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ALLA POSTER, ALLMÄNT, DET PLANERADE SLAVERIET, DIVERSE, ILLUSIONSJURIDIK

KALLA FAKTA SÖKER ”PROBLEM” I
SVERIGE FÖR PROGRAM
SEPTEMBER 20, 2015

Med hänvisning till Kalla Faktas
efterlysning av ämnen till sitt program har
jag mejlat in mitt förslag och intresse att
fullt transparent ställa upp för att visa vad
som sker ute i den riktiga världen:
”Stella Just
7:34 AM (9 minutes ago)
to kalla.fakta
Hej!
Jag skriver till er med anledning av de maktmissbruk och övergrepp jag utsatts för av
socialtjänsten, både i Nyköping och Gotland.
Ni skriver på facebook att ni söker människor som vill berätta om sina upplevelser om dessa
oredligheter och nu har ni en VERKLIG chans att gräva och exponera och upplysa om vad som
faktiskt sker genom min egen berättelse.
Jag handahåller dokument, inspelningar etc som styrker det jag påstår och kan även påvisa brott.
Polisanmälningar för åtal 5nns även både hos Nyköping och Gotland.
Jag är villig att ställa upp på en intervju om ni är intresserade, fullt öppet i dagsljuset!
Nu har ni verkligen en möjlighet att visa folket att ni är en oberoende media inte köpt av någon
maktelit!
Vi står i en samhällsförändring där människorna i rask takt börjar vakna upp och se lögnen för vad
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den är, dvs att Sverige är en monetär entitet som främjar endast sig själv på bekostnad av folket.
Vi, folket, de sanna uppdragsgivarna, får inte längre det vi är berättigade till ur de
samhällstjänster som ska vara för oss, särskilt inte om vi väljer att använda vår rätt till att vara
fria människor – direkt ur regeringsformen.
Det förhåller sig nämligen så att dessa entiteter tex socialtjänsten inte kan näringsidka när vi är
fria och de gör allt för att påtvinga ”personen” för att kunna tjäna en hacka, tom med på en
nödställd som begär mat för dagen med en summa enligt norm av 50 kr!
Ni kan läsa lite om detta på min blogg som jag bifogar länk till nedan och sedan är det bara att
höra av sig!
Med värme,
En;
allmänt kallad Stella.
I mänsklig kärlek för var och ens rätt.
http://www.transparentabrev.net/”
NI SOM ANSER ATT DETTA BÖR TAS UPP I MEDIA TEX KALLA FAKTA KAN STÖDA
MIG GENOM ATT MEJLA KALLA FAKTA OCH BE DEM TA UPP MITT
FÖRSLAG:kalla.fakta@tv4.se
Hoppas självfallet att ni kära läsare ställer upp för alla En…
Intressant är även den dynamiska förändringen i samhället och då även bland juridiskt
kunniga och just nu 5nns en artikel om den rådande bristen hos socialtjänsten med
rubriken ”Då får socialsekreterarnas makt och bristande kunskap om reglerna
katastrofala följder” i Dagens Juridik. http://www.dagensjuridik.se/2015/09/da-farsocialsekreterarnas-makt-och-bristande-kunskap-om-reglerna-katastrofala-foljder
Kommentartråden är väldigt upplysande och en annan medmänniska som bevittnat dessa
grova brister med sina konsekvenser skriver följande:
”Henry lör, 2015-09-19 02:52
Tack Pär,
NKMR känner väl till problematiken och jag är tacksam för det ökande (Väl långsamt dock) antal
medlemmar inom advokatsamfundets tar saker mer allvarligt med grundlagen och uhr
(Orginalet). Även KU anmält beredningen med utbildningsformers grund i sin helhet av offentliga
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anställda (Privat eller sk. allmän). Sektorer är ändå en del av en form av helhet, kakbit om jag får
påtala det så.
RF har ingen plats i en sk. myndighetsutövande idag, kompetensen är alldeles för låg…
Beskriver ”sk”, för en kan inte ha två herrar, folkets rätt och mammon… Kort och gott.
Inom den sk. Socionom utbildningen sägs det det skall 5nnas 15p/term av sån utbildning, men jag
kan lova med min erfarenhet väldigt få kan ens förnimma en endaste artikel, Fest har aldrig sett
ett jag presenterat det för… Sen att beakta RF (Som ex kap 2 §19) är som du tolkas ”galen”… I
Socs aspekt gärna i tre steg från tex… 1. Gissning (aktanteckning mF), 2. antaganden (Sedd i
utredningsförväntan av aktbilagan), 3. Fakta/ utredning (utdrag som bara byter rugrik till
utredning, igen) för tex domstol. (Rest my case, se tidigare inlägg). Detta Inkl. Diagnoser dom inte
har sakknunnighet för. Sett detta så många gånger att du inte kan tro det.
Allt som handhas av Socialtjänsten och förvaltningar idag, kommer du se handlar allt mer om att
hålla om kassan… Där är inget liv något värt, utan inträkter…
Upplever det är en tyst mur om RF och de uhr (Universal Human Rights, un.org), oavsätt sk
myndighetsutövanden under monetär sk dikratur för siffror från ekonomiavdelningen… Hoppas
ni läste Aftonbladets utredning av Rikspolismynd… Med ”Pinjakten”? Sen 1/1 heter dom
Polismyndigheten… ”Pinjakten” handlar om ekonomiska mål för uppnå mål för anslag mm. i en
tillväxt-beroende organisation för ekonomisk ställning. Dock hände långt mycket mer än så vid
årsskiftet…
Folket vs Staten är på väg igen, om vi samtliga på båda sidor inte tar reson, så tyder Historian…
”Socialen har begått 74 lagbrott – bara i år”
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2015/09/17/socialen-har-begatt-74-la…
-Markant underdrift, om du frågar mig…
”Stå upp för allas lika värde – grundlagen kräver det”
http://www.dn.se/debatt/sta-upp-for-allas-lika-varde-grundlagen-kraver-det/”
Mänskliga Rättigheter är grundläggande för ett friskt samhälle och på regeringens
hemsida för mänskliga rättigheter uppmanas vi att bidra med att informera runtom om
just dessa födslorätter.
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”Det är även viktigt att se till sin egen vardag, i skolan, i hemmet eller på arbetet – hur kan man
som individ bidra till att mänskliga rättigheter inte kränks? En vanlig kränkning i vardagen är till
exempel diskriminering av minoriteter, människor med utländsk härkomst, funktionsnedsatta,
homosexuella med Fera. Det kanske skulle vara bra med en utbildning eller temadag på din skola
eller arbetsplats om mänskliga rättigheter?” http://www.manskligarattigheter.se/sv/fragorsvar/las-mer-ovrigt
Kan detta vara en instans att begära överlevnadsmedel ifrån nu när mina rättigheter
kränkts och jag vägras rätten till liv!?????
In Love, Always,
Stella

ALLA POSTER, ALLMÄNT, DET PLANERADE SLAVERIET, DIVERSE, ILLUSIONSJURIDIK

SOCIALTJÄNSTEN GOTLAND SAKNAR
BUDGETFÖR INTERNFLYKTINGAR?
SEPTEMBER 19, 2015

Den frågan har jag ställt på Region Gotlands
Facebooksida och väntar med spänning på
svar!
Som följd av veckans händelser och
handläggningen av min NÖD hos
Socialtjänsten Visby och Nyköping samt
VÄGRAN ATT HANDLÄGGA MIN BEGÄRAN I NÖD står jag i dag nummer 3 helt utan
matpengar!
Socialtjänsten Nyköping:
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Lina Svensson
Ali Abdullahi
Helena Persson
Ann Malmström
Socialtjänsten Visby – Gotland
Malin Snöbom
Marie Larsson
Maria Blomdahl
Mari Bergström
Hej Alla!
Hoppas fredagsmyset var tillfredställande! Om inte kan jag som PANK INTERNFLYKTING
UTAN MAT bjuda på lite Lördagsgodis här.
Jag harfortfarande inte blivit hjälpt i min nöd trots att jag begärt detta sedan 3 dagar
tillbaka.
Två kommuner kastar av sig ansvaret för en summa gällande 400 kronor (50 kr per dag) för
matpengar.
Jag har blivit erbjuden en båtbiljett av vistelsekommunen för ”hemresa” trots att jag
informerat att det inte Cnns något hem i Nyköpings Kommun längre och att jag är hemlös
där som här på Gotland vart jag ändå kommer att stanna och leva i framöver.
Hemresan som erbjöds var på en summa av 500 kronor plus en dags matpengar vilket inte
hade tagit mig till den gamla hemkommunen ändå då färjan går till Nynäshamn.
Socialtjänsten ansåg att jag skulle dumpas av på fastlandet och vara hemlös där istället!
Dessutom erbjöds dessa 500 kr som rese pengar och man sa att jag kunde använda dem till
mat om jag ville istället. Varför inte bara erbjuda matpengar som var min begäran direkt
istället för något jag varken har behov av eller vill ha och inte bett om?
Stående i NÖD skulle detta ha betytt att jag slapp gå hungrig och kunde tanka min telefon
och annat istället för som nu leva på allmosor av medmänniskor och plocka fallfrukt som
mat.
Inget fel på frukten dock och jag är tacksam att det Cnns sådant tillgänglig då det är höst
men detta hör inte hit.
Socialtjänsten Visby hade alltså räknat med att stå för en summa på 500 kr men endast om
jag går med på att ljuga och säga att jag emottagit pengar till hemresa. Tanken går till brott
som stämpling/uppvigling!
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Hela problemet handlar egentligen om något helt annat nämligen att jag inte vill vara med
och leka i bolaget Sverige där kommunerna tjäna på varendas steg av min nöd när de
använder den juridiska personen Lag (1974:174).
Som människa vilket är min rätt att vara enligt regeringsformens 2 kap.19§ straffas jag med
vägran at nu handlägga min nöd som även jouren jag vände mig till sa rakt ut! Se LjudCl 1
och 1b.
Enligt lag inklusive SoL Cnns inget krav på att identiCeras och Socialstyrelsen mejlade även
en bekräftelse om detta för att klargöra detta som Socialtjänsten hand räcktes vid mötet
häromdagen.
Vidare har Mari Larsson i ett fattat beslut sagt att jag gått med på användning av
personnummer hos Socialtjänsten på Gotland vilket inte är sant och man kan höra mig säga
detta tydligt via en ljudinspelning som Cnns längre ned. Se ljudCl 2.
Detta betyder att jag har påtvingats handel genom den juridiska personen med
personnumret och detta är slaveri (?) och eller olaga tvång utövat mot mig. Detta kan även
ses som människohandel och eller handel med mitt liv eftersom jag vägras hjälp utan att
kunna närings idkas på till fördel för kommunen som får anslag samt för de utländska
monetära intresse parter av bolaget SWEDEN KINGDOM OF.
Tilläggas ska att jag har gjort begäran om NÖD som fri människa och att jag har fått ett
presentkort på 80 kr till Mc Donalds samt 100 kr på betalkort dvs. begäran beviljades samt
erbjudande om pengar för resa i samma.
När jag nekar pengar grundade på lögn är när Socialtjänsten tar upp kravet på identiCering
igen.
Att Socialtjänsten går så långt som att fabricera ”bevis” i form av lögner i akt anteckningar
är OACCEPTABELT!
Aktanteckning
LjudCl 1- Socialjouren vägrar handlägga min NÖD.
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LjudCl 2- Flyktingsekreteraren kräver id och jag nekar användning av personnummer.

Självfallet har jag delgivit Socialtjänsten Visby dessa händelser i ett dokument som kan
läsas fullt här:SOC GOT DELG 3
Jag går nu vidare med fakturering av ersättning för påtvingad handel med personen enligt
delgivningar.
Önskar alla läsare en riktigt Cn helg!
En;
Allmänt kallad Stella…
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För Var och Ens rätt i mänsklig kärlek och samverkan.

ALLA POSTER, ALLMÄNT, ANDRAS ÅTAL, DOMAR ETC.., DET PLANERADE SLAVERIET, ILLUSIONSJURIDIK

DIREKT UR AUTENTOPIA BLOGGEN
SEPTEMBER 18, 2015

SOCIALTJÄNSTEN ÖVERTRÄFFAR SIG SJÄLVA ÄVEN I EMMABODA KOMMUN!
Hemlöshet i bolaget EMMABODA KOMMUN – i våra hjärtan!
Postat den 18 september, 2015 av admin
Som lite av en slump hamnade jag i EMMABODA KOMMUN efter avvisningen från min
stulna egendom Autentopia – mitt hem och mitt levebröd. Det är nästan på dagen åtta
månader sedan. I morgon upphör möjligheten att beCnna mig på vistelseadressen där jag
alltså haft mitt hem under denna period.
Så här i efterhand inser jag att det inte var någon slump, utan en vägvisare. Självklart ska
jag – om jag inte tillsammans med hälften av Sveriges befolkning tvingas emigrera – sluta
mina dagar i den kommun där jag föddes. Här har mina föräldrar tillbringat i princip hela
sina liv, här drev min far tillsammans med några andra företaget Smålandshyttan mellan
1948 och 1974. På Gustafström i utkanten av Johansfors utvecklade min far en fantastiskt
Cn trädgård vid Lyckebyån – en egendom som faktiskt är till salu just nu, och mina föräldrar
lämnade aldrig Johansfors.
Här berättade min far passionerat om Vilhelm Mobergs insikter beträffande maktens
förtryck av människorna, och är det inte mera än en slump att jag jämför just den tid som
Vilhelm Moberg skrev om, med det maktförtryck vi upplever idag – i texten om Autentopia
2016, vilken jag ger ut i januari 2016? Jo, förstås Cnns en högre mening med dessa
sammanträffanden. Då förtrycktes människor av jordägarnas begränsande av arealer och
prästerskapets kontroll. Då var det inte lätt att få prästen att skriva på ett
emigrationsbevis – idag tvingas vi med våra personnummer och konstruerade juridiska
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personer Cktioner, in i en sammanslutning SWEDEN, KINGDOM OF för att ansöka om att
få överleva! De mänskliga rättigheterna, tydligt förankrade i grundlagen Regeringsformen,
gäller inte för den som medger sin slavstatus, d v s presenterar sig som (jämställer sig med)
handelsentiteten med personnumret.
Så märkligt ändå att det har fallit på min uppgift att rota rätt på sanningen bland alla
systemets lögner, så märkligt att jag ägnar mig åt folkbildning och författarskap vilket
tjänar till att förhindra att den globala eliten slutgiltigt förvandlar människor till
oempatiska zombies. Nu när penningsystem och Cnansmarknader faller samman fullt
synligt i september/oktober, så har vi i frihetsrörelsen ett öppet fönster att återställa det
jordiska livet till dess fulla glans – att återbörda människan till sitt naturliga tillstånd, d v s
att bli den aspekt av Gud som hon är. Det är faktiskt inte ens svårt att åstadkomma detta,
men människor i allmänhet har berövats sitt logiska tänkande och sin
föreställningsförmåga av New World Order-patrasket, vars plan är att totalt förslava en
hel mänsklighet. Det är där min text kommer in i bilden, ety den erbjuder en vision – en
ledstång att hålla i på denna resa – från maskinism till humanism.
Med anledning av den förestående hemlösheten – vilken alltså uppstår i morgon – har jag
förstås vidtagit åtgärder. Jag har haft ett möte med VD:n (kommunchefen) för att lösa det
automatiska jävproblem som alla tjänstemän i de offentliga bolagen beCnner sig i. Inför
mötet skickade jag två mail eftersom denna Anette Strömblad befann sig på semester när
det första gick iväg den 22 juni, d v s direkt efter det att jag blivit aviserad om avNyttning av
värdparet:
20150622_113940__Begaran_om_akut_bostad_och_overlevnadsmedel_enligt_de_manskli
ga_rattigheterna
mail_150713
Detta föll inte i god jord, utan jag hänvisades till slavingången, d v s Individ- och
Familjekontoret – dock med löftet om att kunna begära överlevnadsmedel och bostad utan
att använda de fyra sista siffrorna i mitt personnummer. Jag tilldelades istället en kod
(TF08), vilket också innebär en juridisk person, och därmed var det löftet värdelöst.
Processen har ramlat på så sakteliga, och jag har lagt upp dokumenten preliminärt på Cl i
förra inlägget.
I yttrandet till Förvaltningsrätten kan en läsa om hur kränkande Erika Nilsson och
Jaqueline Dovblom betett sig mot en levande människa, vilken INTE står under deras
författning och lokala regelverks jurisdiktion. Men som alltid så är myndighetspersoners
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självdiskreditering också frihetsrörelsens tillgång. Jag Cck såsom slav betraktad vare sig
den lägenhet jag ville ha eller en campingstuga – och ännu mindre några
överlevnadsmedel!
Igår kom dock efter påminnelse om min stundande hemlöshet erbjudande om
andrahandskontrakt ”efter ansökan via socialnämnden, men då jag blir hemlös i morgon
DEN 19 SEPTEMBER, och socialnämndens utskott har sammanträde den 19 OKTOBER, så
fattas det liksom en månad…
Anette Strömblad har haft sedan mötet den 20 juli på sig att lösa vårt gemensamma
problem, men har ignorerat lagen. Nu har de dagen på sig att efter mitt mail i morse, ordna
med lägenheten eller en campingstuga – beroende på hur lagvidrigt de vill agera. Alla
parter är genom mailet informerade om vad som gäller – socialsekreterarna, deras chef,
kommunchefen, socialnämndens ordförande och kommunalrådet. På tisdag eftermiddag
avger jag i annat fall en polisanmälan för tjänstefel och bedrägeri. Här kommer mailet på
PDF:
mail_hemlöshet_150918
Önskar trevlig läsning!
I Fred och Skapande Frihet!
<3 Carina af Autentopia
Länk till bloggen:Hemlöshet i Emmaboda

ALLA POSTER, ALLMÄNT, ANDLIGT, DET PLANERADE SLAVERIET, DIVERSE, ILLUSIONSJURIDIK, REFLEKTIONER

BEGÄRAN OM HJÄLP TILL SJÄVHJÄLP
SEPTEMBER 18, 2015

Jag har alltid fått lära mig att ett proaktivt
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tankesätt är bra för möjliga uppkommande
nödsituationer och försöker trots min dåliga
hälsa komma på lösningar för att slippa alla
eventuella framtida kränkningar jag upplevt
hos socialtjänsten genom deras
handläggningar på Gotland och andra
kommuner på senaste tid. En vän kom med ett ypperligt förslag om att be om en
överlevnadskurs och med tanke på den dystra framtid som kan vara verklig inom kort
med tanke på det ekonomiska förhållandena även på global nivå. Nedan kan ni läsa min
begäran till Socialtjänstens stöd- och omsorg i Visby – Gotland.
Stella Just
11:18 AM (0 minutes ago)
to Malin, marie.larsson, registrator.rts, bcc: Miracle, bcc: carina
Marie Larsson – Flyktingsekreterare
Malin Snöbom – Socialsekreterare
Hej,
Som internNykting undan monetär diktatur och nekad hjälp till nöd i form av matpengar a
50 kr per dag undrar jag om vi kan lösa detta problem med att ni erbjuder mig en
överlevnadskurs i stället särskilt med tanke på det ekonomiska läget i världen samt
Gotlands Socialtjänsts brist i det juridiska samt det medmänskliga bemötandet.
Detta skulle ge mig bättre möjligeter om det i framtiden uppstår samma sorts brister i
handläggning som kränker mig som människa där jag inte behandlas lika inför lagen med
vinning för den monetära intresseparten.
Uppenbarligen ökar min nöd för varje dag som min hjälp till nöd nekas, dvs matpengar.
Då jag blivit meddelat av Marie Larsson att om jag inte lär bli emottagen av ”kommunen”
om jag inte folkbokför mig ser jag det ökade behovet av just denna hjälp till självhjälp för
att överleva snarast.
Jag ska se om dessa är tillgängliga för ett besök till Gotland för att anordna denna kurs.
http://www.svenskaturistforeningen.se/…/BuschcraftOverlevn…/
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Kanske Cnns det andra som är intresserade av samma och ni skulle kunna sätta upp en
afCsch i ert väntrum och även få ett bättre pris för kursen om ni har Nera deltagare, det är
ju ändå ert främsta mål, att skapa monetär vinst!
Jag kan naturligtvis ta mig till kursen själv på annan ort med ekonomiskt stöd för resor
samt kursen som ligger med en början på 2390 kronor.
MATNÖDEN ÄR FORTSATT OCH PGA MIN HÄLSA HAR JAG INTE MÖJLIGHET ATT
SAMLA BURKAR ELLER SITTA OCH TIGGA PÅ GATAN.
Jag inväntar ert beslut att gå mina behov till mötes.
Vänligen,
En;
hungrig Viktoria som försöker vila och återhämta sig från sjukdom.

ALLA POSTER, ALLMÄNT, DIVERSE

STATEN = MYNDIGHETER ETC =
JURIDISKA PERSONER= BOLAG OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
SEPTEMBER 13, 2015

I regeringsformens första kapitel står det att den offentliga makten utövas under lagarna
och att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans frihet och värdighet.
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Regeringsformen är kort sagt grundlagarnas grundlag och allting utgår från
regeringsformen som andra lagar som inte heller får strida mot grundlag (regeringsform)
hur landet ska styras och hur myndigheter får agera. Detta ÄR KRISTALLKLART! Att
mänskliga rättigheter skyddats i grundlag – regeringsform betyder att ingen annan lag
ska strida mot dessa rättigheter för människor!
Enligt svar på min fråga om vilka myndigheter som står under regeringen Cck jag svaret i
detta brev:
Om Domstolar inte drivs i bolagsform undrar jag varför
dessa är F-skattregistrerade hos Skatteverket och
VARFÖR man nekar ett fakta som är så tydligt? Lika med
de andra myndigheterna inklusive kommuner.
På

Statistiska Centralbyråns hemsida står det skrivet:
”Myndighetsregistret – Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga
myndigheter.
Registret innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och
övriga förvaltningsmyndigheter. Registret innehåller bl.a. uppgifter som
organisationsnummer, namn och kontaktinformation.”
Dessa samhällstjänster är till för att serva människor som staten bekostar genom
skatteintäkter. Genom personen har den sanna uppgiften ”kapats” och bolagen idkar
näring under skenet att de hjälper människor med sina tjänster som tex Soc. När En inte vill
agera under denna person och går till tex Soc för att få hjälp i egenskap av människa blir det
problem för systemet är format så att den ska förvissa sig om att ingen undkommer
tillfället av näringsidkan för ”staten” (staten består av entiteter som bla myndigheter).
Detta trots att Regeringsformens 1 och 2 kapitel lagsäkrar Var och Ens rätt att agera under
egenskapen människa om En så väljer.
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Det kan inte Cnnas tvång i ett demokratiskt samhälle som föreskriver i lag att alla
människor är födda fria och äger associationsrätten. Problemet uppstår pga av att
tjänstemän inte utbildas fullt och med transparens och de kommer till sina poster efter en
utbildning som endast lärt ut en speciCk lag som de ska agera efter, tex SoL –
socialtjänstlagen, och när En agerar direkt ur den fundamentala grundlagen
regeringsformen blir dess helt ställda och vågar och kan inte se svart på vitt där det tydligt
står att grundlag går före annan lag.
Ett skrämmande exempel är denna lathund för socialsekreterare som En vän delade och
där ser man tydligt hur fattig den juridiska kunskapen är hos dessa och vet genom samma
källa att detta används för att ”klippa/klistra” till besluten som fattas över människoliv.
SOC LATHUND
Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Så precis skriver
regeringens egen hemsida. http://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/det-demokratiskasystemet-i-sverige/grundlagarna/
Om En inte vill vara med och spela med den näringsidkande entiteten är det ett eget val
som garanteras i grundlag. Detta betyder inte att En förnekar vårt system med den sanna
uppdraggivare utan endast säger nej till att vara med och främja den monetära
intresseparten som genom bolagiseringen agerar parallellt med riket och dess folk och
dessa har ALLTID skyldigheter för Var och En.
En tjänsteman kan heller inte tjäna två olika uppdragsgivare och deras ställning är per
automatik jäv utan att de Nesta har en aning om detta.
Vår mänskliga rätt kan inte fråntas endast avtals bort av oss själva och detta är det stora
dilemmat hos alla de som fortfarande agerar i systemet med de för-troende och
trossystemet. Alla har rätt till sin tro, ALLA! Även Var och En!
Peter Nobel som ägnat en stor del av sitt liv för att arbeta för mänskliga rättigheter skriver
i en artikel i Advokaten att läget om kunnigheten för de mänskliga rättigheterna i Sverige
är hårresande.https://www.advokatsamfundet.se/advokaten/tidningsnummer/2012/nr2-2012-argang-78/fortfarande-stor-okunnighet-om-manskliga-rattigheter/
Om jag mins rätt ska Nobel även ha sagt i en Svt sändning något i stil med att ” när det
kommer till mänskliga rättigheter får den blå boken Nytta på sig”.. Den du.
Grundlag och mänskliga rättigheter har företräde när det kommer till människan och de
utländska/monetära intressena oavsett vad vi blir i-tutade av de för troende valda och dess
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följare… Inget mer agerande i god tro…. endast på egen tro….
Dessa fakta är insikter som drar undan grunden för Ens hela liv för många och valet blir att
antingen agera efter samvetet och göra rätt eller kliva in i en total förnekelse vilket är så
djupgående då detta även förnekar En själv och sin existens.
Med detta i åtanke är det viktigt att minnas att vi är här för att hjälpa även när vi själva blir
otåliga och frustrerade av de konskevenser vi drabbas av i denna ignorans! Dock är det
uppvaknandets tid och saker sker snabbt nu och vi är redan där. När sista droppen faller
kommer hela vågen och vi kan se frukten av detta hårda arbete!
Tack alla och särskilt tack idag till alla eld systrar och bröder som Cnns med i stöd och andra
former!
In Love, Always…
Stella

ALLA POSTER, ALLMÄNT, ANDLIGT, DET PLANERADE SLAVERIET, ILLUSIONSJURIDIK

PERSON I LAGENS MENING
SEPTEMBER 13, 2015

I lagtexter är personen alltid ”den 5ktiva entiteten i bolagsform” dvs inte människa.
Mänskliga rättigheter däremot skriver tydligt om människans födslorätt som är
oförytterlig dvs kan inte fråntas av någon eller något, se Regeringsformen. Däremot är
du ju såklart i din fulla rätt att avtala bort detta och underställa dig personan om du vill.
Jag ser dock inte varför jag skulle vilja idiotförklara mig inför lagen….
Nedan följer ur Blacks Law Dictionary deCnitioner om personen i lag som tydligt visar dess
betydelse!
En person är alltid en artiCciell entitet dvs en juridiks Cktion (bolag) se Lag (1974:174) när
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det gäller juridiska begrepp och lagtexter. I lagtexter är person alltid likställt med bolag och
människa Cnns inte deCnierad i någon juridisk ordbok längre. Hela konceptet människa har
tagits bort för att leda in oss i tron om att person och människa är samma sak i juridiska
sammanhang.
Fn:s Universiella Deklaration om mänskliga rättigheter är grunden till Europakonventionen
som är instiftad i Svensk lag i Regeringsformens 2 kap. 19§ som är grundlag. Mänskliga
rättigheter är de enda juridiska texter som garanterar människan dess fundamentala
friheter och rättigheter (artikel 6 och 30).
Vikten på användningen av ordet person eller människa är avgörande för hur En väljer att
agera i lagens mening.

(Nedersta bild ur svenska akademins
ordbok).
Avslutar med en önskan om alla Var och
En;s eget agerande i upptäckten av
insikten som detta kan leda till och att via
alla har och är delaktiga i det som skett och
skapats som är ett systemfel. Syftet med
detta är framförallt att informera och
upplysa för att vi tillsammans ska kunna
skapa en förändring till det bättre med
fredliga metoder och mänsklig kärlek som
drivkraft!
Alla har vi blivit lurade på vägen och vi
vaknar till insikt i våra egna unika tidsrum,
ingen är bättre eller sämre, och jag hoppas
att vi alla kan lägga ilskan bakom oss i
skapandet av det nya varandet!
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In Love, Always,
En,
Stella

ALLA POSTER, ALLMÄNT, DIVERSE, SKATTSLAVERI

RIKSGÄLDEN OM STATEN…
SEPTEMBER 13, 2015 | 1 KOMMENTAR

Det 5nns mejlväxlingar i den tidigare bloggen transparentabrev.com med Riksgälden
Riksgälden mejlväxlingar
och då frågan om staten som juridisk person kommit upp denna morgon blev det aktuellt
att
fortsätta denna utredning där svar inte ännu emottagits samt att reda ut ytterligare
funderingar.
RIKSGÄLDEN SVENSKA NATIONELLA SKULDKONTORET
10:09 AM (0 minutes ago)Just
to Jonas, charlotte.rydin
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Hej!
Hoppas ni har haft en trevlig semester
Jag väntar ännu tålmodigt på svar på nedan frågor samt har lite nya funderingar kring
ämnet.
Som jag förstår deCnierar Lag 1974:174 vad en juridisk person är, stämmer det?
Det enda jag kan utläsa av ert svar är att ni säger att staten inte är ett bolag men hänvisar
till at den är en juridisk person aka bolag enligt lag.
Lyder inte staten under lagen, tex regeringsformen? (Staten=myndigheter etc).
Om man inte lyder under regeringsformen är det inte så att den/man som inte lyder under
detta kan vara en främmande makt med stöd av RF 1 paragraf?
Se sidan 21 i :
Regeringens proposition 2013/14:51
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Ordspråket ”en kan inte ha två herrar” kommer på tanken här…
Ser fram emot snabbt svar!
Med värme,
En;
allmänt kallad Stella
prop_201314__51

ALLA POSTER, ALLMÄNT, DET PLANERADE SLAVERIET, ILLUSIONSJURIDIK

REGION GOTLAND – SOCIALTJÄNSTEN I
SYSTEMATISK MÄNNISKOHANDEL
SEPTEMBER 12, 2015 | 1 KOMMENTAR

Genom min erfarenhet i veckan där jag kontaktade socialtjänsten för att få hjälp i nöd
har jag fått uppleva total förnekelse av min rätt enligt regeringsformen (för den som inte
tidigare visste detta är detta en grundlag) samt kan även nu styrka att kommunen idkar
människohandel för egen vinst.
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Nedan är ett dokument som tydligt visar att kommunen är en F-skattande och
näringsidkande entitet med organisationsnummer.
Chefsjuristen på kommunen bekräftar i
mejlet nedan att det är kommunen som är
den beslutsfattande entiteten där
socialtjänsten agerar i näringsidkande
företagsform.
Min nöd
Cck
aldrig
förklaras
av mig,
jag Cck
inte ens
ett möte
som
lovat!
Ett
beslut
har
fattats av underskrivna på eget bevåg för båt- och bussbiljett jag aldrig begärt. Jag utgick
ur min rätt enligt regeringsformen och då jag nekade att identiCera mig och folkbokföra på
Gotland beslutade undertecknande chefer att jag inte kunde få hjälp. Detta är såklart pga
att det inte gick att tjäna något på mig som människa utan fastklistrande av personan.
EN KAN INTE HA TVÅ HERRAR!
Människan står fortfarande i NÖD utan vare sig hem eller matpengar med tack till Mari
Bergström och Kristina Godarv båda chefer. Beslutet kan läsas nedan:
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ALLA POSTER, ALLMÄNT, ILLUSIONSJURIDIK, REFLEKTIONER, RELIGION

PERSON = IDIOT
SEPTEMBER 6, 2015

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
Ge mig en god anledning till varför jag skulle vilja använda mig av rätten att erkännas
som idiot inför lagen! Dvs omyndigförklara mig själv!
Detta inlägg behöver inte mer än en bild talar mer än tusen ord!
Allt enligt Blacks Law i sin glans!

20 of 24

09/20/2015 09:51 AM

ALLA POSTER, ALLMÄNT, ANDLIGT, ILLUSIONSJURIDIK

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT I
SOCIALNÄMNDENS FELAKTIGA
HANDLÄGGNING
SEPTEMBER 6, 2015 | 1 KOMMENTAR

Den begäran om ekonomisk ersättning jag lämnade in för augusti månad hos
Socialtjänsten gjordes i egenskapen människan utan inblandning av den juridiska
5ktionen med ett följebrev som klart och tydligt förklarade detta.
Saken handlades och det fanns några begär som nekades men detta var inte poängen utan
syftet va att få begäran handlagt utan pådyvlad person etc. Dock uppstod fel där man på
uträkningsblanketten skrivit personnumret. Genom handläggning erkänner man
människan men begår sedan tjänstefel genom att tvinga på ”personen” då det inte är
möjligt att agera för två entiteter samtidigt. Vidare bryter man därmed även de lagar och
kränker de rättigheter som garanterar att jag är fri och ska ses som människa när jag så vill.
Regeringsformen stadgar denna rätt samt internationella överenskommelser som
instiftats i grundlag. Grundlag står över lag det står kristallklart i regeringsformen. Se RF
kap 1 och 2.
Till detta svarade jag med ett tydligt brev att jag kräver att de gör om svaret till mig utan
den juridiska Cktionen. Detta har ignorerats TOTALT och trots samtal och e-post har
socialtjänsten vägrat svara mig. Däremot tog den självdelegerade nämnden ett beslut och
skickade in mitt klagomål till förvaltningsrätten på eget bevåg samt genom at presentera
mig som den juridiska Cktionen. Detta blev jag medveten om efter att förvaltningsrätten
skickat information om detta till mig. I denna sak behöll handläggaren på socialtjänsten
fundamentala bevis i form av dokument i form av personbevis utan de 4 sista siffrorna och
mejlkonversationer från skatteverket som jag lämnat till socialtjänsten för att visa hur det
förhåller sig med personen v. människan. Man undanhöll alltså BEVIS för rätten genom att
inte skicka med detta. Samtidigt ignorerade man även min klagan om handläggningen.
Detta beror naturligtvis på bristande kunskaper i läskunnighet och om ordens betydelse
samt i hur grundlag förhåller sig till socialtjänstlagen. Ett dokument med ordförklaringar
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som kan vara till hjälp Cnns här:Klargörande om ord MYND
Jag svarade till förvaltningsarätten med ett brev som redogör för den felaktiga
handläggningen och tjänstefel som uppstår i och med att socialtjänsten har skickat detta
till förvaltningsrätten med den påtvingade juridiska Cktionen samt förklarar att vidare
handläggning av sak i förvaltningsrätt föranleder till tjänstefel av förvaltningsrättens
tjänstemän som kan läsas här: Förvaltningsrätten LinköpingMål nr AVVVSIAN BLOGG
Detta togs emot väl av förvaltningsrätten som sökte mig genom telefon för att gå igenom
mitt svar innan ett beslut ska fattas om min begäran om att avvisa målet eftersom det inte
är skrivet till mig utan den juridiska Cktionen. Beslutet kom och målet är avskrivet. Genom
3 samtal med föredragande som agerat professionellt och i största medmänsklighet har jag
fått ett förtydligande som stöder min begäran. Jag får även hänvisa till förvaltningsrätten
om jag behöver förtydliga beslutet för socialtjänstens handläggare för att de inte ska kunna
feltolka beslutet till sin fördel. Jag är naturligtvis otroligt tacksam över att ha fått den hjälp
av rätten jag begärde och detta är ett erkännande för människan i det Cktiva systemet som
är till för att främja utländska monteära intressen istället för dess sanna uppdragsgivare
enligt grundlag, dvs folket!
Förvaltningsrättens beslut kan läsas nedan:

Kortfattat
förtydligat av
begrepp som
använts i
sammanhanget av
rätten:
”fog” – här menar
man att
socialtjänsten haft
fog att skicka in mitt
missnöje, inte att det
är fog att använda den juridiska Cktionen.
”avvisa” och ”avskriva” – min begäran var att man
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avvisar saken i rätten då den inte är framställd till mig
utan den juridiska Cktionen och förvaltningsrätten
avvisar mål som tex endast kommit till fel
förvaltningsrätt, detta är hur de använder dessa juridiska
begrepp och därav kan de inte avvisa saken enligt min
begäran utan avskriver målet istället.
Jag har fått förklarat att rätten endast vid sällsynta fall
kan avskriva mål och att denna avskrivning gjorts och att
detta är det sätt de kan processa saken enligt deras ramar. Det betyder inte at de inte
tillmötesgått min begäran, tvärtom. Inom deras ramar för processerna kunde man inte
avvisa saken och avskrivning är det enda sättet att vägra handläggningen. Hade de avslagit
saken hade detta inte givit något erkännande för mitt yrkande. Rätten skriver i beslutet om
mitt yrkande tydligt att jag inte agerat i egenskapen av den juridiska Cktiva entiteten.
Problematiken här uppstår just i att det Cnns två entiteter, den sanna och den falska
avbilden med monetära intressen. Systemet i dag har endast ramar för att utföra tjänster
för den monetärav entiteten och när människan kommer in i bilden skapar det en konNikt.
Just denna konNikt som uppstår skapar förvirring och många tror att konNikten betyder att
den sak jag tex har framfört om att kunna existera i presentationen av mig som människa
inte är lagsäkrad vilket inte kunde vara mer fel! Min existens och födslorätt är högst
garanterad i Regeringsformen och ALLA tjänstemän ska respektera detta!
Myndigheter lyder under regeringen och därmed regeringsformen och gör man inte det
kan man ses som en främmande makt som tex EU och FN skulle kunna ses som enligt
regeringen.
Se sidan 21 i Regeringens proposition 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande
makts underrättelseverksamhet
”Med främmande makt avses främst en sådan självständig stat som Sverige har erkänt men
begreppet omfattar även andra statliga bildningar – såsom nybildade stater som ännu inte
har erkänts, delstater, eller exilregeringar och motstånds- eller upprorsgrupper – när de
har en sådan faktisk maktställning och politisk betydelse att diplomatiska förbindelser är
möjliga i förhållandet med Sverige. Också vissa internationella organisationer, t.ex. Förenta
nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Nato, kan vara en främmande makt.”
Nu kvarstår att hjälpa tjänstemännen inom socialtjänsten till insikt och det ligger
polisanmälningar för åtal om tjänstfel eftersom jag tvingats till sista utvägen för att få min
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frihet respekterad enligt lag. Det är beklagligt att man trots mina ansträngningar om att
lösa detta sinsemellan totalt ignorerat mig och det jag har att säga. Med denna hjälp av
förvaltningsrätten kan jag inte se hur det vore möjligt att fortsätta förnekelsen som även är
en förnekelse sig själv men hur det tar sig återstår at se. Polisanmälningarna har två syften,
att få min rätt respekterad och i syfte att utbilda tjänstemän som står i vägen för den
mänskliga födslorätten! Som alltid är jag naturligtvis öppen att låta socialtjänsten gör om
och göra rätt och sker detta kan anmälningarna tas tillbaka av mig.
En; utmärkt reNektion som inger hopp är den En; gav mig nyligen om den tredje parten som
nu är med och spelar – det högre jaget- som syftar på att mänskligheten är i uppvaknandet
och att egot redan har förlorat. Egot i sin sanna natur har dock svårt att acceptera sin
upplösning och detta är reNektionen av friktionen som även uppstått i min sak med
Socialtjänsten i Nyköping.
Det är alltså bara en tidsfråga innan det högre jaget regerar total i sin fullkomlighet!
In Love, Always… Stella
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