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Inledning
Det händer har hänt en hel del i vår
värld. Snart skall det bli premiär för filmen
om Erik Enby – hans liv och hans forskning.
Detta berättar Enby och Siv Wernborg mera
om i en artikel.
Martin Pall har gästa Sverige och hållit
ett par föredrag. Jag försökte titta på det ena
på en videoinspelning. Presentationen visade
sig dock inte vara tillgänglig för mig med
begränsade kunskaper i biokemi. Kanske har
han fokuserat allt för mycket på detaljerna i
de biokemiska händelseförloppen och förlorat
förmågan att göra ett föredrag för en bredare
publik. Det vore bättre om han berättade om
kända samband mellan calciumöverskott* i
cellerna och symptom. Hans föredrag i Oslo,
oktober 14 och hans sammanfattning av
forskningsläget över elöverkänslighet år 13 är
mycket bättre tillgängliga presentationer.
Clas Tegenfeldt har skrivit om min
verksamhet i en artikel i Ljusglimten nr 4, 15.
Hela avsnittet andas starkt ogillande och han
kritiserar mina produkter och menar att de är
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bristfälliga och dyra. Man får intrycket av att
han full av ilska och irritation med
sammanbitna tänder tvingas medge att
produkterna fungerar tillfredställande.
Kunden var nöjd med produkten. Det måste
vara någon annan anledningen till att man
kritiserar min verksamhet?
Nu tror inte jag att CT själv har
författat artikeln. Det är säkert en anlitad PR
– byrå, som har skrivit artikeln så att läsaren
skall få vissa av uppdragsgivaren önskade
föreställningar om tillvaron. Medlemsblad och
andra utskick från förbundsstyrelser i
handikappförbund är säkert hårt
kontrollerade och styrda. Det verkar som att
handikappförbunden styrs så att de inte skall
störa de stora berörda affärsintressena.
Dessa affärsintressen verkar ha ett
dominerande inflytande över vad som görs i
handikappförbunden, så att verksamheten
blir att man samlar folk som är missnöjda
med miljö - och vård - politik och
felrepresenterar dom. Det är nog så man får
försöka förstå sådana utspel som strider mot
förbundens officiella agenda. De etablerade
affärsintressena som skulle kunna känna sig
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hotade av min verksamhet är inom vård och
el och elektronik. Om folk får bättre hälsa så
förlorar vården inkomster från försäljning av
symptommildrande terapier. Inom el och
elektronik så skulle lönsamheten kunna
sjunka om högre säkerhetskrav skulle ställas
på distribution och produkter.
Under dessa förutsättningar så kan
skitsnacket förstås som orsakat av att dessa
affärsintressen upplever ett hot som de
försöker få bort med att bruka sitt inflytande i
Ljusglimten till att smutskasta min
verksamhet. Produkten och leveransen, som
CT verkar ha kollat, föranleder inte någon
kritik överhuvudtaget. Trots det så har man
bemödat sig med att fabricera ett tungt och
omfattade skitsnack. Skitsnackets tyngd och
omfattning är då givetvis i storleksordning
med det hot som de berörda affärsintressena
upplever från min verksamhet. Och detta hot
är då givetvis i sin tur i storleksordning med
den nytta som produkterna gör, vilken det
verkar som att man har kollat upp.
Skitsnack från hotade etablerade
konkurrenter är ingenting annat än tung
bekräftelse på att mina produkter har stort
berättigande gör god nytta.
Nämnda artikel handlar huvudsakligen
om rättegången i marknadsdomstolen mot
Fredrik Dahl. Han blev dömd för att vid
marknadsföring felaktigt ha påstått att hans
produkter skyddar mot högfrekvent strålning.
Straffet blev hårt och så som domslutet är
skrivit så
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hindrar den Dahl från att marknadsföra
elsaneringsprodukter överhuvudtaget. Han
riskerar ju då att tvingas betala tungt vite.
Och skulle någon sådan sak komma till
domstol så kan sakfrågan, inom det juridiska
utrymmet, bedömas till Dahl nackdel. Straffet
är därför orimligt hård. Dahl har elsanerat
många bilar och hus och han hade flera nöjda
kunder som vittnade. Det var inte så många
missnöjda kunder som vittnade. Då den
skada som Dahls verksamhet orsakat inte är
väldigt stor, så är det rimligt med ett mildare
straff, där det mer exakt anges att han inte
får marknadsföra produkter med felaktiga
påståenden.
Efter att jag har varit med och läst
medlemsutskick från handikappförbund några
år så har jag kommit till den uppfattningen
att de ofta är designade mot att läsaren ska
få viss världsbild. Numera undviker jag i
mesta möjliga mån sådana presentationer
som är tillrättalagda mot att ge mottagaren
en för mottagaren ogynnsam bild av tillvaron
så att denne skall agera eller rösta till sin
egen nackdel.
Det är nog framförallt vår
skattefinansierade vårdindustri som skall
stödjas med alla de fabler och myter som
verksamheten är omspunnen med.
* Det är känt från fysiken att elektrisk ström
hellre går på ytan av en kropp än i djupled.
När mikroorganismer kommer in i bilden så
förvärras typiskt obalansen.
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En Överblicksbild – ÖBB
Vad är Kroniska infektioner?
Inledning
Denna ÖBB har jag utvecklat efter att
ha tagit del av presentationer av framstående
personer inom hälsa och med erfarenhet av
min egen och bekantas lyckosamma
egenvård. De som jag huvudsakligen tagit
intryck från är de framstående medicinska
forskarna D. Klinghardt, E. Enby och O.
Kajander. Denna ÖBB är sammanställd efter
bästa förmåga och med bästa avsikt att
verkligen försöka sammanfatta och förmedla
en så god bild som möjligt om de
grundläggande och viktigaste biologiska
förhållandena inom området kroniska
infektioner. Dock måste jag påpeka att den
som gör egenvård påverkad av information
från denna text gör det på egen risk och
chans.
Jag väljer att ge bort den här
sammanställningen helt gratis även om den
kostat en hel del möda. Min förhoppning är

givetvis att läsare skall förstå att den är
vettig och intressera sig för att sanera sin
miljö med strålskydd. Strålfrihet är viktigt,
men mycket annan terapi kan säkert också
behövas.
Den ÖBB jag förmedlar är inte speciellt
tillrättalagd mot att läsaren överdrivet skall
intressera sig för strålskydd som
terapiåtgärd. Det är viktigt att hålla isär ÖBB
och marknadsföringen så att var och en för
sig skall ha bästa möjliga tyngd och
trovärdighet. Jag vill också säga att jag inte
har någon formell medicinsk kompetens och
att texten inte är tillskruvad mot att stödja
några andra affärsintressen.
Alla aktörer inom hälsa som jag har
stött på har huvudsakligen varit intresserade
av att sälja vård. Många är så överdrivet
fokuserade på detta att de fullständigt
struntar i vårdtagarens hälsoutveckling över
tid. Vårdtagaren bör alltså ställa sig frågan:
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Vilket intresse har den här vårdgivaren att
göra bästa möjliga mör mig?
Att andra aktörer inom hälsa inte
utvecklar eller förmedlar någon ÖBB har
säkert många olika orsaker. T ex. så kan de
vara helt upptagna av att sälja och leverera
eller så kanske de inte tror att förmedling av
en ÖBB skulle vara en fördel för deras
försäljning. De stöder ofta sin verksamhet på
en mindre omfattande och därmed mer
bristfällig ÖBB.

Varför en överblicksbild?
Man kan undra varför det är viktigt att
förklara varför man skall ha en överblicksbild.
För de som har tänkt efter lite så är det
självklart att en ÖBB är av stort värde för alla
beslut och göranden som är aktuella inom
området. Även för dessa personer, så kan det
vara av stor fördel att ha motiveringar
nedtecknade och sammanfattade, då saker
lätt kan falla i glömska som man inte har
anledning att hålla aktuella. En ÖBB är
personlig och varje person bör ha en sådan
att referera till när nya frågor och problem
uppkommer. ÖBB skall alltså vara värdefull
för att förhindra att man blir lurad av skojare.
Säkerligen så har ingen person någon
komplett ÖBB. De flesta personers ÖBB är
säkert ofullständiga och fulla av felaktigheter.
Men det är ändå värdefullt och viktigt att ha
en egen ÖBB, där man har övervägt
innehållet, även om den skulle vara ganska
galen. En galen ÖBB kan man ju nämligen
omvärdera och göra justeringar i så att den
blir bättre. Sådan möjlighet finns ju inte om
man inte har någon ÖBB.
Tyvärr är det så i vår samhällskultur
att många istället för att ha en egen ÖBB
lyssnar på mängdmedia, vilken direkt eller
indirekt stöder alla stora etablerade
affärsintressen som inte als är intresserade
av att vi skall leva under miljöriktiga
förhållanden. Mängdmedia ger oftast en
väldigt fragmentiserad och otillräcklig bild av
hälsa och hälsoproblem. Det finns skäl att
misstänka att en PR grupp anlitad att stödja
etablerade affärsintressen kontrollerar och
kanske till och med styr presentationer.
Skolmedicinen har stort stöd i media*. Detta
har fört med sig att många har sådant
förtroende för skolmedicinen att man förlitar
sig på dem även vid sjukdomstillstånd som
kroniska infektioner, som skolmedicinen inte
har brytt sig om att utveckla några särskilt
bra behandlingar mot. En ÖBB skall alltså
motverka att man förvirrad och desperat tar
terapier på opassande och kontraproduktivt
sätt som inte är i enlighet med strategin mot
tillfrisknande.
Det är också viktigt att lista fördelarna
med ÖBB så att dessa kan användas och
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refereras till. Under livets gång så
uppkommer lägen då andra saker ockuperar
medvetandet och man kan lockas till andra
prioriteringar som inte är i linje med ÖBB och
strategin. I sådana lägen så är det viktigt att
kunna gå tillbaka till ÖBB och fundera ett
varv till på hur den aktuella möjligheten
förhåller sig till strategin. Dessutom
förekommer alla möjliga mänskliga fel och
brister som t ex glömska, försumlighet, slarv
och lättja, vilka kan leda till försämring av
hälsan, varvid det är viktigt att ha tillgång till
en sammanfattning.
● ÖBB skall ge förutsättning för
förståelse av situationen
● Det aktuella hälsotillståndet – Vad
hälsa är? – Vägen till hälsa
● Med stöd av ÖBB skall man bättre
kunna värdera vilken strategi som
är lämpligast.
● Med stöd av ÖBB skall man kunna
bedöma hur man skall anpassa
terapierna till varandra och i tiden.
● Med stöd av ÖBB skall man kunna
värdera olika terapier.
● Med stöd av ÖBB skall man kunna
värdera val av livsstil som främjar
hälsan.
● Med stöd av ÖBB skall man kunna
hålla fokus mot tillfrisknande, och
bättre kunna värdera om symptom
är kroppens läkningsprocess eller av
skadekaraktär.
● Med stöd av ÖBB skall man kunna
värdera hur lång tid olika processer
i tillfrisknandet tar
Det är av vital betydelse för den
drabbade att ha en ÖBB då man annars är
utelämnad åt vårdgivares gottfinnande. Detta
gottfinnande är nästa alltid av sådan art att
det skall ge maximalt med inkomster till
vårdgivaren.

I ÖBB skall ingå
grundläggande syn på
● hur naturen fungerar
I naturen finns det mikrobiologiska
organismer överallt. Dess population kan
växa sig stor när möjlighet erbjuds. Det vill
säga när försvaret är nedsatt eller andra
mikroorganismer försvunnit. Allt levande har
försvar mot ohyra – immunförsvar.
Immunförsvaret klarar klara oftast att skydda
individen. Det är starkast hos unga individer
och svagare hos äldre. De individer och
populationer som inte haft tillräckligt
immunförsvar har dött. Det är också viktigt
att ha förståelse för följande
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● Konkurrensen mellan olika
mikrobiologiska populationer med
tillhörande processer
● Andra mikroorganismer och värdens
anpassning till ohyran
● Förståelse för processen:
Miljöstörningen - Försvagningen –
Angreppet – Försvaret - Sjuknandet

● hur kroppen fungerar
● Vad är sjukdom?
● Vad är själva sjukdomen?
● Vad är kroppens anpassning till
ohyran(symptom)?
● Vad är hälsa?

Hur kroppen fungerar
Olika cirkulationssystem
Kroppen har olika funktioner som
utförs av organen. Organen har
ämnesomsättning och behöver
näringstillförsel. Näringstillförseln sker från
mage/lungor med blodet till via den
intercellulära vätskan till cellerna i organen.
Olika organ behöver olika mycket och
olika ofta näringstillförsel och har därför olika
snabb och djup ämnesomsättning. T ex så
har benvävnad mycket längre tid för
ämnesomsättning än muskelvävnad och hud.

Försvarssystemet - två klasser
Vardagssystemet
Tar hand om det vanligaste bestyren
Krissystemet
Tar hand om svårare angrepp
Med feber och inflammation

Kroppens försvar*
Olika organ har olika försvarsresurser
mot ohyra. Då dessa system har utvecklats
under lång evolution så får man förutsätta att
de är så funktionella som möjligt enligt de
förutsättningar som var. Bäst skyddade är
således de organ som är viktigast. Skyddet är
oftast omkring det som skall skyddas t ex
blod – hjärna – barriären, BBB. Det finns
även ett visst försvar i alla organ. Mest
försvarsresurser har blodet, blodserumet.
Mycket sämre försvar är det ute i
intercellulära vätskan i musklerna.

Kroppen självläkningsförmåga*
Olika organ har olika
självläkningsförmåga. Man får förutsätta att
detta har anpassats till behoven under lång
evolution.

Nr. 2,16, 26/5

Systemet för självläkningsförmågan är
nära kopplat försvarsförmågan. Tungt
belastade organ har således bättre skydd mot
ohyra och bättre självläkningsförmåga än
organ som inte är anpassade till tung
belastning.
*I denna text så kan ord som försvar
och immunförsvar användas med betydelsen
att även självläkningsförmågan är inkluderad.

Vad är kronisk infektion?
Symptom och sjukdomsnamn
Dessa sjukdomar är exempel på
hälsobesvär där kronisk infektion anses ingå:
Artros, borrelia, bältros, cancer,
elöverkänslighet, kronisk trötthet, psoriasis,
reumatism, överkänslighet mot kemikalier,
syndrom x, MCS, fibromyalgi, MS, Autism,
Overeating syndrom, Parkinsons, Alzheimers,
astma, Irritable Bowl Syndrome, arterisk
hypertension m fl. Till varje ohälsa så är
mikrobiologiska organismer associerade.
Omständigheterna kring detta är dåligt kända
och väldigt lite kring detta är vetenskapligt
utrett. Det är t ex inte fastställt att det är
endast en sorts ohyra som orsakar ett
symptom. Det är heller inte fastställt vilka
symptom som en speciell sorts ohyra
orsakar. Om ett symptom är astma så skulle
samma ohyra t ex kanske kunna orsaka
kärlkramp.

Bakterier, mikrober och svamp är
ohyra
De olika parasiterna har olika
egenskaper som ger olika symptombilder,
men de har många gemensamma
egenskaper. De har förökningstakt som
innebär att populationen växer under
gynnsamma omständigheter och minskar
under ogynnsamma omständigheter.
Parasiterna kan säkert sorteras i
grupper och undergrupper, men det är
utanför denna överblicksbild.

Hälsobesvär vid KI
Läkning medför hälsobesvär
Giftet som ohyran exkreterar när den
dör eller blir stressad orsakar besvär.
Miljöbelastningen gör ont
Kroppens utrensning medför
hälsobesvär

Kronisk infektion i kroppen
Hur ”uppstår” ohyran
Ohyran ”uppstår” då värden är
försvagad. Då immunsystemet är nedsatt.
Försvagningen beror ofta på att kroppen
måste anpassa sig till belastning.
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Belastning(stress) är t ex
Yttre:

Belastning av strålning från el och
elektronik, mögel kemikaliemoln,
rök.

Inre:

Belastning från Tungmetaller som
Hg i amalgam, otillbörlig kost och
vitamin och mineralbrister.

Ohyran ger problem
Denna typ av ohyra orsakar till en
början oftast inga större eller akuta
hälsobesvär. Den aktiverar sällan det stora
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immunförsvaret med feber och inflammation.
Den ”håller karaktäristiskt till i bakgrunden”
och växer till sig då försvagad omgivningen
medger det. När ”den känner sig stark nog”
så början den att ställa till akuta hälsobesvär.
Då kan det även bli feber och inflammationer.
De akuta besvären kan oftast bekämpas med
antibiotika(ofta utprovad mot symptom),
men kvar dröjer sig ofta, ”några som spelar
döda”, ägg eller frön som börjar ny
population när tillfälle bjuds. Dessutom kan
det i skydd av ”huvudinfektionen” ha uppstått
sidoinfektioner av annan art som i sin tur
växer till sig osv…

Förväntade resultat av olika strategier för terapier

Grön:
God Hälsa
Mörkblå:
Tillräcklig miljösanering och anpassade tillfälliga terapier
Ljusblå: Tillräcklig miljösanering och otillräckliga tillfälliga terapier
Grå:
Gränslinje mellan sjuk och frisk
Brun:
Otillräcklig miljökorrigering och goda tillfälliga terapier
Gul:
Med endast tillfälliga terapier
Orange:
Utan miljösanering och utan tillfälliga terapier
Svart:
Död
Tiden börjar i diagrammet när personens hälsa har fallit ner till nivån mellan sjuk och frisk.
Detta har givetvis haft en lång historia med tidigare miljöbelastning.
För olika belastningsgrad så får man tänka sig att alla kurvorna vrids uppåt eller neråt kring
axlarnas 0 punkt i diagrammet. Man kan också skuta kurvorna åt vänster eller höger för snabbare
respektive långsammare händelseförlopp.
Det här diagrammet skall illustrera ett rimligt händelseförlopp för en person som blir sjuk av
störd miljö med kronisk infektionssjukdom som följd. Det skall ses som en kvalitativ beskrivning av
hälsoutveckling för drabbade av kronisk infektionssjukdom. Bilden bör vara densamma för alla
kroniska infektionssjukdomar även om de har olika belastningsgrad och händelseutveckling i tid.
I nästa nummer kan det komma behandlingsstrategi mm.
Martin Liljeström
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Ramslök

Blodmikroskopi
avslöjar orsaken till
kroniska sjukdomar –
inklusive
cancersjukdomars
uppkomst

Bild: copyright Erik Enby
Erik Enby arbetade som assistentläkare på
Sahlgrenska Sjukhusets Geriatriska klinik på Vasa
Sjukhus mellan åren 1973-80 och var
avdelningsläkare på Vasa Sjukhus fram till 2004, då
han pensionerades vid 67 års ålder. Erik Enby har
således varit legitimerad läkare i ett helt yrkesliv.
Sedan slutet av 1970-talet har Dr Enby forskat
kring sjukdomsbegreppet med syfte att förstå och
förklara fenomenet kronisk sjukdom. Vad är den
egentliga orsaken? Kan symptombilderna vid olika
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Artemisia Absintum
sjukdomstillstånd återföras på en gemensam
nämnare? Eftersom han inte fick stöd för sin
forskning på Sahlgrenska sjukhuset, öppnade han
1977 sin privata klinik för att där i egen regi
undersöka vad sjuklighet är. I drygt 30 års tid har Dr
Enby försökt få en uppfattning om de kroniska
sjukdomarnas orsaker genom att mikroskopiskt
undersöka kroppsvätskor och vävnader från sina
patienter med allehanda kroniska sjukdomstillstånd.
Forskningsarbetet visar att merparten av alla
kroniskt sjuka har växande strukturer i blod och
fasta vävnader, vilket ej är beskrivet i den
medicinska litteraturen. Fynden är kontroversiella,
men har ökat förståelsen för de kroniska
sjukdomarnas uppkomst och utveckling. Den
etablerade sjukvården har ännu ej accepterat Dr
Enbys forskning, men heller ej kunnat motbevisa
den. Arbetet kommer med största sannolikhet att
förändra synen på sjukdom, men är dock
fortfarande i sin linda. Erik Enby har publicerat sina
fynd och teorier i åtta uppsatser som finns att läsa
på www.enby.se.
Erik Enby har genom sina studier kommit fram till
att kroniska sjukdomar har samband med okända
mikrobiologiska växtformer i kroppsvätskor och
vävnader. Olika former av tumörsubstans visade sig
ibland bestå av mykotiskt och annat massivt
infektiöst material, som också förekom i den
cancersjukes kroppsvätska. Om Enbys
forskningsresultat överensstämmer med
verkligheten, skulle det innebära en
revolutionerande syn på behandling av kroniska
sjukdomstillstånd till vilka även cancersjukdomarna
får räknas.
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en sporsäcksvamp. Det som läkarna på
Sahlgrenska var övertygade om var cancer, var
mykologerna vid Göteborgs botaniska trädgård lika
övertygade om var en sporsäcksvamp. Denna
studie har publicerats i den vetenskapliga
tidskriften 3rdMillenniumScience som finns på nätet.
2006 gjorde media ett stort drev i 58 tidningar, där
Dr Enby hängdes ut som bluffläkare och året därpå
förlorade han sin legitimation. Anledningen var att
en patient till Erik Enby hade dött cirka ett år efter
avslutad behandling hos honom och HSAN ansåg
att behandlingen ej hade varit i enlighet med
”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Blod, mod och envishet – på spaning efter
sjukdomarnas väsen

Det finns både gamla och nya studier som stödjer
Erik Enbys teori om att svamp i vävnaderna kan
orsaka mer eller mindre allvarliga kroniska
sjukdomstillstånd och till och med orsaka
tumörbildning i dessa. Till exempel kunde man
i litteraturen från 1800- talet läsa att psoriasis var en
svampinfektion i huden och
en relativt ny studie visar att mikrober i passiv och
aktiv form kan finnas i mänskligt blod. Forskarnas
fynd av bakterier i blodet går emot den allmänna
uppfattningen inom läkarvetenskapen att blodet är
sterilt. Forskarna misstänker nu att denna
mikrobiologiska växt kan vara orsaken till kroniska
sjukdomar – precis i linje med vad Dr Erik Enby
hävdat sedan länge. Enby håller också för troligt att
så kallade cancerogena substanser kan försvaga
olika vävnader och på detta sätt bana väg för den
mikrobiologiska växten i dessa.

Patienten hade bröstcancer och hade före sin död
varit hos sammanlagt 12 olika läkare/terapeuter,
men Erik Enby fick ensam skulden för hennes död
trots att hon var under uppsikt och fick sjukhusvård
på Helsingborgs lasarett både före och efter de två
besöken hos Enby i maj och juni 2003. Patienten
hade på eget bevåg tackat nej till en förestående
operation på sjukhuset innan hon kom till Dr Enby,
som dessutom uppmanade henne att hon borde låta
operera sig. När hon kom till Erik Enby hade hon
haft cancerdiagnosen i över 14 månader.
Patienten tillbringade sista halvåret på hospice i
Helsingborg, men hon dog inte av sin cancer utan
begick självmord den 16 juni 2004 (ett helt år efter
att hon senast var hos Dr Enby), vilket finns
dokumenterat. Trots detta faktum och flera
överklaganden har Erik Enby inte återfått sin
legitimation av HSAN.
Filmen om Dr Erik Enby har premiär! På samma
sätt som filmen har finansierats kommer den nu att
spridas. Av folket, genom folket och för
folket. Premiär i Stockholm 24 maj, 2 juni Göteborg
och 4 juni i Höör. Läs mer om bakgrund till
filmen: http://humanismkunskap.org/2016/05/14/lan
gfilmsdokumentaren-lakaren-som-vagrade-ge-uppsa-kom-den-till/

Siv Wernborg – ett patientfall

bröstcancervävnad ser ut som sporsäcksvamp (bild:
copyright Erik Enby)
Enby visade i en avhandling att en
bröstcancertumör såg precis ut som
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cirkulationen blir optimal i hela kroppen. Samtidigt
påverkar man den mikrobiologiska växten i
kroppsvätskan med infektionshämmande
substanser. Kroppen fungerar som ett reningsverk
och strävar alltid efter att göra sig av med sådant
som inte skall vara i den. Om kroppen utsöndrar
infektionen fortare än den växer till i den sjukes
vävnader och kroppsvätska leder detta till
förbättring. Läs
mer: http://www.enby.se/svenska/behandla.htm

Bild: copyright Siv Wernborg
Siv Wernborg är en av tusentals människor som
fått hjälp med sin hälsa av Dr Erik Enby. År 2001
fick hon följande diagnos på Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg:
Körtelmetastaserande malignt melanom i höger
halsregion, med primärtumör okänd, en aggressiv
cancer med spridning till halsens lymfkörtlar
Siv bad om ett operativt avlägsnande av endast
tumören den 1 november 2001, men detta gick den
kvinnliga kirurgen ej med på utan svarade:

Hittar jag ett melanom i närheten av ögat, så
åker ögat väck också och under alla
omständigheter blir det strålbehandling!
Enligt kirurgen måste det bli frågan om en radikal,
dvs total lymfkörtelutrymning åtföljd av
strålbehandling. Det framkom att det inte var ”etiskt
försvarbart” med enbart operation. Siv talade med
verksamhetschefen på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset samma dag, vilken hävdade
att hon kunde dö inom två månader om hon inte
gick med på operation åtföljd av strålning.
I det ögonblicket bestämde sig Siv för att tacka nej
till sjukhusets behandling och i stället låta sig
behandlas av Dr Enby. Behandlingen sker i två
steg. Man löser upp det trögflytande och på grund
av infektionen hopklumpade blodet så att

Dr Enby talade med Siv om orsaken till cancer och
hon förstod att man inte säkert kunde bli av med en
cancer enbart via en operation. Det viktigaste man
kunde göra för att bli återställd vore att bekämpa
den infektion som finns i tumören och som tycks
finnas utspridd i organismens vävnader och
kroppsvätskor. Enby förklarade att cancer ej kunde
vara lokalt betingad utan var en generell infektion
som kunde ge upphov till klumpar/tumörer i
kroppens olika vävnader. Det är infektionen som är
själva sjukdomen. Man dör inte av klumpar/tumörer i
kroppen utan av att den kemiska sammansättningen
i kroppsvätskan förändras av infektionen. Därför ska
man hämma infektionsväxten i kroppsvätskan!
Malignt melanom är alltså resultatet av en infektion
som finns lokalt i tumören, men som även
förekommer allmänt i blodet/kroppsvätskan. I Dr
Enbys mottagning fick Siv ingående information,
något som hon inte hade fått inom den reguljära
vården.
Sivs tumör opererades till slut efter många om och
men den 8 maj 2002 på SU, men bara tumören
avlägsnades – precis som hon hade begärt från
början. Siv stod på sig och det blev alltså ingen
postoperativ radioterapi/strålning, vilket enligt
läkarna var en förutsättning för att bli frisk. Under
tiden hade Siv behandlats med Erik Enbys
infektionshämmande terapi.
Siv friskförklarades av Onkologen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, SU, den 1 maj 2004 och hon
lever alltjämt frisk som en nötkärna efter 15 år och
hela ansiktet är intakt!
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Vägen till Hälsa!
Allt fler har idag sjukdomar som artros, borrelia, bältros, cancer, elöverkänslighet,
kronisk trötthet, psoriasis, reumatism, överkänslighet mot kemikalier, syndrom x, MCS,
fibromyalgi, MS, Autism, Overeating syndrom, Parkinsons, Alzheimers, astma, IBS,
arterisk hypertension m fl. Dessa sjukdomar är exempel på hälsobesvär där kronisk
infektion anses ingå. Ohyra är parasiter som bakterier, mikrober och svamp.

Strategi: Sanera, förstärk och balansera
Hur och varför?
Ett föredrag är planerat i centrala Göteborg på ca 1,5 timme tisdagen den 16/6.
Start strax efter 18.00. Pris 100 kr, begränsat antal platser. Föranmälan görs till
förmedlaren eller undertecknad.
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Relax Kabiner
Personerna bor nu i lågstrålande område
Relax kabin 13
Yttermåtten L x B x H = (2,3 x 1,55 x 2,1) m.
Träramar i obehandlad finsågad gran.
Rostfri metallduk med maskor ca (1,4 x 1,4) mm.
Dämpning 1000 ggr vid 2,45 GHz.
Golv av slätspont, gran.
Begagnad 1 år,
Stockholmsområdet, 6 000 kr.
Relax kabin 12
Yttermåtten varierar L x B x H = (2,3 x 165 x 2,1) m.
Träramar i obehandlad finsågad gran.
Rostfri metallduk med maskor ca (1,4 x 1,4) mm.
Dämpning 1000 ggr vid 2,45 GHz.
Golv av slätspont, gran.
Begagnad 1 år,
Göteborgsområdet, 8 000 kr.
Det tillkommer kostnader för transport och montering.
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Agenter
Nu är väven av försäljningsargument väldigt fullständig!
Den som ordnar en Agent som säljer produkter är berättigad till provision på 5 % av
dennes produktförsäljning exklusive moms. Detta gäller 18 månader från det att Agenten
blivit godkänd som Agent. Även medhjälpare som endast är inriktade på att värva nya
Agenter skall skriva under avtalet.

Avtalet
Det är viktigt för ordningens skull att alla Agenter skriver på avtalet. Visserligen
skulle Agent få ut provision ändå, men jag kan inte belasta minnet med allt vad som
sagts i muntliga överenskommelser över tid. Det har inkommit kritik mot avtalet. Det
anses överdrivet försiktigt av mig att hålla inne med del av arvodet för Agentens första
sålda produkt. Detta är olyckligt att behöva ha det så men jag är rädd för problem om
jag tar bort det. Det kan leda till att kunder otillbörligt begär arvode för eget köp.
Villkoren är förmånliga för Agenten, men jag vill ändå inte vidlyftigt publikt exponera
dom. Det är dessutom bara en policy som man kan avvika från om det inte skulle vara
motiverat att följa den.

Prislista Tinkturer
Flaska 30 ml:
Artemisia Annua 100 kr, Kattklo(stark) 100 kr, Maskros 50 kr, Neem 100 kr. Ramslök 50
kr, Renfana 100 kr.
Produkterna säljs privat.
Det ingår användarinstruktioner.
Här är min hemsida http://ki.faraday.se/
Rådgivning erbjuds den som vill arbeta bort kronisk infektion.

Material som kan beställas
Tidigare nummer och artiklar i FN
Användarbrättelser
Sammanfattning av den Danska dödsstatistiken 1995 – 2010
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Relax

Planhyvlad Fur

I Ek (illustration)

Funktionellt
●
●
●
●
●

Ger gott strålskydd 1 000 ggr = 30 dB vid 2,45 GHz. Bättre skydd kan fås
med mer eller finmaskigare metallduk
Produkten jordas för att undvika att energi lagras
Material kan väljas fritt, inom konceptet metallduk på träramar
Normalt inga problem med hund eller katt
Kan demonteras och återmonteras och kan därför säljas och tas med vid
flytt

Komfort
●
●
●
●

Tåliga och stabila produkter möbel, ingen speciell aktsamhet är nödvändig
Öppnas och stängs enkelt med dörrvred från insidan och utsidan, mindre än
30 sek
Hyllor, klädhängare och till och med batteridrivna diodlampor kan monteras
in utan att kvalitén på dämpningen försämras
Kan möbleras fritt med t ex säng, fåtölj eller skrivbord

Design
●

Fasad och inredning kan kunden själv välja med stor frihet
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