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Varför jag gör det jag gör
Varför jag gör det jag gör&mdash; en påminnelseFör kring 10 år sedan insåg jag att beskyddarna av status quo var
systemets bastion mot dynamisk förändring såsom fri energi produkter, etc.Ett utmärkt exempel ges av
nationalekonomen och statsvetaren Jens Jerndal i hans bok "Vakna Sverige! Framtiden är här - En bok om Sveriges
kris och det pågående paradigmskiftet" som publicerades 1997, s. 272, där rättssystemet används för att förhindra
utveckling:"Vad få människor vet eller ens vill veta, är att en mängd geniala uppfinningar, både på energiområdet och
inom medicinen, med rena maffiametoder undertryckts och hindrats från att komma till användning av dem som tjänar
sina förmögenheter på de gamla skadliga och dyra metoderna. Bland ett otal exempel som kunde anföras, vill jag här
blott återge ett enda typiskt fall.
Edwin V. Gray från Los Angeles i USA uppfann en magnetdriven elektrisk motor som, efter batteristart, själv
producerar tillräckligt med energi för att fortsätta att fungera effektivt, i princip oändligen, utan ytterligare energitillförsel.
Gray nominerades till 'Årets Uppfinnare' av Los Angeles Patentagenters förbund. Flera framstående teknologie doktorer
berömde uppfinningen och en av dem förklarade att den utgjorde ett revolutionerande och unikt framsteg.
Grays motor skulle &mdash; såvitt jag förstått &mdash; kunna användas till att driva bilar och andra transportmedel.
Den behöver inget bränsle och den avger inga avgaser eller andra föroreningar.
Gray beviljades U.S. patent no. 3.890.548. Kastade sig då myndigheter, energibolag och bilfabrikanter över
uppfinningen för att se om den kunde hjälpa dem att minska både 'energikrisen' och miljöföroreningsproblemen?
&mdash; Icke. Sanningen kommer förmodligen som en chock för de allra flesta. Detta är vad som hände:
I Juli 1974 slog Los Angeles åklagarmyndighet ner på Grays anläggning, konfiskerade hans prototyp, ritningar och
forskningsdokument samt åtalade honom på en rad punkter utan någon faktisk grund. Grays advokater försökte allt för
att få tillbaka hans konfiskerade ägodelar men utan resultat. Genom att tvinga Gray till astronomiska
rättegångskostnader och hindra honom från all vidare tillverkning, bragte de honom i konkurs och hindrade hans
uppfinning från att komma till användning.
Grays fall är långt ifrån en engångsföreteelse. Det finns dussinvis med liknande fall bara i USA, både på
energiområdet och inom medicinen.
En möjlighet att komma förbi dessa formidabla hinder för en positiv utveckling av det nya paradigmets vetenskap
&mdash; för vilken förutsättningarna länge varit för handen &mdash; är att ett litet självständigt och internationellt
respekterat land som Sverige påtar sig uppgiften att lansera den nya kunskapen så att den blir allmän egendom och inte
längre kan hemlighållas genom maffiasponsrade myndighetsingripanden i uppfinnarens hemland. I det sammanhanget
kan bl.a. Internet spela en ny och avgörande roll i utvecklingens tjänst.""
(Citatet återfinns i en bloggning jag gjorde 2008-07-16, "Svaret ligger i frågan",
http://blog.lege.net/?/209-Svaret-ligger-i-fragan.html .)Det finns otaliga andra exempel på hur de kriminella i förhållande
till vad som kan vara verklig lag skriver de så kallade lagarna, dvs de kriminellas "lag", då det som lindrar och botar
straffas och det som skadar och förstör premieras.Jag insåg att det statiska förtrycket förhindrar varje reell förbättring av
vår situation, och att detta kriminella förtryck har som sin viktigaste stöttepelare det så kallade rättssystemet.Det blev
därför helt nödvändigt att demaskera det så kallade rättssystemets förtryck.I detta sammanhang är Ola Alexander Frisks
arbete A & O, då han bevisar hur vi lever under mental militärdikatur och terror från den akademiska traditionen. Ett
rättssystem som stöder förtrycket är därmed terrorister. Detta rättssystem vill inte ta i fakta med tång, och det kan man
förstå, då fakta säger att de är värsta sortens
terrorister.http://lege.net/medvetandeutveckling/statusrapport-2016-11-21.htmlSTATUSRAPPORT 2016-11-21
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Den västerländska kulturen är avslöjad som ett bedrägeri ursprungligen av den romerska imperialismen.
Det är avslöjat hur vi gjorts till lallande idioter.
"The Academic tradition is simply the worst terrorists that so far has existed on this planet." &mdash; Ola Alexander
Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, Division Two &mdash; The Hidden System of Platonism Rules the
Current Western Culture, p. 166, http://hyperdialog.tk/ . Läs boken på länken om hur vi kan befria oss från tusentals år
av mental militärdiktatur!
Ju mer insyltade i systemet vi är, ju mer har vi korrumperats.
Hypertabuet är att vi ej är tillåtna att ifrågasätta grundidiotin vilket skapar den tredje nivån av stress vilket gör att vi blir
aggressiva mot dem som rubbar oss i vår förnekelse.
Hypertabuet och Djupstatens försvar av detsamma genom allehanda för det mesta dolt förtryck är enda möjligheten att
upprätthålla bedrägeriet.
Genom att förstå hur förtryck har korrumperat kan vi förlåta förtryckarna, bara de förstår själva. Det är allas våra ansvar
att göra våra inre arbeten. Alternativet är verkligen undergång.
&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-11-21.LegeNet @legenet Holistic Detective Sharing & Receiving
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Research & Open-source intelligence (OSINT) for Peace, Prosperity & LibertyHälsar jag 2016-12-20...&mdash; LegeNet
Holistisk detektivbyrå, 2016-12-20.LegeNet @legenet Holistic Detective Sharing & Receiving Research & Open-source
intelligence (OSINT) for Peace, Prosperity & Libertyhttps://twitter.com/legenethttp://lege.net/http://blog.lege.net///
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i LegeNet's insikter kl 22:13
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