
Detta är ett varnings meddelande som inte är ett FÖRTAL om Stalkers (förföljare) i (….) sedan året 

2018. 

J och S som har ett beteende med begränsat ordförråd och som minderåriga barn och gillar att 

härmas i syfte att reta upp personen eller att vilja få tyst på denne så fort sanningen kommer till 

vitögat. Har också Stalkat till ens arbete och står på andra sidan av väggen och kränker/trakassera ens 

hudfärg med ordet "Svartskalle" upprepade gånger. Under denna handling går han in på andras 

egendom som mobiltelefon samt BankID och streaming tjänster och saboterar och tar deras lösenord 

via tanken därav skäl pengar från andras bankkonton. 

Även från andras lägenheter skriker båda två dessa ras acktiga ord dygnet runt utan att ta någon som 

helst hänsyn till både grannar och personen som äger lägenheten. Både J och S har även missbrukat 

droger. En hälsokontroll kan vara en optimal prioritering. 

Att retas på avstånd på alla sätt som människan tar åt sig för är en sak i deras personlighet att inte 

VÅGA med mod att gå fram till den drabbade som är helt knäckt och allt trakasseras via tanken! Kan 

även stå på andra sidan väggen och vilja att denne ska ge med sig efter en lång tid av trakassering och 

säger "sluta svara". "Du svarar ju hela tiden" vi trycker ju ner dig". När den drabbade går till sitt gym 

står J och S och paret G och A i hyreshuset vägg i vägg och går in i tanken och säger "flytta därifrån" 

och "hur tränar du" till denne och sedan avslutar med "jag skojar".  När den drabbade står i duschen 

efter gymmet trakasserar dom och kränker ens könsorgan ordentligt. Då häver dom ur sig "vi följer 

efter dig". 

Oavsett hur den drabbade mår anser J och S att denne är dum i huvudet. Även när personen står och 

duschar hemma frågar J "hur duschar du" "vi ser ju allt". Så fort personen börjar tänka vänder J och S 

det emot den för att också igen trycka ner denne. Dom retar upp personen om och om igen och sedan 

trycka ner denne. Både J och S väcker personen gång på gång vilket också gör att huvudvärk kan 

tillkomma och spontana drömmar kan uppstå. 

Stalker vågar aldrig komma fram till den drabbade men även att dom kan be om ursäkt "vägg i vägg" 

men fortfarande fortsätter. När den drabbade blir ordentligt trött då trycker dom ner personen 

ordentligt via tanken. De vill gärna stå och lyssna på en person som är helt knäckt och Aldrig "svara"! 

Vilken sorts person ber om ursäkt via tanken eller vägg i vägg??? 

S skickade ett mail till den drabbades arbete som också ledde till en Erinran (formell tillsägelse) från 

företagets sida. I mailet framstår S som helt oskyldig och skyller allt på den drabbade och anser att 

detta var "skoj". 

Drabbade polisanmälde dom men åklagaren lade ner fallet pga brist på bevis. 

Intrång på drabbades arbete är polisanmält. 

Allt detta som är skrivet ovan anser dom att ALLT är "skoj". Vad ska man tro??? 

För att genomföra dessa handlingar på avstånd måste man vara Synsk som att kunna läsa andras 

sinnen vilket dom utnyttjar radikalt. 

Deras handlingar består av psykopat och Stalkers. Från polisens strategi döms de som Ofredande och 

Förargelse och integritet och även lagöverträdare. 

Enligt studier klassas deras beteende som Narcissistiska och Anarkistisk och Perversa. 

Jag själv som skrivit detta varnings meddelande och i drygt fyra år har jag blivit trakasserad från andra 

sidan väggen av samma personer! Innerst inne är jag ljupt chockad. Från mitt hjärta så hatar jag dessa 

människor och sprid detta vidare är ni snälla ❤️. 

 


