
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Forståelse og kunnskap er ikke det samme. 

Forståelse er en endring av din person” 

Arne Næss(1912-2009) 

 

 

Forord 
 

 

 Min livs kamp, en kamp mot alt og alle. I denne striden har jeg 

blitt møtt med mye ufornuft og uforstand, utrohet og svik. Min 

forståelse var at jeg og flere andre hadde blitt rammet av et ukjent 

fenomen, og at vi sto helt alene mot alle. Til og med innenfor våre 

egne hjelpeorganisasjoner og våre forskere var det maktkamp og splid, 

det var tydeligvis ære, berømmelse og penger 

som var det viktigste, alt virket å være en 

konkurranse og alt var lov. 

 

Menneske er og blir en forunderlig skapning. 

Homo Sapiens har den blitt kalt. Det har noe 

med det tenkende å gjøre. Menneske har selv 

tatt seg dette navnet, mulig det kan tenkes at 

menneske har litt vel høye tanker om seg selv. 

Hva kan et menneske gjøre? 

Menneske kan gjøre flere ting. Det kan gå på to ben og kan planlegge 

flere “steg” frem i tid. Menneske kan følgelig mye annet også slik som 

å føle ting og ta ansvar for hverandre. Det er kanskje de viktigste 



egenskapene ved det å være menneske. Denne medfølelsen virker å 

være medfødt og er muligens ikke et innlært mønster. 

 

 Hva skal vi tenke om dette? 

 

Kan det hende at menneske i bunn og grunn er godt? Det vil si at 

mennesker vil andre mennesker det beste, og de ønsker at de andre 

også skal leve godt og lenge i landet. 

 

 I forrige bok «Uten En Tråd » stilte jeg meg selv noen spørsmål.
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Disse oppgavene ga jeg meg selv fordi jeg hadde et stadig behov for å 

løse de økende problemene som oppsto i livet mitt. Det var 3 

spørsmål: Hva er problemet? Og hvorfor meg? Og hvordan løse det?

  

 

 Hva?     

          

                          Hvorfor? 

         

Hvordan? 

 

  

 Det viste seg snart at jeg bare skulle klare å svare på det første 

spørsmålet, «Hva er problemet?» 

Mellom linjene i den boken lå det sikkert flere svar på de andre 

mysteriene også, men bare stykkevis og delt. 

Men som tidligere sagt, fant jeg ut hva som hadde rammet meg. Det 

var elektromagnetisk stråling som hadde truffet meg hardt. Ikke bare 
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 Boken var også en reise i mitt liv, min familie og min kjærlighet til… 



en type elektromagnetisk stråling, men mange forskjellige. Det var 

elektrisitet(høy og lavspent), magnetfelt, og mikrobølger i forskjellig 

intensitet.  

Jeg var altså blitt el-overfølsom, uansett hvor merkelig dette 

kunne høres ut. 

I tillegg fikk jeg en forståelse at min nærmeste familie, mor, far, bror, 

tidligere kone og ex-samboer også hadde vært rammet av 

elektromagnetisk stråling på flere forskjellige måter. Dette hadde 

medført en mengde sykdommer, komplikasjoner og misforståelser 

som igjen hadde ødelagt mye av våre liv. Disse menneskene hadde 

vært min familie både som barn og som voksen.  

Det jeg forsto i 2012 var at jeg hadde blitt alene, og at jeg måtte prøve 

så godt jeg kunne å «lappe» sammen et nettverk av de 

familiemedlemmene og de få vennene som jeg hadde igjen.  

Når jeg nå så rundt meg så jeg at min famille ikke hadde vært alene 

om å oppleve slike traumatiske og mystiske sykdommer. Det var 

utallige mennesker som fikk unike plager og kreftformer uten å forstå 

hvorfor, det kan nevnes bryst- og prostatakreft. Noen av mine 

symptomer hadde hatt en tendens til å peke mot disse krefttypene. Jeg 

hadde forstått at dette kunne skyldes elektromagnetisk stråling. Det 

jeg synes var vanskelig å forstå var hvorfor de 

fleste leger ikke forsto eller prøvde å forstå 

dette? Det er helt uforståelig at det knapt 

forskes på dette fenomenet ved høyskoler eller 

universiteter i Norge.  

Hvorfor er det slik?  

Kroppen vår har et komplisert elektrisk 

system. Hvorfor er det da så vanskelig å forstå 

at trådløs strøm, det være seg WIFI, 

mobilstråling, jordfeil eller ujordet strøm kan 



induseres i våre kropper? Og dermed kan ødelegge og skape 

forskjellige typer av plager eller sykdommer? 

Kan det virkelig være så vanskelig? 

Det er noe med samhandlingen til mennesker som virker tafatt og som 

nærmest ligner på mentaliteten til en flokk med sauer. Det virker som 

folk kun vil samarbeide hvis det kan gi dem egennytte og det helst så 

raskt som mulig.  

Bør det være slik? 

De fleste mennesker gjør verken fra eller til, uansett om noe oppleves 

som uriktig eller galt til tross for at de klart forstår at noe er feil eller 

uriktig. Det virker som de håper at de tar feil eller at noen andre skal 

ordne opp for dem. Dette gjelder til og med vår nærmeste familie, vi 

står og ser at det hele går galt, uten å være villig til å gjøre noe. I 

enkelte tilfeller hjelper vi heller med aktiv dødshjelp istedenfor å 

prøve å forstå hva som årsaken til sykdommen. Hvorfor lar vi 

ekspertene (de nye prestene) få bestemme hva som er riktig og galt? 

Vi er blitt passive og avhengig av systemet. Alt virker å skje om igjen 

og om igjen dersom det ikke synes helt klare og tydelige 

årsakssammenhenger. 

Det blir sagt: 

 «Ja ja.. han fikk kreft, så det var ikke noe å gjøre med», « Ja han fikk 

hjerteinfarkt, ja vel… », «Han er syk, legene vet ikke hva det er…»  

“Han ble forbrent i ansiktet og mistet håret, og legene vet ikke hva det 

er…”
2
 osv. 

Tafatt og likegyldig er ordene, samtidig som elektronikk, mobil og 

kraftindustrien tjener flere milliarder av kroner mer enn noen gang, 

visstnok helt uten ansvar. 
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 Det har lenge vært kjent at man kan forbrenne ansiktet og miste hår ved å bli utsatt for stråling. Se boken om 

stråling og helse av Tormod Henriksen(2008) kapitel 10. 



Det samme skjer om og om igjen.  

Så hvorfor kaller menneskene seg selv «Homo sapiens sapiens»? 

Det er mulig jeg i denne boken er noe hardhendt mot mennesker, 

selskaper og organisasjoner som bare gjør jobben sin og følger sin 

eller samfunnets forståelse. Det er bare slik at når noe er feil og uriktig 

så er det uansett feil og uriktig uansett hva store selskaper eller viktige 

personer skulle komme til å mene.  

På det grunnlaget håper jeg å bli møtt med forståelse for mine vågale 

og muligens noe brutale tanker og konklusjoner om hvordan det meste 

i samfunnet henger sammen. 
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 Kanskje som en kriminal roman hvor det meste blir knyttet sammen mot slutten av boken? 


