 

Nazareno. I løpet av en vanlig arbeidsdag kunne han ta imot 

mellom 200 og 1000 mennesker der. Hans karriere strakte seg 

over 20 år. I løpet av denne tiden skal han ha healet omtrent to 

millioner mennesker.  
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Jose Arigo gikk i en full transe når han healet og lot Dr. Fritz 

jobbe gjennom seg. Hans evner som medium for Dr. Fritz var 

formidable og de utviklet seg meget raskt til et godt team. Zé 

Arigó var i full transe når han jobbet.  

Med bare 3 års skolegang hadde han selvfølgelig ikke lært tysk 

som var Dr. Fritz sitt eget språk. Av og til når han jobbet kunne 

han komme med tyske fraser. Mannen til en av hans klienter var 

Østerrisk, og når han ble stilt spørsmål på tysk svarte han helt 

naturlig tilbake på samme språk. Dette er en av bevisene på at 

det var Dr. Fritz som jobbet gjennom Arigo.  

Et annet bevis for at Dr. Fritz jobbet gjennom både Ze Arigo og 

andre healere senere bekreftes da en dame kom til healeren 

Antonio Sales som også jobbet med Dr. Fritz. En dame fra Rio De 

Janeiro besøkte Ze Arigo siden hun hadde problemer med 

eggstokkene. Noen år senere besøkte hun Antonio Salves og 

gjennom ham sier Dr. Fritz: «Jeg er glad for at du tok pillene» Så 

nevner han de pillene som han hadde foreskrevet for damen 

flere år tidligere. Damen bekreftet også at hun kunne kjenne 

igjen stemmen og aksenten som snakket til henne.  

Det var lange køer foran døren til Arigo og det ble brukt så liten 

tid for hver klient som mulig. Det var ikke nødvendig å si hva som 

feilte dem, siden Dr Fritz stilte diagnoser. I en undersøkelse av 

John Fuller kunne de fastslå at diagnosene var 96 % riktige. 

Resultatgraden på de healinger som ble gjort gjennom dem kom 

opp i 80-90 % av alle de som søkte hjelp.  

På de fleste av hans klienter ble det utført operasjoner. De som 

ikke fikk operasjoner ble gitt medisiner for sine plager. Noen få 

ble fortalt at han ikke kunne hjelpe dem når de kom for healing. 

Enkelte ganger mener åndene at personen ikke er klar til å ta 

imot healing. Dr. Fritz har forklart noe av det gjennom Arigó: 
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- Smerte er som medisin for din ånd.  

- Mennesker kommer nærmere Gud gjennom smerte.  

En av hans sønner som heter Sydney forteller litt som kan kaste 

lyst på dette.  

- Jeg vokste opp med sterk astma, forteller Sydney. Flere ganger 

gikk jeg til Dr. Fritz for å få healing, men han sendte meg bort. Da 

jeg var 9 år gammel fikk jeg i tillegg en fettsyste på armen. Preto, 

sekretæren til far kom bort til meg og fortalte at nå ville Dr. Fritz 

at jeg skulle komme til ham. Først tok han den vanlige 

korskniven sin og kysset den. Så la han den i lommen. Dr. Frits så 

ut over forsamlingen og lurte på om noen hadde en annen kniv. 

En mann gav ham en foldekniv. Den var skitten som bare det. Dr. 

Fritz tørket den av på skulderen på min far og så begynte han å 

skjære bort klumpen. På under et minutt var han ferdig. Jeg har 

stadig et lite arr etter dette. (Sydney viser meg et lite merke på 

armen sin). Etter denne oppresjonen forsvant også alle tegn på 

Astmaen.  

Jeg møtte to av hans sønner og flere i familien mens jeg var i 

Congonhas i 2018, se bilde over. 
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Medisinene som ble foreskrevet av Dr. Fritz var medisiner en 

kunne kjøpe på et apotek. Det som var spesielt med dem var at 

det ble foreskrevet uvanlige blandinger og mengder av 

medisiner. Reseptene som Dr. Fritz gav til en sekretær kunne 

bestå av alt fra gamle tyske medisiner til helt nye som fremdeles 

var under testing.  

Medisinene fungerte for den enkelte, men ville ikke 

nødvendigvis fungere på en annen med samme lidelse. Blant det 

som ofte ble foreskrevet var og vitamin B12.  Noen ganger kunne 

guiden også materialisere flytende medisin rett på en 

bomullsdott, som ble brukt til å tørke over infeksjoner eller sår.    

Når det ble utført operasjoner var det uten smerter, det var aldri 

noen infeksjoner og nesten ikke noe blod. Jose Arigo ble etter 

hvert kalt kirurgen med den rustne kniven, siden han ofte brukte 

enkle kniver eller til og med barberblad for å kutte opp folk. Han 

gjorde alle typer operasjoner og hadde ofte flere vitner som 

kunne stå og se på mens han gjorde dem.   

 

Eksempel med leger som bevitner operasjon av leverkreft.  

En lege Dr. Carlos Cruz ble vitne til at Sonja, hans svigerdatter, 

ble operert av Arigo. Sonja hadde hatt store smerter i ryggen i 6 

måneder. En kul hadde begynt å gro og hun hadde mistet mye 

vekt. Flere leger, inkludert hennes egen far som og var lege 

hadde diagnostisert henne til å ha leverkreft som ikke kunne 

opereres eller kureres. Far hennes som var lege, Sonja og Dr. 

Cruz dro til Arigo.  

Arigo stilte ikke noen spørsmål og undersøkte henne ikke. Han 

tok Dr. Cruz og faren hennes til side og fortalte at hun hadde 

leverkreft og måtte opereres med en gang. Begge var tvilende, 
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men Arigo sa at de ikke hadde noe valg.  

Sonja ble plassert oppå noen aviser på gulvet til Arigo. Han fant 

frem noen instrumenter, tok en kniv og åpnet henne. Begge 

legene visste at det ikke var mulig å skjære inn til leveren uten 

store blødninger. Til sin overraskelse kom det nesten ikke noen 

blødning.  

Så tok Arigo og satte noen sakser inn i leveren, tok bort hånden 

og de kunne se at saksene begynte å bevege seg av seg selv. Kort 

tid etter fjernet Arigo saksene, tok hånden inn og dro ut en stor 

svulst. Han la svulsten i hånden på Dr. Cruz. Så tok han noe 

bomull og tørket rundt såret. Når han var ferdig hadde såret 

lukket seg og det var ikke engang sting der. Så plasserte Arigo et 

kors over stedet og ba Sonja om å reise seg. Hun var litt svak 

men hadde ingen smerter.  

Legene tok med svulsten og fikk bekreftet at det var kreft i den. 

Sonja selv ble helt frisk og fikk tilbake den vekten hun hadde 

mistet.  

Dette er bare en av historiene om hans tusenvis av operasjoner. 

Og i løpet av disse fikk han ikke noen klager fra sine klienter. Jose 

Arigo var en mann som både trodde på Gud og Jesus. Likevel var 

han forfulgt både av kirken og en del av områdets leger. De la 

inn anklager på ham og to ganger ble han dømt for ulovlig 

legevirksomhet. Den første gangen ble han benådet, siden han 

hadde kurert president Kubitschek’s datter fra en alvorlig 

nyresykdom. Den andre gangen måtte han sone en kort straff. 

Etter en kort tid i fengselet, fikk han sin egen nøkkel og kunne 

dra ut og heale folk og komme tilbake til cellen sin.  

Jose Arigo var en meget berømt mann og det var stor 

etterspørsel etter ham. Et damemagasin kåret han en gang som 
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den fjerde mest kjente person i Brasil. Det var bare Presidenten 

Juscelino Kubitschek, fotballspilleren Pele og sangeren Roberto 

Carlos som var mer berømt.  

 

Operasjon av øye med dommer Immesi som vitne: 

Siden han var anklaget for å drive ulovlig legepraksis ville en 

dommer sjekke ut hvordan han jobbet. På grunn av det var 

dommer Immesi anonymt til stede ved denne øyerensingen. En 

av dagens pasienter var en dame som var nesten blind på begge 

øyne på grunn av grå stær (Katarakt). Dette var noe Arigo ofte 

jobbet med og var kjent for å kunne kurere lett. Arigo ba 

dommeren holde damens hode. Dommeren følte at det var 

merkelig, men gjorde det. Så tok Jose opp en neglesaks, tørket 

den av på skjorten sin og uten å desinfisere den stakk han den 

rett inn i korona på kvinnens øye. Hun stod helt rolig. Katarakten 

var ute i løpet av noen sekunder. Arigo tok frem en bomullsdott, 

så sa han en kort bønn og med en gang kom det noen dråper 

veske på bomullen. Han renset kvinnens øye med det og hun var 

kurert. Etter han var ferdig smilte han og sa til dommeren: «Det 

er ikke jeg som gjør det, det er Dr. Fritz.»  

 

Kreftoperasjon på mann 

En mann som hadde fått en øyeoperasjon tok med seg sin onkel 

som hadde magekreft til Arigo. Legene hadde sagt at det ikke var 

noe håp for ham. Jose Arigo tok en stor kjøkkenkniv og stakk den 

resolutt inn i magen til onkelen. Så tok han hånden sin inn og dro 

ut en kreftsvulst. Det begynte å blø. Arigo så da opp mot taket 

og sa: «Jesus vil ikke at du skal blø», og straks stoppet 

blødningen. Så snakket Arigo igjen. «Dr. Fritz vær så snill å lukke 

såret». Arigo tok en bomullsdott og tørket forsiktig over det 
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gapende såret. Når det var gjort hadde såret lukket seg, uten 

noen behov for sting.  

 

Kvinne med stor kreft i magen 

En av de mest spesielle operasjonene var en gang han opererte 

ut en stor kreftsvulst fra en kvinnes mage. Når han skulle gjøre 

det la han frem noen sakser og skalpeller ved nedre delen av 

hennes mage. Han holdt i den ene saksen og snart begynte alle å 

bevege seg. Åndene tok kontroll over dem. Etter fem minutter 

kunne de trekke ut svulsten som var på størrelse med et lite 

barn. Kvinnen hadde vært våken hele tiden og ikke hatt smerter. 

Og det beste med det var at et par år senere var hun likevel 

fruktbar og fikk et barn. Selv i dag ville ikke legene kunne operert 

bort en svulst på den størrelsen som hadde filtret seg inn i alle 

organer, og i hvert fall ikke på fem minutter.   

 

Filosofi og tro: 

Jose Arigo var en mann av troen. Hadde vokst opp som katolikk 

og ønsket å ha et godt forhold til kirken, men de var imot ham og 

hans virke. Den Katolske Kirken var derfor med på å sette i gang 

rettsakene mot ham. Dette rokket likevel ikke ved troen til Arigo. 

Han trodde fast og fullt på Gud og Jesus og snakket ofte om dem 

mens han healte. Etter hvert endret han seg og ble en Spiritist 

basert på læren til Kardec. I denne er Gud og Jesus en like stor 

del som hos de kristne, som også forklarer at han omtalte dem i 

sitt virke. På sin sølvbryllupsdag gikk han til den katolske kirken 

med sin kone Arlete. Folk spurte hvordan han kunne gjøre det 

etter den forfølgelsen som kirken hadde hatt mot ham. Da svarte 

Arigo: 
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- Hele min familie er katolske. Jeg alene er spiritist. Men jeg tror 

at alle religioner fører folk til Gud, så hvorfor skal jeg ikke gå til 

en katolsk messe. To ganger ble Zé Arigó dømt for å drive 

legepraksis uten å være lege.  

De som satte i gang forfølgelsen av han var kirken og en del 

leger. Selv om noen leger var imot ham, var det også mange som 

støttet ham.  

 

To ganger ble Zé Arigó dømt for å drive legepraksis uten å være 

lege.  

De som satte i gang forfølgelsen av han var kirken og en del 

leger. Selv om noen leger var imot ham, var det også mange som 

støttet ham. 

Årsaken til det var at han gjerne jobbet sammen med legene 

som ønsket dette. Noe av det han gjorde var å hjelpe til med 

diagnoser. Fotografiet nedenfor viser støttebrev fra mange 

leger. Det er tatt på museet om Arigo.  
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Første gangen ble han som nevnt tidligere benådet, den andre 

gangen kom han i fengsel i 7 måneder. Ved slutten av siste 

rettsak ble han spurt om han syntes dommen var urettferdig. 

Arigo svarte da at dommeren bare hadde gjort sin jobb. Når 

dommen ble lest opp skjedde det noe annet som var unikt.  

Dette var den eneste gangen som Arigo skapte et fysisk fenomen 

som ikke var i sammenheng med healing. Han gjorde en vri på 

hånden og plutselig dukket det opp en rød rose i den. Han gav så 

denne til dommeren. (ref. sønnen Sydney) 

Dette viser hvor åpen og åndelig Jose Arigo var i sin livsfilosofi og 

sitt virke. Sånn sett er han et godt eksempel for hvordan 

mennesker kan være åndelige.  

 

Litteratur og bakgrunn for informasjonen:  

Arigo, Surgeon of the rusty knife, av John G. Fuller.  

The Flying Cow, av Guy Playfair 

Isa Gray, From materialisation to healing 

Leida Lùcia de Oliveira, Cirurgias Espirituais 

Besøk på museet om Zé Arigó 

Samtaler med to av sønnene til Zé Arigó 
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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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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 høsten 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.   
 


