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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
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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
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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.
   

   
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
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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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— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2016-12-26.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

___
   

Kommentarer kan göras på bloggen Intelligentsians blockering,
http://blog.lege.net/?/379-Binnikemasken-som-haller-pa-att-doeda-det-svenska-folket.html#co
mments  .
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