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Jag var varken intresserad av cancer eller av hälsoråd just nu, så jag tänkte inte
köpa Sven Erik Nordins bok ”Och cancern bara försvann – En självupplevd
historia” nu eftersom min ”att-läsa-hylla” är överfull. Men så lyssnade jag på
SwebbTV där Mikael Willgert intervjuade Sven Erik om hans erfarenheter och
jag blev så fascinerad att jag direkt beställde boken och läste den. 1 Trots sina
231 sidor läste jag ut den på två dagar, så enormt spännande och fascinerande är
den. Och dessutom mycket lättläst och välskriven…

Vem är författaren?
Lars-Erik Nordin är född 1944 och bor numera i norra Hälsingland. Jag citerar
från hans hemsida:
För ganska länge sedan insåg jag, att akademiska meriter och titlar inte är mycket
att bry sig om. Det existerar mycket dumhet och okunnighet till och med bakom
professorstitlar. Särskilt tycks detta gälla inom det som de senaste åren blivit ett
stort intresseområde för mig – detta med sambandet kost-hälsa. Men för den som
till äventyrs tror att jag är helt främmande för den vetenskapliga världen vill jag
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SwebbTV-intervjun finns på https://www.youtube.com/watch?v=EDKQhYOzOZA
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ändå berätta, att jag har en fil. kand. i beteendevetenskap (Umeå Universitet),
med tyngdpunkten på ämnet pedagogik (60 p). Det betyder bl. a. att jag faktiskt
har en del insikter i forskningsmetodik och även anser mig ha en viss förmåga att
läsa och bedöma vetenskapliga studier, även om mina bristande kunskaper i
ämnen som medicin, mikrobiologi och biokemi förstås är ett handikapp, när det
gäller just detta med kost och nutrition.
…
Min yrkesverksamhet har nästan helt och hållet bestått av arbete på ett s.k. §12hem, det man tidigare kallade ”ungdomsvårdsskola”. Där hade jag olika uppgifter
– som avdelningsföreståndare, lärare, utredare mm.

Sven Erik berättar att hans stora intressen är segling och foto.

Bilden är hämtad från bloggen ”Svara doktorn”.
Jag gissar att detta är ”Janita”.

Har fått cancer
Den 22 april 2014 berättar Sven Erik för sin hustru Eva att han hade ett ytligt sår
på penis som inte läkte. Han hade fått veta att det var ”förhudscancer”(s. 17).
Den första delen av boken bygger på författarens dagboksanteckningar från de
år då han hade cancern, hade kontakt med sjukvården och samtidigt själv sökte
kunskaper om cancer, både skolmedicinens kunskaper och kunskaper inom den
s.k. alternativmedicinen, den holistiska medicinen. Det är en helt otrolig
redovisning. Dagar, datum, till och med klockslag redovisar han – och på ett sätt
som ändå inte blir överbelastat, tvärtom. Det är enormt spännande att få följa
med i hans process. Jag undrar hela tiden vad som ska hända sen…
Med sorg i hjärtat fick jag läsa om hur utlämnad han blev till sjukvårdens
”behandling” som ibland upplevdes tortyrliknande. Den väckte till och med lite
ångest hos mig. Hur ”utlämnad och maktlös” han kände sig på operationsbordet. Sven Erik skriver så jag nästan kände mig närvarande i rummet, jag
kände hans känslor av hjälplöshet och maktlöshet. Måtte jag slippa!
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Jag beundrar att Sven Erik väljer att inte utelämna vare sig namn på
sjukhus, kliniker eller på de läkare han varit i kontakt med. Det är ”sjukhuset i
X-stad”, ”Kirurgen”, ”universitetssjukhuset” och ”hemsjukhuset”. Snyggt!
Jag är också så imponerad över hur han minns detaljer. Exempelvis när han
berättar hur personalen omkring honom ”viskar” och ”ser bekymrade ut” och
när han får en känsla av att någonting gått fel. Det får mig att tänka på hur
omedvetna sjukvårdspersonal är om hur ord påverkar människors psyke. Att
destruktiva ”suggestioner” kan fungera som ”voodoo”-budskap och därmed
fungera självuppfyllande, något jag lärde mig när jag studerade hypnos för
Lars-Eric Uneståhl för över 40 år sedan.
Det gladde mig att Sven Erik inledningsvis berättade att han dämpade
ångesten och förbättrade sömnen med hjälp av Lars-Eric Uneståhls avslappnings- och sömnträningsprogram under en period som han beskriver som
mycket plågsam med en ångest som gjorde att han ibland fick svårt att andas.
Han skriver:
Jag hade nu emellertid på internet hittat och beställt psykologen Lars-Eric
Uneståhls cd-skiva Mental träning som hjälp & stöd vid cancer. Den är
egentligen avsedd för dem som genomgår traditionell cancerbehandling
(strålning och/eller cellgiftsbehandling) med affirmationer och visualiseringar
som kan vara konstruktiva i den situationen. Man där ingår också ett avsnitt som
skall hjälpa en att sova – och detta hjälper mig mycket, när ångesten är som
svåras. Utan Lars-Eric Uneståhls program vet ja inte om jag stått ut. (s. 39)

Jag undrar hur mycket kommunikationsträning som ingår i sjukvårdspersonalens utbildning för att ge dem möjlighet att utveckla kompetens? Eftersom jag
som nämnts själv studerat en del om hypnos och hypnotiska suggestioner så
upplever jag dessa kompetensbrister hos sjukvårdspersonal som mycket
allvarliga. Patienter får suggestioner som ”Du har tre månader kvar!” ”Du har
inte långt kvar om du inte genomför den här behandlingen!” Sven Erik fick höra
liknande sugges-tioner under de kontakter han hade med läkare. Han lyckades
tack och lov stå emot.

Försöker få svar från läkarna
Det är intressant hur Sven Erik försöker kommunicera med läkarna om cancer
och behandling. Han hade fördjupat sina studier och kunde tala med läkarna på
deras eget expertspråk. Ofta är det avslöjande hur lite de kan, både om cancerns
orsaker och utveckling och om kostens betydelse för uppkomsten av cancer.
Sven Erik skriver: ”Jag försöker diskutera konkreta detaljer runt min sjukdom,
men jag får inget svar på mina frågor, utan blir istället insvept i ett formligt
moln av teknikaliteter och medicinska facktermer, som inte säger mig särskilt
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mycket. Avsikten tycks också snarast vara att dölja läkarens okunskap om just
de frågor jag tar upp” (s. 51). De få svar han får handlar bland annat om att
kosten inte har någon som helst betydelse för cancer. Vid ett tillfälle får han till
svar: ”Hur kan du någonsin tro att cancer skulle ha något med kosten att
göra?” (s. 69) Att cancercellerna älskar socker har läkarna ingen aning om.
Läkarna kan säga till sina cancerpatienter att de kan äta ”som vanligt” och till
och med ”så mycket socker de vill”. ”Fullkomligt hårresande!” skriver Sven
Erik (s. 210). Men hur ska de kunna veta? De får ju väldigt lite om kosten i sin
utbildning.
Jag hoppas innerligt att de läkare Sven Erik haft kontakt med läser hans
bok och blir nyfikna och väljer att vilja veta mer. Hur kan man med gott samvete
fortsätta med metoder som inte fungerar?
Jag undrar hur en sån som jag skulle reagera, som inte kan något alls om
området. Skulle jag bli förförd av teknikaliteterna och facktermerna?
Bristen på vettiga svar fick Sven Erik att starta en blogg på nätet som han
kallar ”Svara doktorn”.2 Han verkar ha fått igång hemsidan den 21 januari 2016
(s. 75). Sven Erik berättar i boken om utmaningen att skapa en hemsida och
hålla den aktuell. Han berättar också då och då med lite ”barnslig” förtjusning
att hemsidan får allt fler besökare: ”Den 26 november (2016, mitt tillägg) får
hemsidan sin besökare nr 200,000” (s. 91). Jag förstår att detta motiverar
honom att fortsätta kämpa, både med hemsidan och med sin hälsa. Han
motiverar andra… Finns det nån starkare motivationsfaktor?

Han berättar också att han gjorde joggingrundor flera gånger i veckan, trots att
han ibland har svåra smärtor. Han är verkligen en kämpe. Han körde dessutom
styrketräningsprogram för att stärka olika muskelgrupper (s. 57). Vilken kämpe!
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http://www.svaradoktorn.se/425395568
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Botemedel mot cancer
Under Sven Eriks studier upptäcker han att det sedan länge har funnits effektiva
botemedel mot cancer, botemedel som också är biverkningsfria (s. 41). Dessa
har dock motarbetats och förtalats av läkemedelsindustrin som i sin tur
samarbetar med läkare och ”korrumperande forskare” samt myndigheter som
sett till att dessa metoder blir förtalade och till och med blivit förbjudna.
Jag har läst den danske läkaren Peter Gøtzsches skrämmande och
avslöjande böcker ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur
läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården” (2015)3 och
”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” (2016).4 Jag har läst John
Virapens bok ”Piller & profiter - Memoarer från en industri med dödlig
biverkan” (2008).5 Jag har läst docent Ralf Sundbergs bok ”Forskningsfusket –
Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” (2011).6 Med flera…
Om Sven Erik läste dem och liknande kritiska böcker och artiklar så förstår
jag innerligt väl att han bestämde sig för att inte överlåta sin behandling till
skolmedicinen utan ta över ansvaret själv.
I förbigående nämner Sven Erik Karolinska Institutet som förr var lite av
”en revolutionär ’uppstickare’ bland de stora medicinska kolosserna och kanske
mer benägen än andra att ägna intresse åt alternativa och innovativa metoder”
(s. 83). Jag tänker då på två saker, dels på den s.k. Osherdonationen när KI fick
en donation på 50 miljoner kronor från The Bernard Osher Foundation och the
Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Donationen har finansierat Osher
centrum för integrativ medicin som startades år 2005, där alternativa
behandlingsformer skulle utvärderas på ett vetenskapligt sätt, bland annat
healing.7 Jag citerar ur en artikel på NHFs, National Health Federations, sida8:
Resultat från 3 års healing-forskning på råttor, som gjordes på KI under åren
1995-1997, tystades ner och alla papper och data försvann. De stals enligt
professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen. Förutom att alla
healingresultat stals, uppmanades dessutom professor Kerstin Uvnäs-Moberg av
3

Min artikel om boken ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
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Min artikel om boken ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatriPeter_Goetzsche.pdf
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Min artikel om boken ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Piller&profiter.pdf
6
Min artikel om boken ligger på min Boksida - http://www.piahellertz.com/ForskningsfusketRalf%20sundberg.pdf
7
Osher centrum för integrativ medicin - https://ki.se/om-ki/osher-foundations
8
Healing fungerar – skandalös mörkläggning på Karolinska Institutet – 8 dec. 2014 https://www.thenhf.se/healing-fungerar-skandalos-morklaggning-pa-karolinska-institutet/
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en hög chef i KI:s ledning, att lägga ner healing-forskningen. Vem den höga
chefen i KI:s ledning var, som beordrade mörkläggning, ville professor UvnäsMoberg dock inte berätta.

Av den ”vanten bidde det således knappt en tumme”.9 Enligt en artikel i
Läkartidningen nr 22/200710 blev Martin Ingvar som tidigare var professor i
neurofysiologi, år 2007 professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet
och chef för Osher centrum för integrativ medicin. Enligt artikeln skulle han
leda sedan en studie om placeboeffekten vid Osher centrum.
NewsVoice har publicerat flera artiklar omkring dessa oegentligheter. 11
Föreningen Humanism & Kunskap berättar i en artikel på NewsVoice att KI.s
vice rektor Martin Ingvar enligt tidskriften Dagens medicin 2017-04-26 utreds
av en internrevision och ”har tagit timeout från delar av sina uppdrag”.12
Jag kommer också att tänka på Johan Thyberg som var professor i celloch molekylärbiologi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi vid
Karolinska institutet. Jag läste hans bok ”Forskning till Salu - En Granskning av
Karolinska Institutets Dolda Agenda” (2010). Jag citerar ur min egen artikel om
boken:
År 2003 läste han en bok, ”Science in the private interest” (”Vetenskap i det
privatas intresse”) av en amerikansk forskare. Johan Thyberg blev mycket
intresserad och började undersöka hur det stod till på Karolinska. ”Jag blev
förfärad av vad jag upptäckte” berättar han. Insikterna ledde till ett antal kritiska
artiklar samt ett par böcker. Den första, ”Forskningsfusk eller Rättsövergrepp.
Granskning av en Utredning vid Karolinska institutet och Vetenskapsrådet”
(2009) ledde till en granskning och kommentar av Vetenskapsrådet där de
försvarar sitt agerande. Den har jag inte läst. Johan Thyberg drev också frågan
internt på Karolinska men det blev inte uppskattat. Det ledde till ett avtal år 2006
som innebar att Thyberg skulle vara tjänstledig med viss lön fram till pensionen
år 2012.13

Sven Erik nämner bland andra Göteborgsläkaren Erik Enby som fick sin
läkarlegitimation indragen efter en anmälan, trots att han botat hundratals
patienter med allvarlig cancer. Erik Enby berättar själv om sina erfarenheter i sin

”Panik på Karolinska, när healing visar sig fungera” http://www.svaradoktorn.se/427029039/5691923/posting/
10
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6851
11
Ocher Centrum Leaks - https://newsvoice.se/category/sjukvard2/osher-centrum-leaks/
12
KI:s vice rektor Martin Ingvar under intern utredning https://newsvoice.se/2017/04/martin-ingvar-internutreds/
13
Min artikel om boken ligger på min Boksida http://www.piahellertz.com/Forskning_till_salu.pdf
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bok ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen”. 14
Attackerna mot Enby avslöjas också i ett par dokumentärer som filmaren Börje
Peratt gjort, ”Läkaren som vägrade ge upp”15 och ”Sista striden”.16

Erik Enby

Sven Erik nämner flera ”alternativa” läkare och behandlare som
framgångsrikt behandlar cancer och som blir motarbetade, både när det gällde
metoderna och de kosttillskott de använder.
Ett kosttillskott som Sven Erik använder är Kollodialt silver, som verkar ha
många fantastiska egenskaper. Det är ett vatten med minimala nanopartiklar
av silver i. Det har numera blivit förbjudet som kosttillskott men får användas
som en vattendesinfektionsprodukt eftersom den effektivt dödar bakterier,
svampar och virus.17 När man Googlar på Kollodialt silver så är de flesta
inläggen varningar från olika källor kopplade till myndigheter, exempelvis
Livsmedelsverket18 och Läkemedelsverket19, och skeptiker, exempelvis
skeptikerföreningen Vetenskap & Folkbildnings, VoFs, pinsamma beskrivning.20
Men vi är väldigt många som använder silvervattnet sedan flera år utan att vare
sig bli förgiftade eller få blå hud
.
14

Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Erik%20EnbyBlod-Mod-Envishet.pdf
15
Läkaren som vägrade ge upp kan ses på Youtube https://vimeo.com/ondemand/lakarensomvagradegeupp
16
Sista striden har premiär under våren 2020.
17
Se info - https://www.ion-silver.com/produkt/ionosil-elektrokolloidalt-silver/
18
Livsmedelsverket - https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskadeamnen/kolloidalt-silver?AspxAutoDetectCookieSupport=1
19
Läkemedelsverket om Kolloidalt silver - https://lakemedelsverket.se/OVRIGASIDOR/Vanliga-fragor-om-kolloidalt-silver/
20
VoF om Kolloidalt silver - https://www.vof.se/skepdic/kolloidalt-silver/
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”En av biverkningarna
som man kan få av
kolloidalt silver är
argyria. Silver fälls ut i
huden och den blir blå.”
Bild och text är hämtad
från VoFs artikel

Sven Erik Nordin beskriver själv bakgrunden till dessa villfarelser på
”Svara doktorn”.21
I januari 2017 konstaterar Sven Erik att han nu överlevt sin prognos med
tre år, ”inte tack vare, utan trots sjukvårdens insatser” (s. 93). En intressant
iakttagelse är att Sven Erik, trots sin kritik fortsätter att återbesöka sjukhusen.
Ibland är det för nya undersökningar, ibland är det för att få besked från
exempelvis den senaste ultraljudsundersökningen. I mars 2019 berättar han att
han för 20e gången gör återbesök på hemsjukhusets kirurgiska avdelning för att
just få ett besked efter en undersökning (s. 119). Jag skulle ha gett upp för 18
gånger sedan. Tack och lov fortsätter han och han skriver dagbok och låter oss
få veta och inspireras.

År 2019 får Sven Erik Föreningen 2000-Talets Vetenskaps Gnistanpristagare för att han enligt motiveringen:
… har visat ett osedvanligt stort mod till att stå upp för sina upptäckter inom
naturlig hälsa som bland annat har bidragit till att han själv botat sig från cancer
när sjukvården sa att det var omöjligt.
21

Vad är Kolloidalt silver? – Svara doktorn - http://www.svaradoktorn.se/425558358
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Han har outtröttligt spridit information om alternativa hälsometoder genom
sin hemsida och artiklar i tidningar och andra alternativa medier som till exempel
2000-Talets Vetenskap. Sven-Erik har på så sätt räddat liv.
Sven-Erik drar sig inte för att avslöja sjukvårdens bluffmediciner och
behandlingar som ofta gör mer skada än nytta.22

Nu börjar läkarna tvingas erkänna att Sven Eriks värden är bra. Fem år
dessförinnan hade de meddelat att han hade ”en livshotande cancer med
spridning till lymfan, och att min enda chans att överleva mer än några
månader var en mycket omfattande operation med efterföljande cellgiftsbehandling och/eller strålning” (s. 119). När han avböjde detta och istället
övergick till en förändrad kost, så blev han ”idiotförklarad”. Den kirurg som
skulle ha genomfört operationen ringde hem till Sven Erik privat ”(vid två
tillfällen) och talade om för mig att jag inte skulle överleva” (s. 119).

Den helande kosten
Kort sammanfattat handlade Sven Eriks diet av en ”kraftigt kolhydratreducerad
kost med tillägg av en del vitaminer, mineraler och kolloidalt silver, samt bittra
aprikoskärnor, gurkmeja och andra kända anticancerprodukter” (s. 119). Sven
Erik har särskilda kapitel där han ingående beskriver sin kosthållning och
motiverar den ingående.
Han berättar också att han och hans hustru började använda LCHF, Low
Carb High Fat, det vill säga lite kolhydrater med en högre andel fett, som
läkaren Annika Dahlqvist introducerat, och som hon utsattes för karaktärsmördande bemötande och mediala drev för.23 Dieten var raka motsatsen till den
diet som tidigare rekommenderats av ”dietspecialister” och myndigheter.
Numera verkar dock även skolmedicinen har tvingats acceptera, eftersom dessa
kostråd hjälper diabetiker och överviktiga med flera.

22
23

Gnistanpristagare 2019 - http://www.2000tv.se/artiklar/?id=952
Annika Dahlqvists LCHF-blogg - https://annikadahlqvist.com/
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”Spontan remission”
Skolmedicinens läkare fick problem med att förklara Sven Eriks tillfrisknande.
Han beskriver två strategier som läkare då tar till, dels att patienten blivit feldiagnostiserad, men Sven Erik hade via journaler m.m. bevis på läkarnas
diagnos av honom. Den andra strategin kallas ”spontan remission”. Jag var
tvungen att Googla. Wikipedia skriver: ”Remission är en medicinsk diagnostisk
term för tillstånd vid kroniska sjukdomar när symtomen delvis avtagit eller
tillfälligtvis helt försvunnit.”
Sven Erik skriver: ”Men – om du ändå skulle välja ’spontan remission’
som förklaring, så har du ett annat problem. För i så fall kan jag berätta att vi i
mina hemtrakter har en begynnande epidemi av spontan remission! En aning
märkligt, eller hur?” (s. 134). Sen berättar han om några fall i sina hemtrakter
som hade fått cancer och som använde hans metod och tillfrisknade.

Orsaker till cancer
Sven Erik går ingående in på vad cancer är, skillnaderna mellan normala celler
och cancerceller med mera. Han nämner olika orsaker till cancer. Han refererar
till en forskare jag inte kände till tidigare, Otto Warburg (1883-1970), en tysk
läkare som tilldelades Nobelpriset i medicin år 1931. Han menade att cancer är
en metabolisk sjukdom. Åter tar jag hjälp av Wikipedia för en kort och enkel
definition: ”Metabolism, även kallat ämnesomsättning, är ett sammanfattande
namn på de processer där näringsämnen och läkemedel tas upp, omvandlas,
bryts ner i kroppen, omsätts till energi och/eller avlägsnas ur kroppen”.

”Ingen
sjukdom,
inklusive
cancer, kan
existera i en
basisk miljö.”

Jag har Lars Berns bok ”Den metabola pandemin” (2019) stående i min
”att-läsa-hylla”.24 Lars Bern, som är teknologie doktor, författare och samhällsdebattör, bland annat på sin blogg Anthropocene25 och på SwebbTV, fick cancer
och började forska på samma sätt som Sven Erik Nordin. På sin blogg har han
24

Lars Bern presenterar sin bok "Den metabola pandemin" https://www.youtube.com/watch?v=KP5KMrxA0SE.
25
https://anthropocene.live/
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många artiklar i ämnet. Han har också valt att förmedla sina insikter både i
boken och via föreläsningar och intervjuer.
Både Sven Erik och Lars Bern har på samma sätt som Otto Warburg
kommit fram till att cancer är en metabol sjukdom, i motsättning till skolmedicinens cancerforskare som hävdar att det handlar om genetiska förändringar,
d.v.s. ”att det är själva tumören som är cancern” (s. 151). Sven Erik går
ingående in på hur celler fungerar. Jag överlåter till läsaren att studera Sven
Eriks förklaringar.
Sven Erik skriver bland annat att ”en teori, som verkar alltmer sannolik”,
är också den att ”cancer förorsakas av mikrober (bakterier, virus, svamp etc.)”
(155). Här refererar han till den tidigare nämnde läkaren Erik Enby, som genom
sin mångåriga forskning funnit att ”cancer och andra kroniska sjukdomar har
någon form av mikrober som förökar sig och lever i vävnader, blod och andra
kroppsvätskor”(s. 155). Jag vill varmt rekommendera Erik Enbys bok om sin
forskning och hur han utsattes för kränkningar och karaktärsmord på grund av
sin, i skolmedicinens ögon, kontroversiella behandling, ”Blod, Mod och
Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen”.26 Erik Enby fråntogs, som
nämnts ovan, sin läkarlegitimation. Han har på senare år fått stöd av den
italienske läkaren Tullio Simoncini, som också funnit att cancer är en svamp.
Även han fråntogs sin legitimation ”efter att framgångsrikt ha behandlat
cancerpatienter genom att injicera bikarbonatlösning direkt i tumörerna” (s.
156). Med tanke på dr Warburgs forskning och slutsatser att cancer inte kan
existera i en basisk miljö så blir Simoncinis behandling med den basiska
bikarbonaten logisk.27 Även Simoncini har skrivit en bok, ”Cancer is a Fungus A Revolution in Tumor Therapy” – (Cancer är en svamp – En revolution i
tumörterapi).

Tullio Simoncini
26

Min artikel om boken finns på min Boksida - http://www.piahellertz.com/Erik%20EnbyBlod-Mod-Envishet.pdf
27
Basa med bikarbonat – Dr Sanna Ehdin – 22 dec. 2017 - https://ehdin.com/basa-medbikarbonat/
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Sven Erik konstaterar att om man vill utrota cancern så måste man
”behandla hela ’landskapet’ (det vill säga hela kroppen)” (s. 157). Då gäller det
att ge kroppen tillräckligt med näring, d.v.s. vitaminer, mineraler, spårämnen,
anticancermedel (ex gurkmeja, ingefära, kolloidalt silver m.m.).
I ett kapitel går författaren mycket ingående in på alternativa botemedel, av
vilka jag inte hört talas om de flesta. Han har verkligen skaffat sig mycket djupa
kunskaper omkring olika livsmedels innehåll och funktion. Jag är imponerad.
Han nämner i förbigående att en ändrad kost till och med kan ha effekt på
ADHD-symtom. Något liknande hörde jag för många år sedan när den makrobiotiske naturläkaren Steven Acuff berättade om hur kosten till och med kunde
påverka neuropsykiatriska symtom som ADHD, Asberger och liknande. Idag får
tusentals barn med ADHD-symtom istället mediciner som kan påverka deras
hjärnor och hjärtan negativt.28

Medicinhistoria
Ett mycket spännande kapitel i Sven Eriks bok heter ”Kort medicinhistoria”.
När jag läste det kände jag att denna bok borde vara en självklar kurslitteratur i
läkar- och andra sjukvårdsutbildningar, men även i utbildningar för vård- och
omsorgspersonal. Han berättar exempelvis hur dagens läkare får lära sig att den
enda lösningen på hälsoproblem är ”farmaceutiska produkter (’medicin’)” och
skriver:
Att dessa produkter idag är orsak till minst ½ av samtliga dödsfall i vårt land, och
att man genom sin inställning effektivt hindrar framgångsrik alternativ
behandling av till exempel sjukdomar som diabetes och cancer är en ofattbar
tragedi – men en mycket lönsam sådan för de stora läkemedelsföretagen” (s.
203).

Medicinjournalisten Ingemar Ljungqvist, som tidigare var chefredaktör för
tidskriften 2000-Talets Vetenskap skrev i en recension av docent Ralf
Sundbergs bok ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” ett konstaterande som jag sedan dess ofta citerat:
En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en
välkommen marknad och vinstgenerator för deras läkemedel.

Jag vill göra en parentes. För en tid sedan hittade jag en artikel med
rubriken ”The Disappearance of CURE from Modern Medicine” 29 - Ordet
”bota” har försvunnit i medicinsk litteratur. Tracy Kolenchuk skriver på
WakeUp World enligt min översättning:
28

Se exempelvis - https://kurera.se/adhd-medicin-paverkar-utvecklingen-av-barns-hjarnor/
och https://kurera.se/adhd-lakemedel-kan-rubba-hjartrytmen/
29
The Disappearance of CURE from Modern Medicine – 21 juli 2019 http://healthicine.org/wordpress/disappearance-cure/
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Botar läkemedel? Kan läkemedel bota? Nyligen rapporterade jag att Websters
New World Medical Dictionary inte innehåller orden ’bota’ (cure), ’botade’,
’botemedel’ eller ’obotliga’. Jag trodde det var ett undantag. Jag hade fel. Det är
inte ett undantag, det är regeln”.
Han fortsätter: ”Jag har gjort en del ytterligare kontroller. Orden ’bota’ och
’obotliga’ förekommer inte i Oxford Concise Medical Dictionary, nionde
upplagan, 2015. De visas inte i The Bantam Medical Dictionary, sjätte upplagan,
2009. ’Cure’ visas inte i Barrons Dictionary of Medical Villkor, sjätte upplagan,
2013, även om ’obotlig’ definieras som "när ett botemedel inte finns inom sfären
av känd medicinsk praxis". Medical Terminology for Dummies, Second Edition,
innehåller inte heller ordet ’bota’.
Vidare definieras inte ’bota’ och finns inte heller i index för de flesta, om inte
alla stora medicinska referenser, inklusive: Merck’s Manual of Diagnosis and
Therapy, Harrison’s Guide to Internal Medicine, and Lange’s Current Medical
Diagnosis and Treatment. In consistent fashion the DSM 5, the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders does not contain the word “cure” in the
index. ‘Bota’ har inte definierats för psykisk sjukdom.”30

Jag minns att jag blev enormt förvånad. Ska inte skolmedicinen arbeta för att
bota?
I slutet av boken kommer Sven Erik in på vaccinationer. Det är ju en av
läkemedelsindustrins största ”kassakossor”. Vaccin som innehåller aluminium,
kvicksilver, formaldehyd med mera sprutas direkt in i små barns – och vuxnas –
kroppar och påverkar oss. Kritiken mot vaccinerna och dess skadliga effekter
har blivit alltmer omfattande under senare år ju fler skadliga verkningar som
avslöjats. En skandal var Pandemrix-vaccinet mot svininfluensan åren 20092010 som gav massor av unga flickor Narkolepsi, som är en neurologisk
sjukdom som innebär att funktionen som styr vakenhet och sömn är skadad. De
drabbade kunde somna när som helst.
Linda Karlström startade informationssidan Vaccin & Biverkningar när
hennes äldsta barn drabbades av en vaccinskada. 31 Där publicerar hon forskning
30

Läs gärna fortsättningen på artikeln på WakeUp World “The Disappearance of the Word “CURE” from Modern Medicine”
https://wakeup-world.com/2016/08/30/the-disappearance-of-the-word-cure-from-modernmedicine/?utm_campaign=Wake+Up+World+eNewsletter&utm_content=Latest+Headlines+inc.+The+Disappearance+of+the+Word+%E2%
80%9CCURE%E2%80%9D+from+Modern+Medicine&utm_medium=email&utm_source=g
etresponse
31
http://vaccin.me/redaktion/ - Ett exempel på en artikel är ”Regeringsexpert: Vaccin kan
orsaka autism och hjärnskador hos vissa barn” - 9 jan. 2019 http://vaccin.me/2019/01/09/regeringsexpert-vaccin-orsaka-autism/
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och information om vacciner och dess biverkningar.
Trots all kunskap som nu kommer fram så driver vissa politiker och
”experter” kravet på tvångsvaccinering för alla, i synnerhet barn. Nu senast var
det ett par moderata politiker som tog upp en motion om detta i Riksdagen.32 Det
är lätt att bli förtvivlad.
En gigant i sammanhanget är mångmiljonären Bill Gates, som enligt
många kritiska källor driver en eugenetisk agenda. Han tillhör dem som menar
att världen är överbefolkad och att en befolkningsreducering är nödvändig, en
agenda som drivs av världens maktelit. Men det är temat för en annan artikel.
Bill Gates officiella förklaring till sin vaccinpropaganda är att han vill rädda
mänskligheten. År 2014 stod han inför hotet om rättegång i Indien eftersom han
låtit experimentera med att testa vacciner på infödda barn. Global Research
skriver:
Även om bedrägerier och korruption avslöjas nästan dagligen i vaccinindustrin,
fortsätter de amerikanska mainstreammedierna att i stort sett ignorera sådana
berättelser. Utanför USA börjar emellertid vaccinimperierna att sönderfalla, och
engelska versioner av nyheterna i mainstream-medier finns tillgängliga via
Internet. Ett sådant land är Indien, där Bill & Melinda Gates Foundation och
deras vaccinimperium har hamnat i skottgluggen, inklusive en väntande
rättegång som för närvarande utreds av Indiens högsta domstol.33

Hur det sen gått med det vet jag inte. Det gick rykten om att Bill & Melinda
Gates Foundation skulle sparkas ut ur Indien, men det verkar inte ha skett.34

32

https://www.thenhf.se/tvangsvaccinering-pa-gang-i-riksdagen-ar-2020/
Bill Gates Faces Trial in India for Illegally Testing Tribal Children with Vaccines – 14
okt. 2014 - https://www.globalresearch.ca/bill-gates-faces-trial-in-india-for-illegallytesting-tribal-children-with-vaccines/5407864
34 No! India has not closed the Bill & Melinda Gates Foundation - https://www.haasia.com/no-india-has-not-closed-the-bill-melinda-gates-foundation/
33
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Tillbaka till Sven Erik Nordin och hans bok.

Kognitiv dissonans
Bokens sista kapitel tar upp det intressanta psykologiska fenomenet ”kognitiv
dissonans”. Sven Erik menar att denna psykologiska funktion ”sedan
århundraden sannolikt tar livet av fler människor än alla krig och farsoter
tillsammans. Fenomenet är nämligen föga känt, åtminstone inte beaktad – ens
bland företrädare för den beteendevetenskap där det hör hemma” (s. 220).
Han menar att det är intimt förknippat med begrepp som ”tradition”,
”kultur”, ”världsbild” och en benägenhet att behålla ”status quo”.
För en tid sedan lyssnade jag på en intervju som den danske intervjuaren
Lucas Alexander gör på sin Youtubekanal ”Age of Truth” med partiledaren för
det danska partiet JFK21,35 Mats Palsvig.36 I intervjun frågade Lucas Alexander
vad Mads tyckte var det allra största problemet i världen idag. Svaret
överraskade mig: ”Kognitiv dissonans”. Det är det obehag man känner när man
plötsligt står inför motstridiga uppgifter och helt nya tankar som inte stämmer
med den egna världsbilden. Det är då den som förmedlar dessa nya tankar får
epitet som ”konspirationsteoretiker”, ”klimatförnekare”, ”rasist” med mera.
Mads Palsvig förklarade fenomenet med att beskriva processen:
Steg 1: Förnekelse – ”det där tror jag inte på”. ”så där kan det inte vara” osv.
Steg 2: Om man börjar ana att det ligger något i det, så blir man arg, förbannad…
Steg 3: Man börjar förhandla. Jag antar att han menar att de två världsbilderna nu
måste mötas och förhandling mellan dem måste ske.
Steg 4: Wow, man har börjat inse att det nya kanske är sant…
Steg 5: Man vet nu att det nya är Sanningen. Man accepterar…

Denna process är ofta plågsam, till och med fysiskt smärtsam ibland. Fråga mig
– jag har gått igenom den flera gånger.
Sven Erik kopplar detta till de läkare som har lång utbildning och sen
många års erfarenhet av den skolmedicinska världsbilden. Det är inte lätt att
öppna ögon och öron för ett helt nytt tänkande, i synnerhet inte som
myndigheter och industri förlöjligar och karaktärsmördar, ja till och med faktiskt
mördar dem som tänker annorlunda. I USA berättar en källa att 15 naturläkare

När kommer det danska partiet JFK21 till Sverige? – 30 jan. 2019 – JFK lär stå för Jorden,
Frihet och Kunskap. 21 lär stå för Agenda 21, numera Agenda 2030 https://caerulis.wordpress.com/2019/01/30/nar-kommer-det-danska-partiet-jfk21-till-sverige/
36
De är båda danskar men pratar en lättförståelig engelska: MADS PALSVIG ~ "Banksters vs.
Slaves & 5G Depopulation Agenda" [Age Of Truth TV] [HD] https://www.youtube.com/watch?v=CjWhYOqoPUc
35
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som bland annat forskat om och behandlat cancer med alternativa metoder har
försvunnit eller hittats döda.37 Jag har ett favoritordstäv:
Dagens experter är morgondagens noviser och morgondagen har redan kommit.

Men det är inte bara läkarna som är fängslade i kognitiv dissonans, även
patienterna. Sven Erik Nordin skriver: ”… jag blir ännu mer förfärad när jag
tvingas inse att det är precis vad nästan alla andra patienter gör. De litar på
sina läkare och låter sig misshandlas – ofta till döds” (s. 85). Han skriver också:
”Jag tänker hela tiden på de stackars cancerpatienter som varje dag dör – ofta
på ett extremt plågsamt sätt – utan att ens få höra att det finns alternativa, enkla
och smärtfria behandlingar som är effektiva. Att läkarna är totalt ointresserade
av att lära sig något utanför skolmedicinens snäva ramar är minst sagt
upprörande” (s. 99). Jag håller med och blir själv djupt sorgsen över detta. Jag
hoppas att Sven Erik Nordins bok ska bidra till en förändring, ett paradigmskifte
inom vård och omsorg. Att den är med och bidrar till att ”sjukhusen” så
småningom istället blir ”friskhus” eller nåt liknande, och att läkarna väljer att
bli handledare för att vägleda och stödja patienternas egen behandling. Det blir
då dags att byta ut begreppet patient. Patient på engelska, ”patient”, betyder ju
tålmodig. Ibland kallas patienterna för klienter, ett begrepp som kommer från
latins ”cliens”, som betyder lydig, beroende, hörsam. Vi vill inte ha lydiga,
tålmodiga hjälpsökande utan krävande, nyfikna, kunskapstörstande personer
som vill ha stöd och vägledning.
Paradigmskiftet kräver en totalt förändrad syn på det mesta när det gäller
sjukdomar, helande och läkande. Sven Erik Nordin är bland dem som med sin
bok bidragit till detta paradigmskifte, liksom Erik Enby, Lars Bern, Linda
Karlström och många fler.

Who is KILLING THE HEALERS and Why? http://www.thrivemovement.com/who-killing-healers-and-why
Breaking: 77th Holistic Doctor Shot Dead In Her AZ Home With Her Entire Family – 12 nov.
2017 - https://www.collective-evolution.com/2017/11/12/breaking-77th-holistic-doctor-shotdead-in-her-az-home-with-her-entire-family/
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