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Kära Victoria!

I  paketet  finns  ett  USB-minne  innehållande  kristen  underhållning  och  kristen 
undervisning, och ett personligt röstmeddelande från mig. Mp3-filen med mitt personliga 
budskap till  er  från den 30/10 heter  ”Torsten Nenzen – Att  söka kontakt.”  Vänligen 
lyssna åtminstone till det röstbrevet, om ni ännu inte har det.

USB-minnet  innehåller  i  övrigt  samma material  som en från mig tidigare  sänd mp3-
spelare  till  er,  men som enligt  Hovstaternas  officiella  källa  Helena  Garofalo  inte  har 
levererats till er. Jag väljer att agera utifrån Hovstaternas officiella uppgift, och skickar 
därför igen samma material som tidigare lämnades 30/10 till er via ett annat medium.

Då  min  tillit  för  den  svenska  säkerhetspolisens  och  andra  svenska  myndigheters 
information, omdöme och avsikter är svag, skulle jag uppskatta en snar bekräftelse på 
att  ni  verkligen  har  mottagit  detta  USB-minne  med  röstbrev  samt  detta  tillhörande 
skrivna brev. 

Victoria, för att på ett gott sätt känna en människa fordras personlig kommunikation och 
relation. Utifrån andras omdömen kan vi egentligen veta endast andras omdömen. Och i 
synnerhet  om  informationskällorna  skulle  ha  maliciösa  avsikter  –  t.ex.  att  hindra 
möjligheten till personlig relation för ett personligt omdöme – kan man antaga att endast 
selektivt  negativa  rapporter  förmedlas  och  att  slutsatserna  syftar  till  att  förvränga 
verklighet. 

Victoria, för att rätt förstå företeelser fordras perspektiv på kontext och omständigheter. 
Tillåt mig att illustrera med ett konkret exempel på sammanhangslös information: Om en 
korrekt uppgift lämnas att Torsten ofta svär på Engelska när han ensam sitter och skriver 
på datorn i sin soffa i lägenheten, och informationskällan endast uppger att Torsten ofta 
svär, eller ännu värre, att informationskällan rapporterar felaktiga slutsatser angående 
Torsten’s  personlighet  utifrån  hans  Engelska  svordomar,  då  saknas  sanna 
förklaringsfaktorer  till  svordomarna  och  korrekt  övergripande  omdöme.  Men  om 
informationen  tillåts  att  ses  tillsammans  med  omgivande  pusselbitar  kan  orsak  och 
verkan förstås. De kausala sambanden i övriga pusselbitar är bl.a. att Torsten befinner 
sig  i  intensiv  oppositionell  press,  att  Torsten  är  frustrerad  över  orättfärdiga 
omständigheter och omdömen, att Torsten är frustrerad över en ofrivillig ensamhet, och 
att Torsten är frustrerad över att inte nå fram till  den kvinna han längtar att få lära 
känna. Korrekt förståelse i orsakssambanden rättfärdigar naturligtvis inte de Engelska 
svordomarna,  men erbjuder åtminstone möjligheten att  förstå ett korrekt förklarande 
sammanhang,  och därmed möjligheten till  insikt  att  med ändrade betingelser  upphör 
frustrationen. Med andlig självinsikt skall jag, trots betingelserna, ändå upphöra med de 
Engelska uttrycken.

Listan av exempel på missvisande information och omdömeslösa omdömen är antagligen 
omfattande. 

Den säkraste källan till  sanning och uppenbarelse är Guds Helig Ande. Därnäst, fråga 
gärna mig.

Hoppas om tillfälle att få samtala med dig.

Gud välsigne er!

Med vänliga hälsningar,

Torsten


