
Statens bruk av grammatikk, rammer nå staten. 

 

Ingen kan slå staten, tror du. Slapp helt av, de klarer det endelig selv. Alt av vedtak, 

kjennelser, avgifter, registeringer, osv., er dokumentforfalskninger.  

 

Før du kan avverge eller reversere ulovligheter iverksatt av NAV, bv, MT, politi, vegvesen, 

forsikringsselskap, inkassofirma, skatteetat, finans og bank foretak, og ellers andre offentlig 

ansatte, må du ha stålkontroll på følgende punkter. 

Alle dokumenter som ikke kun foregår på ekte norsk må blankt avvises. Det vil si:  

1. Det må ikke forekomme bruk av kursiv, utheving, eller understreking av tekst. 

2. All tekst i dokumentet må ha samme skrifttype og skriftstørrelse.  

3. Dokumentet kan ikke inneholde tekst i marger, eller ha linjer/merknader. 

4. Dokumentet kan ikke inneholde ruter eller tabeller. 

5. Aldri signer på noe. Bruk autografen din. 

6. Aldri fyll inn noe på en linje, i et skjema, eller i et felt.       

 

Vi vet det er noe som ikke stemmer med staten. Den jobber imot folket, ikke for folket. 

Forskjellsbehandlingen i domstolene blir tydeligere og tydeligere. Syke må slåss i systemet 

for å få det de har rett på. Offentlig ansatte som gjør feil, blir ikke ansvarliggjort. De 

tilsynelatende folkevalgte ser også ut til å få bedre posisjoner, jo mer verdier de klarer å 

sende ut av landet, samtidig som eldre og andre trengende ikke blir ivaretatt. 

Denne ondskapen er over nå. 

Staten er fiktiv. Det betyr at den ikke opererer lovlig. Før du blir skikkelig forbanna, må du 

også være klar over at det ikke er staten som har gjort noe galt, det er befolkningen som ikke 

kan norsk grammatikk. 

For som sagt, det er staten som får oss til å samtykke i overgrep, gjennom utspekulert bruk 

av det norske skriftspråket. 

Finn frem et vedtak, en kjennelse, e.l. som tok fra deg barn, dyr, trygd, firma, hus og grunn, 

eller fikk buret deg inn på feil grunnlag. Fakturaer og informasjonsskriv kan også brukes. Alt 

som kommer fra statlige organer, og private foretak som jobber for det offentlige, følger 

nemlig de samme utspekulerte grammatiske fallgruvene mot oss. 

Påstand: Du kan fjerne alt av tekst som står med kursiv. 

Definisjon «kursiv» 

Kursiv skrift er skrift som er skråstilt, i motsetning til vertikalt rettstilt skrift (normal). Denne 

skrifttypen er influert av håndskrift, og brukes tidvis for å etterligne dette. 



Kursiv skrift brukes oftest for å understreke viktige ord eller poeng, eller av andre grunner 

atskille en del av en tekst fra de øvrige delene. (https://no.wikipedia.org/wiki/Kursiv) 

 

Legg merke til ordformuleringen “eller av andre grunner atskille en del av en tekst fra de 

øvrige delene”. 

Staten opererer ulovlig, og kan ikke dømme noen, vedta noe, eller utføre noe, på egenhånd. 

Ved å atskille tekst med kursiv, slik at deler av teksten ikke lenger hører med til 

hovedteksten, blir “dommen”, “vedtaket”, beslutningen” ufullstendig og uten mening. 

Resultatet er at du nå dømmer deg selv. Det er du som setter den atskilte teksten tilbake 

igjen i teksten, og godtar “dommen”, “vedtaket”, “beslutningen”, idet du tror at alt som står 

på papiret medfører riktighet og skal inkluderes. 

I virkeligheten kan du stryke ut all tekst som står med kursiv, uthevet, understreket, i ruter 

og bokser, eller med ulik skrifttype eller størrelser, osv., fordi synonymer til kursiv, er f.eks. 

fremheve, utheve, markere, isolere, understreke, osv. og brukes på akkurat samme korrupte 

vilkår som kursiv, for å atskille tekst. https://www.synonymordboka.no/no/?q=kursivere 

  

Forstår du omfanget av grammatikkhykleriet, skjønner du at staten nå er ferdig. Det vil ikke 

være en eneste etat, en eneste domstol, en eneste folkerepresentant, som kan skrive de 

samme dokumentene uten bruk av grammatiske fallgruver. De vil heller aldri kunne 

spesifisere at tekst med kursiv, uthevet eller understreket, osv. skal være med i dokumentet. 

En fiktiv stat, bruker fiktive dokumenter, for å iverksette fiktive slutninger. Aldri glem det! 

 

Når du nå vet hva du skal se etter, vil du ikke lenger gi liv til statlige fantasier, ved å tro 

dokumentene medfører riktighet. Du vil kunne vite det, ved første øyekast, og blankt kunne 

avvise de dokumentene som inneholder et korrupt skriftspråk. 

Følgeskriv, til å oppheve og annullere fiktive dommer, vedtak, beslutninger, osv., finner du 

på den siste siden i dette dokumentet. 

 

Før vi avslutter, er det en annen viktig ting som også må ses på. Det er den 2-språklige 

identitetsforfalskningen den fiktive staten gjemmer seg bak. 

Ikke noe sted i norsk grammatikk finnes det beviser for at egennavn, firmanavn, stedsnavn, 

og/eller hele setninger skal skrives med kun majuskler («store bokstaver»).  

http://www.korrekturavdelingen.no/egennavn-fellesnavn.htm 

Ved å registrere firmanavn og personnavn kun med majuskler, produserer staten det som 

kalles for juridiske personer, av både babyer og foretak. https://snl.no/juridisk_person 



Staten har i flere år nå nektet for at de konverterer nyfødte til juridiske personer. Gleden er 

derfor stor når det nå oppdages at det også skjer en graverende ulovlig språkendring her. 

Fremmedspråket ble avdekket av australierne Romley Stewart og Rohan Lorian. Etter flere 

års studier, oppdages det en paragraf i en ordbok som får dem inn på sporet av latin: Latin, 

som skrives etter engelske grammatikkregler, kalles DOG-LATIN.  

 

DOG-LATIN er en internasjonal korrupt bruk av latin. I Norge vil latin mikses med norske 

grammatikkregler, i Amerika med amerikansk grammatikkregler, i Sverige med svenske 

grammatikkregler, osv.  

 

Det latinske alfabetet, også kalt romerske alfabet, er i dag det mest brukte alfabetet i 

verden, og det blir brukt i alle vesteuropeiske språk. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_latinske_alfabetet  

Sett i sammenheng med at romerne starter sin bokstav-karriere med følgende 23 bokstaver: 

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z har vi titt og ofte sett bruken av kun store 

bokstaver. Det er årsaken til at språkforfalskningen på f.eks. fødselsattestene er så genial. 

Ingen kan i sin villeste fantasi tro at bruk av store bokstaver, i navn eller hele setninger på 

«norsk», kommer inn under både språkforfalskning og fremmedspråk. 

Det er kun et land i Europa som har latin som offisielt språk, og det er Vatikanstaten. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vatikanstaten  

Se nøye på bildene. Den latinske teksten her, viser hvordan ekte latin skal se ut. 

Legg merke til at det er bindestrek/ 

tegn mellom hvert ord.  

Uekte latin er å bruke den latinske 

skrivestilen, men med bruk av norsk 

grammatikk. Dvs. uten bindestrek/ 

tegn mellom ordene.  

På DOG-LATIN vil navn nå bli seende 

slik ut: STINE MARIE ENGEN OLSEN, og 

skal leses: «Stine. Marie. Engen. 

Olsen.» 

Igjen legger vi godviljen til og tror vi 

leser Stine Marie Engen Olsen, slik vi 

lærer å skrive og lese norsk. 

Bruk av ekte latin på navnet «Stine 

Marie Engen Olsen» vil være: STINE-

MARIE-ENGEN-OLSEN. 



 

Statenes fantasipregede BLOKKBOKSTAVSPRÅK, DOG-LATIN, er definert i Black’s Law 

Dictionary (side 569). 

http://heimatundrecht.de/sites/default/files/dokumente/Black%27sLaw4th.pdf 

DOG-LATIN. The Latin of illiterate persons; Latin words put together on the English gram-

matical system. 

“Illiterate” betyr analfabet på norsk. DOG-LATIN er med andre ord et språk benyttet til 

analfabeter som verken kan lese eller skrive. Det mest humoristiske oppi all denne 

grammatikkgalskapen, er at det er sant. Vi er analfabeter. Vi kan ikke lese og skrive. Om vi 

kunne, ville vi avslørt bruken av uekte latin for lenge siden. 

 

Blokkbokstaver stammer fra HIEROGLYFER. Hvert 

bilde-symbol har flere ulike betydninger, alt etter 

hva og hvordan «bokstavene» skal brukes, og 

leseretningen er fra høyre til venstre. 

Mener du fortsatt du kan lese bilde-symbolene 

blokkbokstaver? 

PS! Staten har sin egen variant. Alle “kunstnere” 

har sin egen kode på kunstverket sitt.  

 

Det som er fint, er at alt av regninger, fakturaer, vedtak, offentlig informasjon generelt, kan 

sendes tilbake med god samvittighet. Begrunnelsen er: 

1. Du kan ikke lese DOG-LATIN. (Firmaet, det offentlige organet vil være registrert på DOG-

LATIN, og det vil ofte forekomme bruk av hele ord og setninger med store bokstaver.) 

2. Før du kan godta regningen, kravet, vedtaket, m.fl. må alt av grammatiske fallgruver 

fjernes fra teksten. Først da vet du om kravet, vedtaket, informasjonen, m.m. er reelt og 

ekte.  

 

Det er kun en fiktiv stat, som trenger et fiktivt og forfalsket skriftspråk. Ideen om 

samfunnskontrakt, er et forsøk på å bevare fyrsters rettigheter, og oppstår mellom 1650 og 

1800 (https://no.wikipedia.org/wiki/Samfunnskontrakt). Før det, er det en teokratisk 

oppfatning at fyrster er valgt og innsatt av Gud. Samfunnskontrakten ble presentert som et 

moralsk og politisk prinsipp som forsøker å forklare behovet for et samfunn og hvorfor 

sosiale regler, normer, eller lover er rasjonelle. 

Akkurat ja. Og virkemiddelet som brukes for å få dette til, er et korrupt skriftspråk. 

Snipp, snapp, snute, staten er ute!  



Før du foretar deg noe, la informasjonen synke inn og gjør noen praktiske tester. 

For eksempel: 

1. Ta kopi av en domsavgjørelse (eller et brev, en regning, e.l.) 

2. Stryk ut alt som står på DOG-LATIN. (med store bokstaver) 

3. Stryk ut all tekst som står med kursiv, er uthevet, eller er understreket. 

4. Stryk ut all informasjon som står isolert i ruter, eller ute i marger. 

5. Er det tekst over en linje oppe på dokumenter, eller under en linje nede på dokumentet, 

er også disse tekstene atskilt fra hovedinnholdet og kan strykes ut. 

6. Stryk ut alt som står med annen skrifttype og skriftstørrelse. Malen du bruker, er 

skrifttypen og størrelsen på bokstavene som benyttes i hovedteksten på selve dokumentet. 

7. Stryk ut alt av egennavn og firmanavn. Disse navnene er originalt skrevet på DOG-LATIN (i 

folkeregister og i Brønnøysundregistrene). 

8. Den teksten du sitter igjen med, er den reelle informasjonen som faktisk formidles. Alt du 

har gjort, er å fjerne den informasjonen den fiktive staten ikke har myndighet til å hevde 

eller å utføre, og derfor trenger din «hjelp» til å hevde/kreve/gjennomføre i sitt oppdiktede 

fiksjonsland. Eksempel på sletting av tekst i dokumenter, finner du etter de to neste sidene i 

dette dokumentet. 

 

Merk 

Regninger/fakturaer du mottar fra private firmaer, hvor du har bestilt ting, varer, eller 

henvender deg til, kommer ikke inn under disse dokumentforfalskningene. De er like lurt 

opp i stry, som du og meg. Motsigelser kan kun uttrykkes mot statlige anliggender, 

bompengeselskaper, strømleverandører, renovasjonsavgifter, osv. 

Du har allerede betalt for alle disse tjenestene og tingene. De statlige selskapene vil derfor 

ikke kunne komme med en ekte regning eller faktura. Jf. Utvidelsen av Trustloven av 1926 

Mer info om dette kommer. 

Bank, og riktig bruk av verdipapiret fødselsattesten, vil bli redegjort for. Først er det noen 

som bør påta seg ansvaret for å drive landområdet på ekte vis, med ekte individer, og ekte 

kommunikasjon, og en ekte grunnlov 

med ekte menneskerettigheter. Som 

du ser, er også grunnloven per i dag 

skrevet på DOG-LATIN, og er dermed 

like falsk som resten av det påståtte 

regelverket. 

 



Mens denne gjengen samler seg, kan vi andre sakte men sikkert avvikle den fiktive staten. 

Send inn informasjonsskrivet (på siste side) til passende etater, og bomselskaper og 

strømnettleverandører som installerer smartmålere med potensiell strålefare. Vær 100 % 

klar på at all kommunikasjon skal foregå på norsk, slik at du og resten av befolkningen er i 

trygge hender. For sikkerhets skyld, bruk kun fornavn når du bruker autografen din, og/eller 

havner i klammeri med noen fra det offentlige. Allier deg med andre, som også vil ha en ekte 

og menneskevennlig nasjon på dette landområdet. 

 

Det oppfordres til felles brevkampanjer fremover, og opplysningsarbeid/dugnadsarbeid 

generelt. Det er alltid en god idé og holde de kriminelle opptatt med å rydde opp i sine egne 

løgner. Heller det enn at de pønsker ut mer faenskap. 

Kom med innspill. Så gjør vi det sammen! 

Det kan også være en god idé å nulle ut domsavgjørelser som ikke er riktige. Da sender du/vi 

først en mail til gjeldende tingrett hvor det bes om saksnummer. På spørsmål hvorfor 

opplysningen trengs, sies det som sant er at du er vitne til at det foregår 

dokumentforfalskning, og at det kan bevises, og at informasjonen skal arkiveres i 

saksmappen. Gjelder det f.eks. en barnevernssak må skrivet også sendes saksbehandlerne i 

bv, og andre involverte parter. 

 

Her er et bra tips fra Romley Stewart! 

Blir du anklaget for noe, svar «skyldig i fakta». Nå må aktor fremskaffe ekte bevis for det du 

angivelig skal ha gjort. Har du ikke gjort noe, finnes heller ingen bevis og saken henlegges. 

Ikke glem at alle sakspapirer i rettssystemet er fiktive. Få dem på norsk! Uten grammatiske 

falldruver.  

Du kan ikke dømmes på usaklige vilkår, med mindre du nekter straffeskyld. Da er det du som 

må bevise din uskyld. Det kan bli farlig, i et korrupt system 

 

 

Eksempel på hvor mye tekst som forsvinner fra dokumenter når DOG-LATIN og annen atskilt 

tekst er redigert bort, ser du på de neste 4 sidene. 

Repetisjon av de grammatiske fallgruvene… Lær dem utenat  

Staten opererer ulovlig, og kan ikke dømme noen, vedta noe, eller utføre noe, på egenhånd. 

Ved å atskille tekst med kursiv, slik at deler av teksten ikke lenger hører med til 

hovedteksten, blir “dommen”, “vedtaket”, beslutningen” ufullstendig og uten mening. 

Resultatet er at du nå dømmer deg selv. Det er du som setter den atskilte teksten tilbake 

igjen i teksten, og godtar “dommen”, “vedtaket”, “beslutningen”, idet du tror at alt som står 

på papiret medfører riktighet og skal inkluderes. 



 



 



 



 



Informasjonsskriv. Gjelder:  

Nullitet/Avvisning av dom/dokument/faktura/vedtak o.l. grunnet forsøk på 

dokumentforfalskning. 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at all bruk av «kursiv» tekst kan bety to ulike ting. 

1. At teksten påpeker noe. 

2. At teksten skal være atskilt fra annen tekst. 

 

For å unngå misforståelser, og fremtidige misforståelser, forbys herved all bruk 

av kursiv, samt utheving av tekst, understreking av tekst, isolering av ord, 

setninger eller tall i ruter, bokser, tabeller, osv. i alle dokumenter, av samme 

årsak som bruk av «kursiv». Det skal heller ikke forekomme marginal tekst i 

noen av dokumentene. 

 

Videre gjøres det oppmerksom på at saken/henvendelsen er i regi av et 

registrert foretak i Brønnøysundregistrene, hvor navnet der er skrevet på DOG-

LATIN.  

DOG-LATIN følger ikke norske grammatikkregler. Korrekt bruk av skriftlig norsk 

er å benytte majuskler «store bokstaver» bare i første bokstav i en ny setning 

eller første bokstav i navn. 

Bruken av DOG-LATIN gjør i tillegg dokumentet 2-språklig, og kan ikke brukes 

før det er avtalt mellom begge parter, hvilket av språkenes jurisdiksjon 

dokumentet/saken da skal høre til under. 

 

Takk for oppklaring, før det eventuelt inviteres til ny dialog, før saken eventuelt 

fortsetter, før ny regning eventuelt faktureres.  

Alt må foregå på ekte norsk, og uten grammatiske fallgruver. 

 

 

 


