
Torsdag 16/5 

18.30–20.30 

 Från ett liv som elallergisk 

åter till ett normalt liv 

Kerstin Sundström berättar om sin väg tillbaka från elallergi! 

Kerstin ramlade ihop en morgon i oktober 1997 efter en period av enorm trötthet och 
flera besök på sjukhus, där de inte hittade några fel på henne. Hon hade stark yrsel 
och huvudet var så tungt att det var svårt att orka hålla upp det. 

Efter fem månader i sängläge förstod Kerstin själv att det kanske var 
elöverkänslighet eftersom det gjorde ont i huvudet och örat när hon talade i telefon. 
"Men inte kan jag tillhöra dem", tänkte Kerstin. Hon flyttade snabbt till stugan på 
landet. Maten blev oerhört viktig och all föda "testades". 

Kerstin började äta basiskt kalk och övriga mineraler samt rensade ut tungmetaller 
med hjälp av örter. Tillsammans med meditation gav detta långsamt positivt resultat. 

Kerstin läste under den här tiden mängder av litteratur inom skolmedicin och 
alternativmedicin och praktiserade på sig själv. Hon lever nu ett helt vanligt liv med 
både dator och mobiltelefon, men är mer kunnig i vad man skall akta sig för i 
samhället. 

Under föredraget används inga elapparater. Om vi behöver en ljuskälla så blir det 
stearinljus.  

Inga mobiltelefoner! 

Plats: Havregatan 10. Stockohlm 

Pris: 250 kr, medlem 190 kr. Fika ingår. 

Anmälan senast måndag 6 maj till Carina Lingman, 073-980 79 33 eller carina@lotus.st  

             
Varmt välkommen till en föreläsning som kan förändra ditt liv!   
 NBV och Vitalklubben Fyrklövern arrangerar detta föredrag i samverkan. 
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