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– De fleste blir jo
Renzo Celani fra
Tyskland og Ingelin
Vestly fra Ås sin
stand på Alternativmessen ble åsted
for sterke følelser og
forundring i helgen.
Una Oksavik Oltedal
una.oksavik.oltedal@oblad.no

fakta
nnnnnnnnnnnnn
n Den store alternativmessen holdes
årlig en helg i november på Norges
varemesse i Lillestrøm.
n Alternativmessen i Lillestrøm er
den største alternative messen i
Europa,og samler utstillere og
foredragsholdere fra alternative
miljøer i hele verden.
n Årets messeprogram bød på over
350 utstillere og 400 foredrag.

LILLESTRØM: – Det er et lite mi-

rakel for Norge at Renzo har
kommet hit, sier Ingelin Vestly.
Mannen hennes er medisinsk intuitiv og energihelbreder. Det betyr i følge Ingelin at
han kan se, føle, balansere og
rette opp både blokkeringer i
energiflyten, sykdom, og ubalanser i kroppen som senere
kan bli sykdom. Nå er han i
Norge for å hjelpe folk her. Til
daglig har han base i Ås-området.
– De fleste blir jo forundret.
Veldig mange gråter og opplever en enorm lettelse. Det oppleves sterkt å bli så dypt sett og
erkjent av noen. Renzo får uendelig mye info om mennesker,
forteller hun om reaksjonene
fra besøkende til standen deres på Alternativmessen.

Arbeider med energi
ØBs utsendte observerer Renzo mens han arbeider med en
middelaldrende kvinne som
lenge ikke har vært i stand til å
stå på ett ben.
– Denne kvinnens energiflyt
er delt på midten. Det kan skje
med personer som opplever
noe de ikke tåler; en ulykke
som skader bena deres, eller at
en sterk opplevelse slår bena
bort under dem følelsesmessig, forteller Ingelin.
Renzo beveger hendene sine
tilsynelatende
systematisk
rundt kvinnen, med energiske
bevegelser, uten å røre kroppen hennes fysisk. Vi lurer på
hvor lang tid han bruker på
hver person han hjelper.

– Så lang tid det tar. I enkelte tilfeller har han brukt flere
dager, forteller Ingelin.

Fikk evnene ved bønn
– Øynene mine fungerer på
en annen måte, sier Renzo,
som opprinnelig arbeidet som
industrimekaniker.
Han forteller at han fikk evnene sine gjennom bønn da faren hans var døende av ALS.
– Jeg mistet troen på Gud da
bestefaren min døde når jeg
var 14. 18 år senere var far døende, og jeg ba til Gud om å få
overta smerten hans; «hvis jeg
får et tegn, skal jeg aldri forlate
din side». Nå må jeg holde det
jeg lovet, forteller Renzo og
smiler skjevt.
Helbrederen sier han har erfart at det finnes en kilde til alt
som er, uavhengig av hva folk
kaller den, uavhengig av alle
religioner.

Vitenskapelig bevist
I en årrekke har energihelbrederen vært prøvekanin for forskere. International Institute
of Biophysics i Neuss i Tyskland har påvist lysutstråling fra
hendene til Renzo. Han er dermed det første mennesket dette er vitenskapelig bevist på.
Lysutstrålingen består av biofotoner, som er det cellene bruker for å kommunisere seg
imellom. Helbredelsen skjer
når Renzo lader seg opp med
biofotoner, og gir dem videre
til andre.

PÅ ALTERNATIVMESSEN: Ingelin Vestly fra Ås og Renzo Celani, opprinnelig tysk og italiensk, hadde en godt

Bygger internasjonalt forsker-nettverk
Grunnleggerne av
den ideelle foreningen Baldron,
Marianne Kleimann Sevåg og
Ralph-Raphael
Kleimann, vil
gjerne utvide
driften i Ås.
LILLESTRØM: Baldron er en

INITIATIV-RIKE: Ralph-Raphael Kleimann og Marianne Kleimann Sevåg
fra Vinterbro driver Baldron, en ideell forening for terapi, forskning og
samhandling mellom mennesker og natur.

ideell forening for terapi,
forskning og samhandling
mellom mennesker og natur.
– Vi prøver å være en brobygger mellom konvensjonell og alternativ forskning,
og bringe mennesker sammen. Vi vil gjøre ny forsk-

ning kjent, og arrangerer
kurs, seminarer og symposium (en slags fordypningssamling, red. anm.) med ledende forskere fra hele verden, forteller Marianne Sevåg, og legger til at de i den
forbindelse ønsker mer kontakt med Universitetet for
miljø- og biovitenskap på Ås.
– Vi ønsker å være en del
av Ås og Follo, og vi har etter hvert et veldig stort internasjonalt nettverk, appellerer hun.

Med fokus på vann
I mars arrangerer de et vannsymbosium med fokus på
nettopp vann, hvor blant andre Vannbevegelsen i Norge
skal være med.
– Hittil har vi arrangert

symbosiumene i Oslo, men
jeg kunne godt tenke meg å
arrangere i Ås, forteller Marianne.
Paret bor nå på Vinterbro.
De ser etter et sted i Ås hvor
de kan utvide med flere
medarbeidere, holde kurs
og drive virksomheten sin
fra; gjerne en gård. De driver
også det de kaller «Norges
grønneste nettbutikk», helseforhandleren.no, der de
blant annet selger måleapparater og skjermingsutstyr til
el-overfølsomme. Det stopper ikke der. Ralph-Raphael
forteller at de drømmer om
følgende vann-prosjekt:
– Revitalisering av økosystemer. Særlig innsjøer. Hvis
vi bare hadde noen å samarbeide med...
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forundret
FULL FART: Spesialist i allmennmedisin og sertifisert
tomatis-konsulent Audun Myskja fikk publikum med på
energisk parallell-gange og allsang til «Vi vandrer med
freidig mot»

Revitaliserer viten
om egen-omsorg
Lege Audun
Myskja fra Ski
holdt fem foredrag på den store
alternativmessen i
helgen. Publikum
lot seg rive med.
LILLESTRØM: Den røde trå-

den i arbeidet hans, og også i foredragene i helgen,
er brobygging mellom skolemedisin og alternative
behandlingsmetoder ved
fremming av teknikker
som gjør mennesker bedre
i stand til å ta vare på sin
egen helse og trivsel.

Sang og pusteøvelser
Lørdag ettermiddag holdt
han helgens siste foredrag;
«Toning - din helbredende
stemme». Om bruk av
stemmen til å gi toner til
følelser og tanker, noe som
ifølge Myskja gir mulighet
til å komme inn til kjernen
av problemene, det det vir-

besøkt stand på den store alternativmessen i Lillestrøm i helgen.

LILLESTRØM: Nina Sandbakk viser

oss fire fulle A4-sider med mailadresser fra folk som har meldt seg
på i trekningen om et gratis dyretolkings-kurs.
GLADE JENTER: I tillegg til å be– Og dette er fra i dag. I går hadde
kvinne standen, holdt noen av jentene
vi også fire sider fulle, forteller hun.
fra det Enebakk-baserte Dyretolksenteret
Messetilbudet om et helgekurs til
foredrag om dyretolking på den store
1500 kroner, omtrent det halve av
alternativ-messen i helgen. Fra venstre:
hva et sånt vanligvis koster, er etter
Katja Westerholm fra Siggerud, Nina
sigende også populært.
Sandbakk fra Ytre Enebakk, Grete L.
– Vi har bare vanlige dyreelskere
Andresen, Sonja Ullestad og May-Britt
på kurs hos oss. Ikke folk som tror
Willumstad.
de har spesielle evner. Den første

Pakket helg
Fredag holdt han to foredrag; «På vei mot en integrert medisin» og «Enhetsterapi». Før det avsluttende foredraget om toning lørdag holdt han også
foredragene «Blomsteressenser - nye veier til helbredelse» og «Finn din indre kraft». Til daglig driver Myskja «Senter for
livshjelp» i Ski.
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Økende interesse for dyretolking
Nina Sandbakk fra Ytre
Enebakk driver Dyretolksenteret, Alternativsenteret og Alternativskolen, en 2-årig dyretolkutdanning i Oslo.

kelig gjelder. Under foredraget holdt han mange
demonstrasjoner med et
engasjert publikum.
– Jeg er så sliiiiiiiteeen....
Iiiiieee.....
En kvinne på scenen
jamrer ut sin slitne tone,
akkompagneres av legens
stemme og deretter av hele publikumsgruppa.
– Toning kan hjelpe
mange til å frigjøre ressurser i kropp og sinn, forklarte Myskja, og oppfordret
blant annet alle til å synge
mer i hverdagen.

dagen lærer man teknikkene. På dag
to av kurset snakker man med hverandres dyr. Jeg har aldri opplevd at
noen ikke får til noe. Dette er noe
alle kan lære, sier dyretolken.

KRYSTALLER,
ENGLER OG RØKELSE:

MOT MARERITT:

Obligatoriske ingredienser
på Alternativmessens
utstillingsbord.

Masseprodusert indiansk
håndverk i form av
drømmefangere hang på
rekke og rad.

SAMLET FOLK: J.
Reuben Silverbird, sønn av
Nedhni-apasje-vismann og
en medisinkvinne av
Cherokee-folket, presenterte
indianske musikk-konserter
for et tallrikt publikum.

SPÅKONER: Det kom
ØB for øre at spåkonene
var mer tallrike i
Alternativmessens spede
begynnelse for flere år
siden. De er imidlertid
fortsatt til stede.

Dyretolk-elev
Katja Westerholm fra Siggerud er
hjelper på standen og elev ved
Sandbakks alternativskole i Oslo.
Hun har tidligere vært innom en
rekke yrker, blant annet i it-bransjen
og handelsbransjen.
– Jeg har alltid vært interessert i
dyr og tenkt at det er naturlig for
meg. Jeg begynte med meditasjon,
og fikk inn bilder og følelser som ikke var mine. Jeg lurte jo på hva dette var, så jeg tok kontakt med et medium som sparket meg i gang.
Katja startet også å utdanne seg
til naturterapeut for hest tidligere i
høst.

