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Monday, December 28. 2020

Det gamla systemet stänger nu ned så att vi kan starta vår nya värld
Det gamla systemet stänger nu ned (Lock Down) så att vi kan starta vår nya värld. Så länge som det gamla systemet
finansierar verkställare / torpeder så måste vi naturligtvis kontraktera klokt och privat för att undvika dessa pirater som
genomdriver sin piratlag som vi står utanför och inte går med på.
Det gäller nu att välja rätt frekvens. Rätt lag. Lag i dubbel bemärkelse, då. En av bemärkelserna ger detta exempel
på: http://mss.lege.net/choose/ (Sidan lades ut 29 januari i år då det ännu inte fanns anledning att hänvisa till Lock
Downs.) LEGE, mina initialer, betyder Lag på latin. Ett av orden för lag i det språket.
Religionsfrihet innebär också rätt till frihet från religion.
Religioner och kulter skrämmer ofta människor med de hemskaste utfall ifall de inte följer religionen eller kulten. Detta
är fallet med COVID-kulten.
Jag har rätten att inte åtfölja trossatserna i detta trossystem.
Det fanns fram till och med den 23 december i år möjlighet att inkomma med remissyttrande angående det gamla
systemets föreslagna nya Covid-19-lag. Leif Erlingsson i Folkstaten Konungariket Sverige tog det här tillfället i akt att
positionera sig som stående utanför den föreslagna lagen även om andra vill stå under den och att få detta diariefört
inom det system som befinner sig under nedstängning. Så länge det fortfarande finns verkställare av det döende
systemet så kan det komma att ha något värde inom detsamma att ha bevis för att ha ställt sig utanför dess senaste
påfund.
Date: Tue, 22 Dec 2020 03:35:29 +0100
From: leif erlingsson
To: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Subject: Remissvar på förslaget om Pandemilag
Till
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Remissvar promemorian Covid-19-lag Diarienummer: S2020/09214
Folkstaten Konungariket Sverige, genom Monarkin Staten Sverige, inom Gudalandets kärleksordnings domsrätt
2020-12-22
Vänligen bekräfta diarieföring med vändande epost!
Jag och de mina är inte med i er nya lag även om ni andra är det. Det måste, om ni andra ändå vill ha er nya lag därför
tydligt i densamma framgå att den ej gäller för oss som väljer att stå utanför den och som aldrig har gått med på den och
som inte går med på den. Detta så lagens utövare inte av misstag utövar den på oss som står utanför den.
Ovan räcker för att jag och de mina inte ska behöva bli med i er nya lag, men för er upplysning kan nämnas att jag inte
anser att det finns något underlag för sådan lag då jag ej sett några trovärdiga bevis härför. Den ihållande
skräckpropagandan är ju inte bevis.
Det kan också nämnas att det är en hävdvunnen rätt att ej låta sig påtruga någon lag innan den är antagen, jmf. ur
Kungl. Maj:ts och Riksens Cancellie Collegii Företal till Lagen som före 1987 trycktes i Norstedts utgåva av Sverige
Rikes Lag, "Den allsvåldiga Gudens och han heliga viljas naturliga kännedom är alla människor i hjärtat så djupt
inskriven, att intet folk ännu är funnet, som sig utan Gud och lag bekänna gittat; fast mera hava alle sin sammanlevnad
och trevnad på gudstjänst och lag enhälligt grundat. Ehuru folkslagen ifrån urstiftarens rätta mening sedermera avvikit;
intyga dock de hos dem funne inrättningar, att de om bägges oundgänglighet varit övertygade. /.../ ...hävden av den
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alla fria länder tillhörande rättigheten, att ej låta påtruga sig någon ny lag, innan den först av inbyggarna är vorden
skärskådad och antagen, vilken överhetens höga ämbete sedan tillkommer allmänneligen att påbjuda samt till rättelse
och efterlevnad var och en förplikta; de fromma till skydd, och de vrångvisa till späkt."

Högaktningsfullt
Leif Erlingsson
Folkstaten Konungariket Sverige, genom Monarkin Staten Sverige, inom Gudalandets kärleksordnings domsrätt
2020-12-22
http://mss.lege.net/choose/leif_1_domsrattstillhorighet/
http://mss.lege.net/statements/Yttrande_ang_den_paranoia_som_sprids_av_media_och_av_den_falska_regering_osv_
media_uppratthaller.html

Ovan remissvar på förslaget om Pandemilag bifogas även
som Folkstaten_Konungariket_Sverige__genom_Monarkin_Staten_Sverige_inom_Gudalandets_karleksordnings_domsr
att_remissyttrande_ang_ny_pandemilag.docx
//
PDF version av ovan dokument:
Folkstaten_Konungariket_Sverige__genom_Monarkin_Staten_Sverige_inom_Gudalandets_karleksordnings_domsratt_r
emissyttrande_ang_ny_pandemilag.pdf
Utdrag ur Socialdepartementets Innehållsförteckning S2020/09214 - Promemoria Covid-19-lag, gulsvartrandig linje visar
klippa-klistra i dokumentet för slippa lista hela dokumentet för att visa bevis för att just ovan är inlämnat och diariefört:

Om någon vill försöka återanvända något av detta på andra språk tillhandahåller författaren en textfil med Engelsk
översättning att klippklistra från,
Folkstaten_Konungariket_Sverige__genom_Monarkin_Staten_Sverige_inom_Gudalandets_karleksordnings_domsratt_r
emissyttrande_ang_ny_pandemilag__TRANSLATED_TO_ENGLISH.txt

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i LegeNet's insikter kl 18:34
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Tuesday, December 22. 2020

Former lead announcer with the Voice of Russia World Service made an un-person on Wikipedia
The former lead announcer with the Voice of Russia World Service and the first and only person with full permanent
political asylum in the Russian Federation, years before Snowden and Assange, was made an un-person by Wikipedia.
The removed Wikipedia entry can be found here:
http://blog.lege.net/JAR2/John_Robles__Wikipedia__20201214_0941_UTC/
The discussion after the deletion can be read here:
http://blog.lege.net/JAR2/John_Robles__Wikipedia__20201214_0941_UTC/Need_Help_After_Russia_Hating_Trolls_D
eleted_John_Robles__Discussion/
John was also a WikiLeaks media associate and is famous in Russia and certain geopolitical circles. His own main
website is http://jar2.com/ and main leak website http://jar2.biz/ . John's leaks may be the only that big unredacted
leaksites in the world, something his location where this is legal make possible but have rendered quite a lot of
underhand backstabbing instead, as other blogposts on this blog illustrate. The Cabal puppets and opportunists
(criminals&hellip;) are everywhere, and most certainly also in Russia, and when laws on the book can't be used, other
methods are used to persecute.
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Media kl 19:35
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Friday, December 18. 2020

Pandemilag, otestat Cov*d-l9 vaccin och Grundlagsändring - vad är det som händer i Sverige?
Dirigeringen från Davos med media som piska innebär att nästan all massmedia är krigförande enheter i psykologisk
krigföring gentemot civilbefolkning och därmed bör behandlas under krigets lagar vad avser krigshandlingar mot civila.
Legalistiskt har ibland sådan krigföring förbjudits och ibland inte, men naturrättsligt kan det inte föreligga någon tvekan
om att när en befolkning avsiktligt vilseleds, då är detta en krigshandling i det totala kriget och ansvar bör utkrävas i
förhållande till den skada som kan resultera. Fortfarande lider många människor under den samhällsfarliga
vanföreställningen att myndigheter och media ställer allt till rätta bara de får rätt information, så att den vanliga
människan inget behöver göra. Så ligger det naturligtvis inte till eftersom den psykologiska krigföringens effekt är att
göra civilbefolkningen till den fiende som tvingar myndigheter att också bli fiende.
Fantastiskt dokument om 6 sidor som förklarar hela bedrägeriet och hur det byggts upp, utlagt i natt på ursprungssiten,
här kopia. Huvudsakligen på svenska: http://blog.lege.net/content/inormous.net__get_busy_living_II.pdf . Det mesta
från den texten gick till regeringskansliet idag skriver författaren i ett e-mail där han även länkade nedan video angående
opposition till utkast till 'tillfällig pandemilag' S2020/09214.
https://www.youtube.com/watch?v=y8LiRMJEVbQ Edit 19 dec: Videon är nu upplagd på:
https://www.brighteon.com/2e1adb25-bbf1-4272-aafb-eec8a2fe69f7 Browser redirect länk för Twitter:
http://br.lege.net/2e1adb25-bbf1-4272-aafb-eec8a2fe69f7

Pandemilag, otestat Cov*d-l9 vaccin & Grundlagsändring – vad är det som händer i Sverige?
Dr Sanna Ehdin
7592 views ((1)2020-12-18 13:32)
Published 17 Dec 2020
Edit 19 dec: Datumet den 18 december som slutdatum nedan inte är rätt, rätt datum är 23 december som slutdatum för
remissvar. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i
bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
david.brandell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Denna not finns med i publiceringen
på Brighteon.
Vårt land är ordentligt omskakat av en kris runt Cov*d-l9 sjukdom – men hanterar regeringen verkligen detta på rätt
sätt? Den ”pandemilag” som regeringen nu försöker rusa igenom strider mot svensk grundlag, då den så allvarligt
kommer att frihetsberöva sveriges befolkning. Den hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet,
rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning – och allt ska bestämmas av en regering som inte
kan hållas ansvariga för sina beslut.
• INGA doser av det experimentella Cov*d-l9 s vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester har
gjorts. Det finns inga säkerhetsdata på detta nya mRNA-vaccin, baserat på genteknologi och nanoteknologi.
Läkemedelsindustrin är helt ansvarsbefriade så om du alls.
• Människor har rätt att välja informerat samtycke, men detta är inte möjligt här eftersom vi svenskar inte är informerade.
• De sjuka i Cov*d-l9 s ska få adekvat hjälp både akut och för rehabilitering, och Staten/Regeringen behöver anställa
mer sjukvårdspersonal och även satsa på de Friskmedel som nu visats ge både snabbare läkning och förebygga
Cov*d-l9 s, såsom D-vitamin.
• Snarast möjligt: att Sverige öppnar upp igen, får igång flödet i samhället – för att vi kan hantera situation. Denna
nerstängning drabbar alla hårt, men allra mest små- och mellanföretagare och det är oacceptabelt. Fri företagsamhet är
nerven i samhället. Vi behöver få igång arbeten så att vi får in skattepengar till att rusta upp den sjukvård som
nedmonterats de senaste tio åren. Vi behöver ha socialt liv igen för alla som är friska, och isolera och hjälpa de som är
sjuka. Det finns idag ingen orsak att stanna allt!
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Vi kan hantera detta och rädslor, ekonomisk osäkerhet och arbetslöshet är oerhört mycker mer skadande för samhället
än Cov*d-l9. Nu behöver vi en stark och kunnig ledning som visar vägen tillbaka till ett fungerande samhälle med flöde
och funktion. På initiativ av Dr Sanna Ehdin är vi en grupp läkare, forskare och hälsomänniskor som har skapat en
namninsamling – och var delaktig i denna förbättring genom att skriva på här:
https://www.skrivunder.com/vi_protesterar_mot_pandemilagen_och_covid-l9vaccin
– Mer info: https://ekoappen.se/blogg/vi-protesterar-mot-pandemilagen-och-covid-l9-vaccin/
• Skriv till socialminister Lena Hallengren och opponera mot Pandemilagen senast fredagen 18 december: Info om
Länk Utkast på tillfällig Pandemilag för Cov*d-l9 s skickas på remiss:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/utkast-pa-tillfallig-pandemilag-for-covid-19-skickas-pa-remiss/
• Läs även Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson,
generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, med frågor angående en rad brister i strategin runt planerade
Cov*d-l9-vaccinationer. Den blev viral på sociala media i början av december och det positiva gensvaret var massivt.
https://ekoappen.se/blogg/oppet-brev-till-stefan-lofven-och-johan-carlson/

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Media, Propaganda, Manipulation, Mänskliga
rättigheter, Indoktrinering & hjärntvätt, PsyOP kl 14:36
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Friday, December 11. 2020

The End is Near: Causality and the Destruction of Timelines
by John Robles II, from a Bunker Somewhere in the Russian Federation,
read at http://blog.lege.net/JAR2/The_End_is_Near/ .
Don't miss the ending paragraph "The Dangers of Fake News, Alternative Histories and Historical Revisionism".
Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Media, Propaganda, Manipulation, Mänskliga
rättigheter, USA, Indoktrinering & hjärntvätt, Yttrandefrihet, PsyOP kl 14:44
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