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Lilli Bendriss (71) mener hun har elegansen sin fra tidligere liv.  

 

– Man snakker gjerne om tidligere liv, og man kan tro på det eller ei, men jeg vet at jeg i 
tidligere liv har levd i Sør-Europa. Jeg hørte aldri hjemme på Hareide. Da jeg som ung 
begynte å reise til Frankrike og Italia, var det som om noe i kroppen bare sa «ja», forteller 
Lilli Bendriss (71). 

Bendriss, for mange kjent som den svartkledde damen i TVNorge-programmet «Åndenes 
makt», har også i dette livet levd flere liv: Hun har vært fattig frisør i Paris, ung og med små 
barn, hun har jobbet i restaurantbransjen og innen import av interiør i Oslo, før hun de seneste 
20 årene har drevet forretningsvirksomhet innenfor det spirituelle. 

 

↓ Fakta: Lilli Bendriss  

 

Spirituell livsveileder og «medium» 

Stiltips: – Svart og hvitt er alltid lekkert å blande sammen. Det skaper en «wow»-faktor. 

– Jeg har hatt en unorsk tilnærming til det meste i livet og alltid elsket det elegante og 
overdådige. Jeg gledet meg til jeg ble 30 år, for da kunne jeg gå i hatter og høye sko når som 
helst. 

De mørke klærne hun er kjent for å ha på seg på tv-skjermen, har sitt motstykke i garderoben, 
der hun også har kritthvite plagg – noe hun begrunner med at hun er født i stjernetegnet 
tvilling.  

Sminken, derimot, er ikke noe hun tar på seg for tv-kameraenes skyld, den er en selvfølgelig 
del av hverdagslivet. Bendriss forteller at hun alltid har mislikt «den bleke huden og de lyse 
øynene» sine. 

– Jeg vet jo at jeg har hatt brune øyne og mørk hud i tidligere liv. Det er grunnen til 
eyelineren, sier hun. 

– Da barnebarna mine hadde fått overnatte hos meg, kom jeg inn på rommet deres renvasket i 
ansiktet. Da så Celine på fire år på meg, skalv på leppen og sa: «Få på deg ansiktet, farmor!» 
Du kan tro jeg knakk sammen. 

 


