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Friggeboden på Gotland

Hej igen,
Nu är det ett tag sedan som jag hörde av mig. Orsaken har varit dålig hälsa som
orsakats av tung och felaktig belastning under lång tid. Det har varit elektriska och
magnetiska fält och dålig kosthållning. Mycket av detta har jag korrigerat och jag mår
mycket bättre.
Senast så presenterade jag ett hälsokoncept och en behandlingsstrategi mot kroniska
infektionssjukdomar. Själva metoden var knappast ny. Förtjänsten med presentationen
är den starka förankringen i naturvetenskapen och det följdriktiga resonemanget som
motiverar strategin och behandling med örtextrakt. Man pressar alltså med örtextrakt
tillbaka infektionen - ”vinner tid” - och gör korrigeringar i livsmiljön. Ett sammandrag kan
beställas.
Det har inte hänt så mycket kring detta sedan sist. Men en fantastisk händelse var vid
en kort presentation i samband med en mässa i april 18. Flera personer hade kommit för
att lyssna. Det var några kunniga biologer och den välkände äldre professorn i medicin P.
A. Öckerman. Han visade att han tyckte om presentationen, jag fick en stor applåd och
det kändes fantastiskt bra. Det var givetvis modigt av honom, men det var också väldigt
viktigt och angeläget.
-Varför skall vi leva i en störd miljö som gör oss sjuka, för att sedan bli
underhållsmedicinerade med biofrämmande preparat vilka förvärrar miljöbelastningen? –
Ja, sådana frågor är det säkert många som ställer sig som ser bristerna med sådan
medicinering.
För tre månader sedan så levererade jag en sovlåda till en kund i Stockholm. I går när
jag hörde av honom så berättade han att han hade blivit piggare och mådde mycket
bättre. – En stark bekräftelse på att den fungerar som det är tänkt – avlastar det
vardagliga immunförsvaret.
Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se
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Friggeboden i verkstaden

Välkommen på visning och demonstration!
En friggebod står nu monterad i verkstaden. Uppmätt dämpning är 50 000 ggr.
Kontakta mig för tid och vägbeskrivning. Mejla eller ring helst på mobilen. Det har
varit problem med den fasta telefonen.

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se
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Christina lever idag som frisk

Föredrag: Återta din 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, m fl. Dessa sjukdomar är
exempel på hälsobesvär där kronisk infektion anses ingå. Parasiter är bakterier, mikrober
och svamp.
Jag kommer gärna och håller föredrag och
berättar om parasitkulturer och åtgärder som kan göras.
Kontakta mig!

Hälsokonceptet i Sammandrag
För distribution på mässor och liknande så gjorde jag år 19 ett sammandrag på det
hälsokoncept. Det välgrundade stödet i naturen och naturlagarna vilket motiverar den
följdriktiga behandlingsstrategin. Språket är relativt enkelt och det skall inte behövas så
väldigt mycket förkunskaper. Det är på 10 sidor. Det mesta av informationen finns på
hemsidan.
Detta säljer jag nu för 60 kr. Det går bra att swicha pengar till mitt mobilnummer och
meddela mig postadressen.

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se

4

Faraday Nytt

Nr. 1,21, 1/7

Erbjudande, Relax
Relax kabin(bilden)
Yttermåtten L x B x H = (2,2 x 1,5 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.
Ny, med montering i Göteborgsområdet 20 000 kr.
Utgående modell

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
Det tillkommer kostnader för transport och montering.

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se

5

Faraday Nytt

Nr. 1,21, 1/7

Sovlåda
Tobbe dämpning 100 000 ggr,
Yttermåtten L x B x H = (2,0 x 1,0 x 1,0) m.
Träramar i obehandlad finsågad gran.
Rostfri metallduk med maskor ca (1,4 x 1,4) mm.
Dämpning 100 000 ggr = 50 dB vid 2,45 GHz.
Inredd med madrassunderlag av tunna brädor
Demonstrationszon, nedsatt pris
12 000 kr.
Det tillkommer kostnader för transport och montering

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se
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Den här duken skyddar mot strålning 1000 ggr och mer. Vid mätning i min testlåda
med sidan mot den strålande mikrovågsugnen så dämpade folien 10 000 ggr. Den är
dubbelsidig folie med papper i mellan. Den är perforerad vilket förbättrar torkning av
tapetlim. Den kan givetvis också fästas med klammer. Den ger ett gott skydd mot en
strålkälla på andra sidan väggen.
Bredd är 1,25 m
50 kr/m2 inkl. moms

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se
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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
Den 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/wpcontent/uploads/2011/02/Biological_Effects_and_Health_Implications_of_Microwave_Rad
iation.pdf Janet Healer s. 100

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se
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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.
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.

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

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0725 45 94 98, martin@faraday.se, http://faraday.se/ ,
http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se

