
Priser på undersøkelser, tester, konsultasjoner og
behandlinger hos Silje Tangen, Kvantemedisiner MNKM

Kombinasjonspakker for omfattende kartlegging eks MVA ink MVA

Blodanalyse + Corpus analyse (spar 650,-)      (120 min): 1.600,- 1.800,-
Kvantemedisin + Corpus analyse (spar 1000,-)(120 min): 1.600,- 1.800,-
Full pakke* (ord pris 3950,-  spar 1310,-) (3,5 time): 2.240,- 2.640,-
*blodanalyse, Corpus analyse og kvantemedisin fordelt på to omganger
Anbefaler en av disse pakkene første gang

Oppfølging Blodanalyse + Corpus analyse (90 min): 1.200,- 1.500,-
Oppfølging Blodanalyse + Corpus analyse (60 min): 900,- 1.125,-
Oppfølging Kvantemedisin + Corpus analyse (90 min): 1.200,- 1.500,-

Enkeltstående undersøkelser og tester

Blodanalyse (første gang) (60 min): 1.250,- 1.450,-
Blodanalyse (andre gang) (45 min): 950,- 1.100,-
Blodanalyse oppfølging (30 min): 500,- 625,-

Corpus analyse (første gang) (60 min): 800,- 1.000,-
Corpus analyse (oppfølging) (45 min): 600,- 750,-

Kvantemedisin (første gang) (120 min): 1.600,- 1.800,-

Gentest (spyttprøve + konsultasjon)                 (120 min): 6.000,- 6.375,-
Matintoleransetest IgA + IgG (blodprøve)         (kun test): 3.900,- 3.900,-
Utvidet matintoleransetest (IgA, IgG, IgG4)      (kun test): 5.900,- 5.900,-

Behandlinger

Kvantemedisin (oppfølging) (90 min): 1.200,- 1.500,-
Kvantemedisin (kort oppfølging) (60 min): 800,- 1.000,-
Kvantemedisin (fjernbehandling) (90 min): 600,- 750,-
Energibalansering (går dypere) (45 min): 700,- 750,-
Energibalansering (30 min): 500,- 625,-
Energibalansering (fjernbehandling) (30 min): 400,- 500,-

Konsultasjon på telefon eller Zoom (pr 30 min):          320,- 400,
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Info om de ulike testene/behandlingsformene

Blodanalyse (NB! kun på Gran)

Vi ser på levende og tørket blod under mikroskop (innebærer et stikk i fingeren). All
informasjon om deg ligger faktisk lagret i en dråpe blod! Denne testen sier mye om
miljøet i kroppen din. Hvordan ser blodcellene dine ut? Er immunforsvaret ditt sterkt
og godt? Klarer kroppen din å kvitte seg med tungmetaller og miljøgifter på en
effektiv måte, eller hoper det seg opp? Hvordan ser tarmsystemet ut? Finnes det
indikasjoner på overvekst av uønskede mikroorganismer? Du får se blodbildet på
skjermen, og jeg forklarer og gir råd om kosthold og tiltak utfra det som dukker opp.

Et visuelt bilde på tilstanden er alltid interessant og motiverende, og er dessuten et
godt utgangspunkt, for å sammenligne og se om tiltakene som settes inn gjør nytten
sin. Du får bildene fra analysen tilsendt på mail etter timen.

Corpus analyse (kroppsanalyse)

Måler 240-270 fysiske funksjoner via det bioenergetiske informasjonsfeltet vårt ved
hjelp av elektromagnetiske signaler (helt smertefritt). Testen kan avdekke dypere
energetiske ubalanser, som kan manifestere seg som fysiske, emosjonelle, mentale
eller psykiske symptomer. Eksempel på hva som testes er vitaminer, mineraler,
aminosyrer, fettsyrer, magesyre, tarmfunksjon, galleblærefunksjon, pH, tungmetaller,
diverse miljøgifter m.m. Mer info om testen finner du her: https://corpusanalyser.com/

En meget nyttig test som gir god oversikt over grunnleggende ubalanser, og hvor
man bør starte behandlingen.

Kvantemedisin

Kvantemedisin er en betegnelse for energetisk undersøkelse og behandling med
avansert datastyrt teknologi. Via våre informasjonssystemer (f.eks. kroppens
cellekommunikasjon og de elektromagnetiske feltene/“the living matrix”) kan
ubalanser leses av og korrigeres ved hjelp av frekvenser. Med det menes at vi kan
balansere vibrasjonsnivået i cellemembranen, de molekylære svingningene, samt
bedre den totale homeostasen (likevekten), siden vi stimulerer kroppens
selvregulerende mekanismer. Man kombinerer altså informasjonsmedisin og
frekvensterapi for så optimal påvirkning som mulig. Cellenes bioenergetiske felt kan
svekkes ved negativ livsstil og helseproblemer, og hensikten er å gjenopprette det
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korrekte frekvensspekteret og det bioenergetiske feltet. Her kan vi bl.a. jobbe med å
styrke energien til organer og funksjoner, sjekke og svekke negative mikrober (som
virus, sopp, bakterier), øke kroppens avgiftningskapasitet, balansere følelser og
mental status, hormoner og signalstoffer, redusere stress og fordøyelsesplager m.m.
Tester også matintoleranser energetisk med kvantemedisin (f.eks. gluten, melk)
Mer info finner du her: https://www.quantumworldvision.com/quex-ed/features/
For best utbytte av kvantemedisinbehandling anbefales minst oppfølging annenhver
uke inntil man har kontroll på situasjonen/oppnår ønsket tilstand. Deretter kan man
redusere til 1 gang pr mnd (eller sjeldnere ved kun “vedlikehold” av helsa).

Energibalansering

Emosjonelle blokkeringer/negative følelser kan sette seg i kroppens subtile energifelt
(aura), der de kan ha en negativ innvirkning på helse og velvære. Konfliktene kan
sammenlignes med datavirus som skader PC-ens elektroniske system da de kan
svekke kroppens energisystem, og gi skader og lidelser på organnivå (tilknyttet
chakraene). Jeg “går inn” (bruker mine evner) og sjekker ditt energisystem
(chakraene), renser opp i fastlåst energi, balanserer chakraene, frigjør deg fra
stress, negativ påvirkning/mønstre etc. (Dette kan også utføres på avstand, altså at
du ligger på sofaen hjemme). Kan også jobbe lokalt med vondter i kroppen. Denne
behandlingsformen passer også utmerket for dyr (har bl.a. behandlet mange hester).

Gentest

En gentest gir deg et kart å navigere etter, slik at du kan ivareta ditt individuelle
helsemessige potensiale så optimalt som mulig. Du får tips til hvordan du kan
redusere sjansen for å aktivere mindre heldige genetiske disponeringer (det vil si
utvikling av sykdom) ved hjelp av kostholdsendringer m.m. Det er viktig å merke seg
at testen ikke nødvendigvis beskriver hvordan du har det akkurat nå, men viser
hvordan du genetisk sett/gjennom arv er disponert for ulike «svake lenker». Disse
kan allerede være aktivert, eller kan komme til å «skru seg på», dersom livsstilen
fører til et dårlig miljø i kroppen (pH, mikrobiom m.m.). Det sies at miljøets
innvirkning på helsa utgjør 80%, mens 20% bestemmes av genene. Det vil si, at
kvaliteten på de 80% påvirker hvordan de 20% skal oppføre seg. Det avhenger altså
av hvordan du lever, spiser og behandler kroppen din for øvrig (f.eks. trening og
fysisk aktivitet).

Via en spyttprøve som sendes til Australia (SmartDNA), testes 160 genvarianter. Du
kan lese mer om gentesten her: http://helse-test.no/tjenester/gen%20test.html
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Matintoleransetest (blodprøve)

Matintoleranser er et økende problem i den vestlige verden, grunnet vårt levesett og
kosthold basert på bearbeidet mat. Konserveringsmidler og andre kunstige
tilsetninger lager ubalanse i bakteriefloraen vår i tarmen. Dette forårsaker at
immunforsvaret lokalt og systemisk begynner å reagere unormalt mot matvarer vi
egentlig skal tåle, eller har spist og tålt til nå. Antibiotikabruk og stress er andre store
pådrivere til lekk tarm, og påfølgende IgG-reaksjoner. En ubehandlet matintoleranse
danner grunnlaget for inflammasjoner i kroppen, og er svært ressurs- og
energikrevende for immunforsvaret. Dette er grunnen til at mange med
matintoleranse opplever å ha redusert energi, og vil som regel merke en positiv
endring når intoleransene avdekkes, kostholdet endres deretter og tarmen
behandles.

Her testes immunrespons på 96 ulike proteiner i matvarer i form av IgG- og
IgA-reaksjoner (forsinkede matvarereaksjoner, som IKKE testes hos legen) via
kapillærblod (stikk i fingeren). Utvidet test omfatter 208 matvarer og proteinreaksjon i
form av IgA, IgG og IgG4. Analysen foretas av laboratoriet US BioTek i USA.
Her finner du mer info om matintoleranse og testing:
https://eubiotek.no/matintoleranse-tester/
http://helse-test.no/tjenester/matintoleranse.html

NB! Jeg tester også matintoleranser energetisk via kvantemedisin (men dette blir i
langt mindre omfang → maks 10 matvarer av gangen)

Merverdiavgift på alternativ behandling

Regjeringen besluttet å innføre moms på alternativ behandling fra 01.01.21.
Undervisning er fortsatt unntatt moms, og på de første testene/konsultasjonene
inngår noe undervisning. Det vil derfor ikke tillegges mva på hele beløpet her.

NB! Det kan bli en del informasjon på én gang, så om du ønsker å
ta med notatblokk og penn for å skrive ned stikkord underveis, er du
velkommen til å gjøre det! :-)
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Om meg og min bakgrunn

Jeg har bred utdannelse innen både konvensjonell medisin (medisin grunnfag og en
del av mellomfaget) og naturmedisin (bl.a. naturmedisinsk grunnutdanning,
homotoxikologi, biologisk medisin (bl.a. immun- og symbioseterapi), biologisk terreng
medisin (BTM), kosthold og ernæring, mikroskopering av blod, kvantemedisin,
matintoleransetesting, gentesting, ulike healingformer/energibalansering m.m.), og
har undervist i kost- og ernæring for biopatistudenter ved Tunsberg Medisinske
Skole. Interessen for helse og terapi kom for fullt etter at jeg ble diagnostisert med
ME i 2006, og fikk beskjed av legen om at jeg aldri kunne bli frisk. Gjennom økt
kunnskap, ulike behandlingsmetoder og diverse tilskudd klarte jeg å overvinne
sykdommen, og brenner nå for å hjelpe andre til bedre helse med mine verktøy og
kompetanse. Jeg tilbyr også onlinekurset Fix Helsa, for de som ønsker å lære mer
om underliggende årsaker til at ubalanser og sykdommer utvikler seg, få
kostholdsråd, tips og gode rabatter på preparater for bedre avgiftning og
optimalisering av helsa , samt 15-20% rabatt på alle behandlinger (ta kontakt ved
interesse). Du finner meg på Facebook som Helseguiden Silje Tangen.
Nettside: www.siljetangen.no/klinikk

Åpningstider og lokaler

Foruten komplett tilbud på Gran, tilbyr jeg også undersøkelser og behandlinger med
kvantemedisin, Corpus analyse og energibalansering i Oslo.

Ordinære åpningstider i Smiegata 3, GRAN (2.etg i Coop-bygget, se side 6):

ULIKE UKER: LIKE UKER:
Mandager kl. 12:00 - 20:00 kl  15:00 - 20:00
Tirsdager kl. 09:00 - 17:00 kl. 09:00 - 17:00
Onsdager Stengt kl. 09:00 - 17:00
Torsdager kl. 12:00 - 20:00 Oslo/stengt
Fredager kl. 09:00 - 15:00 Oslo/stengt

Dagens Velvære, Midtveien 29 B, OSLO (gå til enden av huset og ned trappa):

Torsdager i like uker kl. 10:00 - 21:00
Fredager i like uker (ved behov) kl. 08:30 - 15:00

Kontakt meg på helseguiden@siljetangen.no eller tlf 958 21 299 for å booke time :-)
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Hvordan finne fram til klinikken på Gran:

Jeg befinner meg i samme lokale som Toten Treningssenter avd Gran og Hadeland
Helse i Smiegata 3. Benytt inngangen til venstre for hovedinngangen til Coop Extra i
bygningen som kalles Gran Handelspark. Ta trappa eller heisen opp til 2. etg.
Rommet mitt er innerst til venstre for resepsjonen. Det står en skinnsofa rett utafor
døra mi, og her er du velkommen til å slå deg ned til det blir din tur. NB! Det er
skofri sone på treningssenteret, så fint om du tar av skoene ved inngangen
eller tar på blå skoposer. :-)

Adkomst med bil sørfra (retning mot Gjøvik) på Oslolinna (gamle RV4) : Ta til venstre
i rundkjøringa ved Kiwi, og kjør inn på parkeringsplassen på høyre hånd.

Adkomst med bil nordfra (retning mot Oslo) på Oslolinna (gamle RV4) : Ta til høyre i
rundkjøringa ved Kiwi (etter å ha passert Granstunet og Gran Handelspark på høyre
hånd), og kjør inn på parkeringsplassen på høyre hånd.

Der er store parkeringsplasser med gratis parkering. Dersom du ønsker å ta toget, er
det kun 500 m fra Gran stasjon.
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