
Så hvorfor ble akkurat jeg el-følsom, hvorfor meg? Og 

hvordan lærte jeg å leve med det? 

Det var slik at jeg trente svært mye, nærmest som en 

toppidrettsutøver, og min underhudsfettprosent var svært lav, som 

tidligere sagt var min kondisjon alltid på det beste rett før jeg ble syk, 

noe som ga meg et meget høyt oksygenopptak på dette tidspunktet. 

Noen år tidligere hadde jeg vært rammet av salmonella som sikkert 

også var lite gunstig i forhold til underhudsfettet, mineraler og 

vitaminer. I tillegg var mitt kosthold preget av mat med høyt innhold 

av karbohydrater (syreholdig) for å yte mer på trening og i 

konkurranser.  

 

Boken Stråling og Helse (Thormod Henriksen, 2008), en bok som 

universitet i Oslo har lagt ut på nettet
1
, er spesielt spennende for oss 

som er rammet av el-følsomhet. 

  

Hvis dere leser kapitel 12.5.2 vil dere kunne lese om oksygeneffekten, 

det at celler som er mer oksygenrike også er mer utsatt for skadelig 

stråling. Det kan bety at kreative og 

oksygenrike mennesker fort kan bli mer utsatt 

for skadevirkninger av strålingen, og dermed 

bli utsatt for fenomenet el-følsomhet 

hyppigere enn andre.  

Det var tydeligvis høye felt av magnetisme 

rundt meg, både på jobb, hjemme og i bilen 

min, derfor kan jeg støtte meg til Nikola Tesla 

sin forklaring om at magnetismen i jern kan 

slå seg av og på i forhold til energi eller 

magnetfelt. Det kunne virke som jeg var utsatt 

for ferromagnetisme. Jernet i blodet mitt 

kunne virke svært magnetisk og elektrisk til 
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tider på grunn av sterke magnetfelt og en diett med for høyt innhold 

av karbohydrater (fører til syreholdig blod). Med for lite underhudsfett 

har det blitt for mye energi og for lite isolasjon mot utvendig 

kommunikasjon av stråling noe som kan ha gjort meg magnetisk for 

alle typer stråling. 

I tillegg hadde det også blitt installert 

smartmåler i fritidshuset mitt i Sverige i 2010, 

noe som muligens hadde vært den utløsende 

faktoren. Dette virker som om det er den mest 

riktige forklaringen da flere andre nå forteller 

om tilsvarende opplevelser her i landet, etter å 

ha fått smartmåler montert i sin bolig. 

Les historier om folk som har blitt syke:  

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/ 

 

Denne smartmåleren fikk jeg fjernet da 

energiselskapet Vattenfall innrømmet at det var flere som reagerte 

slik som meg, og at i Sverige var det konkurranse om kundene slik at 

kundene hadde alltid rett. Tilbake fikk jeg da en helt vanlig analog 

måler. 

Nå var det slik at jeg forsto sammenhengen, at jeg hadde blitt el-

følsom, og at jeg kunne beskytte meg med forskjellige klær. Det viste 

seg at litt tykt stoff av 

neopren og tøy av polyamid 

var det beste for å skjerme 

meg mot den ubehagelige 

strålingen rundt meg. I et 

intervju høsten 2018 fortalte 

jeg i VG hvordan neopren 

kan skjerme mot 

elektromagnetisk stråling 

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/


foran datamaskiner. Det er viktig å dekke skjoldbruskkjertlen mot 

stråling. Dette er altså svært viktig siden da det ellers kan utløses 

mange forskjellige plager, dårlig forbrenning eller fordøyelse.  

Neopren finnes i alle typer og fasonger, og har du et sted på kroppen 

som dunker eller verker, kanskje spesielt i nærheten av et 

elektromagnetisk felt ville jeg forsøkt å dekke dette stedet på kroppen 

med litt tykk neopren og fulgt med på hva som skjer. 

 

I tillegg reduserte jeg feltene ved å bytte ut alt det elektriske i hjemmet 

mitt. Det ble altså byttet ut PN ledninger med PR kabler som var 

helskjermet. PN ledninger som går fra takpunkter og ut til 

stikkontakter og brytere kan lage store uheldige elektriske felt i 

rommene.  

Dette kan medføre helseplager som nærmest sniker seg inn på deg 

over tid. Det kan være svært vanskelig å sove da dette kan gi en uro 

eller vondter i kroppen.  



Det virker også som at aldringen påskyndes i slike elektromagnetiske 

felt, og man kan bli skallet eller tidlig gråhåret. 

For at strålingen skulle bli minimal i huset ellers byttet jeg ut vanlige 

brytere mot topolede brytere. Disse topolede bryterne gjør det slik at 

strømmen stopper ved denne bryteren og man slipper unna et stort 

elektromagnetisk felt som står og “stanger” ved uttakspunktet i en 

lampe eller i et eller annet elektrisk apparat.  

Å få det elektromagnetiske feltet så lavt som mulig er spesielt viktig 

rundt sin soveplass, da det er der man skal restituere seg etter dagens 

mas og kjas. Det er derfor svært viktig å redusere elektromagnetisk 

stress til et minimum.  

Så ble det satt ned ekstra jordspyd og koblet til ekstra jording på flere 

apparater og annet utstyr.  

Til forståelse av de 

forskjellige 

elektromagnetiske feltene ble 

det brukt ulike måleapparater. 

Disse måleapparatene 

oversetter virkelig “latin til 

norsk” og gir stor forståelse 

for at mikrobølger, 

magnetisme og elektrisitet 

kan gi store helseplager. 

All amalgam i tennene ble plukket ut i bytte med forskjellige ikke-

metalliske fyllinger
2
, og algemedisinen Chlorella ble spist til den store 

gullmedaljen for å rense ut tungmetaller fra kroppen. Samtidig økte 

jeg saltinntaket og tok fotbad med mye salt i vannet noe som virket 

beroligende og avslappende. I tillegg begynte jeg med å innta en 

zinktablett hver dag for å forsøke skjerme jernet i kroppen fra å bli 

antenne for mer stråling, benyttet også sinksalve der det trengtes. 
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Jeg endret så kostholdet til flere og mere naturlige og økologisk 

matvarer, og unngikk raffinert sukker da det tydeligvis gjorde meg 

ekstremt el-følsom. Poteter og forskjellige salat og ulike kåltyper viste 

seg å dempe plagene som oppsto etter å ha blitt utsatt for stråling. 

Olivenolje virket å være gunstig som skjerming mot stråling fra 

innsiden av kroppen.  

Mot dette sterke magnetfeltet som var inne i mitt eget hus, benyttet jeg 

meg av et slags mot-magnetfelt. Det var en magnetmadrass av merket 

Nikken som gjorde at jeg igjen kunne sove godt om natten. Alt dette 

og godt med luft når jeg sov medførte at jeg fikk en bedre helse. 

På toppen av dette begynte jeg med 1/2 teskje natron hver morgen i 3 

uker for så å ha en uke fri. Dette gjorde kroppen mer basisk i forhold 

til tidligere, og vondtene i kroppen 

forsvant etter hvert.  

Jeg kokte alt vann som skulle 

brukes i maten. Når det gjaldt 

drikkevannet tilsatte jeg noen 

dråper sitron, ellers var det ikke 

mulig å drikke vannet uten å få 

vondt i magen. Sommeren 2018 

begynte jeg å kjøpe Imsdal vann 

på butikken. For meg var det 

tydeligvis spesielt viktig å ha sunt 

og rent vann etter å ha trent.   

Allikevel var jeg el-følsom, men ikke slik som tidligere, nå forsto jeg 

at jeg måtte forlate steder hvor det var mye stråling dersom det ble for 

voldsomt, og plutselig var jeg like frisk som tidligere. 

Nå kan jeg sove hele natten og være helt uthvilt etter 6/7 timer, før var 

jeg alltid sliten når jeg våknet. Jeg har altså gjort en mengde tiltak for 

å få ned den unødvendige strålingen i mine omgivelser og det har 

hjulpet meg betraktelig.  



Jeg er i dag friskere enn de fleste på min alder, men også mer i form 

enn de som er mange år yngre enn meg, men av og til kan jeg være 

uheldig å bli slått ut av stråling, dette kan skje noen 

ganger i måneden, og da må jeg ta det med ro 

en dag eller to. 

Samtidig som jeg fullfører denne boken 

holder jeg på med den siste i trilogien Uten 

en Tråd. Den boken skal dreie seg om hvor 

frisk du egentlig kan bli. Det er et ønske fra 

min side at denne boken blir gitt ut i 2020.  

Mange er opptatt av å være friske, men hva 

er egentlig frisk?  

I mitt liv har jeg alltid drivet med sport og 

idrett, og vært sunn på så mange måter. 

Derfor var det større fallhøyde da jeg ble syk av 

strøm og stråling. Sånn skal det ikke være, tenkte jeg, dette var helt 

enkelt for jævlig.  

Dette måtte det gjøres noe med, så derfor ønsker jeg å finne ut, hvor 

frisk er det egentlig mulig å bli? 

Det er viktig å forstå at stress, uansett hvilken type stress, så skaper 

det ubalanse i kroppen. Ubalanse fører så til vondter og ulike 

sykdommer. Unngå derfor alle typer stress, også elektrostress! 

Det er altså svært viktig å kunne kontrollere sin egen spenning og 

energi for ikke å bli en slags antenne for all slags menneskeskapt og 

helsefarlig elektromagnetiske stråling. Samtidig ser det ut til å være 

bra å skjerme kropp og hode på forskjellig vis når strålingsnivået blir 

for høyt, og da virker bruk av neopren å være en gunstig metode.  
 


