
 

 

«Åndenes makt»-stjernene  

helt privat 

Lilli Bendriss er mer redd for å bli fattig enn for å dø. Når hun dør, kommer hun uansett ikke 
til å spøke for de etterlatte. 
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Hun er selvsikker på TV, men Bendriss fikk et skremmende førstemøte med evnene sine som 
42-åring. 

Først da hun i en sykdomskrise oppsøkte akupunktør, tok livet en vending. 

– Han satte en nål som åpnet min «gateway» mellom himmel og jord, forteller Bendriss. 



Kort tid etter – mens hun var utbrent og redd fordi hun ventet på en operasjon på grunn av 
celleforandringer i underlivet – oppsøkte Bendriss et selvutviklingskurs. Da begynte 
merkelige ting å skje, sier hun. 

– Jeg følte at jeg befant meg i en film. Det sprengte i brystet, og jeg fikk en voldsom 
hjertebank. Jeg så en indianer og røykspiraler mot himmelen – og fikk smerter i hendene. Jeg 
husker kursleder spurte om jeg var klarsynt. Da svarte jeg nei, forteller Bendriss. 

– Kraften som hadde ligget i meg alltid, var forløst. 

Det gikk ennå mange år før Bendriss fortalte om evnene til andre enn sine nærmeste. Men 
siden ble hun TV-kjendis, først gjennom «Fornemmelse for mord» og senere «Åndenes 
makt». 

Annerledes privat 

Privat er Bendriss, som bor i Oslo, ganske annerledes enn på skjermen. 

– Jeg er fra Vestlandet og har en typisk vestlandshumor. Jeg ler mye og elsker livet og det å 
reise over hele verden. Jeg er ikke et A4-ark. 

– Hvordan er du å leve med? 

– Jeg snakker ikke om evnene mine uten at de spør. For mine tre barn er jeg bare mamma. 
Tenårings-barnebarna mine vet at jeg gjør disse rare tingene, og det hender de får høre fra 
venner at bestemor er kul. Noen ganger spør de meg om hva som skjer når vi dør. Da svarer 
jeg så godt jeg kan. 

Folk kan bli ubekvemme ved siden av henne fordi de tror hun «ser alt». 

– Men det er som om jeg har en vegg rundt meg. Først når jeg skrur på søkeknappen, går jeg 
inn i en slags transe. 

I hverdagen setter Bendriss, som er nyskilt etter å ha vært gift i 45 år, pris på de små tingene. 
Som å kjenne barnebarnas armer rundt halsen og høre dem si «I love you». 

– Og jeg nyter å ta en kaffe latte, styre dagen min og ha nære samtaler med venner. 

Hun er utstyrt med sterk empati, men gråter ikke ofte. Når Bendriss feller tårer, er det gjerne 
over urettferdighet og hvis hun ser barn som lider. 

Ikke redd for døden 

Selv er Bendriss ikke redd for å dø. Hun er mer redd for å bli fattig og miste alt hun eier. 

– Det hadde vært kjipt. Jeg vil jo helst ha det godt. Når jeg dør, er jeg uansett sikker på at jeg 
ikke kommer til å gå igjen som et spøkelse. Når du har en forståelse for hvordan ting fungerer, 
så skjer ikke det. Og så har sønnen min sagt: «Når du dør, så må du love meg at du ikke 
kommer på soverommet mitt». Det løftet skal jeg holde, ler Bendriss – som ikke er religiøs. 



– Men jeg er spirituell og tror det er en altoverskyggende kraft som gjennomstrømmer alt. 

Bendriss forstår at folk synes det hun gjør er rart. 

 
LANG JULEFERIE: Lilli Bendriss skal tilbringe en hel måned hos sønnen i Los Angeles. – 
Det gleder jeg meg til. Foto: PRIVAT. 

– Mange sier vi er svindlere. Ja, det hender vi tar feil, men vi har likevel oppnådd så mye at vi 
ikke kan avfeies som det. Det er sjelden folk konfronterer meg, bortsett fra all dritten vi får på 
Facebook-siden til «Åndenes makt». På gaten er stort sett alle hyggelige. 

Bendriss er alltid nervøs for ikke å lykkes med oppdragene. 

– Jeg formidler bare det jeg ser og har ingen garanti for at det er riktig. Hver gang noe 
stemmer, er jeg lettet. Jeg kommer aldri til å bli kjepphøy, men jeg ser på evnene mine som en 
gave, sier Bendriss som skal feire jul og nyttår hos sønnen som bor i USA. 

 


