1

Faraday Nytt

Inledning
Naturen, naturen, naturen – det är
naturligtvis naturen som är den viktiga och
som måste förstås för att nå framgång med
behandlingar av kroniska
infektionssjukdomar. Inte någon mänsklig
kultur med inriktning mot kontroll och
ekonomiska intressen. Sådan vård har
etablissemanget länge lyckats att sälja till
folket med tyngsta möjliga marknadsföring.
Vårdmetoderna redovisar hursomhelst dåligt
resultat och resultatutveckling.
Tidigare så har jag presenterat
överblicksbilder både för parasitkulturer och
behandlingar Ref 1: FN 2,16 och FN 2,17(kan
beställas). Jag menar att dessa beskrivningar
grundar sig på hur denna natur fungerar. Den
rekommenderade strategin mot förbättrad
hälsa är väldigt stark och man får själv leta
sig fram vad det gäller tillfälliga terapier. Vi
är alla individer och så verkar också vara
fallet med våra parasitkulturer.
I det förra numret pratade jag om EKLA
– Etablissemangets Kraft - Löshets Agenda.
Vad kan vara orsaken bakom sådan dårskap?
En trolig förklaring till detta och annat ont
anges i You Tube – presentationer T ex (Ref
2, 3). Det är de som har det största
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ekonomiska inflytandet i vår värld –
ländernas centralbanker och deras ägare.
Deras intentioner och ideologi kallas för
Globalism och dom har en kraftfull
organisation. Deras huvudsakliga
målsättning är mer kontroll. Detta behov
måste vara motiverat av rädsla för att de,
deras rörelse och deras kult skall förlora i
position. Förmodligen är sådan rädsla
berättigad då folken i länderna inte tjänar på
att främmande finansiärer tar räntevinster på
projekt.
Denna kontrollagenda har tagit och tar
sig många uttryck i samhället. Trenden mot
större och färre aktörer inom alla branscher
är uttryck för styrning i sådan riktning. Den
orsakar säkert också att många onödiga
projekt skapas. Tunneln genom Hallandsåsen
och utbyggnaden av vatten och avlopp i
glesbygd är exempel på projekt i sådan anda.
Samhällsutvecklingen blir organiskt sjuk med
sådan styrning. Man vill ha kontroll så att
inget hotar deras intentioner och detta är
utvidgat så att man vill ha kontroll över all
mänsklig verksamhet. Kontrollagendan
genomförs med finansiering och styrning.
Den vägen kontrollerar man vilka politiker
och underpolitiker* som skall ha vilken
position i vilken organisation.
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På likartat vis så har man också kontroll
över media. För att starta och driva media så
krävs det god finansiering och
marknadsföring. Alternativt så kan man
finansiera mobbing av verksamhet.
Mediekontrollen används givetvis för att
styra folkets uppfattning om tillvaron mot
mer central styrning, produktion och
distribution. Givetvis så är media och
utbildning de grundläggande
propagandakanalerna för att styra folks
medvetenhet. En viktig målsättning med
denna styrning är att folket skall tro på
anvisningar från regeringens tillsatta
expertjurys på olika områden t ex inom
livsmedel, läkemedel och miljö. Denna
påverkan görs gradvis genom att man först
fragmentiserar individens förstånd med
informationsstress, samtidigt som man
anvisar förenklade förklaringar av tillvaron.
Den viktigaste uppfattningen som man vill
trycka i folket är nog att individen skall
påverkas till att tro att någon annan vet bäst.
Denna någon annan är ju ingen annan än
regeringens tillsatta expertjury, som givetvis
skall vara trovärdig bortom allt rimligt tvivel.
Sådan uppfattning vill man skall ha religiös
tyngd, vilket den säkert också har, speciellt
bland underpolitiker.
Förståndsfragmenteringen har varit
starkt påtaglig under lång tid i vår
samhällskultur. Idag är den mer påtaglig än
någonsin då kortfattade förklaringar av
tillvaron är lätt tillgängliga på internet.
Förståndsfragmenteringen skall givetvis störa
ut kvalitetstänkande som skulle ge djupare
förståelse av tillvaron och förståelse av
orsakssammanhang. Exempel på detta är vår
generella dåliga medvetenhet om tillsatsers
betydelse för hälsan i livsmedel. Robert
Lustig förklarar mycket (Ref 4).
Finansiering har givetvis också
avgörande betydelse för den teknik som vi
använder både i vardag och yrkesmässigt.
Man kan t ex se en medveten styrning mot
produkter som förutsätter elektrisk ström.
Lösningar som att t ex driva tvättmaskin,
vattenpump och spis med förbränningsmotor
utvecklas inte.
Ett annat område, som jag pratat om
tidigare, är vården av sjuka i kronisk
infektion. Hur man förbättrar hälsan med
hjälp av miljösanering vid kronisk infektion är
väldigt få intresserade av. Intresset har varit
väldigt dåligt i handikappförbund och andra
föreningar som jag har varit i kontakt med.
Jag har t ex varit i kontakt med några
handikappförbund och intresset där har varit
obefintligt. Ett tag tyckte jag detta var
konstigt men Globaliseringsrörelsens
inflytande i vår samhällskultur ger en mycket
trolig förklaring. Föreningarna styrs av
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politiker som vill göra karriär. Dom brinner
för uppgiften att stödja den väl etablerade
skattefinansierade centralstyrda sjukvården
även om det innebär kraftlöshet och
sjuklighet för många. Drivkraften att göra
karriär inom en stor organisation, vilket kan
ge stora personliga sidvinster, är mycket
starkare än drivkraften att hjälpa en grupp
sjuka personer även om man själv har
hälsoproblem.
*Jag har valt att använda begreppet
Underpolitiker som ett samlingsnamn för
tjänstemän i organisationer som har lite
högre position än den allra lägsta. Sådana är
t ex lärare, politiker, präster, förmän, poliser,
m fl.
Ref1. FN 2,16 http://faraday.se/wpcontent/uploads/2016/06/Faraday-Nytt-216.pdf
Ref 2.
https://www.youtube.com/watch?v=tQu2jeTc
Vgo
Ref 3.

https://www.youtube.com/watch?v=ae2GqaG
EJ3I
Ref 4.
https://www.youtube.com/watch?v=EKkUtrL
6B18

Picea Marina till hjälp att sova
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Miljöbelastning är t ex
Yttre: Belastning av strålning från el och
elektronik, mögel kemikaliemoln, rök.
Inre: Belastning från tungmetaller som
Hg i amalgam, otillbörlig kost, vitamin och
mineralbrister.

Även Picea Abies kan duga

Sjuknandet i Kronisk
Infektion till följd av
miljöbelastning
Inledning
Avsikten med denna artikel är att
förmedla en trolig överblicksbild och
förståelse för hur sjuklighet i kronisk
infektion uppstår. Bilden är kvalitativ och jag
menar att den grundar sig på allmän
förståelse för hur naturen fungerar. Bilden
avser att vara till stöd för förståelse och bidra
till att inspirera läsaren att själv bättre ta
hand om sin hälsa.
De stora krafterna i det biologiska
systemet kroppen är immunförsvaret och
miljöstörningen Det är kampen mellan dessa
som avgör om man skall bli friskare eller
sjukare.

Sjukdomar
Dessa sjukdomar är exempel på
hälsobesvär där kronisk infektion anses ingå:
Artros, borrelia, bältros, cancer, candida,
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 parasiter som orsakar ett
symptom. Det är heller inte fastställt vilka
symptom som en speciell sorts parasiter
orsakar. Om ett symptom är astma så skulle
samma parasiter t ex kanske kunna orsaka
kärlkramp

Fig. 1 På grund av belastningen så är hälsan
under 0. När immunsystemet är överbelastat är
garden sänkt och det är lättare för parasiterna att
etablera sig. Den räta linjen anger hälsans
huvudsakliga trend. Den varierande kurvan skall
illustrera hur hälsan varierar beroende på hur
krafterna kämpar mot varandra. Immunförsvaret
mot parasiter och miljöstörning. Förr eller senare
så inträffar en tillfällig extraförsvagning som gör att
kroppen inte förmår att skydda sig varvid
parasiterna får fäste.

Insjuknande enligt ”Glaset är
fullt” – en välkänd och vanlig väg till
sjukdom.
Till exempel så kan en person få i sig så
mycket konserveringsmedel och andra
tillsatser med maten att kroppen inte hinner
med att städa undan. Det vardagliga
immunförsvaret hinner inte med. Kroppen
stoppar då undan det som inte hinns med i
regioner som inte används så ofta, t ex i
fettvävnad, med idén att ta itu med det
senare när tid medges. Om sådan tid aldrig
medges dvs. om det aldrig blir ett tillräckligt
långt uppehåll i den dagliga ”förgiftningen” så
blir kroppen givetvis överbelastad och
funktionsstörningar kommer Fig. 2.
Sannolikheten för sjuknande ökar enligt Fig.
1 och fortgår processen så blir sjuknandet i
kronisk infektion oundvikligt.
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Fig. 2. Om kanal A är blockerad av
miljöstörning så måste åtgärd ske via kanal B.
Funktionaliteten är störd. Minskad cirkulation i A
innebär bättre etableringsmöjligheter för parasiter.
Överdriven belastning i B innebär
vävnadsförsvagning och bättre
etableringsmöjligheter för parasiter.

Fig 3. Nu är kroppen även belastad av kronisk
infektion. Illustrationen visar hur hälsan kan
variera medan den stora trenden är kraftigt nedåt.

När så parasitpopulation har etablerat
sig så sjunker hälsan stadigt Fig. 3.
Miljöstörningen ”säkerställer” så att hälsan
aldrig skall kunna återtas då normal
funktionalitet ej kan återtas Fig. 2.
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Fig. 4 Miljöbelastningen är nu borttagen. Det
är bara kronisk infektion som belastar. Denna
belastning är säkert ofta tillräcklig för att hälsan
långsiktigt skall sjunka. Och när hälsan är på låg
nivå så är man ju givetvis mer mottaglig allehanda
andra infektioner.

Ofta fortsätter hälsan att sjunka sedan
man tagit bort miljöbelastningen. T ex så blir
man knappast av med karies för att man
slutar äta godis. För att förbättra hälsan så
måste ytterligare åtgärder vidtagas –
terapier. Läget i Fig. 4 är väldigt allvarligt och
är följden av långvarig ”misshandel”. Det
krävs kraftfulla åtgärder. Då det ofta inte blir
rätt om man tillgriper kraftfull kortsiktig
terapi beroende på att kroppens
läkningsprocesser tar tid, och att det därvid
blir ”ledigt utrymme” för samma eller andra
parasiter som kan vara värre, så menar jag
att det krävs en bättre terapi – strategi.
Kriget mot parasiterna kan bli långt och man
vill ju inte bara vinna tillfälliga segrar (om än
stora). Det kan till och med vara
kontraproduktivt då värden som känner sig
frisk slarvar med hälsan medan sjukligheten
återigen växer sig stark i skymundan.
Miljöstörningen och kroppens immunförsvar
är de stora krafterna i systemet kroppen. Och
det är kampen mellan dessa som långsiktigt
avgör om man skall tillfriskna eller få
försvårad sjuklighet. Här krävs det, menar
jag, en kraftfull och långsiktig strategi. Vidare
så måste värden vara långsiktigt och starkt
motiverad och ta kommandot och ansvaret
för denna kamp. Det är ingen annan terapeut
som kan eller vill ta sådant ansvar (även om
man kan tycka att somliga vårdgivare har
betalt för sådant). Avvikelser och slarv
bestraffas med försvagad hälsa och man
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måste återigen se över sin livsmiljö, livsstil
och terapival.
Som terapiåtgärder föreslår jag
miljösanering och örtextrakt.
Örtextrakt bör tas i korta kurer då ju
även sådant stör miljön i kroppen. När man
tagit sin max dos i några dagar bör man
bryta för att ta en kur med samma eller
något annat örtextrakt en vecka senare. Idén
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är att kuren kraftigt minskar populationen av
parasiter och att nästa kur motverkar andra
och samma parasiter. Rimligen så kan man
förvänta sig att parasiterna som är
motarbetade av kroppens immunförsvar
behöver längre tid än en vecka för att återta
sin population. Dessutom så kan det ofta ta
några dagar för kroppen att återhämta sig
efter en kraftig kur.

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/m2 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
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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.

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
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Friggebod som jag sålde till Gotland för 5 år sedan . Bilden är tagen i augusti i år

Välkommen på visning och demonstration!
En friggebod står nu monterad i verkstaden. Uppmätt dämpning är 50 000 ggr.
Kontakta mig för tid och vägbeskrivning.

Kontakt: Martin Liljeström, T. 0303 22 11 57, 0725 45 94 98,
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Christina lever idag som frisk

Föredrag: Återta din Hälsa!
Allt fler har idag sjukdomar som artros, borrelia, bältros, cancer,
candida, 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!
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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 16 000 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, 8 000 kr.
Det tillkommer kostnader för transport och montering.
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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
10 000 kr.
Det tillkommer kostnader för transport och montering
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