
1 

    Faraday Nytt   Nr. 3,16, 23/9 

 

Kontakt:  Martin Liljeström, T. 0303 22 11 57, 0725 45 94 98,  
martin@faraday.se, http://faraday.se/ , http://ki.faraday.se/ , ki@faraday.se 
 

 
 

 
 

Inledning 
 

Jag ångrar att jag i mitt tidigare 
nyhetsblad var så positiv till filmen om Enby. 
Filmen som jag först senare såg blev jag 
besviken på. Det är anledningen till att jag 
har skrivit en recension för att förklara hur 
filmen försöker styra opinion till förmån för 
vårt nuvarande bristfälliga vårdsystem. Det 
skall ju inte vara så att ett kritiskt reportage 
mot aktuell forskning och vård görs så att 
den stöder den politiska organisationen som 
beslutar om detta och som under decennier 
vidmakthållit dessa brister. Reportaget är 
således att betrakta som bara ett 
välregisserat kritiskt medieutspel bland 
många andra som bara syftar till att förstärka 
den organisation som orsakar 
missförhållandena och till att stödja 
centralstyrningspolitiken. 

 
Jag tittar en del på kritiska 

nyhetsreportage om världsekonomin. En 
vittomfattande ekonomisk kris är att vänta 
inom kort. Det sägs att stora europeiska 
banker har problem att betala sina räntor. 
Greklandskrisen och de fördelaktiga lånen till 

Grekland sägs vara en viktig orsak. Grekerna 
hade misskött sin nationella ekonomi i åratal. 
Politiker bjöd över varandra i valrörelsen. För 
mycket pengar betalades ut till anställda och 
pensionärer vilket naturligtvis ledde till att 
det blev stora hål i ekonomin.  

På reportagen diskuteras det och 
spekuleras i vad som kommer att hända och 
hur krisen kommer att drabba medborgarna. 
Alla banker i västvärlden är kopplade till 
varandra med lån och försäkringar, så faller 
en stor bank så kommer den att dra alla de 
andra med sig. De nuvarande låga 
räntenivåerna måste snart leda till att 
inflationen slår igenom och då tror man att 
det snabbt kommer att bli hyperinflation. 
Detta kommer att leda till att alla banker går 
i konkurs och all valuta blir värdelös. Enligt 
reportagen så är det väldigt nära förestående 
och troligt att det skulle inträffa redan inom 
ett par veckor.  

På ett mer grundläggande plan kan man 
se orsaker till krisen som Dollarns frikoppling 
från guldet 1971 varefter värdet av all valuta 
blev helt beroende av förtroendet för valutan 
inom  handeln. Förändringen har också fört 
med sig att vi har ett obegränsat monetärt 
system vilket man har utnyttjat till att 
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”skapa” nya pengar. Några få stora aktörer 
får ”skapa pengar ur tom luft”. Ett sådant 
system kan man givetvis inte ha särskilt 
länge på en jord med begränsade resurser. 
Finansierade projekt måste ju ge återbäring 
och man har förmodligen nu nått vägens 
ände. Detta var naturligtvis inte svårt att 
förutse 1971. Man kan undra vad aktörerna 
hade i sinnet? Var det bara så att men man 
ville tillmötesgå kortsiktiga affärsintressen 
och räknade med att ha blivit utbytta den dag 
då härdsmältan skulle komma eller hade man 
fler otrevliga motiv?  

Båda dessa händelser visar på stora 
problem och brister i vår samhällskultur. 
Kortsiktiga ekonomiska intressen har gett 
företräde framför hållbar utveckling. De 
ansvariga tjänar stora pengar och tar inte 
ansvar för problemen som skapats vilket 
avslöjar en parasitär hållning till tillvaron.  

Det är alltså en ekonomisk jordbävning 
att vänta. För att förbättra förutsättningarna 
för ett bättre samhälle senare så föreslår jag 
att vi genast monterar ner EU. Idén har 
aldrig haft något stort folkligt stöd, den var 
nog skit redan från början och man skrattade 
åt oss från det gamla Sovjetunionen. Man bör 
också försöka minimera utrymmet för 
korruption i styrelser med att ha bättre 
redovisning av aktiviteterna till de berörda 
föreningsmedlemmarna. Det skall ju inte vara 
så, som det ofta är nu, att föreningar gör 
sämsta möjliga för sin officiella sak i avsikt 
att stödja de affärsintressen som föreningen 
skapades till att motverka. 

 
Jag var på möte för elöverkänsligas 

förening i Västra Götaland. Föreningen skulle 
formellt bildas och stadgar skulle fastslås. Vid 
tillfälle så föreslog jag, att styrelsen skulle 
redovisa för medlemmarna detaljer kring 

vilka frågor som det fattades beslut om och 
vilka som röstade på vad, för att försöka 
motverka korruption. Detta bemöttes av en 
annan mötesdeltagare, Dragan, som kraftfullt 
menade att revisorn hade till uppgift att tillse 
att föreningens verksamhet följde ändamål 
och stadgar. Och revisorn var auktoriserad av 
regeringen och var väldigt rädd om sin 
auktorisation.  Då påpekade jag att läkare 
var auktoriserade på likartat vis  och menade 
att läkare generellt inte ville ta t ex 
elöverkänsligas problem på allvar och att 
revisorns övervakning inte gav några 
garantier för att styrelsen skulle sköta 
föreningens angelägenheter till förmån för 
medlemmarna. Det verkade det som om 
Dragan inte riktigt kunde bemöta det 
argumentet. Han blurrade dock högljutt hit 
och dit och efter en stund avbröt ordföranden 
Bo Löfgren och ledde diskussionen åt ett 
annat håll. Det blev ingen övrig fråga om 
denna sak och det finns inga spår av den iden 
i föreningens stadgar, så förmodligen ska 
man inte vänta sig annat än att föreningens 
angelägenheter aldrig får någon större 
spridning. 
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Filmen om Enby – 
Negativ Kritik 

 
Reportaget är till stöd för vår nuvarande 

samhällsordning att vi har politiskt tillsatta 
jurys på sos som bestämmer vilken inriktning 
som medicinsk forskning och vård skall ha. 
Sådan samhällsordning har vi haft i 
årtionden, vilken inte givit några större 
förbättringar för behandlingar av patienter 
med kroniska infektionssjukdomar, och därför 
är det all anledning att ifrågasätta den. 
Filmen skulle kunna ha blivit ett starkt utspel 
mot att en förändring är nödvändig och 
angelägen. Det hade nog många av filmens 
sponsorer liksom jag hoppats på.  Dessa 
jurys på Sos består av politiker även om de 
utgörs av personer med medicins meritering. 
Politiker i högre ställning sätter samman 
dessa jurys och bestämmer över deras villkor 
och säkerligen får de sig anvisat vilken 
forskning och vård som skall stödjas. Dessa 
politiker i högre ställning har, som det 
förefaller, inget intresse för medicin eller 
natur. Det förefaller istället som att de vill 
stödja stora vårddistributörers affärsintressen 
och man kanske även tänker på 

sysselsättningen. Det måste vara detta som 
är förklaringen till att den skattefinansierade 
vården knappast har gjort några 
betydelsefulla framsteg als vad det gäller 
behandling av patienter med kroniska 
infektionssjukdomar.  

Reportaget är skickligt regisserat till stöd 
för den samhällsordning där politiskt 
kontrollerade jurys på sos bestämmer de 
ramar inom vilka skattefinansierad vård och 
forskning skall bedrivas. Man ställer frågor 
och ”man anvisar” att juryns utlåtande 
betraktas som auktoritativt. Reportagets 
”marknadsföring” för denna samhällsordning 
är sådan att man refererar till den som en 
välmotiverad etablerad och grundläggande 
förutsättning i vår tillvaro – så välmotiverad 
att den står över ifrågasättande.  

Dom flesta medborgare håller säkert 
juryns ställningstagande som det 
vetenskapligt bästa och följaktligen tror man 
också att tillhörande forskning och vård är 
välmotiverade. Förhållandet, juryn som 
auktoritet, stöds ständigt av massmedia, och 
det är inte så många som själva orkar 
fördjupa sina kunskaper inom området. 
Denna uppfattning har på så sätt kommit att 
bli väl spridd och sitta djupt hos allmänheten 
vilket inte har grund i naturlagar utan i 
politiken. 
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Professor Mats Wahlgren får stort 

utrymme. Han menar att Enby har några 
intressanta idéer, men att Enby knappast har 
presenterat några vetenskapliga studier för 
att stödja dessa, varvid han värderar dessa 
idéer så att de inte bör ägnas någon särskild 
uppmärksamhet. ”Enbys idéer”, som har lång 
tradition är ett ”helt paket” – som innebär en 
övergripande syn på sjukligheten där 
kroniska infektioner har stor inverkan. MW 
värderar alltså hela paketet som inte särskilt 
intressant, då detaljerna i paketet inte är 
granskade med av honom accepterad 
vetenskaplig metodik. Detta resonemang är 
givetvis helt galet. 

MW är professor vid KI och han har 
därmed väldigt hög trovärdighet(som givetvis 
mängdmedia byggt åt alla regeringsanställda 
sakkunniga).  I vår samhällskultur så söker vi 
ofta klarhet i frågor från vetenskapen. Det är 
därför oerhört fräckt av producenten att 
använda sig av detta till att anvisa tittarna en 
negativ attityd mot Enbys modeller. 

 
”Enbys ide”  är huvudsakligen en 

grundsyn på en omfattande problematik och 
det är därför fel att bedöma den efter det 
bristfälliga vetenskapliga stöd som delarna i 
paketet har. En grundsyn måste man värdera 
på annat sätt. T ex. Kan den här modellen ge 
svar på intressanta frågor? Passar svaren och 
frågorna ihop med varandra och i sitt 
sammanhang(det biologiska systemet)? Kan 
man förutsäga och påverka sjukdomsförlopp?  
- Alltså kriterium för funktionalitet bör 
tillämpas vid värdering av ”parasoll – idéer”. 
I FN feb 16 så har jag jämfört Enbys 
infektionsmodell för cancer med vårt 
vårdetablissemangs DNA – modell. Med att 
tillämpa funktionskriterium så var det lätt att 
kommit fram till att infektionsmodellen är 
långt överlägset troligare. 

Det hade givetvis varit väldigt intressant 
om den skattefinansierade vårdens grundsyn 
på kroniska infektionssjukdomar med 
tillhörande symptommildringsvård hade 
redovisats och motiverats. Stöder man sin 
vård på någon helhetssyn på människan i 
naturen, eller är hela verksamheten bara ett 
jättestort skojeri? Är det bara så att stora 
organisationers affärsintressen skall stödjas? 
Dessa affärsinriktade organisationer har 
givetvis mer ekonomisk förtjänst och mer  

politiskt inflytande som målsättning, vilket är 
en inriktning mot ”icke – liv” som med 
automation gör organisationerna till parasiter 
på livet. De som beslutar om skattemedel till 
verksamheterna skall kunna svara. 

Reportaget är alltför mycket inriktat på 
frågan om Enbys läkarlegitimation. Här 
refererar man också till juryn på sos som en 
trovärdig instans. Läkarlegitimationen är en 
fråga av väldigt liten betydelse jämfört med 
behandlingsstrategier för kroniskt sjuka, 
vilket alla som har någon inblick i detta 
förstår.  

Händelseförloppet kring indragandet av 
Enbys läkarlegitimation får mig att tänka på 
den gamla historien om Adam och Eva. 
Frestad av ormen så åt Adam av kunskapens 
frukt och paret vart därför av Gud förvisat ut 
ur Edens lustgård.  

Historien om Adam och Eva är säkerligen 
urgammal. Säkerligen så har den skapats för 
att någon förhistorisk regent ville använda sig 
av medborgarnas religiösa tro till att stödja 
sin position. Historien är säkert från den tiden 
då människor började forma så stora 
samhällen att man inte kände varandra och 
den skulle säkert syfta till att styra 
medborgares aktiviteter till att hålla sig inom 
den politiskt korrekta boxen.  

Kriterier för funktionalitet måste vara 
långt mycket äldre än så. Det kan man förstå 
om man betraktar en hund som försöker 
komma åt märgen i en benpipa. Hunden tar 
märgpipan mellan käkarna och försöker 
knäcka den. Då detta misslyckas så ändrar 
hunden på märgpipans läge och försöker 
igen. Med denna metodik så lyckas hunden 
så småningom. Kort sagt så används kriterier 
för funktionalitet vid alla aktiviteter där man 
är intresserad av resultatet. Tyvärr så lever vi 
i en kultur där man med hjälp av 
marknadsföring allt för ofta lyckas att få 
människor att välja att agera till förmån för 
en större organisations affärsintressen 
(politiskt korrekt) snarare än vad som är 
funktionellt enligt naturen.     

 
Martin Liljeström 
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Christina och Lukas på picknick 

 

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. 

 
Övergripande Strategi - Varför det är så viktigt!  

 
     Ett föredrag är planerat i centrala Göteborg på ca 1,5 timme tisdagen den 4/10. 
Start strax efter 18.00. Pris 100 kr, begränsat antal platser. Föranmälan görs till 
förmedlaren eller undertecknad. 
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Fri Entré  

 

Minimässa för  

Kropp & Själ 
 

Kvarnkullen Kungälv  

Lördag den 1 okt. kl. 09.00 – 15.00 
Utställningar, föredrag, försäljning, 

demonstrationer och ”prova på aktiviteter”. 
Ca 70 personer deltar som utställare 

20 miniföreläsningar 
5 Workshop 

Caféverksamhet 

 
Med arr: Studieförbundet Vuxenskolan 
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Bilden Relax Kabin 13 

 

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. Penningvärde enligt 160922 
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Sovlådor 
 
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 
10 000 kr. 
 
Tobbe bilden till höger 
Yttermåtten varierar L x B x H = (2,0 x 1 x 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.  
Inredd med madrassunderlag av tunna brädor  
Begagnad 4 år,  
Göteborgsområdet,  
2 000 kr.  
 
Det tillkommer kostnader för transport och montering. Penningvärde enligt 160922 
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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 

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.   

 

      
Flocknäva   Rölleka 

 

Prislista Tinkturer 
 

Flaska 30 ml: 
Artemisia Absintum 100 kr, Artemisia Annua 100 kr, Brännässla 100 kr, Ek, 100 kr 
Flocknäva 100 kr, Gråbo 100 kr, Gurkört 100 kr Kattklo(stark) 400 kr, Koriander 100 kr, 
Maskros 50 kr, Parkslide 100 kr, Neem 100 kr. Ramslök 50 kr, Renfana 100 kr Rölleka 
100 kr. Kronvärde enligt 160922 
En del örter kan köpas i torkade.  
Dessa artiklar 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 

 
 

 


