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Inledning 

 
I förra numret av FN så pratade jag om 

en nära förestående världsomfattande och 
djup ekonomisk kris. Den informationen hade 
jag fått från amerikanska nyhetsreportage t 
ex (1,2). Detta pratar man fortfarande om. 
Enligt flera bedömare så kommer den att 
börja i Europa efter halvårsskiftet.  

Dessa nyhetsprogram påstår sig ge 
bättre grundad information än den av 
korporationen orkestrerade median. Den av 
korporationen orkestrerade median är, vad 
jag förstår, nästan all gammal och etablerad 
media. Dessa beskylls för att måla upp 
förskönade och förvanskade bilder av 
tillvaron för att folk inte skall vara medvetna 
om bl. a den stundande krisen. Själv så väljer 
jag att värdera trovärdigheten hos de 
alternativa nyhetsförmedlarna som betydligt 
högre. Reportagen förefaller ha god grund 
och man intervjuar ofta trovärdiga personer.  

 Båda lägren anklagar varandra för att 
sprida ”fake news” men på senare år så har 
det i alla fall inträffat en betydelsefull 
förändring i medieutbudet. Den av 
korporationen orkestrerade median har inte 

längre lika stort monopol på 
nyhetsförmedling. Idag finns det mycket 
större möjlighet för små aktörer att sprida 
information via internet, t ex på sajter som 
Facebook. När det blir tillgång på alternativa 
förklaringar av tillvaron så kan den enskilde 
bättre värdera trovärdigheten i budskapen 
och det är säkerligen så som det sägs de som 
lyssnar på alternativa medierna ökar i antal. 

Men man ska inte tro att vårdindustrin 
och regeringen ger sig utan kamp. I de 
hälsogrupper som jag är med i för kroniska 
infektionssjukdomar så ser jag ofta förteckta 
reklambudskap för auktoriserade aktörer. Det 
kan röra sig om hänvisningar till artiklar som 
är skrivna för att lura folk till dåligt 
fungerande vårdalternativ. Det kan också 
vara, som jag misstänker, skapade trådar 
med reklam för auktoriserade aktörer. Det 
kan t ex tillgå så att en sjuk person oroligt 
undrar var man kan ta prover för just henne 
misstänkta infektion. Det inkommer strax tips 
om en auktoriserad firma som gör 
provtagningar. Auktoriserade firmor och 
terapeuter har inte gjort gör knappast så 
goda resultat att det är motiverat att 
rekommendera sådana. Man kan till och med 
misstänka att de med avsikt inte gör sitt 
bästa (se artikel nedan). Det förekommer 
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säkert också att den stora vårdindustrin 
skapar eller köper Facebookgrupper bara för 
att med skruvat trådskapande styra folk som 
är intresserade av alternativmedicin tillbaka 
ner den traditionella boxen igen.  

Ref i; 
https://www.youtube.com/watch?v=hbTobMY
hvUw  

Ref 2; 
https://www.youtube.com/watch?v=TJfBI5jv
8QE  
 
Vill regeringen att vi skall vara 
sjuka? 

 
Ja den frågan måste vara högaktuell 

idag då de flesta lider av hälsobesvär. Det är 
hälsobesvär där kronisk infektion anses ingå. 
Exempel på sådana hälsobesvär är: 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. Det förekommer givetvis 
många individuella varianter med grupper av 
symptom som inte passar in under något 
sjukdomsnamn men ändå är väldigt 
allvarliga. Dessa sjukdomar har blivit så 
vanligt förekommande att det är motiverat 
att prata om epidemi. Gemensamt för dessa 
sjukdomar är att de drabbar individen då han 
är försvagad eller i obalans till följd av 
belastning. Infektionen är sedan svår att bli 
av med även om man justerar obalansen.    

För att besvara frågan i rubriken så bör 
vi titta på vilka förutsättningar som 
regeringen har.  

  
Regeringens berättigande? 

 
I boken ”Det gamla riket” berättar 

Vilhelm Moberg om det partiprogram som det 
styrande partiet hade. Det var bara 2 
punkter. Punkt 1: Att bli det regerande 
partiet. Punkt 2: Att fortsätta vara det 
regerande partiet. 

”Det gamla riket” är givetvis en parodi 
på Sverige. Vilhelm Moberg beskriver 
huvudsakligen brister och konstigheter inom 
det politiska systemet och inom 
rättsväsendet. Boken skrevs 1950 och de 
problem som beskrivs har nog inte minskat 
sedan dess.  

De två punkterna i partiprogrammet som 
Moberg anger ironiserar över ett styrande 
politiskt parti som saknar berättigande. Ett 
styrande parti som inte vill förändra och 

förbättra för landet och för befolkningen 
saknar givetvis berättigande. Så var det 
säkert på Vilhelm Mobergs tid och det har 
nog inte blivit någon förändring till det bättre 
sedan dess utan snarare sämre med negativt 
och alltjämt sjunkande berättigande. Den 
sociala och ekonomiska miljön har försämrats 
på senare år och även miljöpolitiken. 
Visserligen så har några föroreningar med 
tydlig effekt som DDT och asbest tagits bort, 
men föroreningar med mindre tydlig effekt 
har kraftigt ökat – troligen mångfaldigt. 
Exempelvis strålning från el och elektronik 
och försämrad mat som blivit mycket mindre 
näringsrik och innehåller alt mer otillbörliga 
tillsatser.  

Regeringens förefaller istället att vara 
inriktad mot att gynna stora etablerade 
affärsintressen, helst av internationell storlek. 
Detta stöder och kontrollerar man genom 
direktiv till medarbetare. Det är inget som 
förenklar livet för den enskilde. Inte heller 
förbättrar det för nationen som enhet då man 
hela tiden släpper ut för mycket pengar. Man 
får säkerligen, dock, hjälp med att regera, t 
ex med marknadsföringen och media censur. 
En sådan regering har negativt berättigande. 

Bristen på berättigande var nog detta 
som åsyftades i sagan om ”Kejsarens nya 
kläder”. Där det lilla barnet påpekade.  

– Men kejsaren har ju inga kläder.  
Och då såg alla det och skrattade. 
Hade han haft kläder på sig tidigare? - 

Denna anekdot illustrerar väldigt väl våra 
regeringsbyten. 
 
Bristen på berättigande  
 

Bristen på berättigande är ett problem 
för regeringen. Regeringsansvariga kan 
säkert tidvis känna ångest och vånda då man 
förstår att det kanske är tydligt att de själva 
och regeringen inte är berättigande att 
inneha sina positioner. Dock, skulle man vid 
sådant läge konfrontera politikern, så skulle 
han säkerligen aldrig ge något som helst 
medgivande. T ex Man öppnar dörren och 
kliver in i rummet, tänder ljuset och försöker 
att möta hans blick där han sitter i sin soffa 
och våndas. 
”Du! Du och regeringen har väl inget projekt 
som vill förbättra för landet och befolkningen, 
så ni har inget berättigande?” 
Reaktionen skulle troligtvis bli att politikern 
hastigt reser sig upp, rusar runt i små cirkla 
kacklandes som en höna varpå han snabbt 
rusar ut ur rummet och smäller igen dörren.  

För att hantera bristen på berättigandet 
så bedriver man en omfattande 
skojeriverksamhet och marknadsföring i 
skolor och media. Den huvudsakliga 
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påverkan sker med att man styr folks 
tankebanor men i nödfall så måste man 
vilseleda och kanske till och med ljuga. BL a 
så vill man lura folk att tro att framsteg görs 
för att förbättra våra levnadsvillkor i olika 
avseenden. Därför startar och upprätthåller 
regeringen en mängd verksamheter med den 
verkliga huvudsaklig avsikten att ”röra om” i 
huvudet på folk så att de inte skall förstå 
regeringens bristande berättigande. Hela 
tiden är dessa verksamheter understödda av 
alla underpolitiker* - kanske större delen av 
vårt utbildningssystem har detta som 
huvudsaklig målsättning.  

*Jag har valt att använda begreppet 
underpolitiker som ett samlingsnamn för 
tjänstemän som stöder och marknadsför en 
stor organisation. Begreppet ”under” står för 
att dessa personer är underställda den stora 
affärsrörelsen, inte bara till sin position men 
också till hela sin världsbild. Alla ansvariga 
utgivare inom orkestrerad media, lärare, 
politiker, präster, förmän, poliser, m fl. är 
säkert sådana. Underpolitiker kan även en 
arbetslös, studerande eller pensionär vara 
men då är de givetvis karriärsinriktade i 
någon större organisation. En gemensam 
egenskap för dessa förefaller vara en svag 
eller obefintlig känslomässig koppling till 
tillvaron. Underpolitikerns karriär bestäms ju 
av dennes förmåga att vid var tid 
marknadsföra den stora organisationens 
affärsintressen. Detta innebär emellanåt att 
underpolitikern efter en tid tvingas 
marknadsföra aktiviteter som helt eller delvis 
är tvärt emot vad han tidigare marknadsfört. 
En personlig känslomässig koppling till 
tillvaron hade varit till hinders för sådant då 
den skulle skapat inre konflikt hos politikern 
som skulle medfört at denne inte skulle må 
psykiskt bra och istället tvingats till andra 
arbetsuppgifter.   

       
Exempel på uttryck som det låga 
berättigandet ger 

  

Man vill upprätthålla så god 
sysselsättningsgrad som möjligt, vilket skall 
stödja myten om att alla behövs i vår 
gemensamma samhällsutveckling. Som en 
del av detta skojeri så kan det säkert 
undvikas att använda förenklande teknik 
vilket innebär att mängden arbetstimmar för 
olika uppgifter bibehålls. Man finansierar 
utbildning och kurser och andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Forskare 
anvisas att hålla på med frågeställningar som 
ofta bara är av akademiskt intresse. Man 
stöder eller finansierar också många projekt 
som har mycket tvivelaktigt eller negativt 
nyttovärde till exempel tunneln genom 

Hallandsåsen. Ett annat exempel är den 
anslutningen till kommunalt vatten och 
reningsverk som alla hushåll på landet 
tvingas att ansluta till. Det kostar varje 
hushåll ca en kvarts miljon. Motiveringen är 
att alla de kemikalier som ingår i vår mat och 
våra rengöringsmedel inte skall långsiktigt 
förorena naturen. Men här är det ju något i 
resonemanget som är helt galet. Skall folk 
vara helt tvungna att konsumera produkter 
som innehåller gift som inte bryts ner i 
naturen för at sedan bekosta en stor 
avloppsanläggning? Det innebär också att 
boendet försvåras och mer blir av konstlad 
karaktär. Om man inte kan tillgodose sina 
behov där man bor så kan man ju rent 
praktiskt inte leva där. Det vore väl bättre att 
förbjuda tillverkarna att använda sådana 
kemikalier i produkterna? Det skulle vi alla 
tjäna på och den miljöstörning som 
vattenpipeline och pumpstationer innebär kan 
ju också undvikas. Men så fungerar inte 
skallarna på våra beslutsfattare. Här kan man 
tydligt se: man vill hålla 
byggnadsentreprenörer i verksamhet, man 
vill dra in pengar till kommunerna, man vill 
fördyra boendet på landet, man vill göra 
lantligt boende ytterligare strömberoende, 
man vill stödja finansiärer som får ränta på 
utlånat kapital, man kanske planerar att 
införa nya gifter i våra 
konsumtionsprodukter… Man vill alltså gynna 
stora affärsintressen på befolkningens 
bekostnad.   

Detta borde ju givetvis de boendes 
organisation kollat upp, värderat och 
protesterat emot. Man har inte gjort en god 
risk – vinst analys för medlemmarna. Bara 
hotet om allvarlig ekonomisk kris med politisk 
instabilitet som följd borde mer än väl vägt 
upp vinsterna. Att detta inte gjorts måste 
bero på att nyckelpersoner i organisationen 
har bristande känslomässig kontakt med 
tillvaron och dessutom kanske är 
korrumperade.  

Inom medicinen har vi som exempel den 
omfattande forskningen som i årtionden 
bedrivits för kroniska infektionssjukdomar 
och som givit så magert utbyte att den inte 
har någon trovärdighet. Inom teknik så är 
förhållandena likartade och säkerligen inom 
andra områden också. Man vill skydda 
etablerade affärsintressen och samtidigt så 
skall den orkestrerade median lura 
allmänheten att framsteg görs enligt bästa 
förmåga. Den skall ge allmänheten intryck 
av: det är svårt, det kan vara svårt att få 
finansiering, vi gör vårt bästa, vi är de bästa 
forskarna - framsteg kommer inom några år. 
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Svaret på frågan 
 

En övergripande ide bakom de skapade 
aktiviteterna måste vara att individen 
ständigt skall vara sysselsatt eller distraherad 
av någon underpolitiker. Avsikten är givetvis 
att förhindra att individen skall börja fundera 
över samhället och tillvaron, börja förstå 
tillvaron och komma att anse att olika 
skapade aktiviteter liksom regeringen inte 
har så mycket berättigande. Det är alltså 
angeläget att medborgarna hålls sysselsatta 
på så sätt att deras intressefokus skall vara 
kring de vardagliga bekymren. Av samma 
skäl så har regeringen stor fördel av att 
befolkningen är sjuk och försvagad. Givetvis 
att individer är sjuka med all belastning av 
anhöriga som följd, men det är också 
fördelaktigt för regeringen att grupper är 
försvagade etniskt och moraliskt. Regeringen 
har alltså all anledning till att vilja ha en sjuk 
och funktionsnedsatt befolkning. Enda skälet, 
som jag kan tänka mig, till att regeringen 
inte skulle vilja ha en sjuk befolkning är att 
det skulle ge regeringen dåligt anseende. 
Anseendet är av största vikt för regeringen, 
då väljarnas förtroende är angeläget. Här 
råder alltså motsättning mellan två intressen 
som inte är helt enkelt att hantera. Vad jag 
förstår så löser man denna problematik på 
följande vis. Befolkningen skall vara så sjuk 
som möjligt utan att det belastar anseendet 
för mycket. Anseendet håller man fortlöpande 
koll på med undersökningar och skulle det bli 
för dåligt, så får man i första hand förstärka 
marknadsföringen. Det finns nog inte med 
bland handlingsalternativen att man börjar 
intressera sig för att hjälpa folk att tillfriskna 
– sjukligheten förefaller vara en helig ko.  

Hur är det med andra stora och mäktiga 
organisationer i vår samhällskultur, t ex 
Industrin och Kyrkan? Tjänar dessa 
organisationer också på att befolkningen är 
sjuk och försvagad? Den frågan måste 
besvaras med ja. Även om det finns behov av 
några av dessa organisationers tjänster, så 
finns det knappast något behov av dessa 
organisationers makt och kontrollbegär som 
bara har som målsättning att befrämja 
organisationernas fortlevnad och blomstring. 
Kyrkan har också ytterligare fördel av sjuka 
människor som i sin oro söker sig till kyrkan. 
Man kan således inte förvänta sig annat än 
att dessa tre organisationer – Staten, 
Industrin och Kyrkan - är helt överens om att 
befolkningen skall vara så kraftlös som 
möjligt. 
 
Konspirationstankar? 
 

Någon läsare kanske tycker att jag 
konspirations tänker. Men denna bild av 
tillvaron förklarar den vittomfattande och 
växande sjukligheten i kroniska infektioner. 
Den förklarar också varför den 
skattefinansierade forskningen och vården för 
kroniska infektionssjukdomar ger så magra 
resultat. 

Den förklarar också varför relativt dyra eller 
på annat sätt svårtillgängliga terapier får 
väldigt stor hjälp med marknadsföringen 
även i sammanhang där det inte uttryckligen 
sägs att det är frågan om marknadsföring.   

Flera terapier som inte är inriktade mot 
varaktiga hösoförbättringar är idag väldigt 
populära. De har gott stöd med 
marknadsföring via sin samlingsorganisation, 
via artiklar i media och från underpolitiker. 
Troligen får dessa terapiinriktningar 
etableringsstöd som ytterst kommer från 
skattekistan och som våra politiker ansvarar 
för. Dessa politiker har ett nära samarbete 
med de stora distributörerna av läkemedel 
och tillbehör som den skattefinansierade 
vården distribuerar. Det grundläggande 
huvudintresset som vårdindustri med 
stödpolitiker har är givetvis att bibehålla och 
öka befolkningens anlitande av den 
skattefinansierade vården. Man vill givetvis 
också kontrollera sjukligheten och 
pengarullningen inom sektorn. Det är därför 
av största angelägenhet för dessa båda 
aktörer att det inte finns enkla, billiga och lätt 
tillgängliga terapier som gör god nytta för 
folk. Därmed så är det motiverat att tro att 
politiker och den stora vårdindustrin på olika 
sätt stöder alternativa terapiformer som inte 
ger några varaktiga hälsoförbättringar. Detta 
kan ske på olika sätt t ex kan man trycka på 
för att få reklam med tidningsartiklar, man 
kan skicka ut olika underpolitiker som t ex 
kan vara i skepnad av auktoriserade 
terapeuter. Man kan till och med bygga 
karriär inom alternativhälsan åt personer som 
inofficiellt men lojalt stöder den 
skattefinansierade vården. 
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Genom att på detta sätt styra folks 
sökande efter alternativ och bättre vård till 
tillfälliga och relativt dyra terapier som t ex 
massage och frekvensterapi så lyckas man 
förhindra att större delen av denna skara 
själva fördjupar sig i hälsofrågor och gör 
nödvändiga förändringar i livsstil som leder 
till varaktig hälsoförbättring. Även om dessa 
terapier säkert är något bättre än När 
hälsans kemikalier så förbättrar inte individen 
sitt läge i grunden. I längden så kan man inte 
hålla koll på parasiterna med bara tillfälliga 
terapier och så småningom går individen 
sönder och hamnar i den skattefinansierade 
vården.     

Den alternativa vården skall givetvis inte 
få göra så bra resultat så att den 
skattefinansierade vården inte kan hävda sig 
kvalitetsmässigt. Folks sökande efter något 
bättre alternativ utanför den anvisade boxen 
skall i de flesta fallen inte leda till tydliga 
hälsovinster. Då den skattefinansierade 
vården har väldigt små möjligheter att göra 
påtagliga förbättringar, säkerligen 
begränsande av en övergripande målsättning 
om en expanderande allmän sjuklighet enligt 
ovan, så är det angeläget att man istället 
infiltrerar och försöka styra alternativhälsan 
så att den inte får göra för bra resultat. Jag 
är helt övertygad om att tillbörliga resurser 
som använts till detta i årtionden haft en helt 
avgörande betydelse för att den 
skattefinansierade dåliga vården för kroniskt 
sjuka i årtionden har blomstrat och 
fortfarande blomstrar. 

 

  
 
Ört terapi 
 

Det finns en stor mängd av olika terapier på 
marknaden. Dom allra flesta är av karaktären att 
de mildrar besvären tillfälligt. Så är det t ex med 
frekvensterapi, ört terapi, vitamin och 
mineralterapi m fl. De har det gemensamt att de 
tillfälligt förstärker kroppens immunförsvar och 
hjälper till att bekämpa parasiter. Orsaken till att 
parasiterna fått fäste och att deras population vuxit 

till sig är en obalans till följd av otillbörlig 
belastning. Sådan miljöbelastning är t ex: Yttre: 
Strålning från el och elektronik, mögel 
kemikaliemoln, rök. Inre: Tungmetaller som Hg i 
amalgam, otillbörlig kost och vitamin och 
mineralbrister. Om man inte eliminerar sådana 
störningar så kan man inte förvänta sig att 
parasiterna försvinner annat än tillfälligt. Det 
uppstår dessutom sannolikt även andra infektioner 
med andra hälsoproblem som följd. Dessa kan 
säkert också behandlas med terapier för att mildra 
symptomen.  

Det är inte svårt att förstå att om man bara 
använder sig av tillfälliga terapier så uppnår man 
ingen varaktig hälsoförbättring som är enkel att 
underhållas. Tvärtom så innebär förfarandet en 
fortsatt generell fördjupad sjuklighet. Personen 
hamnar med tiden i en situation som kan beskrivas 
med att hon sitter i en ring av kokande kittlar som 
hon hela tiden måste hålla ner locken på. En sådan 
situation kan naturligtvis inte upprätthållas särskilt 
länge så strax inträffar en akut kris och personen 
hamnar i den skattefinansierade vården. Denna 
vård är oftast endast krisorienterad och patienterna 
får nästan aldrig någon hjälp med att komma till 
rätta med sina kroniska infektioner eller de 
orsakande miljöstörningarna. Ofta blir utkomsten 
att patienten anvisas att försöka undertrycka 
symptom med ytterligare läkemedel. Med 
kraftåtgärd så har man uppnått att patienten 
kanske kan fortleva några år till med alt svagare 
hälsa tills ny kris inträffar varvid man försöker med 
samma strategi.   

Ett sådant läge vill väl ingen medvetet 
skapa åt sig själv? Långt mycket bättre är att 
arbeta med grundläggande förståelse för 
kroppen och naturen och så långt möjligt 
eliminera alla faktorer i omgivningen som stör 
kroppen. Meningen är att påverkan från miljön 
kommer under en nivå så att kroppen betraktar 
infektionen som det allvarligaste hotet och 
bekämpar den. När man så lång som möjligt 
eliminerat miljöstörningar så får man försöka 
anpassa de tillfälliga terapierna så att de så 
mycket som möjligt är i enlighet med kroppens 
egna städnings och läkningsprocesser. För 
fortsatt framgång mot varaktig hälsa så är det 
viktigt med en personlig förståelse, inte bara för 
hur kroppen fungerar, utan också för vad 
terapierna åstadkommer. Det egna 
immunförsvaret är den grundläggande 
förutsättningen och det är detta som övriga 
terapier syftar till att förstärka. Man bör 
givetvis i första hand nyttja så naturliga 
terapier som möjligt. Den allra viktigaste är 
daglig motion som skapar förhöjd och 
förbättrad blodcirkulation och 
ämnesomsättning vilken innebär förbättrat 
utrensning och renhållning överallt i kroppen. 
För att ytterligare förstärka immunförsvaret 
så får man förstärka med tillfälliga terapier. 
Detta måste göras gradvis så att man förstår 
att upprätthålla den erhållna hälsovinsten och 
så att skadorna från belastningen läker. 
Därför rekommenderar jag örtterapi som jag 
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tycker har överlägsna företräden framför 
andra terapier i sin kategori. 

Det viktigaste företrädet framför andra 
terapier är att den är närmare naturen. Det 
är växtens kemiska försvar mot inkräktare 
som vi för vissa växter kan nyttja. Ju 
naturligare ett tillskott är desto mindre 
oönskad påverkan. Det är också viktigt att 
värden känner sin terapi väl och därmed kan 
tillämpa den på bästa sätt. Det är säkerligen 
mycket enklare att skaffa sig förståelse och 
känsla för hur dessa preparat bör brukas än t 
ex frekvensterapi eller massageterapi. 
Förvisso har många lärt sig leva i en 
samhällskultur där andra skall hantera 
hälsoproblem åt en. Men om en person har 
lärt sig det så visar det att personen har 
förmåga att lära sig, och därmed kan 
personen lära om, och lära sig att handha 
sådana här hälsoproblem själv. Det är 
nödvändigt då ingen annan gör det åt en. 
Andra vill bara sälja sina terapier och dessa 
skall säljas på en marknad där konkurrensen 
är hård och aktörerna hänsynslösa.  

Att lära sig att bruka örtextrakt är säkert 
helt görbart för de flesta människor då det 
inte är så svårt att förstå sig de 
grundläggande förhållandena. Men det krävs 
att man systematiskt samlar kunskap, 
praktiserar, sorterar, bearbetar, och 
värderar.  En överblicksbild över hur parasiter 
fungerar har jag tecknat på min hemsida 
http://faraday.se/wp-
content/uploads/2016/06/Faraday-Nytt-2-
16.pdf den kan vara bra att ha som grund.  

Örtextrakt har bred slag/träff – yta. 
Denna egenskap gör att man kan och bör 
variera örtextrakt.  

Örtextrakt är billigt och enkelt att göra 
själv. Det är också viktigt och helt nödvändigt 
att man gör örtextrakt själv. Det är viktigt att 
tillgången är god både på olika sorter och 
mängder. Brukaren måste också ha en känsla 
för hela hantverket och för hur han skall 
brukas extrakten.  
Under det senaste året så har jag provat flera 
nya sorters tinkturer. Några har jag upplevt 
har god effekt såsom Maskros, Flocknäva, 
Gråbo och Ek.  

Maskros hade jag provat sedan tidigare 
men inte i lika intensiv kur. Jag gjorde tinktur 
på torkade rötter som jag lät dra i sprit i 3 - 4 
veckor. Jag tog 0,4 tsk 3 – 4ggr/dag i 3 – 4 
dagar tills jag tyckte att magfloran 
påverkades. Då avslutade jag kuren. 
Maskros: 
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplant
er/tara_off.htm    

  

  
 
Ek är av stort intresse, speciellt för de 

som lider av Borrelia. Ek tyckte jag precis 
som jag hade förväntat mig ha samma 
påverkan som kattklo. Anledningen till att jag 
misstänkt detta var från mina erfarenheter av 
att koka kork vilket jag gjorde för att korka 
igen vinflaskor. Den lukt som de kokta 
korkarna gav ifrån sig kände jag igen då jag 
höll på att pressa ut tinkturen ur den 
pulvriserade kattklon. Då korken kommer 
från korkek så misstänkte jag att ek kunde 
ha likartad påverkan som kattklo på borrelia. 
Mina erfarenheter med Ek tinktur stöder 
detta och det är givetvis en väldigt värdefull 
kunskap för borreliadrabbade, då det blivit 
förbjudet att importera kattklo. Dock måste 
man som tumregel ta 10 ggr mer av 
tinkturen på Ek än av den på Kattklo. Här 
kommer ett recept på Ek – tinktur.   

Plocka årsskott i juli, klipp i små bitar 
och fyll upp ett glaskärl. Häll på 60 % ig sprit 
och förslut kärlet väl. Låt stå och dra i 5 – 6 
månader. Av denna tinktur så tog jag 0,5 tsk 
varannan timme tills dess att jag nästa dag 
fick ont i huvudet på samma sätt som jag fått 
av för mycket Kattklo. Den som har bråttom 
kan ta innerbark från några år gamla grenar 
vid lövsprickningen. Innerbarken torkas i 
rumstemperatur smulas. Man fyller ett 
glaskärl till hälften, häller på 60 % ig sprit 
och försluter väl. Jag har inte gjort sådan 
tinktur men jag kan tänka mig att det bör 
räcka att låta det här dra någon månad. I 
båda fallen måste markägaren tillfrågas. Det 
bör gå för sig då det brukar finnas träd som 
inte skall användas till annat.  

Ek: 
http://www.rolv.no/urtemedisin/medisinplant
er/quer_rob.htm  
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Agenter 
 
Väven av försäljningsargument är nu komplett!  
 

Belastningen på våra kroppar av strålning från el och elektronik stör miljön i kroppen (Ref. 1).  
Kroppen försöker anpassa sig men klarar inte detta under lång tid. Anpassningen är att korrigera 
för obalansen samtidigt så måste kroppen hålla koll på optionella parasiter som vill befästa det 
”störda området”. Då kroppen tidvis är försvagad av annan belastning så blir immunförsvaret 
under tid överbelastat och parasiterna kan etablera en koloni. Denna koloni är tillräckligt stark för 
att inte kroppens vardagliga immunförsvar skall klara av den men inte så störande att krissystemet 
i form av feber och inflammation aktiveras. Med tiden växer populationen sig stark nog, och ger 
värden symptom (Ref. 2, 3). Kronisk infektion (av parasiter) anses ingå och den fungera så att den 
”befäster” obalansen, försöker säkerställa så obalansen kvarstår och föröka sig att befästa nya 
områden.  

För att bli av med parasiterna eller minska störningen från dem så måste man förstärka 
immunförsvaret och hålla det starkt. För att ha bästa möjliga immunförsvar så måste man anpassa 
sitt liv och sin livsmiljö på bästa möjliga sätt.  

Bakgrunden, den vardagliga livsmiljön måste vara så miljövänlig som möjligt. All Påverkan från 
miljöfaktorer som stör måste så långt möjligt elimineras. Sådana faktorer är t ex Yttre: Strålning 
från el och elektronik, mögel kemikaliemoln, rök. Inre: Tungmetaller som Hg i amalgam, otillbörlig 
kost och vitamin och mineralbrister. 

Förstärka med t ex motion, kosttillskott och tillfälliga terapier som örtextrakt, massage, 
frekvensterapi… 
 

Graden av angelägenhet för strålskydd beror givetvis på många faktorer 
 

Dagen vittomfattande och växande sjuklighet i kroniska infektionssjukdomar beror säkerligen i 
hög grad på den höga belastningen av strålning. Den har ju kraftigt ökat de senaste decennierna 
med ökande högfrekvent strålning för vår trädlösa kommunikation. Det är nog inte orimligt att 
uppskatta miljöstörningen strålningens inflytande på vår totala sjuklighet till ca 1/3.  

Det individuella behovet avgörs av hur drabbad en person är av kronisk infektion. För att höja 
personens hälsa får man givetvis i första hand eliminera de mest störande miljöfaktorerna. Det kan 
säkert idag ofta vara strålning då många idag är tungt belastade i sina bostäder. Belastningen är 
idag ofta 1 mW vilket är många miljoner gånger högre än den naturliga nivån. Ljudmässigt kan det 
jämföras med att ha en reaplansmotor i rummet bredvid när man sover. 

 
Försäljning 
 

Resonemanget ovan kan ju inte vara så svårt att förstå. Det borde också vara väldigt lätt att 
förklara detta för en sjuk som vill tillfriskna. Problem att sälja kan det ändå vara till de som inte vill 
eller kan förstå att naturen fungerar i stora drag som jag ovan beskrivit. Det kan ofta bero på 
låsning mot annan vård som annan försäljare sålt till dom. Då får man försöka förklara att de här 
parasitkulturerna som orsakar kronisk infektion är så primitiva varelser att de inte låter sig 
påverkas av hur auktoriserad en terapeut är enligt någon vårdkultur. Auktorisation är ju alltid 
kopplad till större affärsintressen som med stor trolighet inte har kundnytta som sitt huvudintresse.    
 
Ref. 1: http://faraday.se/?page_id=52 
Ref. 2: http://faraday.se/?page_id=50  
Ref, 3. http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-
content/uploads/2011/02/Biological_Effects_and_Health_Implications_of_Microwave_Radiation.pdf 
Janet Healer s. 100 
 

Värvning av agent 
 

Den som ordnar en Agent som säljer produkter är berättigad till provision på 5 % av Agentens 
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.  
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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.   
  

  
 
 

 

 
Teknisk Nyhet! 

 
Montera själv! 

 

Kunden skall givetvis kunna montera sin Relaxkabin själv. Med ny teknik kan dessa 
nu byggas så att den händige kunden kan montera själv. Det gäller kabinen av finsågad 
gran där det inte är så höga krav utseendet. Istället för att betala för transport och 
montering så behöver kunden bara bekosta transport. Kostnaden för kunden på långt 
avstånd blir därmed betydligt lägre.  Detta skall snart annonseras ut på hemsidan. 
www.faraday.se 
 


