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Monday, December 26. 2016

Binnikemasken som håller på att döda det svenska folket
Åren efter inledningen av Irak-kriget 2003 gick jag på flera möten med regeringsföreträdare. De svar som gick att få kan
summeras med "Vi gör allt vi kan" och "vi kan inget göra". Som jag kommenterade 2006-04-14, "det SKRÄMMER
MIG att folk runtomkring mig beter sig som om de var utbytta mot aliens eller robotar [...] låt vara att vi måste lyda
husse, men vi kan väl sluta hyckla om det?!" ( http://lege.com/leif20060414/ eller
http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c842 )
Om den svenska staten står under hot och utpressning så att denna stat anser sig tvungen att begå terrorist- och
krigsbrott, och den anser sig inget kunna göra, då åligger det naturligtvis den civiliserade mannen och den civiliserade
kvinnan att ej stödja denna genom hot och tvång sålunda kapade stat. Det är en moralisk plikt att ej stödja verksamhet
som samvete och moral dikterar är med den största sannolikhet grovt brottslig. Finansiering av sådana strukturer kan
dessutom i enlighet med the common law doctrine of 'joint enterprise', Article 25 of the Rome Statute of the International
Criminal Court or Terrorism legislation, utgöra terroristbrott. Det är den civiliserade mannens eller den civiliserade
kvinnans absoluta plikt att på egen hand göra de moraliska och rättsliga avgörandena i detta avseende. En stat som
stöder terror mot civilbefolkningar i andra länder kan dessutom mycket väl även bedriva terror mot det egna folket. Krig
och terror är ju strukturer som skapas för att kunna tvångsvärva av dem som vill styra över andra män och kvinnor.
Se information längre ned om vad du kan göra för att undgå enskilt straffrättsligt ansvar.
Dr. Katherine Horton beskriver enkelt och redligt hur organisationer kapas av organiserad brottslighet i denna video:
Stop 007 - Capture (Systems analysis Basics 1). Den svenska staten är naturligtvis en organisation. En organisation
som ej anser sig kunna försvara sig, utan som tvärtom anser att den måste låta främmande makts agenter operera
ostört*, en sådan organisation måste anses vara djupt kapad. *: Detta sades av dåvarande moderatledaren Fredrik
Reinfeldt den 22 december 2004 i radions P1, Studio Ett 17:00-17:45, till Ekots Erik Ridderstolpe och svenska folket, se
transkribering på http://web.comhem.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar/erlingsson_tortyr.htm eller backup kopia på
http://blog.lege.net/redirect/erlingsson_tortyr.htm .
Binnikemasken som parasiterar på och nu håller på att döda det svenska folket.
"Det sätt som en faktisk binnikemask fungerar på är att injicera sin värd med en kemikalie som gör att värden har begär
efter vad som är bra för binnikemasken och dåligt för värden. Så Binnikemaskekonomin är skicklig på att använda
media och utbildning och många ekonomiska incitament för att få oss att agera mot våra egna strategiska intressen och
i stället stödja och bero av binnikemasken." (Egen översättning av "Understanding the Drain" från Solari, av Catherine
Austin Fitts, http://solari.com/realdeal.htm . Fitts var Assistant Secretary of Housing and Federal Housing Commissioner
vid the United States Department of Housing and Urban Development i den första Bush administrationen. Originalcitat:
"The way an actual tapeworm operates is to inject its host with a chemical that makes the host crave what is good for
the tapeworm and bad for the host. So the Tapeworm Economy is adept at using media and education and numerous
financial incentives to get us acting against our own strategic interests and instead supporting and depending on the
Tapeworm.")
Det krigsmateriel-medie-politiska-vetenskapliga och medicinska komplexet är en binnikemask som nu håller på att döda
sin värd, Sverige och svenskarna, eftersom den ej tillåter några andra beskrivningar än de som stöder binnikemaskens
intressen.
Det ligger inte i det svenska folkets intresse att sjunka till havets botten med Binnikemaskens Titanic.
Hela mitt folkbildningsarbete har handlat om hur det finns otaliga möjligheter som med maffiametoder av rättssystem,
media och myndigheter har förklarats vara nonsens och inget att bry sig om. Se vidare Intelligentsians blockering och
LegeNet Holistisk detektivbyrå . Men så länge människor tror att rättssystem, media och myndigheter är att lita på, lika
länge kommer de inte att tro att det kan finnas alternativ. Som i så många andra sammanhang tillåts dessutom
bedragare och lurendrejare i viss utsträckning att bedra människor, eftersom det befäster bilden av att allt som inte är
officiellt godkänt är bedrägeri. Samma orsak f.ö. till att brottslighet vid viss nivå är nödvändig för binnikemaskens
överlevnad. Det är endast de verkliga och fungerande alternativen som skoningslöst förtrycks.
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Information om vad du kan göra för att undgå enskilt straffrättsligt ansvar.
För att undgå straffrättsligt ansvar för de eventuella krigsbrott eller terroristbrott som finansiering av den svenska staten
med dess strukturer i och med artikel 25 i the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation
kan innebära så är det viktigt att erhålla rättsäker identifiering av de enskilda beslutsfattare som ej tillåter att ditt eget
samvete och din egen moral får vara lag. Detta då det nämligen finns en rättslig möjlighet att slippa straffansvar om
man inför ICC-åklagare redovisar hur man har gjort allt i sin makt för att vägra sådan finansiering och vilka de enskilda
beslutsfattare är som ej godtar denna vägran. Kan alltså sådana enskilda beslutsfattare rättssäkert identifieras så kan i
så fall eventuellt straffrättsligt ansvar för krigsbrott eller terroristbrott med anledning av finansiering av den verksamhet
dessa kräver att du stöder övertas av dessa enskilda, så att det egna rättssubjektet och därmed du själv kan gå fri från
sådant straffrättsligt ansvar.
Vägran från sådana enskilda beslutsfattare att efterkomma sådant krav på rättsäker identifiering kan tyda på mycket
grovt brottsliga avsikter, där man kan ha som avsikt att tvinga in den civiliserade mannen eller den civiliserade kvinnan i
krigsbrott eller terroristbrott. Möjliga brottslingar med sådana avsikter skall ej åtlydas. Organisationer/sällskap som
vägrar ta ansvar för sina beslut måste anses sannolikt, tills annat har bevisats genom efterkommande av krav om
rättsäker identifiering av beslutsfattare och inblandade rättssubjekt, kunna utgöra organiserade
brottsällskap/organiserad brottslighet. Gärningar, eller brist på dessa då de är befogade, talar högre än 'ord'. Låt dig
därför ej luras av diverse heraldik och loggor som kan skapa falska verklighetsbilder av att det skulle röra sig om
legitima myndigheter, osv.. Kanske upplägget med rutinerna rentav i så fall är så skickligt konstruerat att det även har
lurat sina medarbetare så dessa faktiskt tror att de arbetar för legitima rättssubjekt istället för att faktiskt vara
gängmedlemmar i ett brottssyndikat. Om detta alltså skulle visa sig vara fallet.
Då omfattande bevisning föreligger för att myndigheter ej gör sin del i att komma tillrätta med denna typ av brottslighet
utan tvärtom låter den fortgå utan åtgärd och därför i praktiken är medbrottsliga är det därför helt och hållet den
civiliserade mannens och den civiliserade kvinnans enskilda absoluta plikt att på egen hand göra de moraliska och
rättsliga avgörandena i detta avseende. (Om du är osäker på vilken bevisning som finns: Se t.ex. redogörelsen för när
runt sju hundra svenskar anmälde regering, riksdag och försvarsmakt för några av de grövsta brott som kan begås,
krigsbrott. Detta var en anmälan som drevs från den 4:e november 2011 till den 26:e mars 2012.
Krigsbrottsanmälan-ärendet finns beskrivet på sidorna 118-181 i boken Demokrati till döds; Sveriges väg in i den globala
diktaturen av Kristoffer Hell. Se även bevisen för krigsbrott mot Syrien och krigsmaterielexport som används i kriget mot
Jemen.)

Till sist ett lite sjävrefererande citat från Humanistgruppen:
http://web.comhem.se/humanistgruppen/
"Världen ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format. Somliga lever i perfekta idyller, med välstånd och uppmuntran,
medan det bakom kulisserna begås fruktansvärda brott, som de lyckliga människorna egentligen anar, men väljer att
mer eller mindre strunta i. Kanske känner de ofta uppgivenhet - 'vad kan Jag göra' - eller går de på den subtila
indoktrineringen att de som råkar illa ut faktiskt förtjänar det".
Citat: Ingis, Lege.net
Material, tips, idéer för Humanistgruppen till : gunnar.thorell@comhem.se
Bidrag till sajten: Pg 1845529-5 ; G.Thorell / Humanistgruppen.
Facebook
One People, Humanity
One Nation, the Earth !
Citat |||| Zenrin
Updated: 2010-12-05 11:57 PM
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&mdash; LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-12-26.LegeNet @legenetHolistic Detective Sharing & ReceivingResearch
& Open-source intelligence(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i LegeNet's insikter kl 16:00
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Tuesday, December 20. 2016

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
2016-11-21 14:45 LegeNet
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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Sunday, December 11. 2016

Öppet brev till Angela Merkel
av Ola Alexander Frisk
Översättning till svenska, LegeNet
Publicerad 7 december 2016
Uppdaterad, fixat slarvigt språk, 8 december 2016
https://hyperdialog.blogspot.com/2016/12/open-letter-to-angela-merkel-real.html
Öppet brev till Angela Merkel
- Det verkliga problemet är att skolorna
lurar oss med en falsk vetenskap baserad på
kyrkans statiska dogmer
Kära Angela Merkel,
Den pågående totala krisen för väst kallas för ekonomisk eller politisk. Den verkliga orsaken till svårigheterna är en
intellektuell förvirring eftersom våra möjligheter att förstå livet och världen vanligtvis hämmas av dolda religiösa dogmer.
Vänligen notera, jag är absolut inte mot religion eller Kristus. Jag avslöjar endast att vi i dag förhindras att undersöka
och förbättra vad vi faktiskt kan förstå och jag talar om dolda religiösa dogmer; som kräver absolut underkastelse.
Innehåll
Summering, 2
Bakgrund, 2
Vad handlar det hela om, 3
De vanligtvis dolda relationerna, 3
Mitt budskap till dig, 4
1:5
Summering
Det massiva problemet är att den akademiska traditionen, som har ett monopol på kunskap och utbildning, är en
organisation med dolda religiösa målsättningar, som lurar folket OCH den politiska eliten att acceptera eller till och med
dyrka diktatur; genom dolda kyrkans dogmer som sägs vara förstånd och vetenskap.
Till exempel det centrala kravet att vara normal i den så kallade vetenskapen psykologi har ingen konkret definition då
det är en dold statisk kyrkans dogm; som innebär att folket måste begränsas till att acceptera hur det är och lyda. Den
historiska relationen är att vår förmåga att förstå hur förbättra livet och samhället, på ett konkret sätt, har ersatts med att
acceptera hur det är och att lyda.
Bakgrund
Angela Merkel, ledare för Tysklands regering, har under lång tid sagt att det stora problemet är nationalism. Och under
2017 vill Merkel bli omvald i de federala valen i Tyskland.
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Här är ett aktuellt exempel på den nuvarande situationen. Merkel måste förändra för att möta Tysklands utmaningar,
Dirk Kurbjuweit, Der Spiegel, 25 november 2016. Kurbjuweit säger.
... Inget mindre än liberal demokrati står på spel.
Det är själva grundvalarna för denna liberala demokrati som är baserade på falska förklaringar av livet och världen för
att stödja dold Makt Är Rätt. Så, att den nuvarande västerländska terrorn, kallad liberal demokrati, äntligen bryts upp är
det bästa som har hänt på nästan två tusen år!
Möjligheten och utmaningen är nu att skapa en kultur av verklig demokrati baserad på en verklig vetenskap och ett
konkret förstånd.
2:5
Vad handlar det hela om
De flesta hatar skolan och misstänker att de är missledda av massmedia eller lögnpressen/Lügenpresse/Lying press.
Men, de kan vanligen inte på ett konkret sätt förstå varför eller hur det är som det är; då de från början är tränade att ha
en falsk förståelse av livet och världen som endast stöder att acceptera hur det är och att lyda.
Vi är helt enkelt lurade in i en statisk världsbild - som tar bort varje konkret dynamisk kvalité - såsom att utveckla glädjen
i att upptäcka, skapa och samarbeta. Och tvingas därför acceptera hur det är och att lyda. Sålunda blir dolda eller
öppna diktaturer detsamma som hur det måste vara.
Allt som allt. Vi behöver förkasta dumheten att begränsa vår förmåga att förstå livet och världen.
Vi behöver upplösa varje relation mellan staten och den akademiska traditionen, som hämmar våra kapaciteter, och
utveckla ett nytt system för hur staten kan stödja verklig utbildning och verklig vetenskap.
De vanligtvis dolda relationerna
Den huvudsakliga och dolda målsättningen för den akademiska traditionen är att göra verkligt tänkande och verklig
förståelse mystisk; för att tvinga folket att acceptera hur det är och att lyda.
Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, är att den nuvarande världsbilden i väst skapades som en
konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militärdiktatur.
Det formella namnet på denna metod för att lura folket till dumhet och underkastelse är Platonism.
3:5
Platonism är konstruerad för att eliminera grunderna för sann demokrati och sann vetenskap som de utvecklades och
användes i Aten. Eftersom atenarna hade formulerat sina ideal var det lätt för romarna att veta vad man skulle
eliminera.
Platonismens kärna är att få folket att tro att förstånd, eller förmågan att tänka, att nå insikter, är mystisk eller omöjlig att
på ett konkret sätt fatta.
I praktiken innebär detta att det mystiska förståndet avvisar konkret förståelse av något annat än att acceptera hur det är
och att lyda. Det önskade resultatet är att den högsta auktoriteten, som till exempel en stat, är gudalik eller någon form
av gud.
Den akademiska kultens läror baseras därför på diktaturens ideal vilket har resulterat i, till exempel nationalism,
kommunism, fascism och nazism. Så, det är på tiden att klippa av varje relation mellan västvärldens nationalstater och
den akademiska traditionen.
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Ett av de huvudsakliga problemen i dag, eller kanske DET huvudsakliga problemet, är att massmedia helt och hållet ägs
och görs av befrämjare av idealet att använda dolda religiösa dogmer för att lura den politiska eliten såväl som folket.
Jag skulle bli förtjust om jag bevisas ha fel.
Mitt budskap till dig
Du är en kraftfull ledare, inte rädd för att ta en kamp för att göra det rätta. Till exempel, du sparkade ut kärnkraft för att
etablera en grund för hållbara alternativ.
Så, om du nu sparkar ut den akademiska traditionen, eller för att vara mer precis, upplöser varje relation mellan den
akademiska kulten och staten samt sätter upp en ny struktur för utbildning och vetenskap. Ett fundament som stöder
vår konkreta förmåga att förbättra, innovera och skapa, så kan detta endast resultera i hållbar verklig tillväxt i många
dimensioner. Och då kommer andra nationer att följa Tyskland.
4:5
Du har möjligheten att äntligen sätta stopp för den pågående tragedin i väst, nästan två tusen år av extrem dumhet och
onödiga lidanden, genom att öppna upp till en välmående era för den västerländska civilisationen. Du har makten och
alla anledningar till att upplösa relationerna mellan den akademiska kulten och staten. Det kommer inte att vara enkelt.
Så snälla, börja på en gång!
Kom ihåg, kris betyder bokstavligen vändpunkt och längst ned i Pandoras ask finns hoppet.
Dessa två enkla budskap från de gamla grekerna är exempel på insikter i dynamiska relationer som den nuvarande
statiska västerländska kulturen är byggd på att eliminera en konkret förståelse av.
I min bok This Is How The State Fucks Your Mind (Så knullar staten Din själ. Ö.a.: Den svenska boken med sådan titel
är ej samma bok även om ämnet är samma) finns fler konkreta relationer såväl som obestridliga historiska fakta. De
senaste kapitel som jag har lagt är:
26. Virtus Killed Arete Therefore Can You Only Be A Normal Worker And Consumer - Overview Of The Mythological
Level (Virtus dödade Arete Därför kan du bara vara en normal arbetare och konsument - översikt över den mytologiska
nivån)
27. The Demand To Be Normal Is A Dogma Of The Church To Guarantee That You Are A Uniform Soldier (Kravet att
vara normalt är en kyrkans dogm för att garantera att du är en enhetlig soldat)
Med vänlig hälsning,
Ola Alexander Frisk
5:5
Översättning: LegeNet
(Länkar som i original. För svenska Wikipediasidor, sök samma ämne på svenska.)

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Platonism kl 23:11
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