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1. LICENCJA UMTS 1.1 MANDAT
ogólny

1. Eksperci o zbadanie wymienione poniżej w ramach sądowej badania psychiatrycznego.
Eksperci mogą współpracować w przygotowaniu pisemnego oświadczenia, ale zakłada się, że
zwrócą się one niezależne sądy. To musi być jasno opisane jak eksperci pracowali i jakie
obszary są rozbieżne oceny bierze.
Powinny być podane odniesienie źródłowy wszystkich informacji zawartych w oświadczeniu (np. do
informacji z dokumentów, kart zdrowia i wejście).
Wszystkie wnioski muszą być uzasadnione. Niejasności w ocenie należy podkreślić. Jeśli sprawaekspert musi oprzeć swoją ocenę na postrzeganie faktów, które nie są oczywiste z akt sprawy lub,
które mogą być niepewne lub sporne, należy to wyraźnie zaznaczyć. To powinno się również na
ocenie ekspertów było inaczej, gdyby przyjęto inny fakt.
Czy istnieje potrzeba dalszych badań w celu określenia ram dla sądowej oceny psychiatrycznej,
eksperci mogą kontaktować prokurator Kraby z policji w Oslo.

1. Eksperci życie badaniu klinicznym osobnika przed, w trakcie i po zakończeniu działań påklaGete ze szczególnym naciskiem na zachowanie, w tym psychicznego i społecznego
funkcjonowania i ewentualnej progresji choroby i leczenia przeszedł. Istotne informacje
powinny być pobrane.
Najnowsza wersja międzynarodowego systemu diagnostycznego (zakończony ICD-10) stosuje się w
diagnostyce i diagnostyce różnicowej istotnych dla sądowej oceny psychiatrycznej. .
Zawiera kwestie mandatu prognozą, eksperci muszą szczegółowo wyjaśnić sposób ich wykorzystania
w badaniu i źródła błędów istnieje.
Wymagane jest dalsze badanie lub badania, aby odpowiedzieć na mandat, eksperci proszeni są o
realizację tego. Są eksperci, że inny technik powinien wykonać takie sprawozdanie okresowe,
zleceniodawca musi się skontaktować w celu zatwierdzenia.
Podstawy oceny poczytalności i ewentualnych redukcji karnego

1. Eksperci proszeni są o rozważenie, czy Breivik był psychotyczne, nieprzytomny lub
umysłowo znacznie w czasie z påklagete działań (§ 44 Kodeksu karnego).
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1. Jeśli eksperci stwierdzić, żepacjent nie był w stanie, o którym mowa w pkt 3 , są proszone o
rozważenie, czyprzedmiotem czasie działania :
miał poważną chorobę psychiczną ze znacznie upośledzoną zdolność realistycznej oceny ich relacji ze
światem zewnętrznym , ale nie było psychotyczne lub

był upośledzony umysłowo , lub
działał pod silnym zaburzenia świadomości ( Kodeks karny § 56 litera c).

1. Jeśli eksperci uważają, żeprzedmiot byłczas działania celowe zaburzenie objęte Kodeksu
karnego § § 44 i 56 c ,powód ( y) do tego studia . Eksperci nie zajmie stanowiska w sprawie ,
czy bevissthetsforstyrrel -sen był samookaleczenia.
2. Eksperci proszeni są o rozważenie, czy Breivik był psychotycznym na czas badania.
Dodatkowe specjalne sankcje za nieodpowiedzialne , jeśli dotyczy

1. Jeśli eksperci uważają, żetemat był w stanie opisanym w § 44 kodeksu karnego , czy też są
one w wątpliwość to , proszę rokowanie choroby / stanu rozpatrywane. Eksperci są proszeni o
ocenę , jakie leczenie i jakie inne środki są konieczne, aby osiągnąć optymalną poprawę
prognozę , gdy można osiągnąć i ramy czasowe dla tego produktu. Należy szczególnie
studiowałprzedmiotem będzie wynikać z systemu opieki zdrowotnej w ramach dochodzenia.
Eksperci są również poproszeni o ocenę rokowania , w tym ryzyko przyszłości
przemoc , jeśliobiekt nie otrzyma takiego leczenia / obserwacji.

1. 8.

powstrzymywanie

Prognoza dla zachowania aresztowanego i osobistego funkcjonowania - w tym ryzyko agresywnych
zachowań - bes badanym i eksperci proszeni są o wyjaśnienie warunków, które muszą być spełnione
dla optymalnej prognozy oraz czynniki, które wskazują na złe rokowanie. Musi ujawnienie zakresu, w
jakim wszelkie diagnozy może być zmodyfikowany przez działanie.

1.2 termin
Szef komendy policji prawnika Mette Haldorsen 22.07.11 policja podjęła ładunek transgresji.:
Kodeks karny 147a 4 akapit pierwszy
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przez przestępstwa określonego w § § 148 i 233 akapit drugi, patrz § 232 i czyn został popełniony z
zamiarem poważnie zakłócając funkcję fundamentalne znaczenie w społeczeństwie, jako organ
wykonawczy
Podstawą jest następujące czy przyczynia się do tego:
Piątek 22 lipca 2011. 15.26 Akersgata 42 w Oslo, spowodowało, że pękają i ogień, jak wspomniano w
konopie. § 148, tak, że utrata życia i poważnego uszkodzenia osób i rozległe zniszczenia cudzej
własności był spowodowany, poważnie zakłócając funkcję fundamentalne znaczenie, władzę
wykonawczą.

Karny 4 147a podpunkt b
przez przestępstwa określonego w § § 148 i 233 akapit drugi, patrz § 232 i czyn został popełniony z
zamiarem poważnego zastraszenia ludności

podstawa
Piątek 22 lipca 2011 r. w godzinach popołudniowych na Utøya, stworzył poważne obawy w populacji,
gdy strzelając wokół obozu letniego w Auf, a tym samym zabitych i rannych mu dużą liczbę ludzi.

1.3 Okoliczności obserwacji
Eksperci mieli rozmowy z Breivik w więzieniu Ila i instytucji aresztu.Case-savvy've przeszliśmy
długich negocjacjach i uzgodnieniach z Ila przed pierwszym rozmów, ponieważ środki
bezpieczeństwa były na najwyższym poziomie krajowym. Rozmowy były z Ila bocznej myśli
przechodzi przez szklane ściany z mikrofonem, ale może to eksperci nie zgadzają się jako warunek
odpowiedniego egzaminu.
Eksperci następnie siedzi z dwóch strażników więziennych i pod kajdany i przykuty do lewego
ramienia pasie, ale z twarzą w twarz kontakt z drewnianym stole między obiektem i całkowicie
uwięziony w rogu pokoju.XII i XIII rozmowa odbyła się w sali wizyty w Dept G, z zastrzeżeniem

Saksnr. 11-120995EN E-OTIR/08
siedzi w zamkniętej szafie z szklane ściany, nawet sam w pokoju eksperci i urzędnicy poza
odwiedzającego.
Początkowo przedmiotem została poinformowana, że rola i funkcja komitetu jest związany z jego
sprawy karnej. Wyjaśnił, że eksperci nie badają okoliczności sprawy, a jedynie informacje istotne dla
oceny jego stanu psychicznego przed i podczas działań przestępczych, jak również w trakcie dyskusji
z ekspertami. Wyjaśnił także, że eksperci nie zachowania tajemnicy, ale ujawnienie do klienta.Temat
otrzymała informacje, i dał wyraz zrozumieć i zaakceptować to. Był uprzejmy i chciał współpracować.
Eksperci są zarówno niepodłączony i niezwiązane z tematem, a tym samym uważa się za właściwy.
Obaj wcześniej zrobić podobną pracę do sądu.
W następujących bezpośrednich cytatów z rozmów i dokumentów zarówno fragmenty, należy ustawić
kursywą. Jeśli nie jest podany tekst w obecnych cytaty, to będzie zaznaczone (..).

2. OGÓLNE DOKUMENTACJA
2.1 Ocena dokumentów POLICJI
wyodrębnić

DEN

OŚWIADCZENIE PRAWNE PSYCHIATRYCZNY
Istnieje w przypadku dużych ilości dokumentów policji, że eksperci mieli wziąć równości do wiedzy o
tym, co może rzucić światło na mandatu ekspertów, a więc musiała być uwzględniona w
sprawozdaniu. Eksperci mają jeszcze
przeprowadzono 13 wywiadów z tematu w sumie 36 godzin czasu. Eksperci w konsekwencji, z
ukośnie, w stanie uzyskać wyczerpujące i istotne dowody w sprawie.
Temat pracował doskonały, a eksperci mam informacje z pierwszej ręki, co złożyło zapisy
dokumentów policji, chyba że jest to konieczne. Ponadto sakkyn-Sary widziałem / słyszałem przez
wszystkie przesłuchania przedmiotu, i widziałem film z rekonstrukcji wydarzeń na Utøya. Dokumenty
policyjne, o których mowa

w związku z tym, tylko w zakresie w jakim stanowią one informacji poza własnych ekspertów
badania, a zatem uznaje się za istotne dla odpowiedzi na mandat w komisji.
Eksperci zatem wykonane następujące wyroki dotyczące fragmentów dokumentacji policyjnej:


sprawozdanie osobnika na policję:

Sprawozdanie osobnika na policję drukowania kilkaset stron. Eksperci zostali również
poproszeni o ponowne otoczony DVD - nagrywanie samych przesłuchań, które eksperci za
stosowne, jako neutralnego źródła obserwacji. Ocena przez ekspertów z przesłuchania w
nagraniu DVD odtwarzane w krótkim życiorysie.Podeszwa wyjaśnień fotografowanej osoby
jest to, że świadczone specjalnego, który jest nagrany na Utøya zaraz po przestępstw.
Eksperci byli policji zapytał, czy nie uważał za stosowne do uczestnictwa w rozprawach
przedmiotu. To nie eksperci też nie poprawna lub stosowne w odniesieniu do wykorzystania
przez ekspertów w norweskiej tradycji, i taka obecność nie jest w związku z tym miejsce.

• Przebudowa Beyond : Eksperci recenzja DVD - nagranie z rekonstrukcji , a krótko odnieść
wrażenie, ze to .
• Przesłuchanie ofiar : Eksperci zauważyli, że nie doszło do stosunkowo -cja lub osobistej ,
kontakt werbalny między niektóre z ofiar i przedmiotu . Eksperci dlatego też z powodu braku
możliwości , zdecydował się nie iść do indywidualnych przesłuchaniach ofiar związanych z
przestępstw rządów. W odniesieniu do ofiar związanych z przestępstw na Utøya , mamy , we
współpracy z oficerami śledczymi i NCIS odebrał świadków , którzy opisują kontakt z
przedmiotem i komentarz / patrz jeden z nich .
• Przesłuchanie świadków : Eksperci recenzja wszystkim niniejszego przesłuchania świadków
dotyczących przestępstw z Kancelarii Rządu 402 . W odniesieniu do przestępstw na Utøya ,
eksperci z pomocy policji wybrał przesłuchanie świadków , które ujawnia odpowiedni
kontakt z przedmiotem .
Eksperci zauważyć, że ani zeznania dotyczące przestępstw o wezwanie rządu bloku lub na Utøya
zawiera szczegółowe informacje na ten temat poza to, co będzie się określać skrótowo.
Breivik kont świadkiem przyjaciół i znajomych z dzieciństwa i dorosłości określa w szczególności.
Eksperci odtwarza fragmenty przesłuchania lekarza ogólnego pacjenta i uzyskał ogólny dziennik
praktykujący pacjenta.
Eksperci mieli rozmowę z matką pacjenta. Ten renderowane. Eksperci również przeszedł wszystkie
przesłuchania jej, częściowo także na DVD, ale świadczy to tylko szczegóły, które wykraczają poza
to, co pojawiło poprzez rozmowy ekspertów i mieć znaczenie dla odpowiedzi na mandat.

Informacje na temat zdrowia, zarówno na zamkniętych pobrane: Eksperci będą krótkie odniesienie z
informacji zdrowotnych pacjenta.


kompendium fotografowanej osoby, zwane również Manifest 2083

Eksperci mają następujące użył terminu kompendium tego materiału, ponieważ sam podlega
konsekwentnie używa tego terminu w rozmowach ekspertów z nim. Eksperci zauważyć, że materiał
jest przedmiotem dużego zainteresowania w różnych nośnikach.
Eksperci zyskały przegląd kompendium, i ma
Połączenia wykryje, że obiekt często odnoszą się do niej sam. gdzie Rozmowy Breivik odniosły się
do jego kompendium eksperci poprosił go, aby rozwinąć ten temat i nie doświadczyłem tego jako
skutecznej strategii w celu uzyskania PRI-mærinnblikk w jego myśleniu.Ekspert uważa, że należy
odwołać się więcej kompendium, ale wypowiedzieć się na to w świetle własnych obserwacji.

2.2 Uwagi wstępne
Nie przeprowadził wstępną obserwację pacjenta. Natychmiastowe pojawienie kąpieliskach, w których
i ekstremalne powaga o przestępstw przyczynił się do decyzji sądowej obserwacja psychiatryczna
została bez uprzedniej, wstępnej obserwacji.
Pa Podstawą tej decyzji, eksperci nie przejść kwalifikowaną oceny przedmiotu wykonywanej w
ścisłej, czasowego związku z przestępstw.

2.3 Świadectwo DOC ofiary. 05
Zarzucane czyny są badane przez dwie agencje. Policja w Oslo wątpliwość praktycznie w swoich
resortach. NCIS jest odpowiedzialny za dochodzenia i przesłuchania związanego z przestępstw na
Utøya. Eksperci będą odpowiadać na te grupy obraził kolegów oddzielnie.
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2.3.1 Ofiara związane z karnego aktów Urzędy, oceniające były początkowo wysłane 340 wywiadów
z ministerstw. Jest to opisane w śledztwie nie stosunku lub kontaktu pomiędzy którymkolwiek z ofiar i
przedmiotu. Przesłuchania nie zawiera informacji, które mogłyby rzucić światło na mandatu
ekspertów i sądowej psychiatrycznej oceny, a sąd powołuje dlaczego nie.

2.3.2 Ofiara związane z przestępstw na Utøya
Dokumenty dotyczące sprawy wniosła Utøya później został przedłożony przypadku zorientowani w
formacie PDF.
Eksperci widzieli DVD z rekonstrukcji wydarzeń na policji Utøya. Poprzez rozmowy wynika, że
obiekt nie miał jakościowo sensowne, osobisty kontakt z kimś na Utøya później kwestionowane. Miał
rozmowę z tymi, którzy przyjęli go na wyspie, ale on natychmiast zabity wkrótce po przybyciu na
wyspę.Gniazdo słowny przedmiotu miał jakiś odpoczynek, to prawdopodobnie ludzie, którzy zostali
później zabici i że zwabił do przodu (dok. 10.08.01 str. 8).
Eksperci, we współpracy z oficerów śledczych / NCIS zidentyfikowane do tych avhø oczyszcza
opisując bezpośredniego kontaktu z przedmiotem, a zatem może pomóc rzucić światło na mandatu
eksperta. Wartość ta jest podawana w wątpliwość ofiarę, która miała kontakt z przedmiotem trzy razy,
podczas gdy trwało to strzelanie na wyspie.

2.3.2.1 Znieważony Dok.05, 02,04
Wyjaśnienie zawiera opisy zachowań pacjenta, i jest cytowany więc w skrócie.Ofiara miała trzy
kontakty z Breivik na wyspie i w końcu został zastrzelony w uchwycie na ramię.Ofiara powiedział i
kilka innych biegał i starał się ukryć. Przed że widzieli obiekt, fajny i spokojny, strzelając więcej
ludzi.
Podczas wyścigu był hitem i pokrzywdzony usłyszał świst kul wokół nich. Pokrzywdzony przezprzeszukano zacząć pływać, ale nie, i wziął kraj
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ponownie. Kiedy nagle ziemia przedmiotem i strzał na tych, którzy pływaliśmy podczas
płakał, ja was wszystkich zabić, umrzesz.Pokrzywdzony doświadczonym następnie pobiera
się, ale z zastrzeżeniem nagle zabrał oskarżony i gikk.Den pokrzywdzony leżał na brzegu, a
potem zrobiło się dużo ludzi, niektórzy z nich pływał i niektóre HID. Potem z powrotemprzestrzeganie i tak pokrzywdzony, leżąc na brzuchu i płaszcz nad nią kilku postrzelony i
zabity. Widział dwa wiedział rozstrzelaniem. Nagle ujrzał parę butów tuż przed nim, usłyszał
huk i poczuł uderzenie w ramię. Potem zobaczył przedmiotem pójść do lasu i się
zgubić.Ofiara leżała na policję przyszedł.
2.4 Według policji
prawozdanie osobnika na policję jako druku, DVD i CD jest ogólniebardzo obszerny materiał .
Eksperci mają początkowo w oświadczeniu wyjaśnił, żeprzesłuchanie na DVD i CD odtwarzane w
podsumowaniu . Wydruki z policyjnego przesłuchania pacjenta jest zbyt rozległe do tej materiiekspertów okazało się przydatne , aby szczegółowe przedstawienie tych .
Pierwszy wywiad przeprowadzono przez podmiot bezpośrednio po karnych działa na Utøya
przytaczamy w całości . To przesłuchanie ,plików audio, siedem godzin , który został nagrany
uiddelbart po aresztowaniu i fengslingsresymeet od następnego dnia została uznana za znaczącą jako
źródła informacji dla oceny stanu psychicznego badanej osoby w czasie z przestępstw .
Informacje zawarte w kolejnych przesłuchaniach policji i że nadaje się do wyjaśnienia ekspertów
mandat uznaje objęte szczegółowymi interpretacje biegłych własny
rozmowy . Historia obiektu nie zmienił się od istotnych cech
pierwsze przesłuchanie zakończono , a później przez długi serii policyjnych przesłuchań .

2.3.1 Znaczenie 22.07.11, dok 08,01
Piątek, 22.07.11 dostał PB-POB i Pb patrolu obywatelskiego. Pb był przywódcą patrolu.
Mniej więcej w 1920 byliśmy na zlecenie PFB -. Podróż do Utøya rozpoczęcia rozmowy z osobą,
która została aresztowana pod zarzutem postrzelony jeden lub więcej z obozu letniego w Auf za.
Oskarżony został aresztowany przez jednostkę z oddziału nagłych i miał.
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pochodzą z informacji , że istnieją dwa ochry , z których były aktywne w Norwegii . Raport plik
wyświetla PbVår zadaniem Vara wyjaśnić, czy to było możliwe , aby potwierdzić informacje , że nie
było więcej komórek będzie podjąć działania w Norwegii , i uzyskać najbardziej krytycznych
informacji zoskarżonych , aby spróbować zapobiec więcej osób straciło życie . Przypisanie zdaje
MBD pracowników Policji Master. Sik zorientowanych nie był świadomy , że to było robione
nagrania audio raportu przesłuchań jest napisana przede wszystkim jako podsumowanie , ale z
niektórych cytatów zoskarżonych napisane w cudzysłowie . Oskarżony nie przedstawił raportu do
wglądu . Nawiązaliśmy się w pokoju na drugim piętrze administrasjonshu zestaw na Utøya .
Wzięliśmyoskarżony z oddziałem awaryjne na ok. 2015 .

Oskarżony był nieco podekscytowany i zapytał, czy był wychowywany do wykonania za to, co zrobił .
Możemy obalić to natychmiast i stwierdził, że chcieliśmy zrobić rozmowę z nim . Sik zorientowanych
niezwłocznie poinformowany , że wziął E- stack i N przyszedł do odwadniania i ilepetav dwóch
godzinach nie dostał cieczy . To byłlek, który pisał i co zwiększyłoby wydajność. Miał środki na
zapewnienie maksymalnej pracy .
PB zrobił oskarżony wiedział, że pochodziła z Oslo, policji, przestępczości zorganizowanej , Operacji
Specjalnych , i że było to bardzo wczesne wywiady policji . Celem przesłuchania było uzyskanie
informacji odoskarżonego , ponieważ otrzymał sygnały, że nie może być więcej dzieje. Był ponadto
poinformował , że został oskarżony w sprawie, która zajmowała się morderstwo , jak opłata , musiał
wyjaśnić policji , a może on być wspomagany przez adwokata na każdym etapie postępowania . Miał
świadomość , że w tej chwili nie było praktycznie możliwe do pomocy adwokata , bo mieliśmy złe
czasy .
Oskarżony Pb przerywa i mówi, że on powie mniej więcej
Pb powiedziećoskarżony , że chcemy zadać mu pytania o to, co może się dziać , i
zachęcićoskarżonego myśleć o sobie jak robi to złe rzeczy w ciągu dnia , a oskarżony musi mieć życie
po tym . Oskarżony odpowiedział, że on poświęcił się i nie ma życia po tym. Jego życie jest na dzisiaj
i to byłopoświęcenie był gotów zrobić . Może on również cierpi i torturowani dla życia , " Nie myśl,
że będę td wyjdzie nawet . Moje życie skończyło się , kiedy się do święceń Templariuszy Europy . "
Oskarżony jest zaskoczony, że jest dziś przesłuchiwany przez personel z przestępczości
zorganizowanej , a nie PST. Wyjaśnił, że pracujemy na wyszukiwanie informacji w sprawach karnych
. Oskarżony pyta, co chcemy rozmawiać
on jest o . Pb pyta , co chce się osiągnąć dzisiaj , i jeśli jest coś,
więcej się nie wydarzy.
Oskarżony twierdzi, że " chcemy przejąć władzę w Europie od 60 lat . Jestem dowódcą Templariuszy
Norwegii . Templariusze Europe została założona w 2002 roku w Londynie z delegatów z 12 krajów .
Jesteśmy Crusaders i nacjonaliści . " Oskarżony podkreślił, że nie są one , naziści , i że popiera Izrael .
Oni nie są rasistami , ale chcą islam i politycznego islamu z Europy . Pracują oni przejąć władzę we
wszystkich krajach Europy Zachodniej w ciągu najbliższych 60 lat. To oni przez konserwatywną
rewolucję .
Oskarżony został opisany proces ponad 1800 stron , a on nie może tego wyjaśnić w ciągu kilku minut .
Po zapytał oskarżonego , jeśli jest coś więcej na wyspie . Oskarżony twierdzi , że jest coś więcej . On
również zaprzecza , że nie powinno być jakieś materiały wybuchowe na wyspie . Mówi , że " jest to
zamknięty rozdział . " Pytany o samochód stojący po drugiej stronie jest sfałszowane , on zaprzecza.
On mówi , że wierzy , że jego strzelba w samochodzie .
POB dalej pyta , czy są bardziej, niż on , a jeśli jest coś, co uderza na wyspie .
Oskarżony twierdzi , że tylko on jest na wyspie , alekolejne pytanie z POB on potwierdza , że jest coś
więcej gdzie indziej. On nie odpowie , jak
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jest nieco inne. Mówi, że jest gotów do podjęcia negocjacji z nami, ale będzie musiał się plecami i coś
dla roszczeń informasjonen.Siktede on wie , czego chce , aby informacje , twierdząc, że może dać do
innych komórek w Norwegii jeśli dostanie to, czego chce . Twierdzi on, żepolicja może uratować
życie 300 , ale on już nic . Zasadniczo będzie negocjować z PST . Oskarżony zostanie poproszony ,
aby dać nam ramy czasowe , jak uznanie , że on wie coś więcej . To , że nie chce . Oskarżony
twierdzi, że " dziś jestemnajwiększym potworem od Quislinga , i to jest w porządku w jakiś sposób ."
PB mówi, że ma
Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy wcześniej wykonanych złych rzeczy , ale to punkt, który
został poddany wielu niewinnych ludzi dzisiaj .
Oskarżony mówi : "Nie nazwałbym działaczy ideologicznych , to jest ekstremalne marksiści . Czy
wiesz, kto był tu wczoraj . " To była Marthe Michelet . To nie są niewinni ludzie . To Pracy ,
pracownicy ungdomsfylkning . Byli u władzy w Norwegii . Są tacy, którzy się do islamizacji

Norwegii . " Pb pyta, czy konieczne jest, że powinien iść więcej życia . Oskarżony odpowiada: "
Oczywiście. To jest dopiero początek . Wojna domowa rozpoczęła się od komunistów i nacjonalistów
. Jeżeli nie jesteś internacjonalistycznej to jesteś nacjonalistą . Nie mogą być jednocześnie .
Jestemnacjonalistą i anty - islamski . Nie chcę islamu w Europie , a moi sojusznicy zgadzają się ze
mną . Jesteśmy przekonani, że Europa i Norwegia są warte walki , a my nie pozwolimyOslo skończyć
Marseille miał muzułmańską większością w 2010 roku. Będziemy walczyć do Oslo .
Oskarżony twierdzi, że operacja, na który został ustawiony na 100 procent zostały zakończone
pomyślnie i dlatego poddał . Dodaje, że to, co się tu dziś , w Oslo w dniu dzisiejszym nie jest operacja
, ale fajerwerki na coś, co się wydarzy.
Oskarżony jest pytanie, czy ma jakieś telefony , ale zaprzecza . Mówi, że to możliwe, że jest ktoś w
samochodzie . Poprosił o kod PIN do telefonu, który miał na sobie , kiedy został aresztowany .
Oskarżony wyjaśnił, że nie jest to jego telefon . Nie znalazł swój własny i nie wiem , gdzie to jest
Zapytał, jak on żyje odpowiedzi oskarżony najpierw zanim go do potraw Asta wschód On twierdzi, że
mieszka tam przez kilka ostatnich lat . To powinno być w pobliżu Rena . Oskarżony nie chce
powiedzieć, jak dawno temu , że był w
z matką . Oskarżony nie sfałszowane niektóre z miejsc, z materiałami wybuchowymi , ale uznała, robi
więc zostawił ją , bo widzi policję jako swoich braci i nie chciała skrzywdzić nikogo z policji . Kiedy
zobaczył, Delta , mógł na nich i strzela kilka z nich .
Zapytany, czy nie ma żadnych materiałów wybuchowych w każdym z miejsc, więc to potwierdza. Nie
powie , jaki rodzaj materiałów wybuchowych leżał , kiedy myśli, że może to byćkarta przetargowa .
Oskarżony dostęp Kupię do komputera z programu Word do przygotowania dokumentu wymóg dla "
nas " .
Oskarżony jest pytanie, czy nie złożył dokumentu w góry . Ten odpowiedział wymijająco i poprosić o
papier do PC lub utworzyć dokument
Przerwania Pb i pyta, czy ma on kartę SIM do telefonu , który nosił . Nie wiem, gdzieoskarżony jest
wtedy, gdy nie jest jego telefon . Próbował wezwać policję kilka razy , ale nie wiem , czy tokarta SIM
w telefonie . Kiedyś telefony N zadzwonić na policję trzy razy w nr 112 Oskarżony twierdzi , że
próbował się poddać. Chciał, by przenieść go do kierownika ruchu Delta , ale nie byli w stanie go
zorganizować
Oskarżony został poproszony kilka pytań na temat domu w Asta , ale chcą dostarczyć informacji jako
część pakietu . Wyjaśnił, żesprawa policji będzie tam wejść i grzebać . Po zakończeniu wyszukiwania
, nie będzie podstawą negocjacji .
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Oskarżony powiedział wielokrotnie , że to nie będzie niebezpieczne dla policja tam wejść . W to, co
wydaje sięprzejęzyczenie wspomniała słowa detonator w związku z czerwonej stodole na
stedet.Siktede oferuje stopniowo dać policji 98 procent mniej istotnych informacji , że ma przedpolicja
spełniać pewne Kray .
Chce, dostęp do plików z komputera z programem Word w więzieniu . Kilka wymagań walczą
zoskarżonych do zdefiniowania. Zwrócił uwagę, że miał chip USB w walce jego kamizelki , które nie
zostały znalezione . To powinno być za flagą, ale nie było . Potem uważa , że ma listę komputerów w
domu na Asta . To powinien byćżółty usb Chip .
Oskarżony roszczeniom kilka razy , że potrzebuje więcej rozliczanych warunki , aby móc wyrazić
siebie . W końcu wychodzi z list będzie zdefiniować trzy warunki . Proste, jak to będzie łatwe do
spełnienia . Nie będzie równieżlista nr 2 Wymagania , którzy chcą przejść i że będzie dużo bardziej
atrakcyjna dla policji . Lista Trzeci wymóg będzie więcej sformalizowania kultury , żepolicja nigdy
nie zaakceptuje .
Oskarżonych są zachęcani , aby rozpocząć z łatwym listy wejściowej , lub powiedzieć, gdzie Chip
USB befinet -nia się . Oskarżony uważa,żółty Chip USB Asta Wschód , ale nie jest pewien.
Twierdzi on, że jego komórka ma 15000 sympatyków w Norwegii , i że wiele z nich jest w policji .
On zdaje sobie sprawę , że nikt nie będzie bronił działań tak brutalny , że ukończył . Dla nich odnoszą

się do przetrwania w tym kraju , przetrwanie narodu wobec islamu , który jest o wiele bardziej bru mówi niż jego organizacji będzie .
Oskarżony mówi " jesteśmy męczennikami , bierzemy na , możemy być potwory . To dla nas w
porządku . Ale robimyzadanie znacznie łatwiejsze dla innych konserwatywnych rewolucjonistów " .
Na spørsrnål ilu sympatyków , że on nie zostawił po dziś dzień unika sekretarki.
Na pytanie, jaki rodzaj ludzi, których dziś zabity na wyspie jest to młodzież, płyta - nia go , że jest
marksistą młodzieży .
Pytany o te, które zostały pozostawione w today've ma jakąś szansę dorosnąć i odrzucenia marksizmu
, on odpowiada, że bał się tego dnia przez dwa lata . Myślał, że to absolutnie gówno . Za to "ty"
powinno otworzyć oczy na zagrożenie islamem jest Europa tak potrzebują szoku . Oskarżony twierdzi,
żeSorn był na wyspie było ekstremalne marksistowska młodzieży , którzy są bardziej skrajne niż
Pracy . Ci, którzy byli na wyspie było radykalnych marksistów
Pb przerywa i mówi, że policja oskarżyła są poza He
zapytać, czymatka jest w domu , a co jest za drzwiami .
Oskarżony potwierdził , że jest w domu i że jest to
dzwon . Ona pozostanie w państwa tel. jej Han . on
zaprzecza , że ma materiały wybuchowe nie , tylko jeden komputer w pokoju pierdnięcie . To
jestpierwszy pokój . Nie powinno być coś ciekawego na strychu lub w piwnicy .
Oskarżony twierdzi , że chce , byśmy byli świadomi , że nie bał się tego dnia przez dwa lata . To
byłnajgorszy dzień w jego życiu . Niestety jest to konieczne. Mam nadzieję, że się z tego nauczyć
pracy tu i zatrzymać masowe import muzułmanów . Tych, którzy są tutaj, zasymilowali 100 proc .
Po 4 rozmawialiśmytrochę o nazwiska , mówi, że jest przygotowana do przedstawiana jako potwór ma
nadzieję , że wspólnota może się nauczyć , że Europa może się nauczyć. Będzie topoczątek bardzo
krwawej wojny domowej . Zapytany, czy to będziebardziej dziś , że nie chce , aby komentować.
Oskarżeni życzenia znowu trochę więcej rozliczane warunki . Chce dostępu do komputera z programu
Word , aby mógł przygotować swoją listę żądań . Uczynię mu świadomość, że wydaje mi się
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to jest dziwne , że nie ma jego żądania jasne z góry . Oskarżony twierdzi , że ma wiele trudu i nie
może ustawić ostrości . On myśli, że lepsze stanowiska może zaradzić dette.Han wyjaśnił , że nie
jesteśmy w stanie przenieść na nas .
Oskarżony twierdzi , że może dostarczyć istotnych informacji , które mogłyby prowadzić do 300 życia
zostaną zapisane , jeśli przechodzimy do innego miejsca . Oskarżony powtórzyć, że widzimy go jako
potwora . Wyjaśnił, że patrzymy na niego jako człowieka . On również uważa, że jego rodzina będzie
kura zorientowanych . To jest odrzucona , a on wyjaśnił, że jesteśmy gotowi, aby pilnować nad swoją
rodziną , gdzie , w razie potrzeby. Wyjaśnił, że dla nas, jak ktoś żyje sobie życia . Jest on leczony w
dokładnie taki sam sposób, jak każdy inny. Oskarżony twierdzi, żesuboperasjonen że był częścią jest
dziś ważniejsze niż on sam , i ważniejsze niż 30 niewinnych ludzi , a kiedy nie mówi się o skrajnych
marksistów , którzy zginęli dzisiaj On twierdzi, że jest symulowane tortury długą na przygotowanie
sam .
Na pytanie, jak on wie , że to skrajne marksiści , którzy zginęli dzisiaj odpowiedział , że Młodzież
pracy są znacznie bardziej ekstremalne niż Pracy jest stosunkowo umiarkowany. On zapytał , co jest
dalej , że wie o tym, co wydarzyło się w Oslo . Oskarżony odpowiedział, że wchodzi w drodze
negocjacji
Zostanie on powiadomiony , że ma ona wpływ nie tylko marksiści . Oskarżony twierdzi , że jest
świadomy , że może spalić na panewce wobec nich . Uważa on, że potwory są użytecznymi idiotami
dla bardziej umiarkowanych sił . Może on także byćpotworem i poświęcenie muł życie , że kraj
pójdzie w dobrym kierunku i islamizacji Europy do zatrzymania.
Oskarżony wyjaśnił, że nie widzimy go jako potwora , i że tylko ten, kto używa tego wyrażenia . Czas
działania on twierdzi podlega dokumentów planistycznych . Oskarżony twierdzi, że przeprowadziła

atak ideologiczny przyczyn politycznych . On patrzy na siebie jaktrybikiem w walce ideologicznej
dzieje się w Europie . Kiedy zapytałem, czy nie przyjdzie do być podobne rzeczy w Europie , jak
mówi, " gwarantowana. " Nie chciał powiedzieć, czy coś podobnego zdarzyło się dzisiaj . Na pytanie,
powiedział , że miał z nimBenelli Super Nova , Ruger Mini- 14 kal. 5,56 iGlock 34 Oskarżony jest
świadomy , że ma małą łzę na jednym palcu . Shotgun , że zostawił w samochodzie . On
slugsammunisjon strzelbę . Strzelba została pozostawione w samochodzie , ponieważ
wszystkieurządzenia były zbyt ciężkie do przeprowadzenia. Oskarżony przewoził sześć magazynów
do Glocken . Czterech zbiorników były 30 strzał czasopisma . Dla Ruger miał 10 szt. 30 strzał
czasopisma .
Oskarżony powiedział, że planowane działania na dwa lata , ale to bardzo się nie udało To było bardzo
dużo planowania i ciężkiej pracy . Oskarżony wyjaśnił, że jeśli pracy zmienia swoją politykę , więc
będzie to przerodzić zupełnie inaczej . Jeśli masowa imigracja muzułmanów rocznie 50.000 przestał
więc nie będzieoskarżony organizacji do wykonywania wielu operacji w Norwegii . Następnie będą
one skupić się na innych krajach , a nie w Norwegii . Oskarżony twierdzi , że Dania i Włochy
uzyskały zwolnienie z atakiem , ponieważ mają restrykcyjną politykę .
Oskarżony zobowiązuje się do sformułowanianajbardziej skromne wymagania jego listy . Chce brevtil
pełnym wymiarze czasu w więzieniu jużetap , jak to możliwe . Oskarżony wyjaśnił , że dostanie
cokolwiek tak szybko, jak się podstawą listu i nawiedzenia nie ma. On pyta, jak długo jest on wspólny
dla nas mieć zakazy , i wyjaśnił, że zależy to od dochodzenia i są trudne do przewidzenia w przypadku
morderstwa . Oskarżony jest odpowiedzią na morderstwo słowo , i twierdzi, że dokonał egzekucji
politycznych . Mówi, że została wykonana ludzi zabił , ale zaprzecza ich mordowanie .
Oskarżony twierdzi ponadto, żeTemplariusze Europa dał mu pozwolenie na wykonanie zdrajców
kategorii A, B i C . Oskarżony powiedzieć najpierw , że myślę, ale dania to do góry , dopóki
wierzymy , Knights Temp - lar Norwegia jest najwyższym organem wojskowym i politycznym w
Norwegii . To daje im prawo do Ekspro - Prière dostępu do środków finansowych , dając im prawa do
obrony swojego kraju . Sąnajwyższy organ ścigania w Norwegii . Mając świadomość, że nie są one
rozpoznawane przez społeczeństwo. Organizacja jest częścią większej organizacji w Europie .
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Celem jest 6 deportacji muzułmanów z Europy . Zapytany, czy nie było więcej z organizacji w jego
czasach , że wyszła w mediach , pyta " dwa inne miejsca ? On nie wynika to opp.Siktede zwraca
zastrzeżenia nr 1 mają tak krótki zakaz korespondencji , jak to możliwe . Mówi, że to ważniejsze z
dostępem do korespondencji niż możliwości odwiedzenia. Jako wymagania nr 2 , chce dostępu do
komputera z minimum 8 godzin Słowo każdego dnia . Może to byćsamodzielny PC bez dostępu do
Internetu , ale z drukarką . Twierdzi, że jest intelektualistą i niewojownikiem . On jest najlepszy do
formułowania tekstów politycznych . Jego powołaniem jest walczyć piórem , ale czasami trzeba
walczyć mieczem . Oskarżony zamierza zastrzec nr 3 , aby uzyskać dostęp Wikipe - dia. Wymóg nr 4
ma służyć najmniejszą liczbę muzułmanów . Wymaganie # 5 jest to, że serwowane potrawy halal .
Jeśli jego żądania spełnione będzie dzielić 98 procent informacji, jakie ma . To nie obejmuje
lokalizacje i nazwy członków komórkowych . Oskarżony jest informowany , że wyślemy wymagania
tych, którzy mogą podjąć decyzję, i że wymagania najprawdopodobniej wyszło.
Oskarżony jest świadomy, że musimy wiedzieć , że musi dać nam informacji , czy są jakieś , które
zaczęło być teraz lub w najbliższej przyszłości zabity , czy powinien dostać jakieś porozumienie .
Oskarżony promuje również listę żądań 2 To daje policji poufnych informacji . Oskarżony jest gotów
poddać czw 2. użytkowników komórek w Norwegii , którzy planują ataki terrorystyczne przeciwko
marksistowskich stron lub stron, które wspierają wielokulturowość . Zarównonazwa ilokalizacja
elementów komórkowych dawał . Wymagania dotyczące tego , że szef PST Janne Kristiansen był
przedstawić ofertę dla Sprawiedliwości do orzekania kary śmierci w Norwegii przez powieszenie , a
podtapianie wprowadzenie przyczyniło tortur . Opcja musi być wprowadzona ograniczenia imigracji
muzułmanów i ogólnego islamizacji Norwegii .
Pb przerwał i zapytał, czyoskarżony wiedział, gdzie znalazł telefon netto

miał na niego . On myśli, że znalazł go w budynku na wyspie .
Oskarżony nie chciał powiedzieć , gdzie mieszka spotkałem .
Oskarżony mówi znowu o manifest na 2000 stron , które opuścił na komputerze i jednym lub więcej
kart pamięci . Zrobił też film, który będzie znajdować się na użądlenia pamięci . To musi być
rozłożone w dniu dzisiejszym do 7000 bojowników nacjonalistów europejskich . Uważa on, że nie
dotarła do wszystkich.
Film nie jest na Youtube . Film przedstawia manifest ponad opisuje działania . Oskarżony twierdzi , że
przepracował całe życie ideologiczny , ale mają problem z tego nośnika nie przekazać kulturalnych
konserwatywne poglądy . Gdy odmówiła ujawnienia musi uzyskać wiadomość z pa innych sposobów.
Dlatego wstąpił do I2002 Templariusze Europy.
On zarobił kilka milionów dolarów na outsourcing usług elektronicznych . Wcześniej 12 pracowników
programistów w Rosji i Indonezji . Oskarżony sprzedał go do Europy i Stanów Zjednoczonych i służył
dobrze .
Oskarżony mówi nagle , że jest tragiczna , a jego serce płacze za to, co się dzisiaj stało . Uważa, że to
smutne , że praca zmusza konserwatystów kulturowych , aby przejść do barbarzyńskiego działania.
Oskarżony ma do czynienia z faktem , że jestdowódcą , ponosi odpowiedzialność . Aby to on
odpowiada, że ma obowiązek zapisać Norwegię i jego ludzi . Bierze pełną odpowiedzialność za
wszystko . On jest dumny z pracy .
" Gdybyś tylko wiedział , ile ciężkiej pracy było . Ale nie jestem dumny z tego, co zostało tvun -get
zrobić . Zawsze było krwawe. Byłem bojąc mnie do tego dnia przez dwa lata . Mam nadzieję , że rząd
zajmuje się wyczuć , ale nie " .
Na pytanie , ile bronioskarżonego posiada wiedzę , mówi , że jest wrażliwy . Będzie Ani nie
odpowiedzieć , dlaczego wybrał właśnie jeden Ruger mini 14 jako broni . Twierdzi, że jest członkiem
łowiectwa i rybołówstwa w Oslo , ale nie bardzo rozumiem, coautor rozumie przez Strife shoot- ing i
strzelania bojowego jako sportu . Kiedy wyjaśnił , co
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Raport pisarz uważa, że nie współpracował z fotografowania walki jako sport . On zna feltskyting z
Glock.Siktede wyraża wielki podziw dla Izraela i izraelskich sił ldf kolega - ell . Użył kamizelkę
ochronną izraelskiego jako ochrona przed strzałami , a także miał w płytkach , które zatrzymują
panserbtytende amunicji tilleggsbeskyt -nia . Ochrona potrzebował w przypadku misji nie została
zakończona aż przyjechała policja . Wtedy on podjąć walkę z policją oskarżonych nie powie gdzie
kupił towar . Oskarżony został poinformowany o wymogach , jakie miał na liście nr 2 było nierealne i
że zostaną one wysłane do przeglądu , aż mieliśmy odpowiedzi Lista nr 1 Oskarżony powiedział, że
wysłał dokument do tysięcy bojowników nacjonalistów różnego rodzaju w Europie . Nie powiedział
nic o jakiego rodzaju dokumencie tym było .
Oskarżony został ponownie wezwał myśleć o swojej przyszłości . On odpowiedział , że nie ma
przyszłości , ale że może pomóc zmienić Norwegię ideologiczne Wierzył , że zaczął się niskiej
intensywności wojny domowej , która trwała 60 lat. Co się stało dzisiaj zbliżył fazy 2 wojny domowej
. Niskiej intensywności , że wojna domowa trwała już opisano dotychczas z cenzurą konserwatystów
kulturowych i walki ideologicznej . Uważał, że Francja będzie wygrana przez jego braci w ciągu 15 lat
. Wyobrażał sobie , że będzie łatwo dostać go z więzienia po ich ustanowił bazę .
Potwierdził, żeorganizacja Templariusze będą opisane w internecie . Odnosi się on również do
łacińskiej nazwy dla organizacji , TZO commericones Christi tempiqe solominici .
Organizacja będzie zbudowany na podstawie pojedynczych komórek o wysokim stopniu izolacji
między CEL- rzutu . Oskarżony jest wyświęcony Rycerza organizacji i jest dowódcą w Norwegii . To
oznacza, że zawiera co najmniej dwa inne komórki pod nim . Jest takżesędzia organizacji . Norweski
com - Mandor jest super w Norwegii iorganizacja międzynarodowa nie ma prawa krajowego w skali
mikro dowódca .
Firmy , któreoskarżony był instrumentów finansowania operacji. MIL -nia on zdobył upadł na
finansowanie operacji. On nie mówi , ile pieniędzy spędził , ale włożył dużo pracy i opisuje ją jako

trud krwi .
Oskarżony odpowiada na pytanie , czy pracuje w tym kierunku od 2002 roku był członkiem , gdy miał
21 lat , ale nie byłokomórek sen. On nigdy nie wydała za to, że skrajne myśli aż do teraz. Uważa, że
jestpowód , że PST nie odkrył go . On ANTY - gdzieorganizacja zatrudnia osoby, które są
odpowiednie , ale , że nie ma zachowanie, które sprawia, że zostały już zarejestrowane przez policję .
To nie będzieproblemem dla organizacji , że dowódca został wzięty . Pojedyncze komórki powinny
być w stanie działać na siebie.
Oskarżony twierdzi , że są ludzie w policji i PST są tajne sympatycy organizacji .
Podkreślił, że gdyby nie został ocenzurowany przez cały czas w mediach więc nie miałem potrzebę
zrobienia tego, co zrobił. Uważa on, że media ma główną odpowiedzialność za to, co się stało ,
ponieważ nie publikuje swoje opinie .
Należy jasno określić cele, które chcą wrobić . Będzie to kategoriaB i politycy i media . Minusem było
to, co się dzisiaj stało , że dotknięte zdrajców kategorii C .
Istnieje 12 kategorii zdrajcy A w Norwegii . Większość z nich to rząd . Jonas Gahr Store jest na
szczycie listy. Stoltenberg dalej w dół listy . Istnieją inne ideolodzy w The derpartiet pracy
niebezpiecznej niż Stoltenberg . Ronny Johnsen Kollberg nazwie . LO jego szef jest zbyt
niebezpieczne i jest wysoko na liście .
Wszystko to jest kategoria, B i C są mulitikulturalister
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Kategoria B składa się z 4500 personer.Kategori C składa się z 85.000 osób w Norwegii .
Na pytanie, kto to jest , że podjął decyzję o jakiej kategorii portów do płyty - nia mu , że jestoskarżony
, który umieścić wszystkie jego książki .
I dodaje: " Mamy mandat do wykonywania zdrajców kategorii A i B . Tak naprawdę nie ma mandatu
do wykonywania zdrajców kategorii C . Większość z tych, którzy byli w obozie dzisiaj definiowana
jako zdrajców kategorii C . To dlatego, że moja praca wykonywana Sub , że dziś prawda -nia było
planu B. miałam inną operację , która była o wiele większa , ale nic nie wyszło . "
Oskarżony nie powiem , co było planem A.
Oskarżony pragnie uzyskać listę wymagań 2 Uważa on, że poprzez spełnienie jego żądania za
wprowadzeniem kary śmierci i podtapianie może uratować życie 300 . Dwa pozostałe komórki zabije
300 osób , jeśli nie są one zatrzymane. On patrzy pchnąć społeczeństwo do naruszenia jej zasad . Nie
będzieideologiczne zwycięstwo
Został poinformowany , że wymóg jest nierealne .
Oskarżony miał nadzieję na tortury , aby pokazać , że reżim chciał naruszać jej zasad . Byłoby to
wyraził ideologiczne wzmocnienie.
Oskarżony twierdzi , że został nominowany do Rady Miejskiej w Oslo na FRP . To było podczas gdy
on wciąż myślał, że może zmienić demokratycznej Europy .
Przerwania Pb i pyta, czy może on stwierdzić, czysamochód jest na zewnątrz budynku w którym się
znajdujemy i załadowany amunicją .
Oskarżony twierdzi, że jest inny , kto jest właścicielem samochodu . Tookno w samochodzie jest jego.
Oskarżony grał sztukę i poprosił kogoś do kierowania się skrzynie do niego . Grał sztukę , aż był w
optymalnej pozycji , gdzie włączone. Zapytał , czy mogą pomóc mu nieść pole . On nie prowadził
samochodu . Oskarżony miał zamiar podpalić wszystkich budynków . Przywiózł ze sobą osiem litrów
oleju napędowego , ale powiedział, że stracił lżejsze . Na Zachodzie , który nosił , miał klucze do
dwóch samochodów miał wynajętych od Avis .
Oskarżony twierdzi , że wezwał policję trzy razy , aby uzyskać Delta. Ogólnie rzecz biorąc, próbował
zadzwonić dziesięć razy. Sześć razy , że nie przechodzą. Innym razem mówił o zupełnie
niekompetentnych ludzi . Poprosił , aby nazwać powrotem dwa razy , kiedy uzyskał kierownika ruchu
dla Delta lub osoby odpowiedzialnej , ale nigdy nie słyszałem czegoś więcej . Oskarżony używany
telefon bez karty sim , aby te wybieranie .
Jeślioperacja nie była w 100 procentach skuteczne , to on walczył z Deltą , aż umarł. Jakoperacja się

powiodła , aby mógł kontynuować grę z długopisem z więzienia . Po zdaniemoskarżonego , jak trwa
operacja nadal , ale teraz z piórem .
Uważa on, że dzisiaj jestnajgorszy dzień w jego życiu . To było zupełnie surrealistyczne .
Oskarżony jest informowany , że będzie przesłuchiwany później o szczegółach to, co zrobił .
Oskarżony zaprzecza, że to on decyduje, czyoperacja była skuteczna . Uważa, że to historia i sędzia
jak media będą go przekazać. On rozróżnia walki - techniczny sukcesu i sukcesu medialnego . Media
przedstawiają go jako potwora , ale jego ofiara będzie onużyteczny idiota dla innych aspektów
nieokreślonym Bierze się w rolę forum męczenników być potworem. Twierdzenie techniczna oznacza
on, że operacja zakończyła się sukcesem .
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Zapytany, czy to byłcel, aby być przedstawiana jako potwora , nie mówi, niekoniecznie . Celem było
nie być tak brutalna jak var.Siktede mówi : " Nårjeg Ocenione ludzie więc starałem się nie brać tak
młodych ludzi . Ponieważ wziąłem tych, którzy byli starsi. To inne słowa ,w wieku wahała się od 30
lat do 15 co Akceptujemy moralne prawo , mimo że nie może pokazać się jako jasno jak w dzień . "
Oskarżony twierdzi, że nie chcą trafić cele cywilne . Chcą wrobić skrajne marksistami , którzy anskera
Islamize kraju i wspiera mulitkulturalisme . Mają pragnienie , że powinna ona być mniejsza niż 50
procent osób dotkniętych być tiffeldige cele cywilne mają na celu iść po zdrajców stężeń kategorii A ,
B lub C, przede wszystkim , aleproblemem jest to, że są one dobrze chronione Jeślicelem policji jest
zbyt trudne , to do cellekomman drzwi do rozważenia, czy udać się do dalszej podróży na liście
kategorii .
On ocenia w ciągu dwóch lat , co jest dopuszczalne
Zapytany, czy ma zamiar powiedzieć rufie to w sądzie, jak mówi, oczywiście, wszystko jest plan .
Potwierdził, że on waży za i przeciw wykonywania ludzi . On uważa, że nie popełnił morderstwa .
Oskarżony uważa, że jest on udział w wojnie politycznej , wojny domowej .
Oskarżony twierdzi, że nie ma wiedzy na Hadelandsdra -biorstw , a
nynasistmiljøet
Pb przerwania i prezentuje zestaw kluczy i zapytać, czy są kluczem do
pojazdu od strony lądu . Oskarżony potwierdza to . Oskarżony potwierdza także , że jeden z
pozostałych przycisków należą do jednej Passata który zbywa i poszedł powietrza . Oskarżony pyta,
jak długo to potrwa , aby uzyskać odpowiedzi ph pierwszego zastrzeżenia jego listy . Jeśli nie dostanie
dostępu do komputera z programem Word on selvterminere . Jeśli nie miał okazję przyczynić się do
walki o życie wszystko będzie bez znaczenia.
Nie będzieprzerwy w którymnagrywanie jest zatrzymane.
Kwestionuje on ojcem kim wynajmuje Asta pa . On wtedy odpowiada, że wynajmuje od
Wyjaśnia, że jest tonajgorszy dzień w jego życiu i że bał się tego przez 2 lata . On został
ocenzurowany kilka lat . Wspomina Dagbladet i Aftenposten że ci, którzy cykl . 've sensu wkroczyła
go .
Opisuje działania jako suboperasjon i że to nie jestgłówne działanie . Wyjaśniając, że nie jest to
jedyny rycerz templariuszy w Norwegii i mówi , że są 2 komórki z nim powiązanych . Sik
zorientowany powinien wprowadzić te komórki i zapewniają , że obie operacje nie są zażegnane ,
jeżeli jedna nakłada karę śmierci i podtapianie w Norwegii .
Pyta , ile on myśli, że zabił dziś . Oskarżony twierdzi, że wykonał 40-50 sztuk , nie zamordowano.
Celem było zabicie przywódcy związkowi jutra . Mówi, że jego siła jest to, że nie ma kontaktu ze
środowiskiem skrajnej prawej w Norwegii . Gdyby miał , że przyjdzie do policji uwagi .
Wyjaśnia genezę N Rycerz Templariuszy , który rozpoczął się od spotkania w Londynie w 2002 roku .
To spotkanie doszło ponieważ NATO zbombardowaniu Serbii , ten został zatwierdzony przez
Wollebæk i Bondevikiem . Rycerz Templariuszy powstały z tego powodu.
Oskarżony został zapytany , kto określa metodologię, komórkę lub organizacji?
Mówi, że każdy dowódca komórki określa sposób zalecenia w celu zminimalizowania ryzyka dla
życia w cywilu , a najlepiej nie celem Polik jest tylko marksiści i media . Mówi, że napisał książkę
Innym napisał kolejną książkę i powtórzyć
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Celem było tylko marksiści i zdrajcy . Mówi on, żedziałania w Utøya nie był optymalny
operasjon.Han zapytał o to, kto jest Kategoriacel, mówi , że to jest Party przywódcy 12
pracowników i stawia Jonas Gahr Store # 1 , gdyżminister jest bardziej niebezpieczne niż
Stoltenberg . Opisuje Store, najbardziej niebezpiecznego człowieka w Norwegii .
Jeśli chodzi o Utøya pracy mówi , że zabił trzech ludzi z Delta, gdyby nie był w stanie
zakończyć misję . Nie udało się podjąć sześciu mężczyzn z Delty , ale trzy udało się , bo miał
lepszą ochronę niż im .
Oskarżony został zapytany, jak włożył ładunek dzisiaj . Następnie opisuje , że użył " DDMP "
i że kazał pięć ton ammoniummtrat . To była ciężka praca , aby wyprodukować tyle . Oddalić
zarzut , że używany
Zapytano go , co on używany jako przybitki do rezerwy na
Azotan amonu. Opisuje coś, czego
opisuje ponadto , że stosowane
Nie będzieprzerwy w którymnagrywanie jest zatrzymane.
Oskarżony powiedział, że prowadził samochód całą drogę przed obiektem . Miał ze sobą noża
śruby . Oskarżony był zaskoczony, jak daleko wolno mu było uruchomić .
Oskarżony nigdy nie myślał, że przeżyje operację .
Powiedział, że to będzie łatwe do zabicia Stoltenberg , choćminister byłbylepszy cel .
Szacunki , że oskarżeni będą Stoltenberg przewidziane zabijając około miesiąca prace
przygotowawcze , w tym nadzoru . Wartość zabijając tylko jedną osobę byłoby zbyt małe .
Mówi też, że dla osoby z jego intelektu i inteligencji , to byłobymarnotrawstwo zasobów , aby
spędzić czas planuje morderstwo tylko jedna osoba .
Oskarżony początkowo przeznaczony do wykorzystania mini motocykl do jazdy z prędkością
do B. samochodu mówi , że może być tak, że istnieją inne samochody , że nie powiedział o .
On i tak nie będzie komentować tego, czy pojazdy te są załadowane czy nie.
W związku z tym , żeoskarżony , że jego doktryna stwierdza, żeutrata nawet do 50% tego, co
on mówił o śmiechu jak cywilów , są dopuszczalne . Celem jest tak , aby nie zabić jak
najwięcej , ale żeby wysłać silny sygnał , że wierzy, że oskarżony udało .
Twierdzi, że jeśli pracy zmienia swoją politykę w zakresie imigracji , może zagwarantować ,
że nie będziepojedynczy atak na norweskiej ziemi . Ten umiarkowany , dodał , że może
niemal zagwarantować . Po chwili mówi , że może być w stanie zagwarantować , że nie
będzie więcej ataków w Norwegii .
Uważa on, że w ciągu 10 lat , Oslo będąmuzułmańskie miasto , i że osoby odpowiedzialne za
stronę pozwaną dotyczy jak masowa imigracja muzułmanów , potrzebny jest jasny przekaz .
Wyraził jest bardzo niezadowolony z tego, co musiał zrobić , alegeniusz wyborze Utøya ,
było to, że to było jak ukłucie w serce Partii Pracy . Sik zorientowanych uważa, żekurs jest
tragiczne , że ktoś musi umrzeć , ale ostatecznie jest to, że jest cała niezbędna .
Mówi, że kiedyś w przekonaniu, aby wygrać w sposób demokratyczny , ale po tym dniu
stracił wiarę w to , że uznaje przemocy jako jedynej opcji .
Oskarżony zapytał, co pianka pojemniki znajdujące się w pozycji na boku pojazdu lądowego
jest . On nie chce powiedzieć coś o tym , ale przyznaje, że to jest naturalne, by sądzić, że jest
to pakowanie detonatorów . Opakowanie powinno zapobiegać zrezygnowany podczas
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transportu. Sik zorientowany jest informowany, że jego żądania są akceptowane przez pracowników w
Oslo Pd. On nie chciał się z informacjami obiecał w zamian. Chce uzyskać pisemne upoważnienie
podpisane przez prokuratora okręgowego.
Został poinformowany, że powinien dotrzymać słowa i nie ciągnąć się razem.CV kończy się, gdy
zadanie po tym udał się do fazy transportu.

2.3.2 To więzienie Digest 23.07.11 CV jest od kwestionowaniatego samego dnia .
Widok przesłuchanie zostało zrobione przez pb . Zgłoś Reprodukcje i Pb.nfulgte
przesłuchania w całości przez jedną stronę lustra i transmisji dźwiękupokojowej asesor .
Słowa i wyrażenia nagrane w " cudzysłowie " są oskarżeni własnymi słowami . Pewne sekwencje
nedteg - siatkę w całości. Te pojawiają się również w " cudzysłowie " i rejestrowane po wysłuchaniu
na dachu przesłuchania .
Oskarżony początkowo odczytał akt oskarżenia w całości. Na pytanie, w jaki sposób stał się
oskarżeniaoskarżony odpowiedział, że myślał, że brakowało . Oskarżony oświadczył, że myślałem, że
to dziwne , że nie zawiera niczego dotyczące jego produkcji broni biologicznej i jego intencji , aby
używać tych .
Oskarżony miał świadomość, że od dzisiaj została zarejestrowana 7 zmarłych po wybuchu bomby w
dzielnicy rządowej i na 80 żyje w Utøya .
Oskarżeni Pytania, na które rozumieć swoje prawa . Oskarżony czuł się nieco zmniejszona , gdy miał
tylko spał dwóch godzin w piątek wieczorem i że brał udział dopingujące segmenty leków. Ten ostatni
nie zrobił jak najlepiej wykonywać czynności wczorajsze którym opisane jako działania wojskowe .
Oskarżony chciał złożyć oświadczenie .
Oskarżony był gotów świadczyć o " 98 % wszystkich " , czy udało mu się to, co nazwałlista wymóg 2
Oskarżony był również gotów dać bezwarunkową wyjaśnienie , czy dostał zapotrzebowaniem 1 przez
liście Oskarżony to mało prawdopodobne , że będzie przeforsować zapotrzebowaniem 1 listy
Wymagania Wykaz 1 :
" Nie uznajemy reżimów w Europie Zachodniej . Patrzą na wszystkich organizacji działających na
rzecz dekonstrukcji europejskich wartości i kultury organizacji terrorystycznych . Wierzymy, że
jesteśmy wnajwyższej władzy wojskowej i politycznej w Europie . Domagamy się , że uznają nas jako
takich . Jesteśmy gotowi dostarczyć wszystkich zdrajców kategorii A i B przed amnestią , który
rozpuszcza Storting i instytucji transferu do konserwatywnej Rady Strażników , któremu
przewodniczy siebie lub innych krajowych liderów nalistiske " .
Wymagania Wykaz 2 :
• Komputer PC z programem komórki edytor tekstu Word, a dostęp do drukarki . Ten komputer nie
musi być podłączony do Internetu , ale musiał zawierać " Wikipedia " , najlepiej w języku angielskim.
• Korzystanie z " Templariuszy " jednolite w sądzie , w tym spotkaniu uwięzienie .
• • otwarta próba z wolnej prasy .
• wskaźniki zagospodarowania przestrzennego o minimalnej liczbie muzułmańskich więźniów .
• Oskarżony zeznał, że był świadomy , że nigdy nie "widzi wolność " i że to dobrze dla niego.
Oskarżony będzie spędzać czas w więzieniu napisać .
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Oskarżony wyjaśnił, że od 2001 roku jestczłonkiem organizacji, która nazywa sięRycerz Templariuszy
" i jest" organizacja krzyżowiec " , który ma na celu deportacji muzułmanów politycznych z Europy ,
wspieranie chrześcijaństwa kulturowego i przejęcie władzy . Oskarżony patrzy na przejęciu władzy
jako celu długoterminowego , który musi rozpocząć się w większych krajach, takich jak Francja i
Anglia . Oskarżony wyjaśnił, żeprzejęcie będzie wyświetlany jako " lowintensity " na początku , ale że
będzie eskalować i stają się " bardzo krwawa , że zerwie kraj od siebie. " Oskarżony opisuje siebie
jako bojownika o wolność - os.
Oskarżony został przed faktem , że ciągle o " my" , gdy zeznawał . Oskarżony wyjaśnił, że ponieważ
obecnie jest około 80 "komórki " w Europie i że w Norwegii są trzy takie " silne " komórki .
Oskarżony widzi siebie jako lidera w Norwegii i odnosi się do tej komórki nr 1 Oskarżony jest gotów

wymienić i podzielić się wszystkie informacje o komórce 2 i 3 , jeżelilista wymagań 1 została
przeprowadzona . Oskarżony dodał, że tak jest, może uratować życie wielu ludzi w Norwegii .
Oskarżony wyjaśnił, że komórki były niemożliwe do infiltracji , gdy pracował sam, oddzielnie . Wiele
z kredytu na jego sukces , dodał , że pracował w ten sposób i to udało się zatrzymać z inteligencji i
radar CET za .
Jeśli chodzi o planowanie działań oskarżonych o piątkowej dał długi i szczegółowy raport na ten temat
. Pokrótce wyjaśniłoskarżony , że początkowo chciał2001 przyczyni jak finansowo. Malet było
zaoszczędzić 30 mln euro do czasu miał 30 . Gdy miał 26 lat uratował 6000000 i uświadomił sobie, że
nie będzie w stanie osiągnąć swój cel . Potem zdecydował się korzystać z pieniędzy , aby napisać
kompendium składające się z trzech książek , które działania piątku powinienczęść publikacji to "
manifest " . Książkę " opublikowane w nieco jæveilg sposób '
Kampania Piątek, 22/07/11 był plan B. Plando opisu oskarżonej o wiele bardziej rozbudowana , nie
mogą być realizowane ze względu na ekstremalne czasu i wysiłku to robił wystarczająco dużo
wybuchów . Planbył zgasić czterech pojazdów z ładunkami wybuchowymi w następujących miejscach
kwartał Govern -ring , Gunerius , AP i wreszciezamek . Jeślioskarżony przeżył , będzie szukał Blitz
dom , telewizor i SV gdzie miał zabić jak najwięcej . Oskarżony dodał, żerodzina królewska nie
byłzdefiniowany cel . Organizacja nie ma nic przeciwko monarchii
Plan B uważaoskarżonego za 100 % sukces . On to zmienić później w wywiadzie , w których wyjaśnił
, że nieprzewidziane "problemy logistyczne " zmusiła go do odroczenia eksplozję dzielnicy rządowej ,
które naprawdę powinny zbombardowany o 10:00 . " To opóźnienie było katastrofalne dla całej
sprawy . " Oskarżony wie , że ludzie zatrzymują się na 14:00 w piątki . Oskarżonego pierwotny plan B
kosztowałoby o wiele więcej życia w Oslo i że będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby dostać się
do Utøya 11:00 Gro Harlem Brundtland , gdzie mieszkaliśmy . Oskarżony widziostatni jako zdrajca
klasy A , a tym samym będzie " zrealizowane " .
Oskarżony oświadczył, że jego organizacja definiuje zdrajców kraju na trzy klasy . Klasajest
największym zdrajcy i wyjaśnił, że istnieje 12 takich zdrajców klasy A w kraju . Oskarżony o imieniu
Marie Michelet , Jens Stoltenberg , Jonas Gahr Stare , Gro Harlem Brundtland i Trine Schei Grande .
Oskarżony wyjaśnił, że są 4500 zdrajcy klasy B i wymienić w szczególności członkowie Partii Pracy .
Członkowie AUF wyznaczony przez pozwanego , jak " " secesji " pracowników i należy do klasy C
zdrajców .
Oskarżony wyjaśnił, że wszystkie komórki w organizacji ma " mandatu zabijania zdrajców klasy A i
klasy B" . Oskarżony przyznaje, że większość ludzi , którzy zginęli na Utøya należał do klasy C i , że
początkowo nie miał mandatu , aby je zabić . Sytuacja oskarżonego oceniane kontrast tak , że są to
dzieci z klasy B zdrajców i prawdopodobnie skończy jako klasy B zdrajców się . Oskarżony próbował
zabićstarszych i " pominięte dwie bardzo młode się " . Sik zorientowanych opisano ich działania w
ramach
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walka ideologiczna w dłuższej perspektywie i odpowiedzi na pytania oskarżonego , że on to zrobił
igjen.Målet wdrożenie Planu B było " dać silny sygnał " do ludzi . Oskarżony chciał wyrządzić pracy "
największą stratę" , tak , że ta przyszłość będzie " zabić nowego naboru " . Oskarżony wyjaśnił,
żePartia Pracy zdradziła kraj, a ludzie i cena za zdradę oni płacić za wczoraj.
"Operacja nie zabić jak najwięcej , ale aby dać wyraźny sygnał , że nie może być źle zrozumiane . O
ile Pracy uruchamia linię ideologiczną i utrzymuje dekonstrukcji kultury norweskiej i masę
importowania muzułmanów muszą wtedy na siebie odpowiedzialność za to zdrada i każda osoba z
sumieniem nie może ich kraj być skolonizowana przez muzułmanów . "
Oskarżony wyjaśnił, że kiedy zidentyfikowano dwie pozostałe komórki tak, to może zapisać do 300
życia oskarżonego Powtarzanie kilka razy , że jest gotów to zrobić , jeśli dostaje zapotrzebowaniem 1
poprzez listy
Jeśli chodzi o tymczasowe aresztowanie , tak chceoskarżonego do udziału w rozprawie aresztowanie,
uważa za prawdopodobne, że będzie on sądzony zabity jakooskarżony chciałby go uznać
zakorzystanie z " zbroi i tarczy. " Oskarżony jest jasne , że chceSpotkanie zaowocowało jawnym z
prasy obecnej. Oskarżony dodał, że " raczej podjąć ryzykojest zastrzelony " niż na odbycie
posiedzenia przy drzwiach zamkniętych . Sik zorientowanych powtórzył , że chce korzystać z

jednolitego podczas tego spotkania.
Oskarżony przyznaje, jego działania , ale nie poczucie winy .

2.5 PODSUMOWANIE przesłuchania Breivik PA DVD
Istnieje DVD z ponad 100 godzin wywiadów i ekspertów natychmiast poprosił , aby przejść przez
nich .
Każde przesłuchanie DVD jest sprawdzany przez ekspertów . Sprawa jest tak wyjątkowe i tak dalece,
że eksperci nie uznał za stosowne , aby spełniać pragnienia przeglądu przesłuchiwania nim na płytach
CD i DVD . Wywiad DVD z Lektura ostatnich przesłuchań są jednak recenzja z mniejszą
intensywnością , choćprzedmiotem była szeroko nawet gdy zauważył wcześniejszego przesłuchania.
Eksperci , z jednej strony uważa, że należałoby widziałem / słyszałem wywiady ocenić zarówno stan
psychiczny podmiotu , jego zachowanie i charakter przesłuchania. Z drugiej strony , eksperci , po
przeglądzie , pamiętać, że istnieje kilka ze względu na specyficzny i szczegółowy renderowania
przesłuchań , tym samym małym stopniu, jak w pisemnym egzaminem . Wnastępstwie oczywistego
ogólne wrażenie biegłych ze wszystkich przesłuchań . Reprezentacja fotografowanej osoby , stan
psychiczny i zachowanie przez przesłuchań wynika , że w stronę DVD stała .

2.5.1 Przesłuchania , nagranie na płycie CD , datowane eksperci 22.07.11De mieć ze
szczególnego zainteresowania słuchać wywiadu , dostępne w postaci plików audio 7-8 godzin
czasu . Rozmowa została podjęta bezpośrednio po Breivik został aresztowany Utøya i została
zakończona w pokoju administracji na Utøya . Podsumowanie policja wywiadu jest
reprodukowany powyżej. CD - Nagrywanie rozważyć podanie szczegółów dotyczących stanu
psychicznego pacjenta , jak blisko do działań przestępczych , jak to możliwe . Poniżej
cytowany Podsumowanie komisji i ocenę pliku audio .
Temat pojawiasię nieznaczny wzrost napięcia i jest w kilku przypadkach nieco wzburzony , a
możetrochę zły . On jest rozczarowany , że nie spełniają CET i wierzymy, że Org - zbrodnia
nie jest właściwa , aby spotkać kogoś takiego jak on jako ideologicznego wychwytywania .
Wskazuje on, kilka razy , że nie będą negocjować z obecnych , gdy nie sąw porządku , i że są
one bez znaczenia . Powtarza , że jest dobrze traktowane jako potwora , a on może dostać 4-5
dożywotnie kary i może być torturowani i zabijani . Zakłada on również , że jego rodzina
zostaje zabita .
Usłyszeć ekspertów podlegających przesłuchaniu , to pokazuje, że oczywiście jest i który
napełnia go zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie . Jęczy , a czasem musi zatrzymać się
w śledztwie . Żałuje , że on walczy , ale mówi, że może zostać zastrzelony . Mówiąc
przepraszam zatem , może strzelić sobie . Jest on ani wycofanie mam . Teraz jestem
całkowicie spalony. Osób z upośledzeniem słuchu . Wielki ból . Używali sterydów .
Temat spada stosunkowo wcześnie, w wywiadzie na odpoczynek i pojawiają się co najmniej
w drugiej części wywiadu , gdy pojawia się w każdym kolejnym przesłuchaniem . Temat
odnosi się do całego wywiadu na jego świadomości społeczności rzekomej organizacji
Knights Templar i zastosowania tych związków plu - ral my , kiedy odnosi się do jego
motywów .
Temat przełącza bez przerw pomiędzy różnymi tematami . Omawia wymogi dotyczące
informacji w jednej chwili , tylko podkreślić , że jego serce krwawi na co on został zmuszony
do dziś . W następnej sekundzie omawia grubość kuloodporną zbroję , że z każdym z policji ,
a policja poleca używać tego z własnego doświadczenia . W następnej chwili szczegółowo
opisuje swój status w organizacji templariuszy , literuje nazwę w języku łacińskim i opisuje
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jakie cechy musi mieć specjalny do przeprowadzenia operacji , jak zrobił teraz . Podkreśla
wielokrotnie jego kommandørstatus.Avhøret ma dwie długie przerwy , ale obserwuje Vanden
wszystkosposób spokojny i zachować długie dyskursy na temat ich poglądów politycznych , mówiąc
w jednym przypadku , że byłem w Oslo Rady Miasta , ale to było , zanim zostałemrewolucjonistą .
Czasami mówi łatwo i bez wysiłku , a może to brzmieć jak on prawie ma śmiech w jego głosie , gdy
idzie się na rozmowy przez osobnika rezydencja Asta wschód jestgospodarstwo wczesnym Pokój
Temat ma bardziej wymagających wysiłku powtórzeń to byłnajgorszy dzień w jego życiu i że nie bał
się tego dnia przez dwa lata . Które wypowiedział to , od razu przechodzi do innych informacji bez
udziału poczucie przystani , i podkreśla , że czuje się zmuszony przez rząd Norwegii .
W pewnym momencie w plikach dźwiękowych części drugiej podkreśla temat , że są dwie komórki,
które jest podobne do mnie , mam określonei upewnij się, że dwóch operacji jest zażegnane przed
wprowadzeniem kary śmierci i podtapianie (tzw. tortury wody w Norweski , że zag . zauważyć ) , że
tortury w Norwegii .
On pojawia się w trakcie przesłuchania nie rozdrobnionym lub szczególnie mylić , ale wydaje się
presji startu i łatwo wzburzony . Przedstawia on wielokrotnie jako dowódca norweskiego ruchu oporu
sam . Temat stoi z umiarkowanym zaburzeniem stowarzyszeniu przez przeglądu pliku audio . Nie
występują oznaki niespójności w dowolnej części przesłuchań . Sprawa - eksperci po wysłuchaniu
pliku audio wykonane nie oceny charakteru przedmiotowych opisów .

2.5.2 Inne DVD kwestionowanie Breivik
Każde przesłuchanie DVD jest recenzja. Temat jest kwestionowanie wszystkich spółdzielni i
uprzejmy. On pojawia się w żadnym momencie niespójne. Ani może obserwowane objawy wahań
nastroju, zwłaszcza depresji. On nie wykazuje w żadnym z pytającym recenzowanej zawiadomienie
odpowiednio wyrzuty sumienia lub emocjonalnego zaangażowania, kiedy opisuje swoje działania. W
kilku przypadkach, że musi złapać oddech, gdy jest on bezpośrednio zapytał, jak mógł zabić w taki
sposób, jaki zrobił, ale to tylko kilka sekund, zanim pojawia się jako dziewiczy.
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Potrafi być apodyktyczny do przesłuchiwania na pytanie, czy jest zmęczony , i wydają się dumni nie
pokazywać tretthetstegn.I przesłuchanie 23.07.11 przedmiotemtrochę bardziej poruszony niż w
późniejszych wywiadach . To przesłuchanie jestjeden raz , jeżeli jest on emocjonalnie dotknięty ,
kiedy powiedział Gaara - dzień byłnajgorszy dzień w moim życiu . On również pochodzi z bardzo
silnych stwierdzeń , że jeśli zmienia kierunek pracy , jesteśmy gotowi, aby im wybaczyć i wtedy nie
będzie żadnych dalszych ataków .
W tym wywiadzie mówi , że nie było 13 osób uczestniczących w spotkaniu w Londynie święceń w
2002 r. , tj. 12 obok siebie . W przeciwnym razie , opisuje swoje poglądy polityczne i na jego
działania. On uśmiecha się tajemniczo , pytany o kontakcie z innymi komórkami . On do kjennegir że
był sam, nawet gdy oceny i planowania . Uważa on, że niewielu mogło prowadził przestępstw i nigdy
kobiecie .
Zapytany, czy wojskowego , nie odpowiada oficjalnie , ale odpowiedzi pyta wąskie , że prawie nie ma
szkolenia wojskowego . Påslutten mówi, że jest zaskoczony , że system norweski nie stosowania tortur
. Myślę, że powinno być wprowadzone w Norwegii .
Następne przesłuchanie jest 29.07.11 . Temat zastanawiając się, czy ktoś z rządu lub Pracy siedzi za
szybą . Spekuluje, później, jeśli jest on uznany za Mistrza Rycerza ich francuskich , hiszpańskich ,
greckich braci , a ich najwyższym ideologicznym przywódcą. On mówi dalej o ideologicznych
roszczeń templariuszy dotyczących , między innymi , aby usunąć obsługę ciśnienia i ustanawiających
krajowe vokterrad jako alternatywa dla rządu norweskiego .
Z przesłuchania 03.08.11 znaleźć ekspertów nic odniesienia. Temat pojawiasię niezmienionym

wyglądem .
W śledztwie 09.08.11 Breivik twierdzi, że uczył technik przesłuchań przez wiele lat . Wyjaśnia o
kwestionowanych warunków na Utøya bez emocji . Temat
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Użytkownik avemosjonaliserte słowo kapitalizowane i wykonywania , gdy mówi o
morderstwach . On mówi, że jestpiekło, ale jego emocjonalna reakcja jest niewystarczające,
uśmiecha się specjalny , zapatrzony w siebie i usztywnione uśmiech , gdy mówi o niektórych
szczegółach . Temat opisuje wydarzenia , jakgra na TV.Observanden emosjonsløst opisuje on
wykonywany , którzy udawali, że nie żyjesz . Przygotował mnie do niego i wziął strzał głową
każdego z nich , mówi. Jest znacznie strata AMO bo trzeba podjąć dodatkowe wrogów
strzałem w głowę w wielu. Opisuje wiele morderstw , co uczynił i powiedział: " Ale
pomyślałem, że jeśli ktoś jest na tyle silny , w Norwegii , więc może to ja. Czuję, że moje
przeżycia ludzi i przeżycia mojego narodu jest warte , te trudne próby (strona 36 , doc .
08.09.01 ) .
W wątpliwość 10.08.11 wyłania Temat również bez zmian . On emosjonsløs przeglądając
dodatkowe informacje związane z przestępstw na Utøya . Powiedział, że rozważał
samobójstwo , zanim poddał , ale nie jest to dozwolone . Temat używa terminu
wypowiedzenia siebie , jeśli ma do końca swego życia . Mówi, że przysiągł , że nie popełni
samobójstwa . Przez nawet najbardziej groteskowych szczegółów krwi i materii mózgu he
sjonsløs reakcji i mówi, że próbował usunąć lub zignorować.
13/08/11 przeprowadzono rekonstrukcję przestępstw na Utøya . Tutaj stoiTemat bez
emocjonalnie dotknięte nim omawia i opisuje . On przechadza się i dyskutować groteskowe
szczegóły morderstwa jak to będziekontroli na miejscu . Mówi, że może on mieć
rekonstrukcja myśl byłoby trudne na początku . On stwierdza, mówiąc : Myślałem, że będzie
to bardzo traumatyczne , ale nie było .
W wątpliwość 26.08.11 zastanawiasz temat jeśli media rozpoczęła rachunek sumienia , gdy
ludzie podejmują sięna mowę . Również w tej rozmowie , że całkowicie niezmienionej .
Opowiada o templariuszy, krucjat i tło historyczne i powiedział , Moim zadaniem jest
napisanie kompendium . W wątpliwość09.09.11 jestLektura przedmiotu w ogólnej praktyce
niezmienionej .
W wątpliwość30/09/11 omówione chemia i przetwarzanie bomby i podlega uczestniczy z taką
samą intensywnością , jak wcześniej. To również kwestionowanie 04.10.11.I kwestionując
12.10.11 jesttemat , czyprzedmiotem było Liberia i szczegóły dotyczące tego produktu. Temat
ten nie odpowie . Później w tym samym wywiadzie zapytano go o jego relacji z matką i
siostrą , i zawiera szczegółowe informacje na temat wychowania. Wchodzi również , że jest
bardzo utalentowany i bardzo inteligentny i opowiada o swoim pierwszym milion sześć
milionów twierdzi , że otrzymał przed 26 lat . Jeśli ktoś miałby to zrobić, to musiał być ja.

2.6 przesłuchiwanie świadków
Jest w opinii ekspertów zbadała 403 świadków w tej sprawie. Poniżej cytatem lub podsumowanie
zeznań, które uważane są za istotne dla odpowiedzi na mandat w komisji. To jest przede wszystkim o
wielu przyjaciół, który opisuje rozwój pacjenta. Ponadto, jest on związany w bliskiej lub dalekiej
związku.
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 36 z 02.6.2432
świadków obs. przyrodnia siostra ojca na boku, doc. 09.09

Świadek powiedział, że miał tylko rzadki kontakt z przedmiotem, a następnie najbardziej związane z
Bożym Narodzeniem. Ona nie ma szczegółowej wiedzy o nim.

2.6.3 Najbliższy przyjaciel świadka Breivik w, dok. 09,30
2.6.3.1

pytający 23.07.11

Świadek uważa się zabardzo dobry przyjaciel przedmiotu . Znane były w 2. Klasa na górnym końcu.
Świadek opisuje normalne przyjaciel ciągle się i opisujeprzedmiot zeskoczył 3rd liceum , rozpoczął
własną firmę i nie stać się bogatym . Zrobił Breivik miał HIG po znaku , a nie być częścią
społeczeństwa.
Strony 2 wywiadu cytowany :
Świadek został zapytany , czyoskarżony był częścią tego taggermijøet zanim poznał świadka .
Świadek potwierdził to , i to było w końcuczas po poznał świadka . Oskarżony wycofał się z otoczenia
, ale rzeczy wisiały w lewo od tego czasu . Rzeczy , że szacunek i że " reputacja za tobą . "
Z perspektywy czasu , w ciągu ostatnich trzech lat ,oskarżony zaczął grać w World of Warcraft . On
samodzielnie się w ciągu jednego roku i spotkał go może świadczyć tylko dwa razy w ciągu roku .
Rozmawiali sporadycznie ioskarżony był całkowicie pochłonięty siedzieć i grać .
Świadek był zapytał, czy to było w pierwszym roku , że miał tak mało kontaktów zoskarżonych.
Świadek potwierdził to , że był to pierwszy rok, na okres trzech lat .
Od strony wywiadu 9 cytowany : . C. )
Świadek został poproszony do opisania osobowościoskarżonego. Mówił o nim jako bardzo, bardzo
uparty . Jeśli było kilka kumpli , którzy nie zgadzali się z oskarżonym , stał na swoim. Świadek opisał
pozwanego , jak on właściwie był miły i taktowny wobec bliskich.
Świadek dodał, że oskarżeni nie zdeptany ludzie na palcach , miał wysoki poziom tolerancji dla ludzi .
Świadek został poproszony gdyby wystąpiły jakiekolwiek zmiany w osobowości i
zachowaniuoskarżonych po raz ostatni . Powiedział, żeoskarżony nie zmieniło w latach po zaczął grać
, dystansował się . Oskarżony nie chciał normalnego życia lub życia A4 . Wygląda na to, że oskarżony
był" wyścig szczurów " w ogóle. Że jeden wyszedł z miasta i będzie zarobić najwięcej pieniędzy .
Świadek pomyślał, żeoskarżony został dotknięty tym życiu dorastającego i dowiedział się, że to nie
było tak ważne . Nigdyoskarżony zrobił rzeczy na pół gwizdka . Udał się do ekstremalnych rzeczy.
Świadek był zapytał, czy to jest ostatnie trzy lata , żeoskarżony zaczął grać w gry . Wyjaśnił, że ten
głos , ale że oskarżony powiedział świadek , który w końcu miał dodaną grę "na półkę " . Oskarżony
zrobił według świadków . Wątpił , że togra z oskarżonych , który byłczynnikiem decydującym.
Rozgrywka cośoskarżony powiedział, że uzyskał od pracował przez trzy kolejne lata z różnych firm i
ich projektów przed tym . ( ... )
Strony 13 zacytował : ( ... )
Myślał, że to smutne , ale to był wybór ojca . Oskarżony nie chodzą " i urazy " do tego . Oskarżony
nie byłosobą, która " urazy " , był jednym , który widział żądzy życia w roku " wpadł za dużo myśli . "
Czytając przez świadka poprosił o zbadanie więcej o stanie umysłu oskarżonego , miał wrażenie , że
tak w żadnym momencie nie został wciśnięty . Świadek miał interpretować to , żeoskarżony miał
samodzielnie się . Nie był to dowód, że był szczęśliwy . Oskarżony zawsze twierdził, że cieszył się ,
co to było . Świadkami on interpretowany na podstawie jego wiedzy ochronne, pomyślał ,
żeoskarżony samodzielnie się chronić swoje grzbiety następny . Nie brać je do niego.
Ponadto , jest cytat z ostatniego akapitu na stronie 13 oraz na strony 14 :
Świadek był pytany o prywatnościoskarżony , gdyby miał żadnego partnera lub chłopaka . To
byłopodczas ponieważ spędził swój czas na takie rzeczy , że miał jakieś " sporadyczne panie" tu i tam
, ale to nic w porównaniu . w młodości nie miał żadnego problemu z tym , jak to było w związkach.
On był w związku to powinien rozpocząć jeden z ich firm i zerwał z nią , bo on priorytety teraz .
Wydawało się , że byli koledzy specjalny , myśleli , że może mieć chłopaka i wykonane inne rzeczy
obok .
Czytając poprzez świadectwo zapytał , czy wie coś o usposobieniu oskarżonego , jeżeli konieczne jest
gejem Świadek powiedział, że kiedy po raz pierwszy zapoznał się z oskarżonym , którą postrzegany
go jako bardzo kobiecy , jak w dzisiejszym społeczeństwie nazwie metroseksualnych . Świadek

pomyślał , że skoro oskarżony dorastał z matką i siostrą może być w jednej części wyjaśnienie do tego
. Było kilku , którzy wierzyli, to ooskarżonych , świadków nie był jednym z nich .
Świadek został zapytany, czy rozmawiał pozwanemu o tym. Wyjaśnił, że to byłow dźwigni kolegi
gangu , byli tacy, którzy w to wierzył . Witness'd być zaskoczony jeśli coś w tym, ale nie zaskoczył
innych środków. To nie było jak ta część wyglądała

2.6.3.2

Pytający 17.08.11

W tym drugim śledztwie komentując ten sam temat zeznawał jako pierwszy. Nie ma żadnych
znaczących dodatkowych czynników mających znaczenie dla medycyny sądowej oświadczenie
psychiatrycznym.

2.6.4 Przyjaciel świadkiem Breivik, dok. 09,39
Jest notowana od połowy strony 2:
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Dorastali rzut kamieniem od siebie , ale nie znamy tak dobrze przed
po rozpoczęciu
i dobrą przyjaciółką z wami stało
kolega gang hvornvar oskarżonego najlepszym przyjacielem kolegów gangu . Świadek ioskarżony nie
byli tak bliskimi przyjaciółmi , że , na przykład , opowiadają sobie sekrety . Takie warunki mieliśmy
zorientowane OGN papierów
Oskarżony był bardzo chętni do zarabiania pieniędzy . Zaczął kilka przedsiębiorstw , zorientowanych
bezpieczeństwa nie wiesz jak wiele szczegółów na temat . Miało to miejsce w ciągu około 10 lat , a
spotkali się w związku z tym były one częścią tego samego kolegi gangu . W 2006 r.,pozwany
mieszkał sam , gdzie miał swoje biuro , gdzie wytwarzane i sprzedawane fałszywe dyplomy . Ponadto
w lipcu tego roku postanowiłprzenieść się nagle oskarżony domu do matki
Potem odciąć wszelkie kontakty z innymi gangu . MM trwało to bardzo trudne . Mieli również
zainwestował pieniądze na giełdzie razem. Starali się go wiele razy , ale nigdy nie wziął telefon i nie
był zainteresowany w kontakcie . W ciągu ostatnich czterech lat świadczy widziałem oskarżony o 6-7
razy . Świadek pamięta, żeoskarżony w pewnym momencie skórę całkowicie , i wyjaśnił , że miał
takie cienkie włosy .
Oskarżony często chętni do opisania polityków jako " wielokulturowości " , a inny termin zwykł był "
samobójczy ludzki" . Wygląda na to było świadkiem szalony, szalony i zabawny . Świadek ioskarżony
zawsze przeciwieństwa , równieżpolitycznego punktu widzenia .
W pewnym momencie , gdy były trzy lata temu mieli bliski kontakt , wziąłoskarżony z powrotem w
kontakcie z świadka , powiedział świadek , który napisał książkę , aleświadek nie wie, co to za książka
to chodzi. Ponadto powiedział, że oskarżony miał wynajął farmę Hedmark . Powinien on zapłacić
10.000 koron miesięcznie . Miał dzierżawę na okres jednego roku ,
Świadek został poproszony , aby powiedzieć to, copowiedział o tym, dlaczego oskarżony powinien
zatrudnić tę farmę .
Świadek pomyślał, żeoskarżony szukał , aby zarabiać pieniądze . To dlatego, żeoskarżony był zawsze
zajęty w tusting państwa i materiału . To nigdy nie przyszło mu do głowy , aby wprowadzić takie jak
puste butelki , bo to było dla niego zbyt upokarzające . Oskarżony także mówił o " beta cukru " , jak
zeznał, nie wiem co jest . Wygląda na to był świadkiem dziwnego , ponieważoskarżony nigdy nie
mieszkał w kraju lub na farmie . Myślał , że to było po prostu jedna z tych rzeczyoskarżony był dla
nich zrobić .
Świadek dalej wyjaśnił, żeoskarżony był zawsze bardzo przedsiębiorczy i że raz wyrusza w ruchu ,
więc dostaje więcej rzeczy . Takie myślenie zeznał również, że gdycelem było , aby zarabiać
pieniądze .
Świadek został poproszony o wyjaśnienie , jakiego rodzaju firm oskarżonych miał .
Wyjaśnił, żeoskarżony brał udział w reklamie , a częściowo do uzgodnienia umów z różnych bloków

miejskich przestrzeni reklamowej w budynku . Firma oskarżona została przejęta przez JCDK pisownia
( niepewne ), który zeznawał wiedza jest stosunkowo duża dzisiaj . Ten zdobył oskarżony trochę
pieniędzy, ale zeznał, nie wiem, jak wiele, gdyoskarżony nigdy nie mówił o tym, ile pieniędzy ma . To
był z pewnością mówić okilkaset tysięcy za to. Po tym, że sprzedał wyżej wymienionych fałszywych
dyplomacji przepływów . Pieniądze zostały przekazane dooskarżonego uwagę świata . Oskarżony
także w jednym punkcie zbudowany wózek gazety lub rower , i zatrudnił bezrobotnego absolwenta ,
który będzie jeździć w Oslo i używania pojazdu promowanie różnych przedsiębiorstw . Budowla nie
była powiodły , i to nie było bardzo dużo z tego.
Świadek został poproszony do opisaniaosobowości oskarżonego przez dzieciństwie mieli ze sobą.
Oskarżony także powiedział mu, że chłopiec w celu wprowadzenia musztardę w odbyt u kotów , i
plaga je w ten sposób . Ta myślświadkiem był sadystyczny i został sprowokowany . Świadków ,
jednak nigdy nie myślał , żeoskarżony mógł zrobić coś takiego działania jest on podjąć. Ale podczas
gdyoskarżony był zawsze" różnią się " z dziwnych opinii . Ten świadek jest przekonany, że większość
z zespołu potwierdza , że" wow , on mówi, że nie . Oskarżony jestoryginalna śruba , która byłaosobą
przedsiębiorczą , który miał zdolność do podejmowania penger.Siktede równieżdotyczy ćwiczeń
fizycznych, szczególnie treningu siłowego okres . Często pomijane po raz pierwszy w liceum , bo
wolałby pracować . Nie na długo przed wydarzeniem wczoraj powiedziałoskarżony przed świadka i
kilku innych , że nie może pić piwo , gdy brał sterydy anaboliczne . Świadkiem , że to dziwne , że ktoś
może powiedzieć coś takiego , że w takim zespole .
Taki byłoskarżony mógł zrobić prowokacyjne wypowiedzi , często rozbieżne Midtown na kobiety ,
postaw politycznych . Przykładem tego jest to, że myślał , że będziewiększość imigrantów w Norwegii
w ciągu kilku lat , i że dzisiaj partie polityczne nie robią wystarczająco dużo z tym. Ten zeznał mówił
o wiele razy , a ludzie byli zdumieni jego poglądy . Sik - ated następnie często śmiał się i był
zadowolony, że udało mu się sprowokować ludzi

2.6.5 Przyjaciel świadkiem obserwacji, doc. 09,42 Od strony 2 wywiadu jest cytowany:
Świadek powiedział , że byli dobrymi przyjaciółmi dorastania, ale kontakt w ostatnich latach stał się
bardziej sporadyczne oskarżony zawsze miał charakterystyczny osobowości , według świadka ,
aleświadek powiedział , że rozumie , żeoskarżony działał lub zachowywał się w jakiś szczególny
sposób , podczas gdy były dzieci . Byli bardzo ze sobą , i zeznał , żeoskarżony postrzegany był " jak
każdy inny. "
( .. )
Świadek powiedział, żeoskarżony miał tak wielu przyjaciół i znajomych miał też bliskich przyjaciół
świadka . Grupa przyjaciół mieszkaliśmy razem , ponieważ razem do szkoły Smestad . Są
utalentowani i wykształceni ludzie w dobrej pracy oskarżonych była zawsze " poza jabłecznik " .
Świadek nie można umieścić słowa na drodzeoskarżony został " outsider ", ale podkreśla, że nie ma
nic , co sugerowałoby , że powinien zrobić to, co zrobił , ale jego zaangażowanie polityczne był
częścią tego .
( ... )
Inaczej tłumaczy zeznał wycofania obiektu w ostatnich latach i jego zaangażowanie w grach
komputerowych i projektu książki . Świadek powiedział, że nigdy nie otrzymał szczegółowe
informacje na ten temat . Zauważył również, że Breivik przeniósł się do Weymouth bez innych myśli
niż to było dziwne obserwacje Vanden powinny byćrolnikiem.

2.6.6 Świadek najdroższy przyjaciel obs.,dok. 09,55
Świadek jest dziewczyną świadka od kilku lat wstecz. opisuje
podlega specjalnym, dedykowanym bit polityki dziwnych opinii, odosobniony w swojej jaskini.
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2.6.7 Przyjaciel świadkiem Breivik, dok. 09, Strona 2 z wywiadu jest cytowany w
sprawie zmiany przedmiotu: (...)
Świadek został poproszony, aby powiedzieć o swoich doświadczeniach
oskarżonych inaczej w ostatnich latach.Świadek mówi, "jasno". On mówi, że były
one regularne stary gang, i oskarżył "zeszła do podziemia".Oskarżony robi biznes
w Internecie, ale zawiedziony tym. Wrócił do swojej matki w 2006 lub 2007
roku.Świadek mówi, że sam jesień że oskarżony przeniósł się do matki, poszli
trochę kilka polowanie razem. Później, że jesień zaproszeni oskarżony zeznał na
urodziny. Oskarżony powiedział, że przyjdzie, ale nie pojawił się. Miał wiele
wymówek, i zaczął się "dziwnie".Świadek powiedział, że oskarżony własne
urodziny kilka lat po roku przeniósł się do domu, do swojej matki, poszedł do
domu do gangu oskarżonego oskarżonego na urodziny. Mówili dużo o które
oskarżony wycofał. Zadzwonił dzwonek do drzwi, aby je oskarżonego, i wyglądało
na to, że ktoś był w domu. Ale po prostu musiałem go ponownie. Oni chwycić
oskarżył go zabrać na jakieś piwo.

2.6.8 Świadek przyjaciel obserwacji, doc. 09,67 świadkiem był z przyjaciółmi
podczas videregårende i mieszkał z zachowaniem-it. Czy go jako wycofane, ale
sympatyczny.Świadek nie jest w stanie zrozumieć pytanie. Widział go tak mało
społeczna i słyszałem, że był nałogowym hazardzistą.

2.6.9 Znajomy świadkiem obserwacji, doc . 09,132świadkiem był zaznajomiony
z tematem w 2003 roku i był przez pewien czas ze swoją dziewczyną
Przyjaciel Widziała go od początku jak zwykle i dość ładne
ale coś intensywne i wyjątkowo. Ona mówi : Zawsze było coś o Andersa. Od 4
sekcji strony wywiadu 4 cytowany :
Samego lata pamiętać świadczą , że rozmawiał o tym może powinni szukać
profesjonalnej pomocy dla uzależnienia od hazardu dooskarżonego. Świadkami
jego postrzeganie wszystkiego, co się stało , żeoskarżony poszedł od byciabardzo
pomysłowy człowiek, który miał własną firmę z pracownikami . Ostatecznie ,
wszystko zaczęło się rozpadać i stracił pierwszego pracownika , a następnie
odłożył firmę i przeniósł się z powrotem do matki . Ten świadek widział jako
wzór tego, który stał sięnałogowym hazardzistą , który dał swoje życie .
Następnie powiedział, że świadek , że poszło lepiej zoskarżonych , który nie grał
tak dużo więcej. Ponadto , był na kawiarni i kolacji , kiedy zapytałem o to .
Po Lektura oświecony świadka , że było to lata , zanim zaczął pisać książkę , to
nie było to samo lato . To był prawdopodobnierok szkolny 2006-2007 .

Opis oskarżony
(Świadek wyjął wiadomości przed rozprawą miała wymienione rzeczy, które opisane oskarżonego,
użyła tego jako jałmużnę. Ponadto stworzyła harmonogram dat i wydarzeń, w których poznała
oskarżonego. Tej karcie mogłem stanowisko policji na rozprawie.
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Świadek zeznał, żeoskarżony był bardzo drobiazgowy wygląd , czysty i schludny. Ponadto , był
bardzo snobistyczne . Był zainteresowany zegarków . markowe ubrania i chwalił się, między innymi,
że miał " Yvess porcelany " . Świadek nie zareagował na to i stwierdził, że " nie ma chłopców w
naszym wieku kupił Yvess porcelany " . Oskarżony miał krótki Canada Goose kurtki , że myślał , że
było bardzo fajne koledzy jego śmiejąc się i żartując dużo z nim ze względu na uproszczoną jego stylu
, że , na przykład poszedł z swetry Lacoste z kołnierzem złożonym w górę , jakmoda była za około
pięć lat temu . Oskarżony był również bardzo blisko i ma brodę .
Świadek opowiedział historię o swojej byłej dziewczyny ioskarżony .
Kilka lat po ich zakończeniu wysokiej oskarżony postanowił podjąć operację nosa . Miał wtedy
zapytał, czy oboje byli na operację , ponieważ może zostać odrzucony , jeżeli zrobili to razem.
Świadek nie wiedział, czyoskarżony był serial , kiedy powiedział to ta historia nie dotyczy
opowiedział jej. To było oczywiste, aby zobaczyć, żeoskarżony podjął pracę w nosie , bo jego nos był
bardzo prosty i wskazał .
• • .. )
Ponadto , jest cytowany strony 9 : Zmiany woskarżony
Świadek powiedział , żeoskarżony nie zmieniło się wiele od czasu pierwszego poznała go i przez lata
znała go (do 2009 r. , ich zag . 'S Uwaga ) Na początku był bardzo zaradny , miał swoją działalność i
wszystkich poszło dobrze . On również wyszedł z kolegów . Ostatecznie poszedł z nim , w tym po
incydencie z N z Białorusi . On również stracił pracowników i ostatecznie ich firmy . Potem zaczął po
prostu grać w World of Warcraft . Według stracił n oskarżył jego mieszkanie , bo nie mógł sobie
pozwolić na płacenie za to. Oskarżony przeniósł się do domu, do swojej matki i grać w gry przez cały
dzień
Świadek nie był pewien , czyoskarżony przeniósł się do domu , bo nie mógł sobie pozwolić na to było
coś wierzyła w tym kosztów apartamentu między $ 9-12000 , - dla niego . Świadek przypomniał
sobie, że miał płacić czynsz żyć z matką .
Dantok wydobył został oskarżony się cienka i blada . Świadek widział w tym czasie dziesięć ,
żeoskarżony potrzebuje pomocy . Kiedy powiedział , żematkaoskarżony był zadowolony, żeoskarżony
był w domu . że chce mieć go tam , i że widziała go jako
nieprawidłowości, które on tam mieszkał . próbował wyjaśnić matce oskarżonego . że
można się tam. bo to byłniedźwiedzią przysługę . Matkaoskarżona nie miała tak daleko . Rzeczy, o
matce oskarżonej mokrej rzeczy powiedział jej .
Świadek la tii , że okres ten był w latach 2006-2007 . Oskarżony był o wiele bardziej spokojna w tym
okresie , mówił mniej i był znacznie mniej intensywny .
Świadek wyjaśnił , że były niezliczoną ilość razy , które powołane przez pozwanego , aby go z rzeczy
, żeoskarżony nie otworzył mu drzwi
Było to możliwe głównie w okresie, kiedyjeszcze mieszkał oskarżony w swoim mieszkaniu w Frogner
. Świadek nie był pewien, jak często to się stało , i że nie było niezliczone, ale być może wielokrotnie

2.6.10 Świadek Poprzednia. żoną pacjenta ojca, doc. 09261 To jest cytowany ze strony 1 wywiadu:
Świadek wyjaśnił, że była w latach 1983/94 była żoną oskarżonego Anders Behring
Ojciec Breivik był wcześniej świadkiem og_________________________________________ udział
rok. Oboje pracowali i znają się od końca lat 60-tych jako
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Świadek nie wiedział,oskarżony w pierwszych latach jego życia . Dopiero gdyświadek ogflyttet że
widziałaoskarżony więcej . Potem zabrał go na wakacje i wycieczki do
za granicą . W 1994 roku przeniósł się do , był często odwiedzając ich tam , i wydawało się, jak
normalny młody chłopak . Oskarżony prawdopodobnie zawsze miał szczególne stosunki z świadka , a
Inl być trochę bardziej nieobecne w dzieciństwie . Świadek wie, żeoskarżony nie udało bliski kontakt
z n Wie też atnhar stwierdził w mediach , żeoskarżony nie będzie miał z nim kontaktu , ale jest to też
źle. Oskarżony nie był szczególnie ekstrawertyk się poprzez dorastania . Był uczciwy mieć wizytę .

Świadek i n były w sądzie dla odpowiedzialności rodzicielskiej za nim , i to również w mediach
pojawiły się teraz . To byłonieco szczególny powód do tego. Na pytanie, copowód wyjaśniono zeznał,
żeoskarżony mieszkał z matką i jego przyrodniej siostry ,
os / o Gdyoskarżony był o 4 lata , prawdopodobnie w 1983 roku,świadek jest
pewności co do roku czy wieku , został powołany przez zeznał i sąsiadów i
dzieci . Powiedziano mi, że to mieszkanie hałasu , więcej niż było zwykle.
Świadek został poproszony , aby rozwikłać więcej szczegółów na temat tego, co zostało powiedziane
na temat hałasu .
Wyjaśniła, że ma to połączenie z tymi sąsiadami , już nie pamięta nazwy . Sąsiedzi powiedzieli mi, że
dzieci były zbyt wiele spokoju , i nie było dużo hałasu z tam, co było tragiczne dla świadka usłyszeć .
Ona i n dlatego postanowił ubiegać się o areszcieoskarżony . Ona uważa, że trudno było zająć się
dwójką małych dzieci w spokoju i pracowała również zmiany wieczorne . Nie miała zastrzeżeń do
podjęcia opieki nadoskarżonego. Świadek miał w tym względzie jakiś kontakt z
i wydaje się, że wydawało się dość proste świadkiem nigdy nie miałem żadnych problemów z
Wniosek o areszcie odmówiono , a teraz mam zachowaćoskarżonego. Nie ma
było złe krwi między świadka i z tego powodu.
( .. • )
Vdere jest cytowany z dołu strony wywiad 2 :
Oni jednak mieli jakiś kontakt , gdy była w Norwegii , i takie spotkałem się napić się kawy i tym
podobne . Potem rozmawialiśmy o tym i owym , aświadek wspomina , żeoskarżony był chętnie
pomoże . Lubił opowiadać o swoim kontakcie z masonów , i jak on wspiąć się na polityczną strukturę
władzy poprzez swoje biura w FRP . Miał też kilka różnych firm, którzy nie świadczą szczególnie
zainteresowani Ona wie, że on robi jakieś billboardy , i że sprzedał osłon mobilnych . Jak ona to widzi
, jest bardziej zorientowane zawsze chętni , aby pokazać , że jest on zdolny .
Oskarżony także mówił o tym, jak powinien być bogaty , a pewnego dnia pokazać ojcu, że jest on
zdolny . Powinien dochodzić do siebie .
Połączenie z świadka oskarżony podjąłw ostatnich latach , on też mówił o tym , że napisał książkę O
ileświadek wiedział , że będzie to książka z wieloma cytatami , i żeoskarżony napisał o różnych
wydarzeń historycznych . Pamięta, że był pod wrażeniemwiedzy oskarżonego historii . Ta książka
trzymał on z wielu lat , i powtarzał, że miałdużo w lewo , aby napisać , zanim został ukończony .
Świadek pamiętać również , że oskarżony został islarnkritisk . Był stanowczy , że przylot islamu w
świecie zachodnim byłnegatywną rzeczą , i myślałem o tym, jak to się skończy . To nie był świadkiem
lubił dyskutować zoskarżonych , jak udała się do dyskusji o tym. Ona nie ma taką samą wizję tego, co
powiedział. Nie było jeszcze nic oskarżony powiedział o zawartości książki , który by wskazywał
zawartość terroryzmu.
Świadek został poproszony , aby powiedzieć o wszystkim epizody z dzieciństwa dooskarżonego , jak
wspomina.
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Wyjaśniła, że nie są w żadnej poszczególnych epizodów . Pamięta , że był bardzo uwagę szukając , i
był wdzięczny za uwagi dostał , na przykład , gdy ktoś powiedział tak czytać mu przed snem . Był
pokorny w ten sposób . Poza tym, że oskarżony postrzegane jako skromny i spokojny chłopak, który
nie miał specjalnych problemów dorastania. Świadek zauważył jednak, żeoskarżony , do pewnego
stopnia był gorzki dla jego ojca , ponieważ nie spędzają dużo czasu z nim lub rodzeństwa .
Od dołu strony wywiadu 3 cytowanej :
Oskarżony mówił na tym spotkaniu , że już nie jechał , aby spróbować nawiązać kontakt z ojcem ,
doświadczył żadnej odpowiedzi i nie przeszkadzało to bardziej
Świadek został poproszony , aby powiedzieć o relacji między oskarżonym a jego matka
Wyjaśniła, że ma niezły wrażenie relacji między nimi . Świadek mówił z
W marcu tego roku , a ona powiedziała , żeoskarżony zabrał na wycieczkę do Szwecji zbierać sprzęt

dla swojej firmy . Przebywał on w domu przez jakiś czas . Świadek nie pamiętam nazwy firmy ,
których wymaga . Oskarżony zajmował różne firmy , aleświadek nie był zaangażowany w cokolwiek

2.6.11 Świadkami dawnego przyjaciela, dok 09,289
Świadek jestprzyjacielem z dzieciństwa Breivik . On jest wymieniony w temacie
Kompendium jako znajomego . Omówiono rozwój świadkiem w wykładów ,
i przesłuchaniaświadka dodał .
Świadek powiedział, że był zdenerwowany, nad czym wspomniano jak on. Mówi, że widział ten temat
jako dobry , zaradny znajomego, aby polegać.
Strony 5 wywiadu cytowany :
Świadkiem , że Anders zbudował swoją przeszłość do osiągnięcia w związku przyczynowego , co
zrobił . Dlaczego on to zrobił , nigdy świadkiem zrozumieć . Na pytania świadka , nawet czytać tego ,
on odpowiedział, że przeszedł cały manifest i finlest część o Anders prywatności. Że przeczytał i
tworzy wrażenie
Świadek jest bardzo przykro , że wymienione w ten sposób jest on .
Na pytanie, jakie wrażenie na świadka tego, co zostało napisane na temat Anders świadek , świadek
odpowiada, że nie rozumie , dlaczego napisał te rzeczy . Niektóre z palców są bezpośrednie
sprzeczności .
Świadek twierdzi, żesprzeczność jest , że ( Anders ) mówi, że przestał wiszące z świadka , n
punkt A. W tym samym czasie , pisze , że świadek zatrzymał wiszące Mednet
z korzyścią dla ich przyjaciół . To jest punkt B. Wreszcie , pisze , że on ( Anders ) żył pod ochroną
świadka i jego przyjaciół , do zrozumienia, że był związany z nimi . To jest punkt C. To jest
irracjonalne . Skojarzyć świadka islamskich zasad, które on ( Anders ) nie lubią
konstruuje opowieść , że trzymaliśmy się z , aby pokazać , że żył
pod ochroną . Umieszcza się w kontekście, w którym on sam jest już umieszczony gdzieś indziej . Był
z obrazka
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Czas jest raczej ilustracyjne. Anders potrzebne historię. Zapomniał, aby sprawdzić, że nie pasują.
Między innymi, nigdy nie wisiały Anders wraz ze świadkiem, kiedy świadek zaczął spotykać się z
przyjaciółmi n oraz że żył pod ochroną świadka i jego nTwoja. Świadek postrzegać przez Anders
dotyczy świadectwa przeciw pewnych zasad islamskich.
Świadek opisuje temat z wykładów, poemat o świadka i że opisy są bezpośrednio błędne, na przykład,
czy muzułmanin ich tożsamość i wydarzenia, lub smażone manipulować. Jako przykład tego
ostatniego świadka uważa, że przedmiot został skonstruowany opowieści o świadectwo posiada
szeroką karalności i mówi, że świadek został uwięziony. Ten świadek mówi, jest w błędzie.

2.6.12 Inni świadkowie z osobistej znajomości tematu
Jest przesłuchiwany szereg świadków , którzy mają wiedzę obwodowej pacjenta, zarówno w jego
rodzinie i jego dawnych znajomych. Wspólnych dla wszystkich jest to, że mają one jedynie
peryferyjnego i bezosobowej wiedzy na ten temat (np. doc . 09324 , dawny kolega ) i nie ma daty ani
szczególnej wiedzy o nim w ostatnich latach .
Przykładem tego ostatniego jestdoc 09307 , gdzieświadek znał temat od środowiska Tåsen obwodowej
i daje nieco inny opis środowiska i wydarzenia tam niż Breivik , który w ich kom- pendium opisałem
wiele bardziej dramatyczna niżświadek .
Świadek Dok 09350 ) pracował z tematem (świadek powiedział, że od teraz kopnął przedmiotem ) ,
ale nie opisuje osobistego kontaktu nad sporu politycznego , który doprowadził do naruszenia strony
pacjenta. Świadka podlega stwierdził, że mentora tematu. To trwa zeznał dystans i napisał komentarz
naprawczych do tego na Facebooku .

W dok . 09354 opisuje matkę jednego z kumpli z dzieciństwa fotografowanych osób
Temat i nijaki jeden kontakt
Breivik i jego rodzina przez dzieciństwa pacjenta.
Nie ma świadectwo z całkowicie różnych środowisk , którzy wierzą, że mieli kontakt z
homoseksualizmu tematu .
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Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 45 z 13.6.2432
Świadków na kontynencie (. Utoya doc 09,01,01, 09,01,02 i 09,01,15) Świadkowie byli obecni, gdy
obiekt przybył do terminalu promowego w kontynentalnej i miał z nim kontakt.Temat legitymacji się i
poprosił, aby znaleźć się na wyspie od razu. Przez zeznania świadków ujawniono, że świadkowie nie o
nim nic szczególnego obserwuje.

2.6.14 Utoya : Zgłoś scena dowódca Gåsbakk , doc . 07,01,01 Z przesłuchań świadków cytowany :
Pierwszy statek z 5 TJ mężczyzn z Delta przybył do kraju około 30 sekund do 1 minuty przed nami.
Otrzymali oni informacje od ludzi, którzy przybiegli , żesprawca był na północ od Utøya .
Natychmiast pobiegł w tamtym kierunku .
Gdy zbliżaliśmy Utøya słyszeliśmy wiele cios od broni , a więcwpływ pocisków na południowym
krańcu Utøya . Natychmiast zabrał nas w tym kierunku . Najpierw zaczął biec wzdłuż brzegu , ale
zabrał nas na wyspie i nadal na polnej drodze w kierunku
Skolestua . To jest , gdy trzej mężczyźni z Delty , Pb i mnie .
Gdy weszliśmy do budynku szkoły , miałem świadomość , że został zwolniony dwa strzały do okna na
zewnętrznej drzwi. I wtedy zrozumiałem, żeoskarżony był tam . Tymczasem mężczyźni tj od Delta
krzyczeć uzbrojonych policjantów . Poszliśmy w poprzek otwartym terenie i przez zarośla . Tj ludzie z
Delta obserwowaneoskarżony , i stanął przed nami z rękami podniesionymi nad głową .
Oskarżony miał na sobie mundur " domowej roboty " policji . Miał czarne spodnie z taśmą
odblaskową na każdej nodze . Był także ubrany w czarną koszulę ciasno dopasowane z oznaczeń
policyjnych na każdym ramieniu . I to jak postrzegane oznaczenia policji był kręcony . Miał też
platformę z kieszeniami na brzuchu . Zostały one wypełnione magazyny z amunicją . On również miał
zatyczki do uszu w zmiękczanie drutu , że poszedł w dół w LPOD .
Oskarżony , a następnie nasze zamówienia i położył się na ziemi i został zakuty w kajdanki .
Powiedział, że kiedy patrzył na nas jak bracia , i że patrzy na nas ( policji ) . On dalej powiedział, że to
byłzamach stanu , acelem było oprawić Pracy jako islamski dokuczać Norwegii .
Powiedział, że był on jednym z trzech komórek . Jedna komórka umieścił bombę w rządowej ćwierć
ringu , był dwa na numer komórki itrzeci Utøya komórka nie wdrożyły jeszcze swoich planów .
Po wdrożeniutrzecia komórka plany stał siępiekłem . Oskarżony powiedział, że będzie powiedzieć
więcej , i mówił więcej , policja musiała spełnić szereg wymogów , że miał . Oskarżony także skarżyli
smerteri palcem gdzie miał wrzód .
Oskarżony miał na sobie Kabura udowa z pistoletu na prawym udzie . Pistolet miał suwak w tylnej
pozycji z pustym magazynkiem w pistolecie . To byłpistolet 9 mm . Stwierdzono, dwuręczny broń 510 stóp za pozwanego . Broń miał magazyn z kilku pojemników. To również był strzał w komorze
według TJ mężczyzn z Delty . Ta broń miała kaliber 5,56 mm .
Oskarżony został z Pb z delty , a reszta wyszła do
południowym krańcu wyspy . Gdzie rozpoczęła się pierwszej pomocy i ewakuacji rannych .
Były dwa trupy niektóre metrów za pozwanego .
I zabrał mnie z powrotem do doku na Utøya , a mnie do Leader związane kampanii Delta T , który był
tam z ekipy Delta . Byliśmy na tym etapie stwierdzić, że nie było więcej mężczyzn czynią na wyspie .
Mówiło się, że to był trefem uczynić mężczyzn .
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PFB wysłany załóg w poszukiwaniu wyspy, aby odkryć więcej, aby ludzie angażują się w udzielaniu
pierwszej pomocy i ewakuacji rannych. Zawsze był napływ ewakuowanych osób przybiegł, i że w tym

czasie przeprowadzono rannych. Były transportowane statkiem do lądu. To była łódź wolontariuszy,
Czerwony Krzyż, straż pożarna, prom Utoya mm Nie było również napływ załóg policji z różnych
dzielnic. Zostały one wysłane do ewakuacji, jak i obsługi førstehjelp.Det osób było jednocześnie
łodzie z policji i wolontariuszy wokół wyspy, która brała udział w pierwszej pomocy i ewakuację
ludzi, którzy ewakuowali dół skał i wpadli w kamyki.
Oskarżony został ostatecznie przeniesiony do głównego budynku na wyspie i przekazany do tj ludzi z
dzielnicy Oslo Policji Pb i Pb przez ...

2.7 Opieka nad dzieckiem / pomoc społeczna / Psychiatria dzieci i młodzieży
Jest on dołączony do dokumentów znaczną ilość dokumentów od początku lat 80. w związku z opieką
i obserwacją w Narodowym Centrum barneog ungdomspsy psychiatrię. Ponadto załączone dokumenty
od 1994 do -95 gdzie dobrostan dziecka zrobił ankietę w związku z tym temat został aresztowany za
tagowanie.

2.7.1 opieka nad dzieckiem 1981-1984
ulga główna 1981
Sprawa zaczyna się od matki pacjenta w 1981 roku, kontakt z ZUS, gdzie nuty 3.08.81 opisuje, że
stosowane do pobytu w domu w weekend do obserwacji, być może także dla jego siostry.Wniosek jest
uzasadniony eneomsorg dla dzieci z małą ulgę, kiedy to z przyjaciółmi i rodziną w Oslo. Ona opisuje
jej syna jako bardzo wymagający, a ona stopniowo zużyte zarówno fizycznie jak i psychicznie. Ona, w
celu poprawy dochodów, planują podjąć pracę na pół straży noc jako pielęgniarka.Aplikacja jest
zalecane w decyzji 16.10.81 i opieki zastępczej dostępnych.
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SSBU 1983-1984
Matka fotografowanej osoby skontaktowały się z biurem poradnictwa rodzinnego w roku 1983, a
następnie został przekazany SSBU gdzie i dzieci były odbierane w wydziale rodzinnym pobyt od
01.02.83 do 25/02/83. Od przyjęcia uwaga jest cytowany ze strony 2:

2.7.2 Kustodia 1983På jakiś punkt na wiosnę 1983 rokuojciec wrócił do sprawy z prawnikiem i
otrzymywać powiadomienia obawy zostały wyrażone z SSBU kiedy otrzymuje list 25/8/83 o leczenie
tam. Ojciec pragnie opieki dla obserwacji , coś matce przez jej spory prawników . Przychodzipewien
korespondencji między adwokatami i 3 październik 1983 wychwytuje Oslo City Courtwstępny
werdykt , który uniewinnił matkę . Następnie ustalono , że sąd nie jest powoływany dwóch ekspertów
do zbadania tej sprawy . W międzyczasie podlegać pozostają z matką .
Wyrok oznacza, żeojciec twierdzi, jego roszczenie o opiekę i Oslo City Sąd kończy sprawę w nowym
wyroku z dnia 23 Październik 1983 , kiedy strony wspólnych pism uznałysprawa jak rozliczane .
Ojciec grunngir przez jego adwokata punktu widzenia w liście do SSBU dnia 10.06.83 . Z cytowanego
listu :
Miasto Trybunał już wydał swoją decyzję w powyższej sprawie i to było to, że uniewinniony .
i
Początkowo mapoczucie, że było jasne, że Anders był w sytuacji kryzysowej , a one nie do przyjęcia
wahał Anders w swoim domu .
Teraz jednak , czują , że muszą walczyć , aby Anders . Jest tonowa sytuacja , a oni czują się nagle
umieszczone w okolicznościach , których nigdy nie mieli zamiaru skończyć w. Chcą Anders dlatego ,
że jego obecna sytuacja jest nie do przyjęcia , ale nie pomoże oczernić jego prąd sytuacja po niego .
jest zatem zdania , że jeśli rząd stwierdzi, że sytuacja jest nie do utrzymania Anders , powinny one z
racji swojej władzy , aby coś z tym zrobić , a jego pragnienie objąć nadzór Andersa w życie .
Mam teraz próbował wyjaśnić N i widoki w tej sprawie , i chciałbym usłyszeć komentarz.
Następniepismem z dnia 28-10-83 z SSBU v / psychologa •
opieki społecznej , który podsumowuje sprawę i stwierdza , co następuje:
Jest zatem ponownie napotkał sytuację , że ochrona dzieci musi przestrzegać . Stoimy firmy w naszym
pierwotnym wniosku, że Andersa sytuacja opieki jest tak słaba , że on jest na ryzyko rozwoju surową

psychopatologii i powiadomimy niniejszym ponownie naszą ocenę konieczności zmiany sytuacji
opieki dla Andersa , który naszym zdaniem mamy obowiązek Aktem dzieci § 12 , cf . § 16 A.
Poojciec wycofał swój pozew ,opieki nad dziećmi powinien zająć się tą sprawą z własnej zasługi.
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CPS widzi w tym troski i wszczęcia dochodzenia , które kończy się raportem z dnia 04.04.84 . Jest to
cytat z tej strony raportu 3: Obecna sytuacja: dis - triktssosialkontor zbadały sprawę zgodnie Bv.l. § 17
w czasie wizyt domowych 19/12-83 , 9/ 1 i 8/2-84 przez naszego konsultanta do domu , i w kontakcie
z matką w biurze .
Normalnie jakbybiuro rodzina działa dobrze . Matka wydawała uporządkowany i schludny , z
regulacją - łatwy do rozmowy , spokojnej i nieporuszony zawartości materii rozmowy .
Dziewczyna była spokojna , dobrze wychowane i delikatne .
Byłsympatyczny , spokojny facet z ciepłym uśmiechem , który sprawia, że jeden od razu go lubię .
Podczas rozmowy w domu siedział zajęty przy stole z gry , gliny i Playmo z matką i konsultant domu .
Po chwili siedział samotnie w kuchni , podczas gdy rozmawialiśmy w salonie . Nigdy nie było żadnej
debaty , ani nigdy nie powiedział złe słowo na członków rodziny między . Bardzo dobrze wychowane
, nie zepsuty lub w opozycji . Matka nie zmienia ekspresję i nie są podekscytowani w trudnych
sytuacjach z A. Mówi cicho iodbiera wiadomość i zrobić , jak ona mówi .
Pomimo faktu, żesytuacjazewnętrzna pracował harmonijnie przez naszych wizyt domowych , musimy
zadać pytania, jak członkowie rodziny reagować w trudnych sytuacjach , kiedy konsultant domu nie
jest obecny. Obserwacje te są rano , po południu i leggesitua -cji , recenzja pierwsze wizyty domowe
,dwa ostatnie bez zapowiedzi .
Matki proponowane rozwiązania :
Matka chce , że ona ma ulgi , gdyojciec korzysta z prawa do odwiedzin .
Ocena 37 -letnia rozwódka z opieki nad dwójką dzieci , dziewczyna f -73 i -79 A. b .
Przegląd Government Center i raportu jest: " Moja matka była w sporadycznego kontaktu z naszym
biurem od rozłąki z ojcemwlecie 1980 roku.
Od -82 do -83 września w lipcu były w kontakcie regularnie . Od października -83 , ona miała jakąś
pomoc finansową , jak również wizyty domowe z przypadku opieki nad dziećmi .
W okresie do matki nawet skontaktował się z Norweskiego Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w
styczniu -83 ,opiekun społeczny coraz bardziej zaniepokojony szczególnym A 5'situasjon . Okazało
się, że w sytuacjach kryzysowych , to było bardzo trudne dla niej funkcjonować w kategoriach :
Generalnych czuła, że zarówno dla siebie, a ponieważ stosunek A może skorzystać z kontaktu z usług
leczniczych , a więcbardzo pozytywne , gdy nawiązał kontakt .
W Rządowym Centrum zawarta sugerując opieki zastępczej umieszczenie było nieco zaskakujące , ale
okazało się, że należy wspierać ten szczególnie , bomatka kilka razy on sam zaproponował takie
rozwiązanie. Sprawa nie została następnie przedstawione Barnevemsnemnda , ponieważ ruch ojca do
objęcia rodziców Oczywiście przybył .
Jeden miał później żadnego kontaktu z matką przez kilka miesięcy , bo wiedział , że sprawa była w
sądzie .
Następnie opisz z Krajowego Ośrodka dnia 28/10 83 przyjechaliśmy , okazało się,
winien Wymagana wiedza z rodziny , bo wziąć to bardzo poważnie i zaczął pod- søkelsessak przez
bamevernslovens § 17

1. Jeden stwierdził, żesytuacja wokół rodziny została nieco zmodyfikowana . Oni zamieszkali
w nowym domu , a mieszka -nal merów " wydaje się być bardziej stabilne w figurach .
Przedszkole działa A. bardzo dobrze i nie mają zastrzeżeń co do relacji między nim a
mor.Saksbehandler wciąż wierzą , że jest powód, by obawiać się o tym, jakmatka mogła się
opanować później kryzysy , ale nie okaże się, że ten problem sama w sobie jest
wystarczająco sugerować opieki przejęcia.
Jeden uznała jakie inne środki mogą być wprowadzone do urzędu , w tym Nadzór nad
rodziną . Istnieje bardzo ograniczona , co urząd ma środków na regularne kontynuację

rodziny i sugeruje, że to przyjdzie do zaangażowania wizyty domowe ok. . raz. miesiąc .
Celem proponuje nadzoru będzie mógł być na bieżąco z sytuacją rodzinną i ewentualnego
zapobiegania / zapobiec jego bardziej pod presją . Pomimo faktu , że wydaje się, żesytuacja
jest bardziej stabilna , ale wie, że w czasie uzupełniać dla matki i że potem ekspresji , które
udaje trudne sytuacji. Jeden z nich pojawiają się z matką , czy ona jest zainteresowana
osoba, wsparcia lub domu weekend, że A. powinna rozwijać kontakty niż inni jej .
Ważne jest również , aby rodzice znaleźć praktyczne w odniesieniu do schematu A. powinny
mieć możliwość kontaktu z ojcem , także matka wyraziła powrotu .
Wnioski : Pomimodużej mierze podziela obawy wyrażone w
Przegląd psycholog w Centrum dla Dzieci i Krajowego
młodzieży psychiatra stwierdzi, że umieszczenie opieki zastępczej nie jest właściwe w
obecnej sytuacji . Cf . UstawaDziecko Dobrobyt § 19 Można by jednak sugerują nadzoru w
krótkim okresie pusty . grudnia 1984 , aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne , aby nadal
utrzymać się na bieżąco informowani o sytuacji rodzinnej i śledzić ... rozwoju .
sugestie:
1 1 Dom znajduje się pod nadzorem, zgodnie z ustawą o dobrobycie dziecka z § 18" W
zależności od okoliczności , w każdym przypadkuSąd może prowadzić jedną lub więcej z
następujących åtgjerder prewencyjnej :
) Ustawianie domu pod nadzorem mianowania opiekuna dla dziecka , zgodnie z przepisami
rozdziału VI "cf . § 16 a :
" Środki ochronne , o których mowa w niniejszym rozdziale mogą być dla dzieci poniżej 18
lat
a) gdychodnikowe jest obrabiane lub żyć w takich warunkach , że jego zdrowie
( fizyczne i psychiczne ) lub rozwoju podlegają uszkodzenia lub poważnego zagrożenia .
Opieramy naszą propozycję w sprawie nadzoru , żematka wielokrotnie się pytania o chęć
pomocy w sytuacjach kryzysowych , na przykład . pomoc dla dzieci umieszczonych w
rodzinach zastępczych , domach weekendowych itp. i że często po zmieniłeś zdanie co do
konieczności i przydatności tego . Dlatego uważają, że jest to konieczne w celu obserwacji
sytuacji rodzinnej , w krótkim okresie czasu , przez Social Services regularnie kontakt
Budujemy także naszą propozycję na rachunku w związku z przeglądem z Narodowego
Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży , którzy wierzą , że sytuacja opieki Anders - . Jest
tak słaba , że on jest na ryzyko rozwoju surową psychopatologii
1 2 Urząd osoba uczynić z
2 3 Nowy raport w ciągu 1/1 85

25/06/84 wykonane w Oslo Barnevernsnemd następujące
uchwały:. Matka i sosialfullm obliczu i pobrać go.
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På bakgrunn av advokatens fremstilling og dagens situasjon i familien vedtar barnevern-nemnda
utvalg I følgende:Enst. vedtak: 1. Nemnda finner at vilkårene for vernetiltak ikke er til-stede, jfr BvL.
§ 16 a. Saken henlegges med de undersøkelser som er foretatt, jfr. By/. § 17.
2.7.3 Barnevernssak 1994-1995
11994/95 ble det åpnet ny barnevernssak da observanden, den gang 15 ar gammel, ble tatt på toget fra
Danmark alene med et stort antall spraybokser i bagasjen. Saken ble henlagt uten hjelpetiltak og
barnevernets arbeid med, og konklusjon i saken gjengis nedenfor:
Avslutning av undersøkelsessak etter lov om barneverntjenester § 4-3. henleggelse uten tiltak etter
samme lov.

15.03.95
Saksbehandler:
NAVN:
Anders Behring Breivik. fnr
BAKGRUNN/MELDINGS INNHOLD
Melding mottatt fra barnevernvakta i Oslo den 23.12.94 Gutten ble stoppet på Oslo S av politiet da
han kom med tog fra Danmark med 43 spraybokser i veska. Mor visste ikke at han var i Danmark.
Han har vært i Danmark en gang tidligere uten å si fra til mor. Gutten har to anmeldelser på seg fra før
angående tagging/skadeverk. (Februar/mars 1994).
Ut fra det barnevernvakta har av opplysninger, vurderer de dette som bekymringsfullt og for-midler
saken videre til barneverntjenesten ved Ullern sosialsenter til orientering og evt. oppfølging.
Meldingen ble avklart den 13.01.95. ARBEID MED SAKEN
18.01.95: Telefonhenvendelse til Oslo politikammer for mer opplysninger om hvem som er
saksansvarlig der.
25.01.95: Telefonhenvendelse fra Majorstua politistasjon med opplysninger om hvilken skole gutten
går på, samt opplysninger om at han vanker i et kjent taggermiljø.
25.01.95: Samtale med gutten og mor her på kontoret. 30.01.95: Samtale med gutten her på kontoret.
02.02.95: Brev fra Anders om at han ikke ønsker mer samarbeid med barnevernet p.g.a. “avsløringer”
på skolen.
07.02.95: Avtale om samtale med gutten her på kontoret. Møtte ikke. 13.02.95: Avtale om sam-tale
med mor og gutten her på kontoret. Ingen møtte.
Førstegangssamtalen bar stort sett preg av informasjon om og avklaringer av de beskrevne forhold.
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Matka martwi się , że jej syn będzie w końcu w karierze przestępczej . Chłopiec manieco bardziej
pomniejszanie stosunek do wiadomości obraca om.Ut od tego, co pojawiło się w rozmowie z matką i
Settle chłopca o jego podróży do Danii .
OCENA / WNIOSKI
Zawarliśmy spółdzielni relacji z chłopcem i jego matką , ale późniejchłopiec napisał do nas list , w
którym stwierdził on , że nie chce dalszej współpracy z ochroną dla dzieci . Matka wycofała też
formularz zgody na uzyskanie informacji .
Warunki opisane mogą być postrzegane jako poważny nieco z usługi opieki nad dziećmi . Fakt,
żechłopak został w Danii tylko bez zgody rodziców może samo w sobie być na tyle złe , ale w izolacji
, więc jest to bardziejsprawa rodzinna , która wymaga szczególnej interwencji usług opieki nad
dziećmi .
Co do znakowania / wandalizmu , jest to ważne osiadły Midtown . rannych w wyniku me- ling
Mediacji 21.06.94 .

Rozmowa z matką sprawiał wrażenie, że jest ona poważnie patrząc na opisanych warunkach . Ona też
sprawia wrażenie, że jest w stanie rozwiązać samodzielnie w domu , być może we współpracy z ojcem
chłopca.
Co pozostało jako troski jestpoczucie przynależności on prawdopodobnie nie znaczniki środowiskowe
Takie środowiska mają reputację mając prace i zachowań , które mogą ograniczyć przestępstwa . Sam
mówi, że chłopiec nie często już żadnego środowiska tagi .
Sprawa rozpatrywana jest na tyle poważne, aby nie wejść z pomocą usługi opieki nad dziećmi .
Warunki § 4.4 w ustawie o dobrobycie dziecka to nie ma być obecny , więc undersøkelsessa - ken
spadł bez pomocy.
Ulle centrum społecznego bameverntjenesten

2.8 Breivik jest kompendium, określany również manifest
Gdzie eksperci odnoszą się do numerów stron w show kompendium nich numeracji stron
wykorzystywanych w policji pracy kopii w formacie PDF.Kopia jest 1801 stron.Kopia robocza jest
aysnitt drobnym drukiem w oryginalnym Kompendium przekształca się normalną czcionką.

2.8.1 Założenia do przeglądu eksperckiego kompendium
Eksperci dokładnie rozważyć zakres, w jakim należy iść do pacjenta kompendium 2083, zwanego
dalej kompendium.
Zasadniczo Ocenione eksperci kompendium jako ewentualnego ważne źródło informacji. Po eksperci
zaczęło z rozmów z przedmiotu, a następnie doświadczyli jego możliwości współpracy i
współdziałania, jesteśmy w stanie zmniejszyć
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Manifest znaczenie jako źródło informacji dla medycyny sądowej oświadczenie psychiatrycznym
znacząco . Eksperci stwierdzili, że znacznie bardziej użyteczne zapytać temat wypowiedzieć się na
temat różnych zagadnień kompendium okładki , bezpośrednie, w stopniu zostały one znaczenie dla
rettspsykia -CAL erklæringen.Ved przeglądu kompendium eksperci zbadać, czy zawarte w nim
informacje , które wykraczały poza temat powiedział ekspertów . Sakkyn - tymczasowej mają
rozmowy zapytał także temat do rozważenia części kompendium i uzyskać jego uwagę , jak są one
uważane manifestować dla czytelnika .
Eksperci niewiele dzieje się w zabytkowej części kompendium nie dokonał tegoprzedmiotem dalszych
dyskusji z Breivik . Temat jest w rozmowach z ekspertami wyjaśnił znaczenie historycznej części do
kompendium i zabezpieczyli ekspertów na ich wnikliwą analizę tematu . To konto protokołu rozmów .
Podobnie , eksperci do małej mierze opiera się na notatki z wykładów w swojej recenzji poglądów
politycznych Breivik i jego stosowania terminów odnoszących się do tego . Jednak to nie byłotematem
ogromne znaczenie dla pacjenta, a wszystkie terminy w kompendium o szczególnym znaczeniu został
dotknięty i wyjaśnił temat dotychczas to było pożądane i możliwe . Eksperci już przez manifest
rozdziałach wprowadzających zrozumieć podstawowe pojęcia danej osoby i myśli , i zobaczyć , że
znaczne obszary nie są opuszczone .
Eksperci mają przegląd w zakresie przechodzenia przez bardziej technicznych aspektów i
chemicznych kompozycji Pendia . Zainteresowanie ekspertów w tych dziedzinach nie ograniczali się
do zobaczyć, czy ujawnić specjalne niespójne aspekty tematu, czyli sprawdzić, czy on stoi
zjednoczona lub rozdrobniony. To samo stosuje się również uwagę na części operacyjnej kompendium
, gdzie Breivik opisuje przygotowania do działań przestępczych.
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 57 z
oznaczeniem 02.08.2432 wiedział :
Eksperci podkreślili , że nie zajęła stanowiska w tej sprawie komunikatu politycznego lub punktu
widzenia . To jest oczywiście poza mandatem komisji . Podobnie , eksperci nie mają kwalifikacji do
oceny jakości manifestu literackiego lub jakości materiałów on cytowany , a nawet produkowane jako
całość .

Dla ekspertów , zostałegocentryczny kąt kompendium musi być ważne i interesujące , że własne
znaczenia fotografowanej osoby podane zarówno bezpośrednio wywodzi się z histo -nych wydarzeń i
jego późniejszego samodzielnego dane, przyszłe znaczenie dla Europy i świata .
Eksperci daje tylko krótki ogólny i pewne specyficzne krótkie komentarze przyjść Pendia i
oczywistego treści :

2.8.3 Ogólne rozważania:
De sakkyndige undret seg umiddelbart over hele konseptet med kompendiet. Observandens annonserte
intensjon med kompendiet er å frelse Europa fra multikulturalisme og islamsk over-takelse, og han har
ovenfor de sakkyndige ment at utbredelse av kompendiet var hans endelige mål med hele operasjonen.
Han har imidlertid hatt flere vinklinger på sistnevnte.
På denne bakgrunn har de sakkyndige registrert observandens manglende evne til å se kom-pendiets
åpenbare, banale, og til dels direkte infantile fremstillingsmåte i noen deler av det. Observanden
fremstår, både objektivt gjennom skoleprestasjoner og ved klinisk inntrykk, hel-ler intelligent enn det
motsatte. De sakkyndige finner det derfor rimelig å stille spørsmål ved hvilke årsaker som da ligger til
grunn for at han kan har laget et slikt skriptum.
Med utgangspunkt i at man kan konstatere hans intelligens, må man stille seg spørsmålet hva en slik
manglende, overordnet forståelse kan komme av. De sakkyndige har satt dette i sam-menheng med en
utvikling hos observanden, hvor han fra et tidspunkt mellom 2000 og 2006 synes å miste og deretter
mangle de overordnede, kognitive og intellektuelle funksjoner som man ville forvente at han tok i bruk
for å vurdere omverdens opplevelse og forståelse av produktet.
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Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 58 z 243De
sakkyn - Sary jest w dziale oceny powrót do tej nadrzędnej , poznawczej i intelektualnej
niewydolności proceduralnej są obecne jako podstawa do oceny wszystkich fotografowanych osób.
Gdy weźmie się pod uwagę kompendium z tej perspektywy wydaje się, zarówno w niektórych
częściach , jak i koncepcji niemal żałosna egocentryczny , gdzie wnajbardziej banalnych przejść do
szczegółów o swoich myślach i działaniach niemal od urodzenia do chwili obecnej .
Tak więc wydaje się, ekspertów ,zarówno w całości kompendium i szczegółowo com - mented poniżej
, wyraźne podejrzenia o fundamentalnych i podstawowych urojenia wielkości .
Taki egocentryzm można bardzo dobrze wyjaśnione w zależności od odległości i braku samokrytyki ,
że jest podstawowym urojenia wielkości. Znajduje to odzwierciedlenie w sposobieTemat traktuje
swoją wagę i sposób ostatecznie kończy się powoływania się położnej nowej ery i nowej Europy .
Chociażprzedmiotem wykładów wszędzie zmienia swoje znaczenie , powołując się , że nie może być
więcej niż tego, który może wpłynąć na przyszłość , powstających głównie przejawia prawie jak
narodziny przyznał się do rozpoczęcia jego znaczenie w prawie nieskończonej późniejszym kontekście
zbawienia .

2.8.4 Uwagi specjalne:
2.8.4.1 Podstawowe urojenia wielkości


•Templariusze

Specjalne elementy, które natychmiast zwrócił na siebie uwagę i zainteresowanie ekspertów są sekcje
dotyczące struktury i projektowania organizacji, którą opisuje jako Knights Temp-ności, i to jest jego
tło, które w wielu przypadkach możemy użyć liczby mnogiej, gdy mówi o swojej pracy i motywy i
siły w to.
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znaczenie tego obszaru dla tematu. Oznacza to, że zarówno oczywiste i rozmowa z tematem, niejasne i
trudne do zrozumienia, w jakim zakresie i w ogóle ktoś jest na zdjęciu lub organizacji, w tym innej
działalności celleri jest całkowicie wytworem wyobraźni przedmiotu i legitymizacji z my jako
koncepcja.


Męczeństwo

Eksperci zauważyć, z pasją i oczywistej fascynacji tematem teoretycznie " budować " organizację z
nagród i odznaczeń aż do najmniejszych szczegółów. Po wzór przede wszystkim z amerykańskiej
tradycji wojskowych poświęca dużo czasu i miejsca, aby utworzyć hierarchiczną gloryfikacji
bohaterów i męczenników , także wzorzyste islamskiego uprawy męczennika i średniowieczną
scenerię .
Eksperci następnie nagrać to wszystko kończy się dekoracjami Myśli, uzyskanych po zakończeniu
operacji , czy byłoby to zakończyć w jego męczeństwa w śmierć w walce, albojak on myśli, że się
skończyła, a mianowicie z zakończonej operacji i dalej walka przez bohatera i jego pozycja czyn
spowodował .
Temat wykorzystuje w swoim kompendium znacznej przestrzeni, aby wyjaśnić różne oznaczenia i
linii poleceń , że wszystko musi ujawnić swoją wyjątkową pozycję w społeczeństwie przyszłości .
Diety kompensacyjne wzmianki o dawnych rycerzy z reprodukcji historycznych zdjęć w blasku będą
stanowić tło dla zrozumienia rangi on przypisany siebie jako Justiciar Rycerz dowódcy .
Temat opisujesam kompendium , aby móc w przyszłości znaczeniu krajowym , jak Rycerz Wielkiego
Mistrza Krajowego dowódcy lub Europejskiego znaczenie jako paneuropejskiej Grandmaster Rycerz
dowódcy .
Temat kupił rodzaj munduru , z wielką powagą i został sfotografowany , ozdobione medali jego
zdaniem zasługują . Obraz jest częścią zawarcia kompendium i jest połączone ze zdjęciami siebie w
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pozycja walka . W obrazach kontrastowych podlegają umieścił zdjęcie swojej herkomstfamilie ,
szczęśliwy i ubrany na imprezę wraz z matką i siostrą .
• wywiad fotografowanej osoby z siebie : Dalsze badania , komp . strona . 1605 W przypadku
doświadczonych są części wywiadu dotyczącego dodatkowego , szczegółowego wyjaśnienia
poglądów politycznych fotografowanych osób o mniejszym znaczeniu . Eksperci mają pochodne w
kierunku nacisku na rozmowę jako pojęcie iznaczenie tej sprawie jest oczywiste.
W tym świetle widać oświadczenia osoby, której o tym, jak rodzina i przyjaciele są kuszeni i naciskał
go, by żyć normalnie i co myśli . Jest to cytat z diet kompensacyjne stronie 1616 :
To jest dokładnie to, co moja rodzina i przyjaciele nie prosił mnie o to od lat. Mają naciskał mnie i
muszę przyznać, l zostały nieco dosiadany przez winy w tym zakresie . Jednocześnie wiem, że to, co
musi być zrobione . Nigdy nie mogłem zignorować bieżącą sytuację , nie robiąc nic . W związku z
tym czułem, miałem dwie możliwości . Stworzyć dużą rodzinę (3-5 dzieci) lub całkowicie skupić się
na mojej części zadania asa europejskiego ruchu oporu .
( ... )
Przedmiotowe opisy ,pomysł poprzednich ludzi historycznych / religijnych , które zostały kuszony do
podjęcia szerokiej drogi i życie , w przeciwieństwie do burżuazyjnej zadanie zbawienia wzdłuż
wąskiej ścieżki i wyjść z wyrzeczenia i ewentualnie męczeństwa .


Templariusze Zaloguj manifest strona 1682

Ten odcinek około 70 stron, jest kolejnym dowodem bardziej banalne, egocentryczne nastawienie
kompendium ma.Cały odcinek charakteryzuje się dość szczegółowe opisy, przede przyjaciółmi, a
następnie na własnym rozwoju od święceń w 2002 r. do opisu niemal zegara swoich działań przed
prądem. Te informacje pamiętnik jak przeplatają się z długich wyjaśnień, jak inżynieria chemiczna i
podlega poszły do przodu.
Opis znajomych osoby jest dość bezsensowne szczegółowy opis nieznaczne szczegóły, częściowo
usiany stonowane lub pośredniego negatywnego
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Eksperci znaleźć takie dokumenty ukośne w stosunku do jasnego egocentrycznego stanowiska i więcej
wielkości charakteryzującej światopoglądu w znaczeniu : " Szczegóły są ważne, ponieważ istnieją
dane na temat mojej osoby i sprawia, że nawet najmniejsze szczegóły doniosłe " . To samo odnosi się
do dziennika , takie jak notatki fotografowanej osoby na przemian między szczegółów technicznych i
wydarzeń osobistych . W tym dokumencie można znaleźć szczegółowe zapisy , które mają być
motywowane zrozumienia pacjenta własnego , niezwykłego znaczenia , a więc służyć jako
dokumentacja drodze do męczeństwa , a zatemprzepis na innych, aby zrobić to samo.
Od strony 1706 jest cytowany jako przykładopisany powyżej :
Zostałem przechowywania trzy butelki Château Kirwan 1979 ( francuski czerwone wino ), które
kupiłem na aukcji 10 lat temu z zamiarem ciesząc je na bardzo specjalne okazje . Kon - Sidering fakt,
że moja praca męczeństwo przyciąga coraz bliżej postanowiłem przynieść jedną cieszyć z mojej
rodziny na nasz roczny
Narodzenie w grudniu , I przyniósł drugą kolbę do zabawy kilka dni
liści i wspólne go z moimi przyjaciółmi . To byłoabsolutnie wspaniałe doświadczenie, które nie
zostaną zapomniane . Moja myśl była dwa zapisać ostatnią kolbę do mojej ostatniej uroczystości
męczeństwa i cieszyć się z dwóch dużych modeli klasy dziwki zamierzam wynająć przed misją . Moja
interpretacja jest" Idealny rycerz " nie jest i nie powinna zawierać celibat , choć niektórzy z moich
rówieśników KT może nie zgadzać się ze mną w tej kwestii . Uważam, że aby dwa ciąg
następniepostanowienie to , morale i motywacji przed operacją męczeństwa,Justiciar rycerz należy
zachęcać dwa uścisku i skorzystać znaczącej układu nagrody zaprojektowane dwa Zwiększ ostrość i
usunąć ostatnią wątpliwość . Pragmatyczne podejście , drewniane Zaangażowanie uznając pierwotne
aspekty człowieka w celu przygotowania go do operacji męczeństwa, powinien zawsze mieć
pierwszeństwo przed fałszywą pobożnością , drewniany tylko zwiększyć szansę zagrozić realizacji
operacji . I wierzę, że większość analityków strategii wojennej zgodzi się ze mną w tej sprawie.
Temat odnosi się na stronie 1707 , w ustępie 3, w sposób następujący :
Mam bardzo silną psychikę ( silniejszy niż ktokolwiek kiedykolwiek znałem )
Ponadto , w 4 Sekcja :
Niezależnie od powyższego kultury marksistowskiej propagandy , zawsze będę wiedział, że jestem
chyba największym mistrzem konserwatyzmu kulturowego , Europa nigdy świadkiem od 1950 roku .
Jestem jednym z wielu niszczycieli marksizmu kulturowego i jako takie ,bohaterem Europy
,zbawiciela naszego narodu i europejskiego chrześcijaństwa - domyślnie . Doskonałym przykładem
drewniane powinny być kopiowane , brawa i obchodzone . Idealny rycerz zawsze dążył dwa
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modlić.Justiciar Knight jest niszczycielem wielokulturowości, i jako takie, niszczycielem zła i
wnoszenie światła. Ja wiem, że zrobiłem wszystko, co mogłem, aby zatrzymać i odwrócić Europejską
ludobójstwa i koniec kulturową i demograficzną i odwrócić islamizacji Europy.


Dodatkowe uwagi na urojenia wielkości

Koncepcja kompendium, które mogą prowadzić myśleć o sposób dawni zbawicieli zostały opisane w
przynależnymi książek. Można zobaczyć podobieństwo z Biblii, który jest podzielony na różnych
książek.Kompendium zawiera wiele opisów, które przypominają religijne urojenia przyrodniczych
wspaniałości.
Przykładami są Knigths Templariusze 12 założycieli w Londynie (przypominające 12 uczniów
Jezusa), pokusy od innych, aspekt zbawienia, przygotowanie do męczeństwa i dzielenie butelkę wina z
ich najbliższego uprzedniej męczeństwa. Ponadto dziwny rytuał dzielenia ostatnią butelkę najemnej
prostytutka Jak teorii Marii Magdaleny.

2.8.4.2 Generalnie wrogiem obrazu, paranoiditet i wielkość
Nie wdając się w wyroku politycznego podmiotu , stwierdzając , że jego ekspertów obraz
kondycji Europy i państwa norweskiego jest bardzo dobrze i rzeczywiście brakuje podstaw w
zakresie wielu jego interpretacji i roszczeń . Jednak wydaje się, większość z tego materiału
jest bardziej do byciastosowanie istniejących nurtów politycznych niż tworzenie się w wielu z
nich jest wyciąć i wkleić z różnych stron i źródeł historycznych. To będzierównież
powiedzieć, że jego cytaty i wnioski dzielone przez liczbę osób , zarówno w Norwegii, jak i
gdzie indziej w Europie .
Jednak eksperci zwrócił intensywność terminologii pacjenta i jego doświadczeń wojennych i
opis jest w stanie wojny , jak prowadzą do czynów przestępczych . Eksperci zauważyli ,
zarówno w kompendium , ale również w innych kontakt z nim w naszych rozmowach i
badaniu przesłuchania , że faktycznie zarówno emocjonalnie i mieć prawdziwe doświadczenie
wojny , zniszczenia i własnej roli w zbawieniu .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 63 z
243Observanden opisuje się być w sytuacji, z zaledwie dwóch opcji ; zniszczenie ich kultury i
życia , lub zbawienie przez jego męczeństwa i długoterminowego zwycięstwa, z końcowym
seiersaret 2083 .

2.8.4.3 Szczegółowy terminarz w lipcu 2011 r. s. 1741 ff:
Przedmiotowe zapisy są dlanajbardziej zorientowanych szczegółowo o swoich pracach , planowanie
chemicznej, wypożyczalni samochodów i zamówień sprzętu . Opisuje on z entuzjazmem , jak zabija
pająki w Asta wschód , i poświęca dużo miejsca na szczegóły o ich codziennych zajęciach o
charakterze chemicznie .
Temat jest zawarcie w manifeście wpisów dziennika w czasie terminach 21 i 22 Lipiec 2011 opisano
historię górnictwa złota w Finnmark . To on określa jako pozostałość historii tytułowej miał napisane
w kompendium w sprawie powinien zostać podjęta przed påkla działań gwintowanych . Temat celny
lub w pamięci jego własnych słów , nie do usunięcia notatki przed rozdano notatki wykładowe .
Stwierdza ona :
Czwartek, 21 lipca - Dzień 81 : Przejazd 11 godzin prosto dwa Kautokeino , uporządkować tani hotel
Piątek, 22 lipca - Dzień 82 : Inicjowanie wybuchowych sekwencera wcześniej ustalona witryn . Test
dla gramów zanieczyszczeń złota na kg . Mają wystarczająco dużo materiału na co najmniej 20
wybuchów . Zacznij kapitalizacji projektu jak tylko mam wyniki. Czas ucieka , płynność squeese inc
połączenia / wiadomości e-mail wszystkie moje kontakty z inwestorami z zaktualizowane internetowej
prospektu / pdf .
To będziescenariusz wszystko albo nic . Jeśli nie wygeneruje dopuszczalnych metali szlachetnych
plonów , w połączeniu z szybkim rozpoczęciu kapitalizacji dla zabezpieczenia obszarów będę
poważnie zadłużona . Muszę wypełnić kapitalizacji projektu wydobycia minerałów w ciągu sierpnia w
ostatni ! Kiedy mam wymaganego kapitału zalążkowego będę miał wystarczająco dużo środków dwa
z usług profesjonalnych inżynierów robót strzałowych .
Jeśli wszystko zawiedzie, zainicjować swoją karierę w prywatnej firmie bezpieczeństwa w strefach

konfliktu dwóch funduszy maksimum nabyć wnajkrótszy czas okresowej spłaty zadłużenia .
Najpierw nadchodzi bal tej jesieni , ubierać się jak policjant . Przyjazd z insygniami :-) będzie
niesamowite, jak ludzie będą bardzo zaskoczony :-)
Na marginesie, wyobraźcie sobie, że egzekwowanie prawa byłoby odwiedzić mnie w najbliższych
dniach. Oni prawdopodobnie uzyskać zły pomysł i że byłemterrorystą ,

2.8.4.4 Zdjęcia Porady Rolnictwo / rodziny
Temat znajduje się blok 15 stron dla rolnictwa z kolejnym słowniczek użytkowania gruntów. Jego
powodem tego, pod względem bezpośrednich pytań ekspertów, jest to, że on uważa, że jego droga jest
jedyną i najlepszą, i że w związku z tym muszą być wystarczająco szczegółowe, aby jego zwolennicy
muszą uczyć się od jego erfaringer.Videre podsumowuje powiedział kompendium różnych zdjęcie
chromatografia, gdzie obraz urządzone rodziny z matką, siostrą i siebie pojawia się jako Grel
przeczytać w przeciwieństwie do przypadku w ogóle.
Oba przykłady, szczególnie dziwne lub dziwne w kontekście, mogą być postrzegane jako bezpośredni
skutek tych samych względów jak powyżej z rzeczywistością pęknięcie wielkościowe i konsekwencji
całkowity brak samokrytyki.

2.9 Ekspertyza NIZP DOTYCZĄCE zatrucie
Badanie przedmiotowe przeprowadzono podczas aresztowania stwierdził, żeprzedmiotem może być
łatwo wpływać .
Temat sam w sobie był również stwierdził , że wziął sterydy i substancje rewitalizujące i był w
związku z tym dokonał oceny stopnia wpływuwiceprezes prof MD . Jørg Morland częściowo jest
cytowany , ale bez ogólnej informacji na temat narkotyków , gdy oświadczenie to uważa się
udokumentowane przez oddzielnego eksperta w tej sprawie :
Informacja przypadku :
Z doc . 03.02.06 stwierdził, żeoskarżony w okresie od 25.04 . - 15.06.2011 spędził 40 mg Dianabol
dziennie , spożycie 4 tabletek dziennie . 1. Dodatkowo , powinien wziąć suplement diety , Mariatis Tel . W okresie 15.06 . - 22/07/2011 on spędził 50 mg Stanasolol ( Vinistrol ) codziennie oprócz
ostropestu . Oskarżony rzekomo stosowany preparat przeciwhistaminowy (prawdopodobnie
loratadyna ) zasadniczo w ciągu tygodnia około 14 dni przed obecnym ( doc 02.03.01 , 03.02.06 ) . 2-3
ostatnie dni prowadzące do 22/07/2011 powinien był podjąć połączenie efedryny , kofeiny i aspiryny ,
żeoskarżony został o nazwie " Ekastac " . Z orzecznictwa doc . 03-02-01 wydaje się być oczywiste, że
to " mieszanka Eka -tac jest coś, żeoskarżony zmieszał się . Tęsknisz znaczki prawie czas do
konsumpcji " Ekastac na 22/07/2011 . Za opłatą doszło wybuchu bomby w 1526 roku22.07.2011 ,
stopniowo wyposażona fotografowania natychmiast po południutego samego dnia . Po
aresztowaniuoskarżony został wykonany z próbki krwi i moczu kolekcji na 0151 na 0137 ,23/07/2011
. To było jednak w 0139 przeprowadzono badanie kliniczne przez lekarza .
W badaniu , były pewne odchylenia od normy w twarz , żeoskarżony / skóra została opisana jako
świecące . Został dodatkowo opisany jako nieco zmęczony wygląd w jego oczach z błyszczącymi
oczami , dużymi uczniów i powolnych reakcjach świetlnych. Lekarz twierdził również, żezachowanie
oskarżonego / stan umysłu był odpowiedni / normalny , ale nieco zdenerwowany . Wniosek lekarza
było
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że oskarżony zdawał się łatwo pod wpływem badania klinicznego . Ponadto stwierdzono, że efekty
można przypisać zastosowaniu efedryny , ale niektóre z odkryć dokonanych podczas badania mogą
być także powodowane przez stres psychologiczny . Oskarżony byłlekarzem w związku z klinicznym
obdukcji przeprowadzonej 26.07.2011 , patrz dok 03.02.06 , było podjęte Próbki włosów uwagę
siktede.Det nowych próbek włosów oskarżonych na 31.08.2011 r. , tj. około 5 tygodni po 2207,2011 .
analiza wyników
Próbkę krwi pobranych 23/07/2011 na 0151 zawarty efedryny (ośrodkowego układu nerwowego

pobudzający środkowej części ), w stężeniu 0,2 mikromola na litr, stężenie kofeiny 19,3 mikromola na
litr i kotyniny (nieaktywny produkt konwersji nikotyny ), w stężeniu od 1 , 3 mikromoli na litr .
Wykryto kwas salicylowy (substancja czynna aspiryna ) . Badanie moczu wykonane na 23.07.2011 , w
0137 zawierał efedrynę . Jedna próbka moczu wykryto także produkty przemiany stanozolol i
obniżony poziom hormonu luteinizującego ( LH , doc 03.02.07 ) .
Próbki włosów podjęte na 26/07/2011 zawierał efedrynę . 1. Próbkę metandienone ( aktywny składnik
Dianabol ) i stanozolol udowodnione.
Próbki włosów podjęte na 31/08/2011 zawierał efedrynę i stanozolol .
Obie próbki włosów zostały przeanalizowane w Institut fur Dopinganalytik und Sportbiochemie
Dreźnie - den . Raport z analizy tego instytutu jest dołączony do kopii .
O naszych tkanin :
Efedryna jeststymulantem ośrodkowego układu nerwowego , które przede wszystkim mają lek
przydział lekarza ze względu na jego zdolność do wpływania na układ oddechowy w sposób korzystny
dla osób cierpiących na astmę , Bron- kit i podobne problemy płuc . Efedryna, zależne od wielkości
dawki, otrzymując sentralnervos - stymulujące działanie podobne do amfetaminy . To będzie o efekty
odbudowy , szybsze bicie serca i wzrost ciśnienia krwi . Wyższe dawki oraz wyższe stężenie we krwi
może dostarczyć russymptomer gdzie może istnieć zwiększone zaufanie , wzrosła podejmowania
ryzyka i sjansetakning i utrata zmysłu krytycznego . Przyjmuje się także , że nie będziewiększe ryzyko
agresji i przemocy . Pobudzenie fizyczne, drżenie , pocenie się i złagodzić problemy z oddychaniem
może to towarzyszyć. Ponadto , szczególnie w wysokich dawkach występują łatwo zamieszanie ,
sanseforvrengninger , paranoiczne myśli , lub złudzenia i halucynacje i zawroty głowy.
Høydosesymptomene będą zgodne z tymi, które mogą wystąpić podczas zastosowania amfetaminy
centralnego układu nerwowego i inne leki pobudzające . Objawy te są zwykle krótkotrwałe i
zazwyczaj ustępują po kilku godzinach , gdystężenie leku pobudzającego centralnego układu
nerwowego krople . Istnieje ponadto wykazano, że wysokie dawki takie objawy psychozy następuje
łatwiej u osób ze schizofrenią ( Curran C i wsp. (2004 ) Br . J. Psychiatry, 185 , 196-204 ) .
W literaturze naukowej, jest opisany ( Baselt , RC (2011 ) Biomed. Pubt , 591-94 , Nyland H ( 1973)
pe pracy. Norwegian legefor . 93 , 2027-29 ), który powtarza się podawanie efedryny dłuższego czasu
może doprowadzić do rozwoju stan psychotyczny wiele podobieństw z schizofrenii i innych psychoz
wywołanych przez stosowanie stymulantów centralnego układu nerwowego . Wydaje się, w literaturze
opisane są w kolejności 50 takich przypadkach psychoz efedryny . W większości przypadków jest to
obejmować zastosowanie wysokich dziennych dawek, tak jak około 200 do 300 mg dziennie.
Półtrwania efedryny podano w literaturze wynosi od 3-7 godzin, w odniesieniu do krwi / lub stężenia
w osoczu.
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Kofeina magłówny składnik aktywny w takim kawy. Kofeinalekki materiał stymulują ośrodkowy
układ nerwowy , a znacznie mniejsze możliwości zapewnienia zatrucia , w porównaniu z, na przykład
, efedryna i amfetaminy . Kofeina zwykle zapewniają zmniejszone Śpij dobrze i orzeźwiające
działanie . Takie efekty chętnie zostać wykryte przez typowych " picie kawy " poziomem kofeiny w
BLO - tej , od 5 do 20 mikromoli na litr . W nieco spekulatywną podstawie przyjęto, że kof - fein
mogą mieć zmiany w mózgu, które mogą wzmocnić rusvirkningen np. efedryny i kofeiny
amfetamin.Halveringstiden jest w zakresie 3-12 godzin we krwi.
Sterydy anaboliczne .. ( AAS ) w metandienone i stanozolol są leki, które wywołują podobne skutki nych jako męskiego hormonu płciowego , testosteronu . Zwiększają one narastaniu masy mięśniowej
po treningu , a nie stosować dużych dawek wielu skutków ubocznych w odniesieniu do zaburzeń
hormonalnych , zwiększone ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i chorób innych narządów .
Jest zastanawiali się, czystosowanie leków może prowadzić do zwiększenia ryzyka agresji i przemocy
. Kompleksowe badania (raport nr 4 (2004 ) Norweski Centrum wiedzy dla Służby Zdrowia ) , gdzie
dokonano przeglądu ponad 1500 prac naukowych , stwierdził, że nie przedstawiono dowodów , że
małe i średnie dawki ASA prowadzi do agresji i przemocy . Badania stwierdzono, że "w połączeniu
informacji z kontrolowanych badaniach klinicznych , w których jest on używany najwyższe dawki ,
wskazania , że stosowanie AAS w dużych dawkach 600 0000 mogą być osoby szczególnie wrażliwe
mogą powodować zaburzeń psychicznych , które charakteryzują się tym, mania / hypomant tj.

warunkach, które mogą prowadzić do zwiększenia agresywności. "
Nie inaczej jest wiele badania obserwacyjne w tej dziedzinie, z wspólnej słabości , które są słabo
kontrolowane i mają niewielką wartość w zakresie , aby powiedzieć coś na temat związku
przyczynowego między wykorzystaniem AAS i zagrożonych przemocą .
Ocena analizy wyników :
Efedryna : Po specjalistycznej oceny jest stężenie efedryny we krwioskarżonego w momencie czasu
dla prac iczas bezpośrednio poprzedzający ten ważny punkt w tej sprawie. Obliczanie czasu
koncentracyjnego efedryna na . 24:00 do 15:30 w dniu 22/07/2011 jest jednak zależny od znajomości
ostatni punkt wlotowy dla efedryny . Obecnie nie istnieją żadne wiarygodne oświetlenie kiedy to było
. Ekspertem więc dalej założyć, że dopóki ostatni nabór miał miejsce dzień wcześniej. 12.00 , w dniu
22/07/2011 . Można obliczyć, że krew efe - drinkonsentrasjonen oskarżonego w danym okresie jest
rzędu 0,6 do 1,5 mikromoli na litr , poprzez ustawę z pleców półtrwania efedryny w zakresie od 6 do
4,5 godziny. Wyliczone stężenia od 0,6 do 1,5 mikromoli na litr, może przed- wysłał spożycie około
25 do 100 mg efedryny , jeślispożycie było kilka dni wcześniej. 12.00 . Razy efedryny
wykorzystywane (używane ) dawki terapeutyczne jest po prostu szczęśliwy, około 20 do 60 mg .
Jeden stwierdza zatem, że wlot może być reprezentowane efedryna mógłby Kal co odczytu
terapeutyczną dawkę efedryny lub nieznacznie wyższą dawkę.
Kofeina : W ten sam sposób jak dla efedryny nie zużywa czas ostatniej wlotu znane. Zakłada się, że to
było coś przed 12.00 , okazuje się, że stężenie kofeiny we krwioskarżonego w okresie w 1200/30 było
rzędu 80-125 mikromoli / litr przy użyciu pa półtrwania 5 godzin. Będzie to poziomy , które w
przeciwnym razie zostałyby osiągnięte krótko po 500-800 mg kofeiny , co odpowiada 4-6 filiżanek
średniej do wysokiej mocy ( 130 mg kofeiny / szklanki) . To w literaturze ( Baselt , RC ( 2011)
Biorned . Pubt , 236-239 ) opisał kilka przypadków , co można nazwać zatrucie kawy z istotnych
centralnych nerwowy pobudzających objawów stężenia kofeiny we krwi 250 mikromoli na litr i
wyższe . Na tej podstawie ,ekspert uważa , żeoskarżony mógł zostać koffeinpavirket do tego stopnia ,
że niektóre umiarkowany efekt odurzający nie może być wykluczona .
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ste - roids znaczenia w odniesieniu do skutków w zakresie zmian w umyśle ewentualnie zatrucia w
danym okresie w 1200/30 , jest w ocenie ekspertów mało mówi . Interpretacja podejmowanych
działań AAS i produktów przemiany , co wskazuje, żeoskarżony wyjaśnienie dotyczące stosowania
tych leków może być nieprawidłowe . Podawane wykorzystanie oznacza wysoką dawkę.
Tozastosowanie , które nie jest bardzo wysoka, nawet jeśli przekracza ona zastosowanie terapeutyczne
w kontekście medycznym około 8 razy w odniesieniu do podawania leku. Raport z tzw środowisk dla
AAS może powiedzieć , czy nawet większe dawki .
Wpływ leków w okresie w 1200 -1530 , na 22/07/2011 :
Widok eksperta mandatu odzwierciedlenie w powyższym tytule .
Wpływ czasu w 1200/30 r. po ekspertyzie można określić jakoniewielkie do umiarkowanego wpływ
na stymulant centralnego układu nerwowego , która zależy od stężenia jednego instrumentu bazowego
istniał. Wpływ jest porównać z wpływem alkoholu, ze względu na podstawowe różnice w
mechanizmie działania efedryny i alkoholu , ale efekty przez eksperta uznania przypuszczalnie
zrównana w odniesieniu skutki , które mogą być osiągnięte przez spożycie amfetaminy ( przez usta )
dawek na zamówienie od 10 do 30 mg amfetaminy nie zwyczajowych użytkowników . Sakkyn - Sary
na podstawiebazowego jakieś wzmocnienie efektów efedryny z powodu znacznych koffeinkon racji
centów , które mogą istnieć .
Możliwość dodatkowego wpływu regularne stosowanie efedryny i sterydów w okresie przed
22.07.2011 :
Podawane stosowanie efedryny nie stanowią długoterminową høydosebruk . Analyseresulta
Użytkowników wskazując ani kierunku høydosebruk . Możliwości dla psychozy wywołanej efedryny
jakichkolwiek czas należy traktować jako minimalne.
Domniemane stosowanie sterydów anabolicznych będą specjalistycznej oceny jest mało

prawdopodobne, aby doprowadziły do dodatkowego wpływu , aleokazją do wzmożonej agresji i
hipomanii / manii nie można całkowicie wykluczyć .

2.10 LABORATORIUM SPRAWOZDANIE DLA LABORATORIUM Norwegii
ANALIZA doping, OUS
To sprawiło, że analizy próbek moczu pobranych 26/07/11 dopingu i wysyłane w laboratorium Aker
przez NIZP . Istniejąnastępujące wyniki:
Zadanie: Analiza sterydy anaboliczne - androgenne i innych narkotyków w moczu anabolvirkende (
MD 10 , MD 14 ) .
Wyniki:próbka moczu została wykonane potwierdziła odkrycie 3'- hydroksystanozolol , 4 ( 3
hydroksystanozolol i 16 ( 3 hydroksystanozolol .
Stężenie hormonu luteinizującego (LH ) wynosiła 1,4 IU / l. Gęstość i pH wynosiła odpowiednio 1011
i 6.2 . Sterydy Gene pokazał niskie stężenia w stosunku do wartości referencyjnych populacyjnych .
Interpretacja : Zidentyfikowane związki są metabolitami stanozolol i ustalenia są zgodne z konsumpcji
steryd anaboliczny stanozolol - arrdrogene .
Analiza jestanaliza jakościowa iilościowa prognoza substancji należy interpretować ostrożnie ,
gorące. W każdym razieilość metabolitów zgodne z przyjmowaniem stanozolol( n) ostatniego dnia (a
), przed pobieraniem próbek , a zatem dane dotyczące rekvisisjonen.Den niskiej wartości dla LH i
niskich endogennego stężenia steroidów wskazuje tłumienie korpusu własnej produkcji testosteronu i
jego metabolitów.
Uwaga : Certyfikaty są wykonane z rozdziału chromatograficznego i wykrywania metodą
spektrometrii masowej .
Ponadtoanalizy przesiewowej znaleziono efedryny i fenylopropanoloamina metabolit znaczne stężenie
kofeiny. Te wyniki nie zostały potwierdzone.
Piotr Zwijacz Bach , kierownik laboratorium prof dr

2.11 PISMO zastrzeżeniem siostra macierzyste z 2009 lub 2010 roku
Jest on dołączony do przesłuchania matkilist , że jej córka napisała do matki . List wyraża rozpacz
odległości i trudności związanych z bratem . Z listu , machine - trzy strony napisane jest cytowany ze
strony dwóch na temat :
Anders nikąd , mamo . On nie chce niczego w życiu , z wyjątkiem tego, co zrobił w ciągu ostatnich
kilku lat , obecnie oraz co robi teraz . Kiedy dała mu telefon od ciebie i ja rozmawialiśmy ze sobą.
Potem zapytał, czy może zadzwonić do mnie później . bo był w środku " dyskusji " . Zapytałem, co to
się mówi , a on nie odpowiada. Kiedy zadzwonił do mnie powiedział, że robi sztukę . Więc
oczywiście on robi nadal ! To nie jest normalne, wiesz , mamo ! On jest 30 lat ! Nie ma inteligentnych
ludzi zaangażowanych w ten sposób . Istnieje wiele moich przyjaciół , że dorastałem , że mają
godnych miejsc pracy w Norwegii . Nic wielkiegopochwalić . Nie są one bogate w ogóle, ale rozwijać
się z tego, co mają i myślą, że mająświetny z pracy mają i przyjaciół i rodziny .

3. Eksperci ZAKUP OPPLYSNINGERDe nie, za pisemną zgodą pacjenta, uzyskać dodatkowe
informacje poza to, co jest dostępne w dokumentach wysłanych.

3.1 SZYBKO
Temat został załączony do niniejszego środka przez większość swojego życia . Zapisy kopia wraca do
1991 roku.
Podsumowując można powiedzieć, żeczasopismo zawiera informacje o poważne zaburzenia, albo o
charakterze somatycznym lub psychiatrycznej .
W roku 1991 był traktowany z leków na alergie . Jest ona usuwana w połowie lat dziewięćdziesiątych
kilka łagodnych kulki tłuszczu . Co więcej , on traktuje okres trądziku .

Od 1998 roku jest z przestrzeni leczonych ostrego stresu / sytuacyjnej nierównowagi , gdzie jako
przyczynę bezsenności wskazuje ciężkie obciążenia i 15 dni godzinę . Dostaje receptę na raz lub dwa
razy w roku nasennych . W 2003 r. , chce leczenia utraty włosów . W roku 2003 , tylko jeden z leków
nasennych na receptę w 2008 roku . W 2010 roku otrzymuje zaświadczenie lekarskie do prawa jazdy .
13/04/11 znajdzie następujące UWAGA: połączenie telefonu :
Długie rozmowy , wierzy, że został zainfekowany przez zapalenie zatok matki , mimo że wykorzystał
maskę wewnątrz . Po raz pierwszy ból gardła , a następnie zablokowany nos i kaszel , to zaczęło się
kilka dni temu , coś lepszego , ale coś czuję pęknięcie Fortil w głowę , gdy oszukuje siebie . Zgadzam
się , żeby go zobaczyć drogę na kilka dni , należy użyć spray do nosa . wiele pytań i różne informacje .
Myślę , że to dziwne , że ma zimno mieszka tak zdrowe !
Stara się wyjaśnić , że to nie brzmi jak wymagające leczenia zapalenia zatok , przynajmniej spróbuj
najpierw bez i spray do nosa
4.15 przepisano antybiotyki . Doktor n. dodatkowo nuta 24/08/11 wskazano , że nie chce , aby dostać
się na konsultacjach .

3.2 Kontroli eksperci ZDROWIE ISA FENGSELDe mają , z zachowaniem - jego pisemnej zgody ,
uzyskać dodatkowe informacje, poza tym, co istnieje w transmisji dokumentów . Następnie miał
dostęp do jego dokumentacji medycznej Ila od 26.07.11 do daty Po przyjęciu uważałdzień pielęgniarki
psychiatrycznej bez specjalnych ustaleń. Der - drugi przeprowadza ocenę lekarza o niegonastępnego
dnia , nawet bez konkretnych ustaleń. Jest to cytat z konsultacji 27.07.11 :
Kiedy skończył ubrany , mówi , że to jest jasne . Cella jest absolutnie najważniejsza. Wstaje i ręka
ukłon. On daje kontakt wzrokowy . Mówi elokwentnie Oslo Dialekt i zwroty spędzać razem. Nie ma
żadnych oznak niespójności . W akcie oskarżenia nie jest dowodem opóźnienia . Daje dobry formalny
kontakt . To czułem żadnego związku emocjonalnego . Nastrój jest stabilny w całej rozmowy.
Wygląda nieco podniecony nastrój , prawie wesoły .
Wyjaśnia, że on przeprowadził operację . Używa terminów wojskowych za to, co zrobił i mówi mu, że
jest częścią sieci z takim samym nastawieniem , że ma .
Pa zapytał, jak ma to , jak mówi , że robi dobrze na mojej komórce . Jest sur - cenione , jak dobrze jest
on traktowany . Trzyma w kształcie poprzez wdrożenie czterogodzinny program szkolenia i uzyskać w
drodze wyszkolonego wszystkie grupy mięśni ciała .
Choroby ex . On mówi, że on nie był chory przed . On nie używa zestawu leków . Nigdy nie miał
potrzebę leczenia psychologa . Spędził dwa rodzaje anabolicznych Ste- roids z pozycji 2011 nawet do
22,7 . To on kupił w Internecie. 22,7 brał kompozycję składającą się z efedryna , kofeina i aspiryny w
celu zwiększenia wydajności.
Zapytany, czy słyszy głosy , których inni nie słyszą , odpowiedział przecząco . To jak wyżej bez oznak
nim w kategoriach tej rozmowy wstrzymano mu , aby móc słuchać tego, co mówiły głosy . Na
pytanie, czy czuje smutek lub depresję zaprzecza , że jest . Powiedział jednak, że czuje się bardzo
dobrze . Wyjaśnił, żedział został poinformowany , że zabierze mu życie . Zastanawia się, gdzie mamy
go od .. On jest zasadniczo przeciwko samobójstwa i nie zrobi .
Moja opinia o stan psychiczny więźnia jest to, że nie pojawia się jako depresję . To zbliżającej oznak
halucynacje w psychoza, zwłaszcza , że nie kieruje się głosem .
Suicide jestwynikiem stanu depresyjnego , albo po długotrwałą depresję lub z powodu ostrego
rozpaczy. Może się również zdarzyć podczas psychozy w postaci wewnętrznych głosów, które
pochodzą Mandera pacjentowi przeprowadzić operację. Na moim egzaminie dziś znaleźć żadnych
objawów depresji lub psychozy . Ryzyko samobójstwa jest zatem uważane za niskie.
Następnego dnia oceniano codziennie i obserwowane zwłaszcza biorąc pod pa
skłonności samobójcze . 02.08.11 dokonał formalnego przyjęcia przez lekarza także
Brak ustalenia dotyczące psychoz, depresji lub samobójstwa .
Kolejne dni oznaczaprzedmiotem bardziej przygnębiony , ale zaprzecza, samobójczy Stan- ker .
Uruchamianie , aby ich radość życia w procentach i mówi, że jest między
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10 % na złe dni i 25-30 % na lepsze dni . Są apatigrensen się przy 0% i poniżej jest
selvmordstankene.01.08.11 wątpliwość wszelkie późniejszych skutków jego spożywania sterydów
przed aresztowaniem i hormonu w laboratorium Aker kontaktu i komunikowania się :
Po kontakcie z profesjonalnym
może powodować takie objawy, jak zaburzenia koncentracji , zmęczenie i obniżenie nastroju / depresji
. Jednakże , będzie to prawdopodobnie może wystąpić kilka tygodni po zaprzestaniu przyjmowania ,
podczas gdy leki nie zniknie z ciała. Jest to innymi słowy , nie spodziewa się żadnych problemów jak
wspomniano po raz pierwszy. Objawy mogą być złagodzone poprzez podawanie testosteronu . Jednak
to jest kwestionowane w środowisku Cal , i przedłużyć żywotność produkcji własnej organizmu
rozpoczyna się ponownie , powinno to być niezbędne analizy wskazanonastępujące znaczenie : FSH,
LH, testosteronu i SHGB . Analiza próbek pobranych pod auspicjami rettstoks22/7 pokazał pozornie
wysokie stężenie we krwi , stanozolol i niskie własną produkcję testosteronu .
Rozmowa z Breivik dzisiaj około 14.00 . Wskazuje on, że jest znudzony i chce uzyskać dostęp do
większej ilości materiału do czytania. On potrzebuje dymu odbywa funkcjonariuszy więziennych To
ay . Jak już wspomniano, że wcześniej jadłem słodyczy podczas zatrzymywania steroidekur złagodzić
dyskomfort . On będzie kupić do pomocy więzienia . Podejmowania kwestii długości okresu izolacji
w norweskich więzieniach, dyskusji nie wkroczyć Przypominając ponownie , żesłużba zdrowia jest
zapewnienie zdrowia fizycznego i psychicznego . Wskazuje on mieć myśli o tym bardzo
długotrwałego izolacji (ponad rok ) jest trudny do przewidzenia , jak będzie sobie poradzić . Myśli ,
które mają zostać zbudowane w końcu w więzieniu dla jednostek ochrony więźniów politycznych , jak
siebie samego . Obecnie jest to proste , a on mówi, że będzie powiedzieć, czy on sprawia problemów /
depresji itp.pytanie wskazuje, że badane stosowanie sterydów przed czasem , jak wypowiedział to .
Przed jego " działania" w dniu 22 /7, użył powyższy steryd na okres dziewięciu tygodni
Ujawnione ma Zmiana stanu kolejnych tygodni fotografowanych osób. On ocenia psychiatra Flikke
bez specjalnych znalezisk 09.09.11 i od 14.09.11 ustąpił z Zarządu Zdrowia dzisiaj - ing do dwóch
razy w tygodniu . Również w tym prekursorem w przyszłości bez odkrycia do ostatniej nocie 11.2
przez lekarza więziennego
Nadzór pokoju rozmów w G. prowadzona jest przez szklane ściany , wydaje czujny i zwinny .
Normalnie , czasami dobry nastrój i samopoczucie . Mówi, że medytuje kilka godzin / dni . Ten
zapraszają go i pomaga mu bycie kreatywnym i coraz nowe pomysły , kiedy powinien pro - Duce coś .
Opisuje siebie jako osobę intelektualnej . On ustawił się dokładnie w psychologii i analizy politycznej
. Pierwszą rzeczą, którą cytuje w obsłudze izolacji doświadcza . Drugi przewidzieć , jaki wpływ jego
działania miały na wyborach lokalnych , które były i przyszłe wybory . Czuje, żerząd ma niewiele
czasu w porównaniu do rettssa -ken jego więc nie powinno to mieć negatywny wpływ na następne
wybory . Mówimy o nim są stymulowane poprzez organizmu różnych zmysłów . Zgadza się , że nie
czuje się przygnębiony . On nie ma myśli samobójcze * . Uważany za stabilny psychicznie . Wysokie
ryzyko samobójstwa .

3.3 STUDIUM MRI
Eksperci zarekwirowane MRI głowy pacjenta, ale ten temat nie jest wymagane, aby przyczynić się do.
Uważał, że w przeciwieństwie jako naruszenie niego jako ideologicznego połowu, kiedy zobaczył ją
jako insynuacji na temat uszkodzenia mózgu.
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Zabezpieczeń TELEFONY

4.1 ROZMOWA Z zastrzeżeniem matki, jeśli zarówno ekspertów 14.08.11
Politiet informerte de sakkyndige om at observandens mor natt til 23.07.11 ble innlagt ved
Diakonhjemmets sykehus, psykiatrisk avdeling. Dette er avdelingen der den sakkyndige Husby er
avdelingssjef i sin hovedstilling. Den sakkyndige Husby var på dette tidspunktet på ferie.
Da den sakkyndige Husby returnerte fra sin ferie ble det umiddelbart klargjort for komparen-tens
seksjonsoverlege og behandlende lege at han ikke skulle delta ved behandlingsmøter eller andre møter
der komparenten ble drøftet. Det ble også klarlagt at den sakkyndige Husby ikke ville ha innsyn i
komparentens journal.
Den sakkyndige Sørheim tok noen dager før samtalen kontakt med komparentens
behandlende lege, overlege

for gjennom ham å spørre komparenten

om hun var villig til å delta i samtale med de sakkyndige. Overlege
komparenten var villig til dette,

meldte telefonisk tilbake at

Samtalen fant sted ved den sakkyndige Husbys kontor ved Diakonhjemmets sykehus. Kom-parenten
ble innledningsvis informert om den sakkyndige Husbys situasjon som avdelingssjef ved sykehuset,
men uten innsyn i komparentens journal eller behandling for øvrig. Komparen-ten hadde ingen
kommentarer til dette.
Komparenten ble deretter orientert om de sakkyndiges mandat og opplysningsplikt til retten, også
vedrørende informasjon gitt av komparenten. Komparenten godtok dette, og var villig til samtale.
Komparenten møtte de sakkyndige alene. Samtalen var av tre timers varighet.
Komparenten sa innledningsvis at hun gledet seg til samtalen, fordi hun synes psykiatri er inter-essant.
Hun sa også umiddelbart at det hadde vært en forferdelig påkjenning å være observan-dens mor den
siste tiden, spesielt på bakgrunn av hva som ble skrevet i media. Komparenten gav uttrykk for å være
lei seg og forbannet for mye hun opplevde som uriktig journalistikk.
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Respondent mówi, że Breivik urodził się w 1979 roku i byłchciał i planowanych
dziecko . Ona miała już sześcioletniej córki z poprzedniego
związek . Ojciec fotografowanej osoby ,rozmówca - ipodlega przeniósł się do Londynu tuż
poprzedmiotem urodził . Doszło do naruszenia między rozmówcy i ojca pacjenta podczas obserwacji
Vanden był jeden i pół roku . Respondent w tym czasie przeniósł się z powrotem do Oslo .
Pytania rozmówcy mówi, że wie, że musi to być choroba psychiczna w rodzinie pacjenta , zarówno po
stronie matki lub ojca .
Rodzina , składająca się z rozmówcy , przedmiotu i jego przyrodnia siostra
pierwszy przeniósł się do mieszkania należącego do ojca pacjenta w Oslo.
Respondent mówi , że ma prawo do korzystania z mieszkania , ażTemat skończył 18 .
Gdy obiekt był o trzy i pół rokurodzina przeniosła się do mieszkania pięć sypialni

Oslo . Rozmówca wyjął i pożyczek przez oBos
Oslo Gmina na sfinansowanie mieszkania. Była w tym czasie cały czas pracuje jako pielęgniarka ,
ipodlega poszedł Parku Vigelanda przedszkola .
Rozmówca nie mógł sobie przypomnieć , że nie było szczególnych obaw związanych z rozwojem
podmiotu przez lata malucha . Ona mówi : To była próba , ponieważ Anders " (z zastrzeżeniem , że
zag . 'S Note ) ojciec chciał chłopca , aby przenieść je . W tym względzie , że to okres Norweskiego
Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży , ale nikt z nas nie prosperował .
Aby rozmówca pamięta dobrze prosperował temat , zarówno w przedszkolu , jak iw domu , aż zaczął
szkołę .
Temat zaczął Smedstad szkoły w regulaminowym czasie . Byłdobrym uczniem , mówi. Obser - wodny
miał przyjaciół , rodzina miała dobrych sąsiadów , i to byłobardzo, bardzo dobry czas . Poszło dobrze
z siostrą pacjenta i respondent mówi, żetemat byłdzieciak łatwo było mieć dobre rozmowy z .
To dzięki godzin szkolnych z Breivik udał się na 1. do 6. Klasa nigdy nie wspomniał ze szkoły lub
rodzica , którymiał trudności z zastrzeżeniem akademickich , społecznych i behawioralnych . On
nigdy nie został skierowany do badania każdego rodzaju , i nigdy nie byłopotrzeby dodatkowego
kształcenia lub inicjatyw pedagogicznych niego.
Jak inni w klasie wstąpił na Ryż gimnazjum 7th klasa . Rozmówca mówi : Nie , nie było to nic
specjalnego , zaczął chodzić z gazety , a nie tak od wielu lat . Zdałem sobie sprawę , że wszystko było
w porządku i nic z tej szkoły nie słyszał albo .
Rozmówca mówiprzedmiotem szkolnym podczas wtórnej czas był długi i cienki . To było
chybatrochę skomplikowane, powiedziała. Po pokazano wokół siłowni z sześć lat starszą siostrą ,z
zastrzeżeniem zaczęła regularnie ćwiczyć . Szkolił się tylko w prawo , a następnie , mówi, dodając :
Nie jak Rambo , jak i zimą .
Do rozmówców pamięta , że poszło dobrze z tematem akademickim oraz w liceum . Zapytała, czy
zmienił krąg przyjaciół i nowych przyjaciół . Nie przypominam sobie , powiedziała. Ona dodaje: Ale
pamiętam , że został ponownie złapany tagowania .
Odcinek rozmówca ma na myśli miała miejsce , gdy pacjent miał 14 lat . Zaczął kupować rozpylaczy i
dodał z przyjaciółmi , mówi. Zrobił wielkie "sztuk" , ale to nie jest dozwolone. Byliśmy kilka rodzice ,
którzy pracowali razem , aby spróbować wystawiać zakup pojemników z rozpylaczem . A potem
zadzwoniła na policję , mówiąc, że zabrał go .
Respondent mówi, żeprzedmiotem uciekł z pracy społecznej i 3.000 mln w dodatku. Dodaje, że musiał
użyć oszczędności zapłacić grzywnę . Ona również mówi, że jego ojciec dowiedział się o tym i było
straszne szalony . Uderzył tak, jak drzwi ponownie, gdy Anders .
Gdyprzedmiotem było 15 , w 1994 roku ,rodzina przeniosła się do
Oslo . Respondent mówi, żestarsza siostra w tym czasie przeniósł się
domu , i że w związku z tym , że potrzebują mniej miejsca .
Po ukończeniu szkoły rozpoczął przedmiotem wtórnego w Oslo Haendla . Eksperci twierdzą , że
przedmiot sam mówi , że zanim ten poszedłroku na Hartvig Nissen High School. To , że matka nie jest
w porządku . Wydaje się jednak, żemacierz
samym roku został zdiagnozowany i miał operację na to w 1995 roku. Mówi, że
generalnie niewiele pamięta z tego okresu , bo był poważnie chory .
Respondent mieszkał z tematem , aż ona w 2001 r.
przeniósł się do - Ten ruch zbiegł się z tematem opuścił dom izbiorowe w- Frogner
Rozmówca powiedział, że myślał, że poszło dobrze w Oslo Haendla ażpo osiemnaście lat
przedmiotem przyszedł do domu i powiedział, że chce rzucić szkołę . Pamięta , że on powiedział, że
ma wystarczająco dużo doświadczenia , by zacząć się do siebie , i pomyślałem , że potrzebuje więcej
nauki .
Rozmówca powiedział, że był wściekły , że opuścił szkołę wcześniej przygotowanym , liceum.
Powiedziała, że był zdenerwowany i bardzo smutne . PomyślałaTemat był tak uparty . Ona
powiedziała: Połowa z tego, co powiedział policji kłamią. Nie był w 20 krajach , a nieukończył mówi.
W tym czasieprzedmiotem był w liceum pamiętał matki , że pracuje w sprawie ACTA i DRS .
Powiedział, że zaoszczędzić pieniądze , a on pracował w pełnym wymiarze czasu i wziął na nocne
zmiany , jak również.

Temat rozpoczęty firmę irozmówca myślał, że wydawało
w porządku . Rozmówca dał Breivik i towarzyszem , a jego biuro pisania biurko w piwnicy , ale
zauważył, że kolejność wyblakły, i musieli zamknąć .
Poprzedmiotem przeniósł się , że nie jest do końca pewien , co robi , ale mówi, że robi coś innego .
Więc on ma świetny pomysł , i powiedział, że mu się "fake" dyplomów dla klientów inte zadowolony
. Jak wspomina ją , trzymał on się z tym w ciągu dwóch , trzech lat, afirma poszła dobrze .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 77 z
243Komparenten powiedziała, że po 1995 roku potrzebował dużo pomocy , i że
z zastrzeżeniem okresów miał wielkie zadania opieki dla mnie. Był niewiarygodnie miły i opiekuńczy
, mówi. Ona mówi, że to był powód , żeprzedmiotem poszukiwanych i przyznano odroczenie służby
wojskowej . O ile wie się wytchnienie przyznanej wielokrotnie domu aż w końcu został zwolniony .
Respondent jest pytanie, czy wiedziała o tej sprawie w tym czasie była politycznie zaangażowana w
toku . Wiedziałem, gdzie stał politycznie , mówi, ale nie było palenie odsetki w tym czasie, a ja nie
słyszałem , że został zapisany w żadnej partii .
Respondent mówi, że w okresie 1990 do 2005 r. miała chłopaka - który Breivik miał dobre stosunki .
Respondent mówi , że nigdy nie słyszałem o nim nic złego , gdyzwiązek trwał , ale powiedział : W
ostatnich latach , Anders był tak dziwny moralne , 've miałwiele pomysłów , że nie powinno być seksu
poza małżeństwem i to wszystko. Nigdy nie było tak przed , dodaje.
Był tak miły ,rozmówca mówi . On zawsze myślał o mnie. Zaraz po tym przeniósł się , poszedł do
Kristiansand , i kupił szczeniaka do mnie , że nie powinien czuć się samotnie. Pomógł mi wszystko
możliwe w momencie , i był znakomity , powiedziała.
W 2002 roku przeniósł się z obiektem od kolektywu w mieszkaniu wynajętym on sam
Respondent mówi , że wciąż prowadził z dyplomami , ale były problemy , ponieważAmeri -can ,
którzy praktykowali to też wyjawił mu , by go zabrać , a potem musiał się zatrzymać . To był świetny
na początku, i wynajął biura w Pilestredet i centrum miasta. Poszło dorozwikłać .
Rozmówca powiedział, że umyła mieszkanie temat na płatności w ostatnich latach
Mieszkał w De ekspertów zapytać, jak do tego doszło . Chłopcy
w tym wieku nie jest dużo do czyszczenia i mycia, więc zaproponowałem , powiedziała.
Pobiznesu z fałszywych dyplomów były zamknięte rozmówca wie, żeprzedmiot został płyty " robi "
na chwilę . Ale był świetny konkurs , mówi,
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i musiał go zakończyć , jak również. Rozmówca powiedział, żeprzedmiotem periodenhan mieszkał
sam w mieszkaniu było coraz bardziej w środku, i pobiegł z rzeczy
, która nie jest wykonywana .
Rozmówca mówi temat , ponieważ był 15, 16 , aż w wieku 21 lub 22 lat miał kilka chłopaków . Nie
tak długotrwały , mówi, ale kiedy spotkałem kilka z nich . Były słodkie dziewczyny , dodaje. O ile
wie, nie podlegają miał dziewczynę od 2001 roku. Mam nadzieję, że stałą , wtedy, ale kiedy zapytałem
go , powiedział, że nie był gotowy doustalenia , siebie , mówi na ten temat w ciągu ostatniej dekady .
Respondent mówi, że w 2006 roku , który zasugerował, żemoże poruszać się przedmiotem jej domu .
Pytała , dlaczego . To nie byłsukces z czymś , jak mówi, i myślałem, że to dobre dla niego, aby zostać
w domu i zaoszczędzić pieniądze .
PodczasTemat pierwszy rok mieszkał w domu jeszcze raz , przeżyła Temat bardzo zajęty przed
komputerem . Skończył ostatnią firmy , mówi, że
zbankrutowała . Respondent mówi, że nie pamięta tego , bo nie było
kosztowności traktuje domu z nimi. Do rozmówcy wiewarunków, zapłacił podatki i jeszcze trochę
pieniędzy w lewo , gdyfirma została zlikwidowana .
W tym czasie powiedział, że trochę urlop naukowy ,rozmówca mówi na ten temat . Stawka kompa
mówi wyszła kompletnie spanikował i myślał, że to zawsze krwawa . Poprosiła temat o kontakt z
NAV , do poszukiwania możliwości zatrudnienia . Temat jednak prosił ją , aby zatrzymać zamieszania
, a on nigdy nie miał kontaktu z urzędem pracy .
Rozmówca mówi przedmiotu od 2006 do 2007 roku niemal w całości w jej pokoju . Grał w gry na
komputerze , jak mówi, i chciałby leżeć w łóżku w nocy , ale kiedy wyciągnąłem go.
W 2007 roku ,mówi , żerozmówca jest nauczał, że podlega on napisać książkę . Jak ona rozumie go ,

zaczął 600 lat przed Chrystusem w tym czasie , że książka nie będzie kompletna . Mówi, że nadal
znajduje się mu być uprzejmy i nie zmieniło , poza tym, że samodzielnie się na sali .
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Temat oświadczył, że napiszę książkę historii w języku angielskim. W ciągu kilku lat doświadczenie
rozmówcy , że Breivik mieszkał aż do niego coraz bardziej . Widziała zaangażowanie syna w piśmie
jako nieprawidłowe . Mówi, że byłnormalny chłopak , ale w 2006 r. zmienił i najbardziej zmienił w
2010.Komparenten mówi, że obserwowana Vanden rozgniewał się , kiedy został zakłócony ,
jakbyrozmówca zapukał do drzwi . Był tak dotyczy komputera , mówi. Respondent mówi, że w końcu
zobaczył się w pułapce z synem , a on stawał się coraz bardziej intensywny.
Aby rozmówca zrozumiał temat, napisał książkę , która powinna być o Norwegii , Europie i
światopoglądu . Mówił na jakiś czas o książce , alerozmówca widział go jako niewygodne intensywne,
a unikać ostatecznie wszystkie tematy , które mogą śledzić rozmowę z polityką.
Powiedział później , że byłem " småmarxist " i " feministka " ,rozmówca mówi . A on powiedział, że
jestem dla pracy . Ale byłem Postęp , ja , z pomocą niego .
Były też inne rzeczy zmieniły , mówi. Od 2010 roku był zupełnie dziwne . Powiedział, że mam do
kichania , i nie wszedł do pokoju dla mnie. Był surowy, ekscentryczny i może narzekać na jedzenie .
Respondent mówi, że nie bardzo pamiętam , kiedy to się zaczęło , ale wiem , że temat w końcu
rozumie , że nie był już tak całkiem . Zaczął mówić o chirurgii plastycznej i około dostać nowe zęby .
Jesienią 2010 r. , z zastrzeżeniem rozmówcy powiedział, żeksiążka, którą napisał o skończył . Poszedł
więc zna historię , do Niemiec , gdzie próbował sprzedać go na targach książki .
Zzimą i wiosną 2010 roku poszedł za daleko ,rozmówca mówi . Stał i niech się o polityce. Myślałem,
że to po prostu bzdura i szaleństwo , i że miał do końca . Był całkowicie Hin- boki , i wierzył,
wszystko co żartuje sa.Komparenten rzadko są w stanie podać przykładyTemat był , kiedy był
intensywny, ale mówi : czułem presji . Zarówno wizytacja i kontakt z nim został zmieniony. Mieliśmy
dużo zabawy razem, a teraz to tylko polityka i negatywne rzeczy do mnie.
Rozmówca kontynuuje: Nie ma dla mnie odpowiedniego dystansu już - czy nie chciał wyjść , i tak
usiadł w dość się na kanapie , a raz pocałował mnie w policzek . To było tak gwałtowne .
Zastanawiałem się, czy może przejść szybko . Zacząłem się denerwować mnie do jego jedzenia , i był
stale rozdrażniony i zły . Były gwałtowne reakcje na małe rzeczy .
Rozmówca mówipodlega w ciągu ostatniego roku mieszkał w domu staje się coraz bardziej skłonni ,
aby uniknąć zakażenia . On nie chciał ze mną rozmawiać , mówirozmówca . I oskarżył mnie o
rozmowie z wielu , którzy mogą nas zarazić . Nie chciał dostać się do kuchni i jedliśmy w ich
własnym pokoju . Wydał płyty w drzwiach do mnie. I pamiętam , że poszedł z rękami na twarzy ,
aokres spędzony knebel wewnątrz .
Respondent mówi, że coraz częściej myślał , że jego syn był bardzo dziwny i niewygodny . Pytany ,
mówi jednak, że nigdy nie myślała , że był chory. Przeprosiłem go i myślałem, że to wkrótce będzie
lepiej , mówi.
Jesienią 2010 r. ,rozmówca odpowiedział, żeprzedmiotem poszedł do zakupu , co ona beteg -nych jako
kuloodporne przypadku . To był bardzo szczególny, mówi , i zapytałem , co się dzieje z nim. To było ,
gdy ktoś włamał się do samochodu , powiedział. Respondent mówi, żeprzedmiotem wielokrotnie
podkreślał, że bał się, że ktoś włamać się do jego samochodu .
Ponadto zastanawiałem dużo w jego pokoju , powiedzieć rozmówcy . Kupił sytuację shotgun
wewnątrz jego pokoju i zamówił karabin. Aw styczniu 2011 roku kupił
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on jestwielki , czarny pistolet , dodaje. Rozmówca powiedział , że nie lubi tego i powiedział , że może
temat w domu z taką våpen.Komparenten mówiprzedmiotem kilka razy sobie to, co nazwał
wyposażenie ratunkowe . które były ubrania w kolorze czarnym i zielonym . Kiedy zapytała ,
powiedział , że miał z testu polowania do zrobienia, alez rozmówców , że to było dziwne .
Rozmówca mówipodlega w ciągu ostatniego roku często by mówić o wojnie carry - cywilny ,
alerozmówca nie mógł tego znieść . Mówił głośno i intensywnie , mówi, i to było w porządku

niewygodne . Próbowałem , co mogłem , aby uniknąć problemów .
Respondent mówi, że przed świętami Bożego Narodzenia z 2010 zauważyłem, że byłomasę e -mailing
do tematu. Były ołowiane , czarne worki , mówi, i byłem zaskoczony bardzo . On wypełnił piwnicę z
dziwnych rzeczy też, mówi. Wiosną 2010 roku , znalazłem dwa plecaki z kamienia wewnątrz drzwi i
cztery gigantyczne puszki z pokrywkami za nimi . Respondent twierdzi, że Breivik był szalony i złym
humorze , kiedy zapytał , co się dzieje z całym sprzętem .
Pa wiosna 2011 matka pamięta, żeprzedmiotem jeden dzień wyszedł ze swojego pokoju na sobie
czerwoną kurtkę uni - formularz z wieloma odznakami . Respondent mówi, żesyn wyglądał bardzo
dziwnie i pomyślała : Teraz dam się , robi tak wiele zastanawiać .
Eksperci zapytać, czyrespondent zamierza w dowolnym momencie , że jego syn był chory lub zmienił
się w sposób , że nie rozumieją . Cały czas w 2006 roku , mówi, ale bardzo źle od wiosny 2010 roku.
On żyje w świecie marzeń , z wszystkim , że nigdy nie udało się osiągnąć . Mówił o Kristian 4th,
kapitanów i rzeczy , a ja po prostu nie mógł nadążyć .
Myślałem, żejeśli on był już całkiem gæærn , mówi, i stało siędużym nieokreślony wiedźma ,
obrzydliwe , i to było niebezpieczne . Jakbym nie wiedział go już. Więc pomyślałem, że to musi być
coś nie tak z głową .
Temat rozmówca mówistycznia 2011 roku zaczął trenować , ale to wydawało się dość przesadzone ,
absolutnie Rambo . Powiedział, że zjadł jakieś proszki białkowe i suplementy kupił to było w
czarnych workach w Sift pokojowej . Udał się do siłowni , ale poza tym było prawie nigdy ute.I
kwietnia 2011 r. przyszedł i powiedział, że chce być rolnikiem , powiedziałrozmówca na ten temat .
On podpisał kontrakt i będzie wynająć farmę z 91 ha gruntów rolnych . Respondent mówi, że stanął
zaskoczony , że zostanierolnikiem , ale był szczęśliwy, że w końcu znalazłem coś zrobić i
wyprowadził się z jej mieszkania .
W dniu 7 może wynajął samochód i zabrał ją , aby przenieść obciążenie do gospodarstwa w Rena ,
powiedziałrozmówca . Spojrzała doczekać się , by go odwiedzić , ale to nigdy nie pasuje . Powiedział,
że jest zmęczony, a że byłodużo skał , które potrzebne mu do wzrostu Tymoteusza ,rozmówca mówi .
Respondent spotkał Breivik w Oslo 2 Czerwca 2011 roku. Ani kiedy otrzymała potwierdzenie , że
może przyjść i odwiedzić farmę . Temat był wtedy z nią kontakt w sprawie telefonicznego kilka razy,
zanim przyszedł do jej domuw nocy przed przestępstw . Skłamał i oszukał mnie , mówi, płacze .
Rozmówca zaprzecza , że kiedykolwiek doświadczył zastrzeżeniem jak w depresji lub smutny . Ona
nie myśli, że wydawał się podekscytowany.
Ona nigdy nie słyszałem , że mówił głośno do siebie . Ona komentarze na temat czasami miał dźwięku
na PC w bardzo wysokie, ale okazało się, gdy zapytałem go o to .
Pa pytanie mówi jednak, żeprzedmiotem , po przeprowadzce do Rena na początku maja 2011 roku ,
mówił dużo o dźwiękach . Był bardzo zaniepokojony tym , mówi. Mówił o piski i unpleasa - ble
dźwięków w gospodarstwie. I powiedział, że obawiał się, niewydolność wątroby , i zdałem sobie
sprawę, nic .
Rozmówca mówi też, żetemat został całkowicie zawieszony w pająki po roku przeniósł się na farmie .
Powiedział , że sączące pająki z murów , jak mówi,
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że istnieje piekło pająk tam. Powiedział chrząszczy, pająków i innych zwierząt, i pracował na torze,
kiedy mówił o det.Komparenten mówi, że w rozmowie telefonicznej z tematem, prawdopodobnie w
czerwcu 2011 r., został poinformowany przez niego, że był tajnym agentem, który odbędzie zdjęcia na
podwórze. Myślała, że historia brzmi dziwnie.
Rozmówca mówi w konkluzji, że kiedy patrzy na myśli, że przedmiot musi być szalony. Jak inaczej
był. Ona płacze i mówi: Nie wierzę, że coś może się zdarzyć, że nie wierzę w to jeszcze, że tak.

5.2
Eksperci starali się skontaktować z jego najbliższego przyjaciela z dzieciństwa
Aby uzyskać bardziej szczegółowe rozmowy z nim. Pracuje, ale ma

nie odpowiedział na rozmowy telefoniczne i wiadomości pozostawione na jego telefon.Sakkyn-Sary
zatem nie uzyskano informacji poza niniejszym świadectwem.

5. Tło temat i opis struktury połączenia:
Da de sakkyndige skulle starte med samtalene med ham, ble omstendighetene nøye drøftet med Ila.
Det ble fra Ilas side, ved dir. Bjarkeid, ønsket at vi skulle foreta observasjonen gjen-nom en glassvegg.
Dette kunne vi ikke akseptere og vi ble da innvilget å sitte med han i samme rom, men med vakter
tilstede. Det ble fra Ilas siden fremhevet at det var et ønske av sikkerhetsmessige grunner at samtalene
var felles da de ellers fryktet gisselsituasjoner, spesielt ovenfor den kvinnelige sakkyndige. De
sakkyndige tok en beslutning om at vi av svært mange grunner fant det både nødvendig og tilrådelig
og uomgjengelig at samtalene ble gjort med begge de sakkyndige tilstede. Dette var ikke en vurdering
basert på ressursbruken alene (selv om det var et betydelig ressursbruk for å få i stand samtalene med
personale og lokale osv), men var fordi vi etter 2 samtaler så at vi verken intellektuelt eller emosjonelt
nærmest ville være i stand til å gjennomføre ene-samtaler. Det var en meget krevende situasjon å sitte i
sam-tale med ham, og det var nødvendig for oss å veksle på fokus mellom aktør og observatør for å
klare å gjennomføre det med kvalitet over tid. Det var også svært vanskelig å klare å holde fokus og av
avgjørende betydning at vi kunne strukturere dette sammen. Det var altså en aktiv faglig vurdering at
resultatet av vurderingen på den måten ville bli bedre da vi både kunne snakke og observere og utfylle
hverandre.
Vi forberedte oss til hver samtale uavhengig av hverandre men ut fra avtalt temaområde og kunne på
denne måten reflektere omkring det enkelte tema hver for oss.

5.1. Pierwszej rozmowy zarówno z EKSPERTÓW 10.08.11
uwagi wstępne
Pierwsza rozmowa z tematem miała miejsce na Ila więzieniach i aresztach instytucji, w której
Przestrzeganie-wespół areszcie. Eksperci pokrywa mianowania, był, jak wspomniano powyżej,
wykazano, że jeden z dwóch sąsiednich pomieszczeń rozdzielonych ścianką z oknem.Więzienie
zdecydował, że przedmiotem zabezpieczenia powinny być umieszczone w
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jeden pokój, a eksperci winnych . Dźwięk między pomieszczeniami została planowanych
transmitowanych przez høyttaleranlegg.De eksperta znaleźćschemat do utrzymania , i łazienka , na
podstawie rozważań dotyczących jakości profesjonalnych Forensic badania, tj. w psychiatrycznych ,
żedecyzja została zmieniona. Zezwolenie zostało udzielone . Po reorganizacji godzinę spotkał eksperci
przestrzeganie - go w dużym pokoju . Znajdował się trzy stół konferencyjny pomiędzy ekspertami i
temat , i dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał pasy
transportowe, prawą rękę bezpłatny . Przywiózł ze sobą kawałek papieru i kilka pustych arkuszy .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
Temat uścisnął ekspertów i uśmiechał się do rozmowy na początku. Mówi, że nie jest informowany o
przybyciu komisji , i że omówił aspekty kryminalistycznych badań psychiatrycznych przez jego
adwokata . On ma na sobie sweter w paski przez marki Lacoste jest dobrze utrzymany i bezpośredni,
nieco rażących oczy .

Orientacja przedmiotu
Temat został początkowo wyjaśnił formalne aspekty kryminalistycznych obserwacji psychiatrycznej .
Został poinformowany o funkcji komisji do sądu , a eksperci nie są przedmiotem tej samej tajemnicy ,
które zwykle stosuje się do lekarzy . Został poinformowany , że eksperci właśnie studiując informacje
istotne dla oceny jego stanu zdrowia w okresie obserwacji, a w tym czasie z przestępstw , w tym na
ryzyko przyszłej przemocy . Został również poinformowany , że eksperci nie badają okoliczności
sprawy , lub zajęcie stanowiska w kwestii winy .
Temat dał wyraz zrozumieć i zaakceptować , ale nie stał między ested znaczny w tych okolicznościach
. Powiedział jednak, że od razu zakładać, że wszystko w porządku psychiatra świata zazdrościli
ekspertom zadanie oceniać go . Powiedział z uśmiechem : Oczywiście wie Procedura . Eksperci
pytanie, dlaczego on uśmiechnął się na to. Temat powiedział , nigdy nie myślałem, że to będzie nawet
słyszeć
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powiedzieć . I bardzo dobrze poznać psychologię . Uczyłem się go przez kilka lat . Pracując w
sprzedaży , to jest najlepszy sposób .
Następnie przedstawia szybko , że miał siedem pytań do ekspertów w związku z tym odpowiedzieć ,
że powinien on współpracować w ramach dochodzenia . Został poproszony o tle ich zadać pytania
ekspertom , a opracowane : Nie chcę , aby przyczynić się do własnego morderstwa znaków .
Wielokulturowości obejrzysz ekspertów politycznie poprawne . To jak psychiatrów po II wojnie
światowej . nastawienie ideologiczne mają osoby , jak ich lokajów .
Eksperci wyjaśnił, że odpowiedzi na pytania o charakterze osobistym nie są kompatybilne z sakkyn digrollen w sprawie karnej . Ten umieścić przedmiot całkowicie zaskoczony i powiedział, że trudno
jest współpracować w ramach dochodzenia , jeśli nie słyszał zdania biegłych świata . Powiedział :
Jeśli jesteś ideologicznie po lewej stronie jesteś stronniczy . Powtórzył , że po II wojnie światowej ,
dziesiątki anty- komunistów , którzy byli więzieni .
Eksperci próbowali przy użyciu kilku metod , aby odrzucić wniosek Breivik dla wywiadu przez
ekspertów zanim mogliśmy ruszyć dalej. Temat nie reaguje na argumenty . On vedblev wspomnieć
przykłady tego, co stało się w Norwegii po
II wojna światowa . Powiedział graczy, takich jak Hamsuna , Kolekcja Narodowego ,
Pracy i obalenie ówczesnego Ministra Sprawiedliwości . To było trudne , a czasem niemożliwe do
pójścia za Nim , i eksperci mieli kilka razy z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia .
Okazało się, że Breivik powiedział, że jestzagrożeniem dla obecnego systemu . Dodał : Ta moc jest
zorientowany w kierunku marksistowskiego , a po wojnie wysłał Prokuratora Generalnego w domu
wariatów . Temat jest przekonany, żeprzykładem jestbezpośrednie równoległe do własnej sytuacji .
Temat następnie skoczył do zdefiniowania naszych przeciwników politycznych . Wyjaśnił, że
marksiści kulturalne, takie jak strony , czerwony i SV, co stanowi 30 % naszych przeciwników .
Prawa Suicidalmarxis , strony , z lewej i prawej , wynosi 65%. to
obejmuje liberałów , i robią to z powodu naiwności . A potem są globalne kapitalistyczne miejsc , są
one o 5 % .
Eksperci zwrócić temat powiedzieć jakie pytania chce odpowiedzieć . Patrzy na jednym prowadzi ,
mała uwaga , mówiąc : Jest siedem pytań . Pierwszy to : Co sądzisz o Hamsuna i wylot do ministra
sprawiedliwości po II wojnie światowej ? Drugi to : Czy uważasz, że wszystkie krajowe - darwiniści
są psychopaci ?
Eksperci zatrzymać ten temat, i żądając wyjaśnienia terminu
nasjonaldarwinist . Temat nawiązuje do lat 20-tych , i mówi, że Słowo
nasjonaldarwinisme został wykorzystany wcześniej w latach 20-tych , byłodużo UK myślenia .
Eksperci mówią, że zastanawiał się nad przedmiotowych pojęć . Temat wyjaśnia : darwinizm ,
jestpragmatykiem . Przewidywanie cynizm wobec decyzji politycznych . Problem polityczny może
mieć dwa podejścia , ludzie są pragmatyczni , logiczne , podczas gdy kobiety używają emocje , aby

rozwiązać problem . Darwinizm patrzy na człowieka z perspektywy zwierzęcia , działając z oczu psa .
Temat mówi :przykładem jest, gdy Ameryka nuked Japonii . Używali pragmatyczne podejście . Lepiej
zabić 300 tysięcy , ale zaoszczędzić miliony . Uważamy, że jest suicidalhu - mansime . Eksperci
błagać , aby wiedzieć, ktoTemat odnosi się do kiedy używa Prono - menet my. Osoba uśmiecha się i
mówi : JesteśmyTemplariusze . Pytany przez sakkyn - Sary informuje podmiot , który sam stworzył
koncepcję samobójczej humanizmu . I dodaje: Istnieje wiele próżni w analizie polityki , a słowo
będzie wypełnić pustkę .
Eksperci zwrócić przedmiot , aby kontynuować serię pytań do ekspertów . Mówi : Pytanie numer trzy
jest, jeśli eksperci uważają, żedowództwo wojskowe US brakuje empatii . Pytanie numer cztery :
Wyjaśnij podstawowe różnice między pragmatyzmem a socjopatii . Eksperci zapytać, copodlega
oznacza socjopatii słowo . Osoba uśmiecha się i mówi : Czy to nie jest taki sam, jak psychopatii , a
następnie ?
Temat następnie mówi , że następne pytania są bardziej osobisty charakter . Pytanie numer pięć : Czy
jesteś nacjonaliści lub internacjonalistów ? Number Six : Czy popierasz multikultura - licza ? Numer
siedem : Czy ktoś z was był związany z organizacji marksistowskich podczas ich życia ?
Jeden z ekspertów pyta, jakprzedmiotem było określenie , czy mówiliśmy prawdę , gdybyśmy
odpowiedzieli na pytania. Osoba uśmiecha się i mówi , już wiem . Tysiące godzin sprzedaży uczynił
mnie w stanie przewidzieć z 70 % prawdopodobieństwem , coosoba, mówię do myślenia . Tak wiem,
że nikt z was nie są zorientowane marksistowska , ale obie są poprawne politycznie i wspiera
wielokulturowość . I nie można oczekiwać więcej .
Eksperci zapytać, czyprzedmiotem domysły lub wiedzieć, co myślą inni . Wiem , mówią obserwatorzy
w Vantaa , jestduża różnica na nim.
Temat mówi, że ma dużo psychologii czytać . Wyjaśnia : Jestem akredytowanym 15-16000 badania
past , to jest równe 9 lat nauki . Mogę ocenić wschód i zachód stronie ludzi , a biorąc pod uwagę,
patrząc na ubrania , makijaż, zegara i innych drobnych szczegółów , gdzie ludzie przychodzą z Oslo .
Temat mówi , że będzie akceptować ekspertów , i stwierdza, mówiąc : Myślę, że szczęście .
Ekspert to wymaga zgody podmiotu , który może być uzyskany helseopplys -nia o nim z tych agencji ,
które ewentualnie otrzymywali leczenie. Wydaje się , że poza kilkoma kontaktów z lekarzem , nie
leczona , albo z usług somatycznych lub psychicznych .
Zgadza się , że może zestawiać informacje o nim - że , bez Zamknięty , odgadnąć nazwę centrum ,
gdzie znajduje się jego lekarzem . Mówi, że jego regularne konsultacje z lekarzem po prostu razy w
ostatnich latach , podobnie jak w przypadku kwestii związanych z trudności z zasypianiem , POLlenallergi i przemijające infekcje . Na ogół stwierdza się być zdrowe.
Ekspert informuje , że obiekt, który będzie teraz ulegają jego rodziny, dzieciństwo i wczesne
dzieciństwo z nim . To on będzie współwinny . On jest w tej części rozmowy ponownie nomgående
precyzyjnego , ale nieco niepewnie i nie bardzo zaangażowana . Wyjaśnia mu odległe , a formalne
koncepcje , również o sprawach osobistych . Mówi w sposób spójny , a nie pojawia się widoczny
trettbar . W dalszej części podajemy dane własne obiektu jak zostały one podane do ekspertów .
O jego pochodzeniu i rodzinie
mówi , że urodził się w Oslo, Aker szpitala . Jego pierwszy rok mieszkał w Londynie , gdzie jego
ojciec
Potem mieszkał w Oslo . Ma siostrę , urodzony w 1973 roku ,
dorastał z .
Rodzice fotografowanej osoby pobrali ale oddzielone jego
matka, siostra - ipodlega wrócił do ojca apartamentu należącego • Oslo .
Temat mówi, że był pierwszy paszport w domu , matki , ale on zaczął Vigelanda Zapisz - ken
przedszkola , kiedy mama zaczęła pracować . On nie jest pewien, jak stary mógł być wtedy, ale myślę,
że było trzech lub czterech lat, gdy zaczął przedszkole . Wspomina czas w przedszkolu , jak miły , i
wspomina , że miał tam najlepszy przyjaciel
Temat nigdy nie mieszkał na stałe z ojcem . On wie , że to
zdań o tym, gdzie się zatrzymać , gdy był mały i słyszałem , że nie było sporów o opiekę ,sprawa
matka wygrała . Po rozwodzie , po kilku latach , gdzie spotkał ojca w ogóle. Później mieliśmy
wizytację z ojcem i jego nową żoną podczas wakacji .

O matce
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Matka fotografowanej osoby jest sam z siostrą, zanim uderzył ojca Breivik w spotkaniu z wspólnych
znajomych.Temat mówi: Nie jestem zwolennikiem tego, moralnie mówiąc. Nie jest fanem więcej niż
jednego małżeństwa. W przeciwnym razie, jak mówi o jego
mama: Była pracowita, i zrobił dobrą robotę i
mnie.
W okresie od tematu było od 12 do 24 lat, matka miała chłopaka, ale nigdy nie pozostaje w
nieformalnym związku pary, i nigdy się nie ożenił.Temat jest przekonany, że to jego matka, która
zakończyła zwią-zek.Temat mówi: - był on uprzejmy i miły, rodzaju zastępczego ojca, pracował przeniósł się - po to nad z mamą. Eksperci zapytać, czy miał kontakt z zastrzeżeniem - po relacje z
matką skończyła. On odpowiada: Nie. W fazach I został zmuszony do priorytetów kontakty finansowe
i kontakty biznesowe powyższe O swoim ojcu
Ci przez kilka lat mieszkał w Oslo. Tak więc pacjent zrozumiał, hit pierwszej żony ojca,
ten okres. Ojciec miał z nią troje dzieci, z których wszystkie są
rodzeństwo pacjenta.
Temat mówi, że on miał okazjonalny kontakt z wszystkich trzech jego rodzeństwa poprzez wzrost, ale
nigdy nie mieszkał nasienie z każdego z nich.
Okres od tematu było lat sześciu do 14 lat, wyjechał do dwunastu razy
odwiedzić ojca we Francji. Tam też Mówi, że
w ostatnich latach w dużej mierze spełnione ich pół-rodzeństwo ze strony ojca w Norwegii w związku
z kolacji com-mon podczas świątecznych uroczystości.
Rodzice fotografowanej osoby pobrali się w krótkim czasie o jego narodzinach. Po rozwodzie ojciec
Breivik matkę, poślubił swoją trzecią żonę - że Breivik opisuje, jak jego macocha.
Temat mówi macocha pomagała ojcu
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kontakt z dziećmi , ponieważsam ojciec nie był tak towarzyski . Ojciec i rozwiedziony
gdy obiekt był 14-15 lat .
Temat powiedział , że docenia jej macocha , i miał z nią regularny kontakt po rozwodzie . Temat
mówi macocha był zatrudniony
, że po rozwodzie z ojcem ,
Ojciec ożenił podmiotu
ze swoją czwartą żoną ,
Temat powiedział, że zwrócił się po 16 nie miał regularny kontakt z ojcem , i że to jest możliwe
odzwierciedlenieojciec nie mógł wybaczyć epizod , gdzietemat był potrzebny dla tagowania . On
również uważa, że w tym samym wieku , które były związane z konfliktami ojciec nie będzie płacić
składek rodziców do swojej matki , ale nie wiem o tym więcej .
Nie ma informacji na temat życia ojca, przecież kontakt między nimi był zepsuty , kiedy obiekt był 22
lat .
O jej siostra mówi, że mieszka z sześciolatek pół - wlewa czysty przez całe dzieciństwo .
Ponieważróżnica wieku między nimi mówiono przechodzi wielki , że nie powiedział wiele do
zrobienia ze sobą , zanim wzrosła niektóre . Temat mówi : mama miała dla siebie w ciągu sześciu lat ,
powiedział, że to był prawdopodobnieprzejściowy , kiedy przyjechałem .

Temat mówi, że nigdy nie było żadnych problemów podczas dorastania ,
że on wie.
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Temat rozpoczął się w Parku Vigelanda przedszkolu , gdy jego matka poszła do pracy . On nie jest
pewien, jak stary mógł być wtedy, ale że musi on być 1:02 do 03:00 w tym roku. On NaleŜy pamiętać
czasu , gdy jako miłą , i pamiętam , że miał najlepszego przyjaciela . Rodzina składa się z niego ,
siostra ponownie czyste - i matka mieszkała mieszkanie Ifar w Oslo , aż jego matka kupiła mieszkanie
gdy miał pięć lub sześć lat . Kontynuował w tym samym przedszkolu , aż zaczął szkołę .
Temat nie jest świadoma, że ktoś w jego rodzinie miał lub ma chorobę psychiczną w jakiejkolwiek
formie. Pytany , zaprzecza , że niektóre z jego rodziny zakończył swoje życie samobójstwem lub
próbował to zrobić . On też zaprzecza nawet, że próbował odebrać sobie życie , czy chcesz to zrobić
teraz .
Stan zarówno przez ekspertów, 10.08.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych oraz
szacunkowa skuteczność większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne
, poza emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat wierzy wiedzieć, co ludzie mówi o tym myśleć . Zjawisko to jest uważane za psy- kotisk oparte
, pomimo faktu, żeprzedmiotem wyjaśnia , że nauczył się techniki przez tysiące godzin
salg.Observanden uważa się w stanie ustalić warunki do rozmów ekspertów z nim . On przedstawia
się jako wyjątkowe ipunktem centralnym dla wszystkiego , co się dzieje , jak on uważa, że wszyscy
psychiatrzy w świecie zazdrości ekspertom pracę . On porównuje swoją sytuację z II wojny światowej
, po wojnie . Zjawiska uznaje się za wyrażone gigantyczne pomysły .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Temat używa słów Podkreśla, że zbudowane , takie jak nasjonaldar - winist , myślami i humanizmu
marksistowskiego samobójczych . Zjawisko to uważa się go za neologizmy .
Eksperci mają początkowo trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w tej części rozmowy , w
którym przedstawia się , jego przesłanie polityczne i swoją misję z łatwym zaburzenia Associate - cji i
formalne zaburzenia myślenia w kategoriach perseweracja . Jakoczas połączenia zmienia temat do
zbierania informacji biograficznych , to staje się mniej wyraźny , ale nadal jest obecny w tej sprawie
wielokrotnie wyjeżdżających na ten temat , i musi być sprowadzony przez pytanie . Nie występują
opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu
beznadzieja i myśli o śmierci . Zaprzecza doświadczył smutku ,
gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . Nie ma więc dowody
na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Brak
dowód braku kontroli impulsów , albo w stosunku do słownej lub fizycznej działających obecnie .
Istnieje w związku z tym nie ma dowodów na wzniesieniu stemningsleie.Observanden zaprzecza
myśli samobójcze lub plany .
Temat pojawił się bez obiektywnych oznak halucynacje słuchowe . Nie zbadano, czy zaburzenia

czucia . Występowanie Hallucinosis niech się odpowiednio nie może być uznany za jakiekolwiek
jakości.

5.2 Innej rozmowy zarówno z ekspertów, 12.08.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w dużym pokoju w więzieniu Ila i forvaringsan - Stalter .
Wizyta Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szklanej ścianie
między obiektem i ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stoły konferencyjne
pomiędzy ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała około dwóch i pół godziny czasu .
Temat jest proszony , aby powiedzieć więcej o jego dzieciństwie , i mówi , że poszedł Kavanagh Park
Kraj przedszkola aż zaczął szkołę . Na pytanie , on mówi, że on wie , że w czasie w przedszkolu
kiedykolwiek był zaniepokojony jego zachowania lub rozwoju .
On zapytał , czy wie , czy to miało żadnego dochodzenia w nim przez Narodowe Centrum Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży . Temat odpowiada, że on wie , że nie byłosprawy sądowej dotyczące codziennej
pielęgnacji nim między matką i ojcem , ale nie wie , że istnieją obawy o jego sytuacji lub działania w
tym zakresie .
O jego szkoła mówi, że zaczął Smedstad szkoły podstawowej w regulaminowym czasie . Pamięta imię
jego wychowawczyni i mówi : Wszystko było normalne , aż 5, 6 klasa . Byłulubionym wśród
nauczycieli . Był w pierwszej trójce w klasie i
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gikk raskt gjennom pensum. Var glup. Han bekrefter å ha hatt kamerater, og mener at de var en fire,
fem stykker som holdt sammen.Fra 11 års alder knyttet observanden seg tettere til vennene
og
Han ble også svært nær venn av

en muslimsk nabo i borettslaget på

der han bodde. Observanden sier: Fra den alderen ble det mer alliansebygging, måtte sikre en sosial
posisjon. Jeg var en lederskikkelse fra 3. klasse, både intellektuelt, i ballspill og spill som Nintendo.
Var blant de aller beste både akademisk og sosialt. Bedt om å utdype, forklarer han: Var blant de beste
til å knytte meg til andre, det var flere lederskikkelser, men jeg var limet i gjengen.
Observanden sier: Det oppstod nye miljøer etter hvert, og det ble mer Darwinistisk — tenkende.
Alliansene som etter hvert ble bygget var på grunn av mine “efforts”. Men jeg var ikke gallionsfiguren. Spurt om hva som gjorde at han fikk denne rollen forklarer han at det skyldtes hans svært
gode kommunikasjonsferdigheter.
Observanden avviser at det gjennom tiden på Smedstad skole var knyttet noen form av bekymring til
hans sosiale, faglige eller adferdsmessige utvikling.
Observanden begynte på Ris Ungdomsskole i 7. klasse. Han mener at vennskapet med - på denne
tiden var dårlige nyheter, og påvirket ham negativt. Han sier: Skolen og lærerne var bra, men jeg kom
inn i Hip-Hop — miljøet på skolen, det var klimaks for den rebelske perioden min. Vi tagget. Vi
respekterte ikke lærernes avgjørelser. Observanden sier det er patetisk å tenke på at han tøffet seg for
tapere i dag. Observanden legger til at Hip — Hop-miljøet er en fundamentalt antiautoritær og
liberalistisk kultur, med en direkte linje til ranere og mordere. Det er idealisert gangstermentalitet.

Observanden forteller at han ble tatt for tagging ved to anledninger. Den første gangen var i 1994, da
han og to venner tagget på bussentralen på Skøyen. Forholdet ble anmeldt. Han ble tatt også ett år
senere, 16 år gammel, ved en jernbaneundergang ved Storo. Hendelsen var fil-met av et
sikkerhetsselskap, og ble anmeldt. Observanden sier at alvoret gikk opp for ham etter en samtale med
politiet. Han bestemte seg for å slutte med tagging.
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W związku z tym , że zerwał z jego byłym środowiska przez Ris Liceum , byłwrogiem - z dnia na
dzień . I dodaje: Byłem teżklej w załogi hip-hop, i spojrzał na mnie jako zagrożenie . Był
znienawidzony i gorzki , i wziął
na mojej sieci . Musiał opuścić środowisko w niełasce . Na pytanie, jak to się dzieje ,obiekt nie może
dać konkretne przykłady .
Temat dodaje: Nauczysz się cywilizowany w gimnazjum . Jest to okres wrażliwy . Dzieci są średnie i
cyniczny . i cywilizacyjny zaczyna się w szkole średniej. To jest ewolucja .
Temat mówi, że potem postanowił bardziej skupić się na szkole . I dodaje: Gdybym zdecydowała się
na pełne , mam prawie tylko S'Era . Jednakże , ze względu na przynależności społecznej dziesięciu i
epizodzie gdzie grałem nauczycielem w pierś , że wyszedł poza klas . Uważa on, że my- ubezpieczona
że opuścił nauki obowiązkowej z pięciu Mg , i cztery stopnie G .
Temat jest proszony , aby powiedzieć , co uczyni go dopasować , aby otrzymać specjalny
dobre stopnie , gdyby dotyczyły szkoły. Wyjaśnia : To jest dziedziczna
założenia , oczywiście. A co się skupić na , uda ci w.program szkolenia był łatwy i miałem bardzo
dobre wyniki w szkole podstawowej . Miałem jeszcze w stanie być wyjątkowy z lepszego zakładu .
Wiele, wiele s jest tak.
Temat wyszukiwane i przyszedł na Hartvig Nissen po ukończeniu liceum gimnazjum . Mówi : To był
ogromny sukces na Mikołaja społecznej , ale starałem się dogonić Akademickiego . Wziąłem mnie
więcej , spotkałem wielu ludzi, którzy będą budować sieć . Temat nie pamiętam wyniki 1 klasy w
liceum , ale mówi : Poszło dobrze . Ale ludzie bylinieco frywolny , i to było słabe środowisko
akademickie .
Temat mówi , że byłspołecznie dominującą postacią w tym okresie, i jest pewien, że jest on
zapamiętany w bardzo pozytywny sposób z tego okresu . Zdecydował tak na zmianę szkoły i
powiedzieć : Czy nie ma liberalnych nauczycieli z Mikołaja . powrotu dyscyplina , konserwatywni
nauczyciele . Dlatego też rozpoczął w 2. klasy w
Oslo Handel ,kształcenie ogólne gałęzi . I dodaje: Szkoła jest mersivili oparte .
Eksperci pytają, dlaczego używa słów takich jak sieci , rozwoju i cywilizacji , gdy mówi o własnej
szkole . Mówi : To jestwynik badań psychologicznych . Uważa on, że rozpoczął studia z literatury
psychologicznej na początku 20 - lat .
Poprosił , aby porozmawiać o swojej dalszej edukacji , mówi : To było , jak oczekiwano. Hardt i było
to już . Postanowił skupić się na przyjaciół Claus . Temat powiedział, że byłczołową postacią w Oslo
Haendla . Miał jednak kilka nowych przyjaciół , w tym - który mówi, od tego czasu jego najlepszym
przyjacielem . I dodaje , śmiejąc się : co najmniej do 22 Lipca , a następnie .
Temat mówi, że ciężko pracował na nauce . Uważa on, że wziął cały program nauczania dla innej
klasy sześciu miesięcy i był znudzony , kiedy zaczął na 3. klasa . Opuścił szkołę w grudniu 1998 roku
. Wcześniejszkoła ogłosiła , że musiał ciągnąć w tłumie . Eksperci zapytać, co on teraz myśli, że nie
ukończył szkoły średniej . Mówi : To byłambitny decyzja . Postanowił , że nigdy nie będzie miała
żadnego menedżera , chciałbym być bogaty i założyć własną firmę .
Temat nie później zakończono żadnej formalnej edukacji .
O jego doświadczenie w pracy mówi , że jest na początku liceum rozpoczęła się w Acta Dialog
Marketing. Jego zadaniem było zarezerwować spotkania dla ludzi z bogactwa powyżej pewnej
wielkości . Kupili wykazy liczby ludzi , którzy mieli więcej niż 500.000 w aktywach .
Dostał pracę , 17 lat , przez dziewczynę poznał na Daisy . Dostała mi się na spotkanie z ojcem , i jego
ojciec zaaranżował spotkanie z ACTA. Zarządzania , które ocenia swoje zdolności retoryczne . Mam

dużo lepsze wyniki niż siedem lat starszych uczniów . Fotografowana osoba się uśmiechnie . Szybko
stał sięprzedstawicielem w ACTA. To może być zweryfikowana. Był wyjątkowo dobry i powinien
dostać miliony biznesu.
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Temat mówi , że pracował około roku, w Acta Dialog Marketing. Mówi, że dlatego, że chciał rzucić
nowe wyzwania , i nauczył się wszystko, co mógł læreder . Zaczął jako pracownika zatrudnionego w
niepełnym wymiarze czasu pracy w bezpośrednim Response Center ( DRS ) w
środek innej siłowni . Tam pracował z obsługi klienta i wsparcia. Przykłady zadań występował w DRS
, wspomina rozmowy do osób na liście , w związku ze sprzedażą Mc Muzyka CD i Riverton Book
Club .
Jesienią 1998 roku, gdy był jeszczestudentem w Oslo Haendla miał również podlegać dodatkowej
pracy w Telia . Równolegle do tego , że założył własną firmę ,
Rzucił szkołę i mówi : Pracowałem back-office , home . Koncepcja była genialna . Podczas gdy
pracowałem dla Telia i dobrze traktowane , miałem dostęp na bazie obcokrajowców w Norwegii . To
było- priorytetowe - klienci , najcięższe użytkowników . Skopiowane całej bazy danych , a więc
powinniśmy zadzwonić do klientów i oferują tańsze opłaty.
Temat mówi, żefirma miała tysiące klientów , ale nie było konfliktu między
ja i partner był niekompetentny . Jesteśmy zawiedzeni po roku ,
" break-even " . To byłaporażka. Temat nie udało się wyjaśnić, co dokładnie siępomysł na biznes nie
jest utrzymywany , ale powiedział : wiele się nauczyłem . Poprosił , aby powiedzieć , co mówi : Nie
zaczynajfirma wiedziała . I nie bez doświadczenia w sprzedaży , psychologii i doświadczenia
administracyjnego .
Temat został zapytany, jak nabył majątek firmy . Potrzebne minimalne pieniądze , powiedział.
Mieliśmy biuro w piwnicy w domu . I dodaje: Miałem 100000 Up Party w 1996 roku , po småjobbing
i twarde oszczędności . Został po giełdzie , ponieważ byłem 15 i analizowane firmy IT , kiedy miałem
17 lat . Postawili wszystko na temat opcji na akcje w spółce , ale to byłstołek , gdy w 1996 roku, a ja
straciłem wszystko w miesiąc i 10 dni .
Eksperci pytają , jak to było zapierwszym młody chłopiec traci tak dużo pieniędzy , a potem musiał
oddać nowo powstałej firmy . Temat mówi : Większość ludzi twierdzi, że sukces musi przejść przez
kilka rund nieudanych projektów , tak aby był pozytywny w długim okresie . Wpadłem na jeszcze trzeba było budować kapitał zakładowy ponownie. kiedy
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ma na celu osiągnięcie celu walić Ci głowę o ścianę , aż do ściany lub głowicy kruszarki. Musi
cierpieć , gdy ambitni mål.Observanden dodać sobie : Jeśli wiesz, wielkie procesy SUP podejmowania
finansowych w wizjonerskim kierunku , widzi takie rzeczy jak badania i procesów utwardzania. I
został wyleczony i wyważony , i dał dobrą podstawę do byciabardzo dobrym liderem . I dowiedziałem
się, że miałem małą wiedzę z zakresu biznesu, psychologii , i musiał zacząć czytać .
Temat mówi, że wiek 19 w DRS ponownie. On mówi : ja wyprzedza . Obok pracy zaczął studiować .
Studiował różne tematy , i kupił książki online w Amazon.com . Mówi : W dwóch lub trzech lat
zastanawiałem się sformalizować i akredytacji kształcenia . Istnieje tylko egzamin w norweskiej
historii i wiedzy o społeczeństwie , niezbędnych do uzyskania matury po odwróciła 20 . Ale niech
wiszą w powietrzu , a więc postanowiłem w końcu do ordine pierścieniem templariuszy zamiast .
Temat mówi, że akredytowało łącznie 96 000 godzin studiów , a ja pracowałem i napisane obok.
Pracował bardzo ciężko .
O obowiązek w wojsku , mówi , że on pierwszy otrzymał
więc podczas gdy on prowadził firmę w 1998 i 1999 roku . W tym czasie,
jego matka ciężko chora , a on spędził Opieka na podstawie wniosku o odroczenie jej . Po kilku latach
korespondencji , był w 2003 roku w końcu ostatecznie zwolniona . Mówi biura Ang z perspektywy
czasu . To dałoby dobrą znajomość wojny . Wolałby go . Być możeświat może być zmieniona , a
następnie .

O związkach i chłopaków mówi , że miał kilka dziewczyn dziewczyny od 16 roku życia . Nic
szczególnie relacje długoterminowe, maksymalnie przez sześć miesięcy. Było kilka dziewcząt na
Tåsen , w tej okolicy Overberg . Temat potem zaczyna mówić o innych, dla swoich kluczowych osób
w tym środowisku . Eksperci poprosić go ponownie, aby opowiedzieć o
ich koleżanki , aprzedmiotem mówi , to nazwa . I spotykałem i
Nie pamiętam szczegółów , ale poznali i - to był pochodzący z
im zbyt . Temat wierzy wziął co najmniej jedną z nich do domu , aby odwiedzić mamę , a
zadebiutował w tym perioden.Han seksualnie zaprzecza by kiedykolwiek miał doświadczenia
seksualne z chłopców lub mężczyzn . On mówi, że ostatnie dziesięć lat nie było możliwe warunki , z
powodu święceń templariuszy . I nie były aktywne seksualnie po 22 roku życia . Patrząc na ciało jako
świątynię, a zamiast tego skupić się na długotrwałych związków.
Rozmowa się skończyła, i przyjmuje się, że po tym jak jego zatrudnienia
zakończone są poddawane przyszłość .
Aktualny stan 12.08.11 zarówno przez ekspertów
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Używa rozmowy techniczne, avemosjonalisert
i małe języki dynamiczne , jak on opisuje swoje wychowanie w dzieciństwie w zakresie sieci, sojuszy
, pozycji społecznej , cywilizacji i rozwoju .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Breivik określa siebie poprzez dorastania z bardzo dobrych władz kommunikasjonsfer , jako sukces
społeczny walki , menedżera , społecznie dominującą postacią , z wyjątkowych umiejętności w
dodatkowej pracy , jakie miał obok liceum. Zjawiska uznaje się za wyrażone gigantyczne urojenia .
Temat używa rozmowie niektóre słowa w niezwykły sposób , jak mówi o akredytacji edukacji,
młodzieży , jak cywilizacyjnym i rzucić szkołę jakoambitny beslutning.Observanden opuścić
kilkakrotnie tematu i muszą być zwrócone przez
pytania . Zjawisko to jest łatwo zrozumiałe , jak i zaburzenia formalne stowarzyszenie
zaburzenia myślenia w odniesieniu perseweracją . Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas
rozmowy .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu
beznadzieja i myśli o śmierci . Zaprzecza doświadczył smutku ,
gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . Nie ma więc dowody
na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów , albo w stosunku do
werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma pończochy
punktów za podwyższonym nastroju .
Temat zaprzecza myśli samobójcze lub plany .
Temat pojawił się bez obiektywnych oznak halucynacje słuchowe . Nie zbadano, czy zaburzenia
czucia . Występowanie Hallucinosis niech się odpowiednio nie może być uznany za jakiekolwiek
jakości.

5.3 TRZECI ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 23.08.11
Temat spotkania ekspertów, a ostatnio, w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu.Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów. Jako pierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat, i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy.Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo.
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Temat pozdrawiam eksperta , a zaczyna od stwierdzenia : Przeczytałem podstaw psychoanalizy .
Pracowałem przyprawione, i napisał wszystko w kompendium . Zastanawia się, czysprawa - literat
przeczytać jego kompendium , i mówi teraz zacząć dobrze , aby uzyskać podstawę mojej
psychoanalizy ? Eksperci wyjaśniają, że naszym zadaniem jest odpowiedzieć na mandat sądu, i że
prawdopodobnie nie jest to równoznaczne z psychoanalizy , albo w formie lub treści .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
O jego zaangażowanie w pracy politycznej mówi, że wstąpiłdo przodu kroki Imprezowe młodzieży (
FPU ), gdy miał 16 lat . Wyjaśnia : byłem w złym środowisku przed nim , Hip - Hop , i koncerty Blitz
. Był blisko norweskiego - pakistański gangstermil -skiego . Byłem "fajne ziemniaka " . I na czczo , i
świadkiem wielu A i B i działalności gangu . Hip - Hop , Blitz , gangów i gangsterów , tozupa, w
pewnym sensie.
Temat mówi, że to, co przeżył była niska intensywność dżihad . To było pakistańskich gangów ,
którzy wzięli metrem do Vestkanten , okradziony , zgwałcone , okaleczone i wrócił do muzułmańskich
enklawach na wschód od miasta . Furuset i Holmlia i rzeczy .
Eksperci zapytać, co byłoprzedmiotem tego . On odpowiada : nigdy nie byłczęścią tego , ale słyszałem
o nim . A potem było dwa razy , kiedy to było " Muzułmanie przeciw muzułmanom ", ale to nie był
aktywny na mojej strony. Był powrót Tåsen środowiska i przyszedł muzułmanie z powrotem do
swoich dziedzinach . To było anarchojihadists .
Eksperci zwrócić przedmiot , aby wyjaśnić swoje koncepcje . Temat wyjaśnia : To z Al -Kaidą ,
gangster , gdzie anarchomarxists środowisk , które są buntownicze , z których niektóre służyć ludziom
. Case- literat nie rozumieją pojęcia coraz bardziej . Temat wyjaśnia : anarcho - jest krótki anarchistów
- KISME , może być anarchomarxists , anarchojihadists anarchiści żona wymienia nacjonalizacji.
Temat mówi, że ma same słowa , bo brakowało .
Temat to daje bardzo szczegółowe wyjaśnienie, w jaki usłyszał 15 - arsalderen , a częściowo był na
skraju środowisk , w których te grupy walczą , gwałt ,
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zagrożone i wykonane wzajemnych porozumień . Podkreśla , że osobiście nigdy nie miałem kontaktu
z A- i B - gang , ale sławnych ludzi przez jego przyjaciela, który mógłby
zmobilizować tam przyjaciół .
Temat mówi , że to podwaliny dla jego interesów politycznych , bo widział niskiej intensywności
dżihad uważnie i zobaczył , jak to konieczne Vigilante dał demonizować jako nazistów . System
byłsprzeciw . Zajęło pragmatyczne podejście .
Temat mówi wszystko zintensyfikowane po przerwie ze ja interpretować jako
chciał mnie do konwersji . On åktet dla całej Norwegii. mieliśmy
zbudowaliśmy sieć kontaktów , i zaczął mnie oczerniać i nie palić
Mosty skontaktować się z moim netto.
Eksperci zapytać, co konkretnie stało się w przerwie między nim aprzedmiotem mówi : Kłamał . I
powiedział do dziewczyny , że nie powiedziała, że jest brzydka . to
stał konfrontacyjny i zagrożonych przemocą .
Temat mówi , że to doprowadziło go do zrozumienia wartości norweskich . Wstąpił do FPU i
przeczytać o ideologii partii. I dodaje: Czy naprawdę w OWP . Dopókirząd wysyła pen- ger do OWP
może uzasadniać oznaczyć Oslo tramwaje .
Temat mówi, że stopniowo coraz bardziej aktywne w FPU , a 19 lat dostał nestformannposi FPU nych w Oslo - Zachód. Mówi z uśmiechem, który szybko stał się znany , a on jest pewien, że wszyscy
go nie pamięta z tego okresu .
O swoich zobowiązań w pracy od 1999 r. , mówi , że jego nowy kapitał pozyskany przez jego drugi

zaangażowania w służbę bezpośredniej reakcji ( DRS) .
Mniej więcej równolegle do tego , że poznał w wieku 15 lat i
genialny biznesmen . Stał sięswego rodzaju mentorem . Otrzymał pomoc w biznes planie .
I dodaje: I wtedy spotkał się z córką marksisty
w tym czasie. Była kapitalistyczny . Temat postanowił zbudować odkrytym pokładzie - Series w Oslo
.
Zaczął teraz Media Group , a pracownikom znajomy , znajomych praktykowane kapitalizacji .
Stworzyli bazy danych możliwe
inwestorzy , wyjaśnia. Uznał on wiele spotkań z potencjalnymi inwestorami , ale nie byli w stanie
pozyskać kapitał .
To właśnie w tej części rozmowy trudnej śledzenie obiektu w jego rozumowaniu , ale wydaje się, że
prowadził firmę przez około rok , aż skontaktował grupy mediów i Max , firmy kupi spółka leasingu
podmiotu udało . Mówi : W końcu kupił rodzaju odszkodowania , otrzymał 150.000 i 50.000 ,
pozostało między 100000 i 300000 na początku 2000 roku . Mówi, że przenosi swoją firmę Max
Mediów
W następnych latach , mówi , że stał się bardziej aktywny w FPU , i żyli oszczędności z Media Group
. Powiedział, że rygorystyczny system nauki i czytaj universitetspensu przedział dla wszystkich
studiów MBA w okresie od 1999 do 2000 roku. Znani ludzie , którzy chodzili lub miały rozpocząć się
na dwu- , a potem dostałem list od nich czytania . Były angielski książki .
Temat wierzy, że zapoznał się z programu nauczania o tytuł " Bachelor of małych firm i Zarządzania
", choć pominięto kilka przedmiotów z programu pożyczył . Czytał ekonomii, finansów, psychologii
biznesu , zarządzania , sprzedaży i strategii marketingowych .
Jesienią 2000 r. ,z zastrzeżeniem z powrotem do pracy DRS , mówiąc, że był szefem działu działu
biznesowego . On również aktywnie pracował w Departamencie Frogner Partia Postępu .
Wiosną 2001 roku użył kapitału zapisanego i rozpoczął nową firmę , tym razem ze złego kelboard ,
gdzie planowano, żebezrobotny absolwent będzie jeździć po mieście z billboardów dołączonych do
roweru . Temat szacuje, że spędził sześć miesięcy na to i wykonany prototyp w swojej piwnicy .
Należy stałe
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pokładzie ( Duża reklama plakat, że zag 's Note ( z przyczepą , który dołączony do szkoły rowerem . .
Temat otrzymał kontrakt z Platekompaniet , ale nie udało się zbudować ustrojstwo tyle solidny . Po
prostu jeden dzień pracy na rowerze zakończył sięplakat wiał nad i uderzył damę . Firma została
zamknięta , i to pod warunkiem, nie ma dochodów.
W lecie 2001 roku , z zastrzeżeniem członek zarządu Progress Party Frogner . Zdecydował się
kontynuować karierę przez Progress. Został wybrany do dwóch desek, Rady Nadzorczej dla
największych żyjących w domach opieki oraz zastępcy członka Zarządu w Uranienborg szkoły .
Spotkał się na spotkaniu z domu opieki , ale nie w szkole . Jednak poznał wszystkie imprezy
organizowane przez partię , oba szkolenia i spotkania .
Temat mówi, że spędził wiele energii na sojuszach budowlanych , a nie tam bardzo dobre wrażenie .
Poznał wielu. Sprzedawcy tacy jak ja mają tendencję robić wyjątkowo dobrze , dodaje. Eksperci
zapytać , w jaki sposób zostały wykonane to wyjątkowo dobrze . To byłaspołeczna , mówi . To dzięki
socjalizacji . Ja nigdy niestety okazało moje kompetencje , ale zauważyłem, że było wyjątkowo dobre
rozmowy .
Eksperci pytają, jakprzedmiot zauważyłem , że zrobił tak dobre wrażenie . Przestrzeganie - uśmiechy ,
i mówi :człowiek może powiedzieć pięć słów , i mówi mi 2000 słów. Wtedy zrozumiałem . Ambitny
młody człowiek , to oni charakteryzują mnie .
Jesienią 2001 roku, mówi , że wciąż pracował w bezpośrednim odpowiedzią , w dziale o nazwie SMT
. Jest on odpowiedzialny za dział Bankia Banku . Mówi, że cały czas wiedział, w firmie i jej rodziców
,
pewnie by powiedział o nim , że generowane dużo pieniędzy . Stał jeszcze zarejestrowany w jednym
jednoosobowych , ale to był nieaktywny przez wyrzucona projektu pokładzie rowerów.

Temat mówi ten spadek był nominowany na stanowisko w radzie miasta . Pytany o proces
prowadzący do tego , mówi, że został przeprowadzony przez
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Komitet Nominacji . Temat mówi : Miałem poparcie niektórych, ale Goran Kalmyr na boisku . Byłem
bardziej popularna od niego , ale skończyło się na 20 miejsca , myślę , lub 23 , i tylkogóry dwa na
liście w wyborach samorządowych . To byłanominacja do wyborów w 2003.Etter temat ten nie był
pewien , czy będzie kontynuował karierę polityczną . Tematy był między ested w kwestiach
wojskowych , imigracji i kultury , nie było tak widoczne w polityce kommunepolitik . I wygląda lepiej
w grupie parlamentarnej , mówi i dodaje : Ale musiałem Akkra -di-tert edukację przed każdym
nominacji do Parlamentu . Naciśnij wymaga .
Eksperci zapytać, czy chce wylądować wyżej w partyjnej . Większość polityki dąży do rządu lub
zostać premierem mówi . Powiedział , że mam oczywiście . Miał Wyjeżdżam w parlamencie,
ewentualnie w rządzie . Jeśli ciężko pracował , na pewno się do rady następnym razem . Ale polityka
to tylko boczne questy . Chciałem zobaczyć, jak szybko można się wspinać. Problem był zerowy .
Temat mówi, że w tym czasie doszedł do wniosku , że Europa miała być uratowany od muzułmańskiej
przejęcia . Zaczął czytać dużo literatury ideologicznej .
Wiosną 2002 roku weszła zaangażowanie danej osoby w toku . Usprawiedliwia to, mówiąc, że stracił
zaufanie do procesu demokratycznego. W momencie wiedziałem tak wielu członków Parlamentu , że
zdałem sobie sprawę , żePartia Postępu nigdy nie będzie w stanie zamówić Aandra Norwegii . Strona
jest edytowane , a to byłoby niemożliwe, aby zostać premierem w procesie demokratycznym ,
powiedział.
Nieoficjalnie można powiedzieć, że istnieją dwa powody , powiedział. A. Aby dostać się na miejsce ,
ale musi być nauczony . Dwa . Tajne manifestacje mogą się rozwijać. Uśpione nasiona lub komórki .
Dla mnie to byłopostępujące nagromadzenie motywacji . spadek
była inwazja NATO Serbii w kwietniu 1999 roku . Norwegowie wiedzą jest historia
zniekształcony. Było 5000 bojownicy dżihadu , którzy ubite chrześcijan . Media były zdominowane
przez
marksiści , i to nie było to podkreślane . Myślałam , że następnym razem , NATO będzie nas
bombardować , gdy będziemy deportować muzułmanów . Myślę, że to będzie coś podobnego w
Norwegii i Oslo.Etter że był z polityką partyjną zaczął dyskutować o polityce w internecie . Poznałem
ludzi online , on mówi , i połączone w sieć. I dodaje: Byłem bardzo ambitny w czasie , i będzie miał
nadrzędne znaczenie . Tak1st Maj 2002 Byłemnorweski delegat w Londynie, w inauguracyjnym
spotkaniu w templariuszy . Temat dodaje, że to jestogólnoeuropejską organizacją macierzystą . Mówi :
postanowiłem uratować Europę 23 lat . To się dzieje w dół ścieżki , które nie mogą być łatwo
odwrócić.
Temat wyjaśnia, że po raz pierwszy uważa sięorganizacją finansowania nor - Gian Liga Obrony .
Zrobiłem mln przed byłem 24 lat, mówi , i 6,000,000 , aż byłem 26 Chciałem dać coś do moich ludzi .
Zdecydowałem się poświęcić swoje życie do Norwegii i Europy .
O jego zaangażowanie w organizację Templariusze mówi, że odkrył go w kwietniu 2002 roku . Mówi
:Termin lub nazwa nie została wykorzystana , a następnie . Nie mogę powiedzieć wiele na ten temat .
Zapytał , co mógłby powiedzieć ,przedmiotem mówi : Znałem osób za pośrednictwem Internetu . To
było dwa do trzech tygodni przed spotkaniem w Londynie. Grzywa dotować , sama podróż . Okaże się
za Serba w Liberii . Oddałbym głos proxy przez niego. Temat jest uśmiechnięta i śmieje się głośno .
To było bardzo szczególne okoliczności. Byłem trzy ukeri Liberia . Podróż była chybatest dla mnie
fizycznie i psychicznie .
Temat wyjaśnia, że udał się do Londynu i uczestniczyli wrytuał podobny do 1 stopnia rytuały
Freemason w domu.
Temat jest proszony ekspertów on również udział w innych spotkaniach w całej organizacji .
Odnotowano dwa inne spotkania , mówi, przed i po Liberii . Wybrałbym rewolucyjną drogę .
Poproszono mnie . Dlatego poszedłem . Musieliby delegatów z wielu krajów , jak to możliwe , i został
wybrany do badań w debacie , dyskusji i innych badań . Więcej nie mogę powiedzieć , dodaje.
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logia . Masz szkolenia teoretycznie Serbem tam. To była teoretyczna , nie fizyczny , rewolucyjna
nauka . Przygotowałem spotkanie w Londynie .
Rozmowa zakończyła się porozumieniem , aby kontynuować ten temat później .
Stan zarówno przez ekspertów, 23.08.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa sum i wartości liczbowe w
większym stopniu, niż jest to powszechne w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat wierzy wiedzieć, co on mówi do ludzi , o tym myśleć, w co wierzy , aby wiedzieć, jak dawni
towarzysze z Postępu by scharakteryzować go teraz . Zjawisko to jest uważane za psychotyczne
założył .
Temat jest przekonany , że był blisko od wielu , znanych i spornego i / lub karnego ponownie ger w
Oslo w wieku dojrzewania . Wspomina zarówno hip - hop - środowisko , A- i B- gang , Blitzmil -nia i
środowiska Tåsen . Poproszony o podanie przykładów , że jest niejasne , aleuogólnienie szybko, że to,
co przeżył była niska intensywność dżihad .
Podobnie , uważa on, żeprzykład, który rzekomo jego dawny przyjaciel
błędnie miał powiedzieć dziewczynie , że Breivik uważa , że była brzydka , dał mu do zrozumienia
wartości norweskich . Temat jest oceniany przez to dostarczenie osobiste , prywatne i trywialne
sprawy zasadnicze znaczenie polityczne .
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Przedmiotem przeglądu norweskiej populacji jako moich ludzi . On myśli, że jest w 1999 r. Przez rok
tylko czytanie całego nauczania studiować ekonomię obywatelskiego i naprawiona deteksepsjonelt w
toku Spar milczy . Zjawiska są traktowane jako wyrażenia
imponujące urojenia .
Temat został skonstruowany słowa anarchomarxists , anarchojihadists i list anarchiści żona
nacjonalizacji , ponieważ wierzy, warunki brakujących w języku . Zjawisko to uważa się za
neologizmy .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy umiarkowanym
zaburzeniem stowarzyszenia i formalne zaburzenia myślenia w kategoriach produkcji perseweracja .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Temat w trakcie rozmowy wyraził myśli , że postępy są edytowane i historię inwazji Serbii
zniekształcone przez media . Zjawiska są uważane za paranoidalne urojenia .
Przedmiotem rozmowy jest podobno spotkał się w Liberii i Londynie w 2002 roku i został poproszony
, aby przyjść na spotkania jako delegat z Norwegii . On wydaje tambourem i tajne lighetsfull kiedy
poprosił , by opisać spotkania . To samo dotyczy , gdy poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób
przekazywane do innych uczestników spotkania w góry . Zjawiska są uważane za ewentualne
selvhenføring lub halucynacje słuchowe .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, hapløshetsfø własnej
wartości, czy myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie myśli lub szczep głos . On
wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak impulskon kontroli , zarówno w odniesieniu do słownego

lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma dowodów punk -lami obietnicy
stemningsleie.Observanden zaprzecza myśli samobójcze lub plany .

5.4 CZWARTA połączenie z obydwoma eksperci 25.08.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w pokoju stojącej w więzieniu Ila i instytucji aresztu . Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
Temat zaczął rozmowę , mówiąc , że chce wyjaśnić radykalizacji lepiej . Myślał z tematów , które
były poruszane przez ostatniego połączenia , i chciał , aby rozwinąć się na nich. Pierwotnie umowa ,
żerozmowa będzie wyglądać na temat dalej, prak - cal życia , ale Breivik powiedział , że musi
tłumaczyć się o innych tematach . Zostało to osiągnięte.
Temat był w tej rozmowie bardzo podekscytowany , gadatliwy i uśmiechnięty . Miał znacznie
skonstruowany tak , że eksperci do zrozumienia , w jaki sposób różne tematy wzajemnie sklejone .
Wyjaśnił :
Na Ryż gimnazjum byłoofiarą znęcania się , kiedyś moja społeczna
Kapitał go chronić . I w obliczu mobberoe , zagroził im , że działał zgodnie z moim sumieniem ,
wtedy jak i teraz .
Podstawą działania jest to, że jestemwięźniem sumienia , nie mogę usiąść i zobaczyć, że tracimy nasz
kraj . Moi ludzie i ich cywilizacja zginie , i nie mogę oglądać . My , a ja , są napędzane przez sumienia
i miłości , nie przez ekspertów hat.De prośbą o opracowanie koncepcji działania . Temat mówi, że
wykorzystuje koncepcję wydarzeń z wybuchowych dzielnicy rządowej i strzelanie na Utøya 22.07.11 .
To było jak robić , kiedy moja moc była znana od 9 klasa . Krok powyżej,
próbować upokorzyć nas , ale do parzenia walka , a ja byłem w centrum, i walczył dla naszych kroków
. Byłem na tyle długo w ringu jak w kohorcie dostał szacunku dla mnie i mojej mocy .
Eksperci zwrócić przedmiot , aby wyjaśnić , w jaki sposób inni mogą poczuć jego moc to . Musiałem
wziąć odpowiedzialność , mówi . To wystarczyło,wartość sieci , że największe znaczenie , i tak
miałem zaznaczone dominacji wobec klasy kroku nad . Jest w szkole średniej nauka kodeksy
honorowe , " nie złość się jeszcze ! "
Innym czynnikiem, z zastrzeżeniem zdania, przyczyniły się do radykalizacji jest to, że on jestfacetem,
który zabrał rzeczy , oraz z szerokiej wiedzy w zakresie komunikacji . I mogę uczyć się od minimów
fizycznych i psychicznych . Jest to warunek konieczny , aby byćdobrym liderem , powiedział.
Trzeci czynnikpodlega uważa przyczyniły się do jego radykalizacji , że był zaangażowany w Alte
starć , a także o 18 przyjaciół i przyjaciół przyjaciół , którzy torturowanych i zgwałconych przez
muzułmanów w Oslo . Mówi : Poglądy na temat politycznego islamu zmienił w wyniku spotkań z
kulturą islamu. On prostuje się i mówi : Być może to było aż 60 przypadków, w których ja i znajomi
byli ofiarami islamu w Norwegii . I dodaje: miejski moja krzywa poszła w górę.
Temat mówi , że w okresie , ponieważ był 22 lat studiuje nauki polityczne w Internecie. To nauczyło
mnie o zagrożeniu demograficznym , powiedział. To jestwojna pomiędzy chrześcijanami i
muzułmanami , a islam stara się przejąć .
On również uważa, że byłwspanialszy wcześnie i ma doświadczeniezłe traktowanie świerk - Derm
uzyskać marksistami w Norge.Videre rozwinął jeden z AKT dla marksistowskiej awarii systemu , jak
w szkole norweskiej . Powiedział, brak moralności i anarchii seksualnej , a także przyczynił się do
własnej radykalizacji . Jakoprzykład tego są
Byłobezpośrednim wynikiem
marksistą , rewolucja seksualna .
I dodaje: w Skandynawii, Anglii i Niemczech , kobiety mają wielu partnerów seksualnych. Wszystkie
kobiety to dziwki . Chcę Aandra Europie . Zbliżające się wdrożenie standardów dotyczących
moralności seksualnej islamu .
Kolejnym czynnikiemTemat wierzył przyczyniły się do radykalizacji nazywa matriarchatu . Mam
åktet feminizm w 2002 r. , mówi. Prowadzi to do dysfunksjonefie rodziny i zniszczenie rodziny

nuklearnej . Marksistowska rewolucja jest winien. Wychowałem się z dwóch kobiet, dodaje, i rzecz
bardzo feministycznej rodziny .
Społeczeństwo urządzenie ipostawa antielitistiske radykalizacji mnie też, jak mówi . Jestem wskavidualist . Razem doprowadziło to do mnie 1. maja 2002 postanowił wstąpić na drogę rewolucji .
Wtedy zrozumiał , że media by zapobiec przejęciu władzy przez Partię Postępowego , i dałem się
demokracji .
O swojej obecnej roliprzedmiotem mówi : Jestemliderem przez Compendium
moje. To będzieideologiczna Wikipedia . Składa się ono z , jednego bloku historycznym
Blok ideologiczny iczęść wojskowych . Dodatkowo osobiste obrazy tam . Temat mówi, że to jestobraz
z niego rankiem i siostra w tylnej części kompendium . Świeci sukcesy w obszarze społeczno gospodarczym , dodaje.
Eksperci zapytać, czy on jestdobry lider teraz . Jestemliderem, który jest światłem . Z naszych
francuskich braci , jestbariera językowa , ale pracowałem z brytyjskich nacjonalistów i dlatego
kompendium w języku angielskim . Utoya i jego ministerstwa działał tylko do wydawania com Pendia , by dotrzeć do 350 000 bojowników
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nacjonaliści są publiczne . Pomoże to Brytyjczyków do zdobycia władzy w Storbritannia.Obser
wodnego mówi : Jestliderem pod względem jestideologiem . Historia pokaże, czy mam być uznane .
Głównym celem jest upowszechnianie literatury rewolucyjnej . i każdy, kto opublikował teorię, a
następnie przywódców .
Eksperci zapytać, czy kierownictwo podmiotu rozpoczął jeszcze przed 22.07.11 . Temat mówi : nie
konwencjonalny przywództwo , z wyjątkiem dwóch innych komórek . Dodaliśmy do specyfikacjami
ell o , strukturze organizacyjnej .
Eksperci mają trudności , aby zrozumieć, copodlega wierzy , i prosi o wyjaśnienia . Porytuał będzie
Ridder Chief Justice , " Człowiek z prawem ", powiedział . Jestwykonana koncepcja . Nie może wziąć
kredyt na wszystko , ale zrobiłem sam. Dowódca , jestczłowiek, który nosi operacji na własnych
barkach . Trzeba mieć kwalifikacje zawodowe .
O Templariusze mówi, że torozkaz wojskowy , które finansuje operacje , planowania i prowadzenia .
On powiedział , żeorganizacja została utworzona na spotkaniu święceń gdzie uczestniczy w Londynie
w 2002 roku . Byliśmy tam 12 osób , jak mówi, na całym świecie . Podstawą rekrutacji organizacji , a
to odbywa się za pośrednictwem Internetu .
Temat mówi, żeinauguracyjne spotkanie odbyło się w Londynie , a on przyjechał jako proxy do niego
z libe - ria . Spotkałem 03:57 sztuk w Londynie . Rytuał był bardzo rozczarowujące , ale to
byłowłaściwe święcenia , a delegaci z innych krajów , choć miałem tylko dostęp do trzech innych
osób . On to, że dania z czterech osób, które razem stworzyli strategię . Wszystko wydarzyło się w
ciągu dnia , a on obiecał zmienić Europę .
Osoba uśmiecha się: Od teraz, wszystko to ma dostęp do kompendium , powiedział. Jeśli czytać od
pierwszego słowa do końca, ten będzie radykalizacji . Kompendium jest zarównonarzędziem iaplikacji
. Wszystkozwykle trudny proces rekrutacji wymienić. Jest to o wiele bardziej efektywne ,
ponieważkompendium jest skonstruowany tak, że automatycznie radykalizacji .
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Når jeg gikk fra møtet visste jeg at jeg kanskje måtte ta liv, sier han. På forhånd var jeg blitt overbevist
om at Norge måtte styrtes med vold, alle endringers mor. Hvis vi ikke redder den Europeiske
sivilisasjonen vil den styrte og oppløses. Jeg måtte bidra til å redde landet.Bedt om å fortelle hva som
vil skje dersom han ikke hadde grepet inn, sier observanden: Vi ville mistet enklave etter enklave. Alle
i Oslo Vest måtte ha flyttet først til Bærum, så nedover i Vestfold. Så ville det blitt vold og drap av
alle, og de kristne vil bli utryddet.

Observanden sier han fikk 60 sider med skriftlig dokumentasjon på ordineringsmøtet i London. Resten
av kompendiet er min tolkning av det jeg har lært, og vært igjennom. Og så kan man være kommandør
ved å ha andre under seg på andre måter, for eksempel gi gravsteder til mar-tyrene. Logistikk er viktig.
Vi må ordne med praktiske ting rundt falne martyrer.
Observanden blir spurt hvordan han ser på utviklingen av ideologien han presenterer i sitt
kompendium etter 22.07.11. Han sier: Vi skal ikke henrette sivile brødre, men mange sivile vil
omkomme likevel. Hensikten er maktovertagelse, men det må skje i samrad med poli-tiet.
Observanden forteller at en sivil er en som ikke er en politisk aktivist. Politiske aktivister anser han
som legitime mål.
Observanden sier han er usikker på hvordan operasjonen blir vurdert av meningsfeller. Det vil skje
feil, sier han, i valg av tid, sted og mål for operasjonene våre. på bakgrunn av det vil det kunne komme
kortsiktige, ideologiske katastrofer.
I vår organisasjon kan en person bli en enmannshær. Jeg er en egen, uavhengig, organisato-risk
celleenhet. Enmannsceller samarbeider ikke med andre celler. Det unike med oss er at vi fokuserer kun
på encelle — operatører.
De sakkyndige spør hvordan hans celle ble aktivert.

Observanden svarer:

Kommandøren i England sa: “Jeg vil at du skal aktivere nå”. De sakkyndige spør når
Rettspsykiatrisk erklæring Breivik, Anders Behring f. Side 116 av 243og hvordan denne
beskjeden ble gitt til ham. Observanden smiler, og sier: Jeg har allerede fortalt for mye.
Observanden sier at han vil forklare mer om ordineringsprosessen. Man oppgir et liv i frihet for et liv i
lidelse, sier han. Jeg sverget ed på at jeg skulle vie mitt liv til kampen. Først tenkte jeg å bli en
finansier, og vi oppfordrer til at hver person velger hvordan kampen skal føres. Det er ingen støtte,
verken oppover eller sideveis. Ønsker ikke å involvere andre.
De sakkyndige spør hvordan observanden fikk sin ordre om å aktivere sin celle. Observanden svarer:
Jeg kunne jo prøvd å skjule at jeg fikk en ordre, sier han. Men det er ren pragmatisme å fortelle.
De sakkyndige spør hvem observanden mener når han bruker pronomenet Vi. Det er de 120 millioner
sympatisører i Europa, sier han. 15 % av befolkningen. Noen ganger brukes det om hele Knights
Templar, eller jeg viser til de tre i Norge.
De sakkyndige spør om observanden noen gang har brukt tankeoverføring eller telepati til
kommunikasjon med sine meningsfeller. Observanden ler. Det eksisterer ikke, sier han. Vi bruker
teknologi. Vi kommuniserer med teknologi som gjør det mulig å maskere IP-adressene. Det finnes slik
teknologi i USA. Det kan ikke spores.
De sakkyndige spør om observanden noen gang har hørt stemmer. Observanden ler høyt, og benekter
dette. Men kodene i kompendiet er funnet, har jeg hørt, sier han. Den krypteringen er konvensjonell.
Det er derfor bare en begrenset kommunikasjonsmetode. Men må ha et skjema og et korresponderende
kodeskjema. Så kodene er lette å knekke, og brukes lite av oss.
De sakkyndige spør igjen om observanden kan fortelle hvordan hans egen encelleorganisasjon ble
aktivert. Observanden sier: Vel, jeg må si at det kan ha skjedd ved at jeg aktiverte meg selv, for
eksempel ett minutt før, eller det kan ikke utelukkes at en fra utlandet aktiverte meg for eksempel tre
måneder før. Observanden smiler lurt. Det kan dere ikke få vite, legger han til.
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O organizacji Templariusze w Norwegii mówi, że składa się ona z trzech na - synów . Mamy strategię
gotowy do władzy , mówi i śmieje się . Patrzę na etapie jestem teraz w części trzeciej , apraca nie jest
na mnie . Bracia produktu przejęcia władzy przez 15 lat, a więc możemy zaplanować przewrotów i
eksperci maktovertagelse.De zapytać, co zakwalifikowała temat władzy w Norwegii . Mówi : To
jest15.000 studiować moje lekcje . Celem oświadczenia jest do przejęcia w Europie Zachodniej.
Temat staje się bardzo niespokojny , mówiąc: Nie ustanawia się Vokterrad z suwerenności narodowej
. Rada Strażników będzie odwrócić szkody , które stało się naszym kraju . Dowódcy krajowe
rozpoznają mnie jako ideologicznego przywódcy , aopcja jest taka, że stanę sięnowy regent w
Norwegii .
Rozmowa się skończyła, i przyjmuje się, że wrócimy do tego tematu .
Stan zarówno przez ekspertów, 25.08.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowe większe
stopniu , niż to zwykle bywa w mowie . Posługuje rozmowę techniczną , z
emosjonalisert i mało dynamicznych języków .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat daje niepełnosprawnym wszystkie szczegóły tego, co nazywa on własne radykalizacji . Uważa
on, między innymi , żedoświadczenie z slosskamp na placu zabaw w szkole , usłyszał , żeliczba
przyjaciół i znajomych były kłopoty i
zgwałcona przez muzułmanów , i że
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Wychowałem się z matką i siostrą są powody, dla których zdecydował się przejść na drogę
rewolucji . Temat jest oceniany przez to udzielanie osobistego , prywatnego i błahych spraw pervisor , wielka polityczna betydning.Observanden przedstawia ideę, że jeśli on i jego organizacja nie interweniuje , wszystkich przebywających w Oslo Zachodzie pod groźbą
przemocy i morderstwa . Uważa on, że wszyscy chrześcijanie zostaną zniszczone i trzeba
ewakuować Vestfold . Uważa on, że cywilizacja jest o zginąć . Objawy uważane paranoidalne
urojenia .
Przedmiotem przeglądu norweskiej populacji jako moich ludzi . Wierzy, żeon napisał
kompendium ma takiej jakości, że ten, kto czyta to automatycznie radykalizacji . Temat jest
zdania, że powinien on Aandra Europę , i zapisać społeczeństwa przed zniszczeniem . On
albo jest przywódcą ideowym , lub nowy regent w Norwegii . Zjawiska są traktowane jako
wyrażenia wspaniałych złudzeń .
Temat został skonstruowany słowa rycerz Sprawiedliwość i dominacji , ponieważ wierzy
pojęcia braku języka . Zjawisko to uważa się za neologizmy .
Narażać gwiazda z niejasnych doświadczenia osobistego, jak włącza się odnosząc się do
siebie w ordynacji i mnogiej .
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w

części rozmowy o stowarzyszeniu i umiarkowane zaburzenia formalne
zaburzenia myślenia w odniesieniu perseweracją . Nie występują opóźnienia lub myśli blok
podczas rozmowy .
Temat pojawił się bez obiektywnych oznak halucynacje słuchowe . Zaprzeczył słyszeć głosy ,
lub doświadczyło telepatii . On mówi, że otrzymała zamówienie
od dowódcy w Anglii , który powiedział : Chcę , aby włączyć teraz . Pojawi się
uśmiechnięty, żaluzjami i skryty , gdy poprosił o opracowanie na ten temat . Opisuje kontakt
z sojuszników dzięki technologii , która nie może być śledzone. Zjawiska są uważane za
ewentualne selvhenføring lub halucynacje słuchowe .
Temat opisuje rozmowę , że wiele osób , zarówno legalnych celów i cywilów zginie. Uważa
on, że Norwegia musi być obalony przez życie . Zjawiska są uważane za przemoc i
drapstanker.Observanden rozległe bez depresyjnych myśli pojawiają się w postaci poczucia
winy , wstydu, beznadziejności , lub myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza
doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z
powyższym , nie ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione
głosy podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie myśli lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak impulskon kontroli , zarówno w
odniesieniu do słownego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie
ma dowodów Punk- stawiciele podwyższonym nastroju .
Temat zaprzecza myśli samobójcze lub plany .

5.5 Piątego zaproszenia zarówno z EKSPERTÓW 30.08.11
Temat spotkania ekspertów, a ostatnio, w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji
aresztu.Wizyta Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą
między podmiotem i ekspertów. Jako pierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół
konferencyjny pomiędzy ekspertami i temat, i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy.Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo.
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny.
Uzgodniono, że rozmowy tematyczny powinien obracać się wokół wiosną 2002 roku, po
trzecim wywołaniu, wyszliśmy gromadzenia danych anamnestyczną w tym czasie.Temat był
gotów to zrobić.
Poprzez rozmowy okazało cię jednak, że przedmiotem stale pomagał trzymać się
chronologicznej prezentacji, gdy w przeciwnym razie bardzo szybko zaczął mówić
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Templariusze i jego manifest . Temat jest , gdy mówi o tematach z jego kompendium lub templariuszy
, stymulowane , z rumieniem , szybki i gadatliwym mowy i częstych uśmiechów i łatwego śmiechu .

Na inne tematy nie podlegają tak engasjert.Om wiosną 2002 roku, kiedyprzedmiotem było 22 lat,
mówi : To byłkoniec mojej niemoralnej okresie . Wziąłem sprawę z mojego życia i mojej moralności
seksualnej , i zaczął iść w innym kierunku . Postanowiłem pójść w innym kierunku, a mój przyszły
kapitał zatrzymać islamizacji Europy .
Temat mówi, że zdecydował się na 30 mln euro na sfinansowanie sprawę . I dla - stał , że nikt inny nie
weźmie odpowiedzialności i objął prowadzenie . Rewolucja zaczyna się od jednego kroku.
Temat mówi, zdobył swój pierwszy milion w rok po decyzji nie sporządzać własne ego. Chciałbym
uratować Europę . I Aandra dla mnie w tym czasie. Po tylu latach w - ding w branży budowlanej ,
byłem gotowy, aby uzyskać pozytywne rezultaty . I przeszedł rozwoju przez - midabel , zarówno
intelektualnie, jak i pod względem wiedzy .
Jesienią 2002 roku mówi, że rozpoczął nowy Buisness . Eksperci pytają o jego przyszłość , zyski
ekonomiczne odzwierciedlenie w jego certyfikatu podatkowego . Nie, mówi . Pod koniec 2002 roku ,
wpadłem firmy " grupę e-commerce " . Pieniądze pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i na
Bahamach , anonimowej karty debetowej . Został on już decyzję , że będę wydawać pieniądze w pracy
moralnej.
Temat mieszkał w tym czasie z przyjaciółmi w Oslo, gdzie
Miał biuro w domu . Firma powstała podczas pracy w DRS , i pobiegł z outsourcingu
soffwaretjenester . Powiedział, że nie pamięta dokładnie, kiedy opuścił DRS / SMT , ale że musi być
w tym czasie .
Na Nowy Rok 2003 przeniósł się z zastrzeżeniem , gdzie mieszkał w dwupokojowym
sam mieszkanie . To było" najlepsze miejsce " , mówi, miał także kawalerem tak blisko Bogstadsveien
jak mogłem dostać . To byłomiejsce tranzyt społeczne , w których wszystkie
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przyjaciele z Oslo Zachodzie kiedykolwiek odwiedziłem. Temat mówi, że pierwsze lata miał polską
sprzątaczką , ale jego matka przemywa go w ostatnim roku , zanim przeniósł się z powrotem do jej
2006.Observanden mówi, że zatrudnił osobę w jego firmie w Norwegii , ale to on nie może
powiedzieć jego imię , bo została wypłacona czarny . Ponadto , mówi, że w końcu zatrudnił więcej
programistów w Indonezji , miał dwóch pracowników z Rumunii i dwóch lub trzech pracowników w
Rosji . Temat mówi nich było zatrudnionych w 2003 i 2004 roku .
O tym okresie mówi, że jeden z jego pracowników, może większość programów , pokazał mi wiele .
Studiowałem IT i języka , i to było świetne do oglądania . Mówi, że koncepcji " e-commerce Grupa "
było dostarczenie usług internetowych , gdzie można znaleźć programistów w krajów o niskich
kosztach .
Eksperci pytają , jak się uzyskać kontrakt z firmą . Temat mówi, że użył wyszukiwarki słów
kluczowych . " Szukaj optymalizację silnika , " dodaje. Można zaprogramować stronę internetową tak,
że są na górze strony wyszukiwania. Eksperci nie w pełni zrozumieć, jak to generowane miejsca pracy
dla swojej firmy . Dostałem w kontakcie z klientem , mówi i dodaje : ja nie bog , to inni , że pracowali
. Sprzedałem dane kapitału intelektualnego pracowników , i został z nadwyżką . I delegowany
najbardziej . Kiedyobciążenie wzrosła Mam kilku pracowników .
Temat dodaje, że był skromny początek . Myślałem , ok , ja dostać 30 milionów przed ukończeniem
30 Rodzina byłoby nieodpowiedzialne , chciałbym " zdradzić " kogokolwiek . Powiedzmy
Arbeiderpar - cichy zaczął Busse wszystkich muzułmanów do Vestkanten , należy przejść do Brum
wtedy , i jesttchórzem ?
Temat mówi, że w okresie od 2002 r. do 2006 r. miał tylko myśli jestfinansista Templariuszy i gry. I
dodaje: To było tylko w 2007 roku , że postanowił zostaćmęczennikiem .
W latach mieszkałem w Pobiegłem dobrze z agresywnym " handlu " z
zapasów , mówi . Dwa miliony zostały przeznaczone i wydane, ale przegrałem jeden
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Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 122 z 243million
lub dwa , koncentrował się na koniu . Celem było30 mln . Ale zdałem sobie sprawę, po stracie , że nie

osiągnięcia celu, jakim jest 30 milionów , więc kiedy wszedłem zaplanować , co było do finansowania
organizacji templariuszy . Zacząłem Akte wszystkie " gry" .
Temat , który w okresie od 2003 do 2006 roku służył insane kwoty pieniędzy i lewo, tak wiele kobiet ,
które chciałem . Kiedy byłem 24 ja zarobił 1 mln , a kiedy miałem 26 lata zarobił 6.000.000 . Wyjął
pieniądze i stosowane w Norwegii , z anonimowej karty debetowej . Zapytał przedmiotem uważa , że
kierowane i spędził około trzech mil Lioneri Norwegii! .
Temat mówi, że w tym okresie pracował długie godziny , stałą dużo i dużo podróżował . Opisuje on ,
że ma dobre relacje z matką, rodzeństwem i jego
siostra , on
pisał eseje , udział w debatach internetowych , w formie pisemnej i praktykowany od podstaw . Temat
dodaje: Byłbymidealnym rycerzem , acelem było przyczynienie się do templariuszy .
Temat mówi, że stopniowo wycofał utav się "gra" i stonowanaspołecznego . W 2006 roku okazało się,
żeroczna 144000 kosztować go na pobyt w apartamencie z dwoma sypialniami nie było
warto, i postanowił przenieść się z powrotem do domu, do swojej matki w Oslo.
Eksperci pytaj ponownie , jak jego certyfikat podatkowy z tego okresu wyglądają . Temat odpowiada:
nie brałem pensję . To nie wygląda jak otrzymałem wiele. Skończyłem projekt w 2006 roku, nie było
już na tyle dobra , i to zbankrutował . Musiałem wypowiedzieć pracownikom .
Eksperci Ciekawe czy część zarobionych sześć milionów wciąż niewykorzystana . Myślę , że tokonto
na Bahamach , a trzy w Antigua . Nie pamiętam . Były dwa miliony w banku w Antigua , kiedy
skończyłem . Są wyczerpane teraz . Kiedyś 700.000 na sfinansowanie operacji.
Temat mówi, że spędził najwięcej pieniędzy , był to okres od 2007 r. , gdy pisał w swoim
kompendium . Mówi : Dwa miliony koszt to . poszło
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utrzymania na okres czterech lat . Wyjąłem pieniądze z Antigua do życia , więc nie ma nic pieniędzy
lenger.Observanden przeniesiony do domu swojej matki w 2006 roku. MęczennikPomysł narodził się,
gdy przeprowadziłem się do domu, do matki,z zastrzeżeniem mówi , ale to było zawieszone na rok ,
bo chciałem dać sobie męczeństwa z pamiątkami , i grać w World of Warcraft ( WoW )rok wcześniej.
Temat wyjaśnia, że w porównaniu z tym ktoś zdecyduje się zrobić sobie przerwę od kariery podjąć lat
żeglowania . ( WoW jestRPG , w której gracz po podłączeniu do serwera uczestniczącego w grze
online z komunikacji z innymi graczami , w sakk.anm . )
Temat zaczął grać już rok wcześniej , podczas pobytu w W ciągu roku zagrał 10 do 12 godzin dziennie
. Odwrócił zegara i ustawić na noc i grał . Mówi : Byłem w jednym z najlepszych w Europie " gildiach
, " mówi. ( Drużyna lub kombinacja graczy, ich zag . 'S Note ) . Temat dodaje: Got
brutalne doświadczenie podczas ARET . Nauczał o informacje , logistyka ,
podział pracy .
Temat mówi : To była wielka praca headhunting zatrudnić prawo za - stref do " gildiach .
Byłczłonkiem kilku gildii , i powiedział, że wiodącą rolę w każdego. Obser - wodny uśmiecha się
szeroko . Byliśmy oczywiścienajlepiej , jak mówi, wszystko, co się w bycie najlepszym .
Temat przestał grać w pełnym wymiarze czasu w lutym 2007 roku . Mieszkał w tym czasie w swojej
sypialni w domu z matką . On przestał grać , bo w końcu zaczął pisać . Ponadto , zajęło więcej i więcej
czasu online do poszukiwania informacji i przeczytać , co inni napisali na temat blogów i stron
internetowych .
Temat mówi, że powiedział matce , że nie był w pracy , bo napisał książkę o Europejskim
konserwatyzmu . Temat mówi, że objawił jego matki , że pracował z organizacji przewrotu
wojskowego Europy . Książka była początkowo zbyt umiarkowany. Temat mówi , że w okresie 2007
do 2009 r. , wszedł
dółspołecznego do naturalnego , realistycznego likwidacji . Musiał zapewnić tajność " i starał się
stworzyć " cover " , mówiąc, że ja spilte.Observanden szacuje, że był wewnątrz 25 do 30 miejsc, w
których nie było politycznej
Aktywność w dyskusji w tym czasie. On uśmiecha się i mówi : ekspert Dołączył
rozumując technik islamu w tym czasie . Mówi, że napisał również " eseje " , gdy próbował
opublikować za pośrednictwem zwykłych kanałów , ale wszystkie one były cenzurowane .

W okresie od lutego 2007 r. do listopada 2009 Temat stosować większość piśmie czasu czuwania .
Mówi : Udostępnianie fazę zapisu górę. Nadal grał WoW , ale znacznie mniejsze . Miałem bardzo
dobre stosunki z matką . Jedliśmy razem , z tym, co było inaczej trochę kontakt . Większość z nich
była w pokoju. Co napisałem było coraz bardziej politycznie niepoprawne .
Temat mówi, że już w roku 2002 poprzysiągł żyć do walki , ale to było dawno wiadomo, jaką formę
powinno to nastąpić . Wokół przeniesienia matki ,pomysł został wzmocniony . Fotografowana osoba
się uśmiechnie . Plan B był planw 2007 roku. Zacząłem książkę i zobaczył, że stał siędziałaczem , a
nie finansowanie .
Eksperci zapytać, copodlega oznacza działacza słowo . Pacjent odpowiada , że wierzy się
zaplanowania i przeprowadzenia egzekucji . I dodaje: To nie to samo co morderstwo , jak mówisz . W
pełni zgadzam się Kiedy kompendium był prawie gotowy w 2009 roku przyszedł zbiorniki , że jest to
konieczne . Dlategoczęść wojskowa kompendium jest napisane ostatnio .
O swoim kompendium mówi , że pisał od 2007 część 1; historia i część 2 ; Ideologia pierwszy . Część
3, część Wojskowy został napisany ostatni , iczęść operacyjną , z opisem działania ,ostatni z nim
ponownie. Plan wymagane egzekucje powstał po którym pisałem w 2009 roku , powiedział.
Temat mówi z entuzjazmem i szybko . Prawda zwycięzców po II wojnie światowej został w
przyszłości. Wszystko powinno być udokumentowane . Kiedy zacząłem sięperspektywy
nie jest pewne , ale chciałbym dowiedzieć się prawdy . Około 30% z kompendium " wytnij i wklej " .
Ukryta część historii będzie dokumenteres.Observanden mówi praca jest znakomita. Var , krzyżowiec
wersja nacjonalista ,prawdziwa prawda . Jedynym , prawdziwym rozwiązaniem dla narodowego
socjalizmu . My,rewolucyjny porządek , przejmie Europy Zachodniej w okresie 60 lat . Praca
jestpierwszym krokiem ,przełomowe początek. To nie mogą być odczytywane bez czytnika
radykalnych .
Temat kontynuuje: nasze wejście , z nową fabułą i nowej ideologii . Eksperci spar którypodlega
obecnie odnosi się do kiedy używa zaimka my . Mają odpowiedzi I - to , że tosamo. Templariusze
,rewolucyjny porządek .
Eksperci pytają, jakprzedmiot był w kontakcie z innymi członkami w celu templariuszy na książki .
Temat patrzy . By nie powiedzieć, kim są i gdzie , jak mówi . Co do tych, którzy są wyświęceni , nie
mogę o tym mówić, lub ich nazw . Mam 60 stron dokumentacji na spotkaniu w Londynie , a następnie
nastąpił minimalny kontakt . Przyczyniły się minimalnie .
Specjaliści , żeużycie terminu że są niezwykłe , jeśli istnieje taka, żepacjent był w dużym stopniu sama
pracę . Temat ten nie może wyjaśnić , ale w dalszym ciągu rozmawiać my - postaci .
Temat twierdzi, że przez wszystkie lata od 2002 roku mieli rozległe komunikacji z innymi przez
Internet . Zaprzecza , że czytać blogi, forum dyskusyjne i skierowane bezpośrednio do niego , i dodaje
: Nie, to było poza ich mandatu .
Mówi, że ma coś w kodzie , ale to było mniej niż 1 % czasu musiałem dekodowania materiału w
Internecie. Uśmiechy przedmiotu i dodaje: Policja jest tak zainteresowany. Można uwierzyć w to co
chcesz . To było dla mnie bez względu na ich interpretacji , nie je znaleźć . Obser - wodnego mówi :
Ważne sprawy w ciągu templariuszy są kodowane , ale używamy bardzo prymitywny sposób .
Głównie użyliśmy bezpieczniejsze technologie , takie jak szyfrowanie na serwerach .
Eksperci zwrócić przedmiot , aby wyjaśnić, jak to jest związane , że powiedział , że to jego
męczenników dar do gry WoW na rok . Fotografowana osoba się uśmiechnie . Dopiero pół jasne w
momencie , że szkoła męczeństwo , mówi. Civil War było czekać , jestem chyba dość egoistyczne .
Ale to przychodzi , i spodziewamy się, do władzy w Europie , mówi han.Samtalen kończy .
Stan zarówno przez ekspertów, 30.08.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowe większe
stopniu , niż to zwykle bywa w mowie . Posługuje rozmowę techniczną , z
emosjonalisert i mało dynamicznych języków .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat daje wyraz byćidealny rycerz, który uratuje Europę . Twierdzi , że był wśród najlepszych

graczy online w Europie. On pod uwagę swój poprzedni udział w różnych przedsięwzięciach
biznesowych zrzucić swoją szaloną ilość pieniędzy , choć nie udało się osiągnąć poprzez swoją formę
oceny. Twierdzi, że po mieliśmy liczba pracowników w firmach , mimo że nie można ich nazwać .
Firmy były zamknięte i zbankrutował . Idee uważane za świerkowych Dios złudzeń .
On frembyr ponadto bogactwo psychotyczne urojenia imponującego naturze , czego przykładem idei
suwerenności związanych z jego pracy pisemnej , a ogólne znaczenie dzieła dla przyszłej wojny
domowej i władzy w Europie .
Temat mówi , że został w poszukiwaniu prawdy po II wojnie światowej , która wierzy, odbywają się
w ukryciu. Idee uważane paranoję vrangforestillinger.Observanden używa pojęcia męczeństwa prezent
. Zjawisko to uważa się za neologizmu . Temat używa angielskich słów i zwrotów . Przykłady
obejmują notowania , zdradzi, secresy i pokrywę . Pojęcia są powiązane z tożsamością podmiotu jako
doświadczonego eksperta i sukcesu finansowego i biznesowego .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w
części rozmowy o stowarzyszeniu i umiarkowane zaburzenia formalne
zaburzenia myślenia w odniesieniu perseweracją . Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas
rozmowy .
Temat pojawił się bez obiektywnych oznak halucynacje słuchowe . Zaprzeczył słyszeć głosy , lub
doświadczyło telepatii . Temat zaprzecza odbieranie wiadomości za pośrednictwem Internetu
bezpośrednio mających na niego, ale potwierdza , że miał rozległą komunikację z innymi poprzez
techniki , które nie mogą być śledzone. Potwierdził , że interpretowane kody . Zjawiska są oceniane
jako ewentualnego selvhenføring lub halucynacje słuchowe .
Temat opisuje rozmowę on 2009 widział siebie jako działacza , który planowania i przeprowadzania
egzekucji . Zjawiska uważane są za szerokie przemoc - i wyobrażenia zachowań zagrażających życiu .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu . håpløshetsfø własnej
wartości , lub myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia .
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nie pomyślał - czy szczep głos. On wpływa stabilna. Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów,
albo w stosunku do werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma
dowodów podwyższonego nastroju.
Temat zaprzecza myśli samobójcze lub plany

4.6 Szóste ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 01.09.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu . Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
Eksperci zwrócić początkowo jakpacjent ma go teraz . On odpowiada : morale Mecz jest na 30% teraz
. To było w 100% przed operacją . Temat dokonałasama skala . Mówi, że 0 % to obojętność , 10 %
topoziom nędzy , 20 % wszystko jest w porządku , 50 % to górna granica dla morale więzienia , a 60
% to dni , gdy jesteśtrochę motywacji w wolności . To jest moje osobiste skali na pomiar .

Zapytał odrzucić przedmiot , który czuje , że odpowiednio pokonany , bezsilny , przygnębiony ,
smutny, wyrzuty sumienia , samo- winy , wstyd lub martwi . Doświadcza ani initiativløs - ności lub
braku radości . Nie miał i nie ma myśli chcąc zakończyć swoje życie lub zaszkodzić sobie . Nie
zrozumiałeś , powiedział. Skala jest tylkokwestia morale w stosunku do naszej rewolucyjny sposób .
Jestem w porządku . Zastosowanie takich przymiotników jak wspomniałeś nie są używane . To nie
działa .
Eksperci następnie zapytać , które zmienne w nim , że zmieniło się, kiedy morale gar dół . On
odpowiada : To jest poziom serotoniny . Bezdymnego tytoniu , dymu i kontakt z komputera zwiększa
poziom serotoniny . I patrzę na 3 fazy procesu, jako ważny motywacji dla ich przyszłego życia .
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Eksperci zwrócić przedmiot , aby opisać emocje , które napełniło go w okresie, w którymmorale
spadło do 10 ° x, który mówi, jest to najniższy poziom to było . Mówi : Nigdy nie osiągnął
apatigrensen.Tross powtarzane pytania ekspertów nie może znaleźć przedmiot, warunki , które mogą
pokryć swoje uczucia w tym czasie lub teraz . On nie może, ani po wielokrotnych pytań , identyfikacji
pojęć , które mogą pokryć swoje emocje w dni przed przestępstw . Temat odpowiada na wszystkie te
pytania w odniesieniu do strategii, morale i systemerforbelønning .
Temat mówi jednak, że długoterminowe badania wykazały , że można utrzymać morale za pomocą
dymu, tabaki , muzykę , słodycze, dobre jedzenie i kawę . Najlepsze słodycze są " krokodyle " i "
heksehyl " . Jest to również dobre dlamorale rewolucyjne zobaczyć ulubionego serialu w telewizji .
Eksperci twierdzą , że to brzmi jak dość powszechne bodźce dla większości ludzi . Przestrzeganie mówi : Nie, to jest strategia wojskowa w encellestruktur . To jestistotną częścią pojedynczej komórce
-układu nagrody rewolucyjnej nauki . Podczas pracy tak długo, jak uśpiona komórka nie może działać
PEP - Talks . Skorzystało z systemu w ciągu ostatnich czterech aren . Otwiera nowe strategie
wojskowe potrzebują nowych systemów nagradzania .
Temat wierzy, że przetestowała samego systemu . On poprosił o przykłady , i mówi : Używane iPoda ,
gdy poszedłem na spacer . Po wysłuchaniu piosenki mam ideologicznych motywacji . I dodaje: Po raz
pierwszy w więzieniu , nie mam nic , nie cukierek albo i serotoniny mój poziom spadł .
Temat mówi, że użył systemu nagród na przestrzeni wielu lat . Nie miałam z kim porozmawiać w
praktyce , powiedział. Po święceniach miał wszystko zrobić sam.
Eksperci zapytać, czypacjent kiedykolwiek narkotyki. Nie, nigdy nie używane narkotyki ,
odpowiedział , z jednym wyjątkiem , użyłem marihuanę dwa razy w sumie. Obie były stosowane
sterydy , a ja w 2010 roku .
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Breivik zaprzecza , że kiedykolwiek narkotyków amfetaminy , heroiny , kokainy, marihuany , GHB
lub jakąś formę uzależniających narkotyków . Miał umiarkowane spożycie alkoholu , z nielicznymi
przyjmowaniem leku w ostatnich latach .
Temat dodaje się do : Ale Użyłem napój energetyczny " Red Bull " , a także " zjedzony " tabletki ECA
ogólnie pięć razy w moim życiu . Trzy tabletki wziąłem dwa tygodnie przed opera -cji 22.07.11 ,
mówiąc, wziąłem tabletkętego samego dnia , jakoperacja się stało , być może 30 minut przed . Temat
wyjaśnia , że eksperci " ECA " jest mieszaniną efedryna , kofeina i aspiryna . Zamówiłem komponenty
i uczynił to sam. Użyj go, aby lepiej i być na jawie .
Temat mówi, że wykorzystał sterydów anabolicznych kilka razy w życiu . Pierwsze doświadczenia ze
sterydami , mówi , że miał 20 lat . To byłkrótki kurs , jak mówi, i nie zrobić to później .
Ostatnie dwa lata spędził w sumie trzy cykli sterydowych . Chciałbym zbudować siłę i szybkość ,
powiedział.
Pierwszy cykl był od lutego do maja 2010 r., z zastrzeżeniem mówi . Mówi, że sterydy anaboliczne
stosowane , i udał się około 7 kg.
Drugi cykl był od grudnia 2010 do lutego 2011 roku, powiedział. Brał leki Ministerstwo Winstrol .
Udał się o siedem kilogramów i tym razem. Temat mówi trenował wiele równolegle z tym ,
przeszkolonego ciężko i był większy .

Trzeci cykl był od 27 15 kwietnia czerwiec, kiedy Breivik mówi, że codziennie wziął cztery tabletki
Dianabol . To budowanie mięśni , powiedział. Od 15 22 czerwca lipiec Przestrzeganie mówi - to , że
wziął w sumie pięć tabletek dziennie z stanozolol , sprzedawane jako Winstrol . Wygrana- strol
zachowuje masę mięśniową , powiedział.
Wziąłem je i wyszkoleni , bo planuje sięarmia jeden człowiek , powiedział. Jesteśmy naprawdę w
Boling , ale to jest dozwolone w strategii wojskowej , umieścić obiekt do .
Temat zaczyna się w tym momencie w rozmowie o tym mówić , jeśli pracy nie zmieniło polityki
imigracyjnej w czasie jego działalności w Norwegii nie było konieczne . Wtedy byśmy pomogli
obchodzi szwedzkich braci zamiast , powiedział. Eksperci zapytać, co to pomoże w tym przypadku
ważność. Nie ma , jak w Norwegii, większych problemów z rabunków i gwałtów . Więcdziałanie ,
które muszą być dostosowane do lokalnych warunków , powiedział.
Eksperci zgadzają się z tematem , aby spróbować zakończyć nabywanie medycznej historii danych .
Zgoda ta podlega i przedmiotem naszych skandynawskich braci opuszczonych przez nich.
Oroku 2009 mówi , że w listopadzie ukończył kompendium . Mówi : Chciałem , aby opublikował
bardziej umiarkowane eseje , ale nie miałem wydawcy . Wysłałem kilka esejów do Aftenposten , że
nie wierzono . Powiedziałam mamie i znajomych , że jadę na wycieczkę - podróży , aby uzyskać
rozgłos dla swojej książki . Ale naprawdę chciałbym go kupić broń .
W lutym 2010 rokupraceprzedmiotem " e-mail - hodowla " , i mówi, że ma 9000 znajomych na
Facebooku i 6000 adresów e-mail . Celem było rozpowszechniać kompendium online przez 10.000
adresów e-mail . Byłem ostrożny do stron internetowych , które używają bardzo mocnych symboli ,
mówi . musiał upewnić się, że z dala od stron PST dopasowanie.
Uratowałem Kompendium i adresy e - mail, w bardzo bezpiecznym miejscu , mówi . Wszystkie
dowody muszą być usunięte przed kolejnym etapem . Wszystkie utwory muszą być usuwane z fazy do
fazy . Temat mówi pytania : nie powiem , gdzie jest chip . W zasadzie , może być mądry , aby
zachować niektóre kopie kompendium , tylko w przypadku . Wyobrazić sobie, że istnieją technologie ,
które mogą znaleźć się układ tego typu.
Temat mówi : Policja ma technologię wysłuchać przez telefon , nawet jeśli jest wyłączony .
Akumulator musi być usunięte . Policja ma jeden typ pilota , to jest odległe od ich stronie. Nie ma
obwód na microchip'er , ale niektóre rodzaje mogą spowodować promienie tak.
O monitoringu mówi, że ostatnie trzy lata , 2009, 2010 i 2011 , są okresy, bał się być na podsłuchu .
Mówi : Istnieje wiele różnych list na podsłuchu . Lekka do sposobu sprawdzenia , czy byłem na takiej
liście . Myślałem, że może być już zbyt våkningslisten do europejskiej agencji wywiadowczej .
Spojrzałem na niego jako test , kiedy kupuje broń , to mało prawdopodobne , że zegarek był na listach
i tak . Ale tak długo, jak to nic nie kosztuje , wziąłem jako dobrą baterię komórki.
Temat mówi, że podczas wizyty w Pradze w 2010 roku wziął również baterię z telefonu funduszu
telekomunikacyjnej . Byłem umiejętnie ukrywa utworów , powiedział. pytania , wyjaśnia , że wziął
akumulator z telefonu w celu uniknięcia wykrycia stacji bazowych , oraz w celu zapobiegania
podsłuch . Próbowałem w zeszłym roku ogólnie ala domek mobilny , mówi . Ja również korzystać z
technologii , aby ukryć swój adres IP .
Temat mówi, że często się myśli monitorowanie ostatnich kilku aren . Wziąłem środki ostrożności ,
mówi, ale nie dopatrzył się pewne znaki, przed 18 Czerwca 2011 roku. Kiedy złożyć wiele czynników
.
Incydent miał miejsce podczas gdyprzedmiotem mieszkał na swojej farmie w Wschodniej Dolinie .
Tego dnia zdałam sobie sprawę , że byłem obserwowany , powiedział. Najpierw zobaczyłem patrol
policji , na drodze , a następnie powiedziałemSamochód z dodatkową anteną i ma poczucie, że
topolicja cywilny . Odbędzie całkowicie zacienionych , 1,7 mln z ogrodu .
Teraz CET w gospodarstwie i wnętrza aparatu , pomyślałem temat czasu. To było prawie lokalna
policja , ponieważ miał policję cywilną . Stanęli obok przystanku autobusowego , i nie było dwóch
mężczyzn w przednich fotelach .
Kiedy wróciłem do domu , drzwi stodoły szeroko otwarte , aprzedmiotem , że to może być ktoś
jeszcze w domu . Czekał 20 minut i mówi : uważałem walki moją drogę do Glock "jeden , a następnie
walczyć . Ale myślałem, że nie było zbyt dużo opozycji , i że lepiej się poddać bez walki .
Wydaje się, żeprzedmiotem dzień był pewien, że został zainstalowany kamer wewnątrz gospodarstwa.
Udał się w poszukiwaniu kamer wewnątrz
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dom , gdy wrócił do domu . Mówi : Sprawdzone przez kamery wszystkie potencjalne lokalizacje .
Poszli z dala od mikrofonów teraz , za pomocą malutkich kamer zamiast . Sprawdziłem wszystkie
pęknięcia i wszystkie dziury , wszystkie naturalne miejsca, ale nic nie znalazłem . Myślałem, że będzie
to dla nich racjonalnego montażu kamer , jak to miało miejsce z Al-Kaidą . Wiele dowodów tam.
Temat mówi, że miał myśli o monitoringu poprzez kamery od lutego 2010 . Uważał, z tego punktu do
zakupu sprzętu detektora znaleziono kamer jest , ale skończyło się patrząc uważnie dookoła.
Owpływ poprzez zakażenia mówi, żepomysł zarażenia było bardziej istotne w roku 2010 . Temat
stawał się coraz bardziej zły na ludzi , którzy udają się i zarażać innych . To jest nieodpowiedzialne .
Zawsze byłemzdrowy człowiek , mówi, że nigdy nie
był chory , i jest z tego dumny. Hypochondriac mentalność jesttaka sama jak
przegrany mentalności , mam na myśli.
Na pytanie, w jaki sposób kontekst zauważyłem , że temat był zirytowany zainfekowany , on mówi,
żematka zauważyła . Temat mówi, że udało mu się kupić maskę , którą w niektórych przypadkach
stosowane w domu z apartamentami mamą . Nie myśl, że nie mogło być więcej niż może pół godziny
razem , mówi . Potwierdził jednak, aby nie było tak martwi się o zakażeniu , podjął ten temat, i
omówił własne stosowanie maseczek pomieszczeniu z ich GP .
Matka mnie udało się zarazić tak , powiedział. Był zirytowany tym zarówno jej i musi ona zajmować .
W okresie od lutego 2010 r. do lipca 2010 r. z zastrzeżeniem do tego, co nazywafaza pancerz .
Powiedział : Zrobiłem prototyp zbroi za naruszenie Delcie . ( Jednostka specjalna policji , że zag . 'S
uwaga) Kupiłem pole i zawiedziony cztery talerze stanowisk w kamizelkach kuloodpornych , selfmade , kuloodporne kamizelki kuloodpornej spodnie , buty i kuloodpornych . A następnie palę granaty
i inne rzeczy w pole karne, i pojechaliśmy do granicy szwedzkiej .
Temat opowiada, jak w pobliżu King Swing znalazł samotną drogą gruntową i szorstką Checkout dół
przez myggdam , więc nie powinno się psów myśliwskich i go znaleźć . Psy myśliwskie są faktycznie
nękany przez komary , dodaje. Temat mówi, że wykopali cały dzień , i zrobił metrów Połowa głęboką
dziurę . Położył okno w dół i zakamuflowany to zgniłe bałagan na górze. Mówi : To był straszny trud
krew , ale zrobiłem to .
W lipcu 2010 r. ,z zastrzeżeniem rozpoczął to, co nazywa faza badania broni . Temat mówi, że spędził
wiele czasu na zapoznanie się z różnymi tematami dotyczącymi broni . Od późnego lata sierpnia 2010
roku ta faza przedmiotu zwanego faza Broni Nabycie .
Temat mówi, że okazało się, że miał dokumentować wszystkie etapy kompendium niej. Mówi : nie dla
własnego dobra . To było zatrudnić na , do zwycięstwa .
Rozmowa kończy .
Stan zarówno przez ekspertów, 01.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i skale w
większym stopniu , niż jest to powszechne w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo
często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat nie jest w stanie rozpoznać i opisać swoje uczucia . On wydaje się podążać -nia z aleksytymii .
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Temat przypisywać własne zastosowanie zwykłych bodźców , takich jak oglądanie słyszeć iPod ,
palenia , picia kawy i jedzenia słodyczy znaczenie w strategii wojskowych w encellestruktur w
rewolucyjnej nauki . Uważa on, że do oglądania ulubionego serialu w telewizji
jest dobre dla rewolucyjnego morale. Temat interpretuje odpowiednio
osobiste , prywatne i trywialne sprawy istotne dla dużych warunkach politycznych . Występy są

uważane imponujące urojenia .
W rozmowie przedstawił dowody, żeod 2009 r. nie podlegają bał , że jego telefonicznej został
wykorzystany przez europejskiej agencji wywiadowczej . On od 2010 roku miała podejrzenie , że
zainstalowano kamer w domu . Był uważany podnoszenie detektorut - tor , aby znaleźć kamery , ale
było dokładnie szukać treści . Wierzył sam nadzorowane przez policję cywilną . Czuł się podatny na
infekcje . Idee uważane paranoidalne urojenia .
Narażać gwiazda z niejasnych doświadczenia osobistego, jak włącza się opisać siebie w liczbie
pojedynczej i mnogiej .
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w
części rozmowy o stowarzyszeniu i umiarkowane zaburzenia formalne
zaburzenia myślenia w odniesieniu perseweracją . Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas
rozmowy .
Temat opisuje go jako lutego 2010 złożył zbroję , aby przygotować się do ewentualnego konfliktu z z
Delty . Zjawiska są uważane za szerokie gwałtowne myśli .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, håpløshetsfø własnej
wartości, czy myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Brak
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dowód braku kontroli impulsów, albo w stosunku do słownej lub fizycznej działających
obecnie. Istnieje w związku z tym nie ma dowodów podwyższonego nastroju.
Temat zaprzecza użycie uzależniających leków lub narkotyków frasett zastosowania dwojaki
marihuany w 2010 roku. Potwierdził, że podjęte w sumie trzy kursy sterydów anabolicznych,
ostatnia z 27 Kwietnia do 22.07.11. Temat zaprzecza czas przeglądów w celu podjęcia
sterydów lub leków wszelkiego rodzaju. On jest gwiazdą bez klinicznego podejrzenia
zatrucia.
Temat zaprzecza myśli samobójcze lub plany.

5.7 SIÓDMY ROZMOWA Z OBU EKSPERTÓW 05.09.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w pokoju stojącej w więzieniu Ila i instytucji aresztu . Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała ponad trzy godziny czasu .
Uzgodniono, żerozmowy tematyczny powinien obracać się wokół czasie od sierpnia 2010 , po tym jak
opuścił rozmowy w szóstym gromadzenia danych anamnestyczną w tym czasie . Temat był gotów to
zrobić.
Jeżeli okres od sierpnia 2010 mówi , że było to cztery kolejne tygodnie z badań , było znalezienie
broni i amunicji . On zdecydował się na podróż do Czech , i myślałem , że on może przejść do
Bałkanów do uzyskania broni tam.
Wynająłem samochód , powiedział , i prom do Kilonii w Niemczech. Następnie udał się do Pragi .
Obser - wodny uśmiecha się i śmieje , ja również odebrać utpoliti - insygnia "( odznaczenia ,
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zag . pamiętać ) , powiedział. Temat mówi niósł 50.000 w gotówce na podróż . Były imprezować w
hotelu i próbowałem zbliżyć się do środowiska , ale nie mogłem uzyskać kontakty broni , powiedział.
Temat mówi , że stracił motywację do uzyskania broni na wycieczkę , i pomyślał, że równie dobrze
można dostać legalnie w domu . Próbował zapytać tych, powiedziałem byli przestępcy , mówi
Przestrzeganie - go , ale myśleli, że jestem szalony . Praga tozłe miejsce na zakup broni . Wrócił do
Norwegii bez wyników po dziesięciu dniach .
Temat mówi, że poprzez członkostwo w związku łowieckiego nie kupić Ruger mini 14
(Półautomatyczny karabin , że zag . 'S Note ) . Temat był jużczłonkiem klubu pistoletu Oslo przez
kilka lat , więc wziął się strzelanie szkolenia . Szacuje on, że był aktywny trening fotografowania
przez około pięć miesięcy, od września 2010 r. do roku 2011 . Zgłosił również uzyskać zezwolenie na
własny Glock ( półautomatyczny pistolet , to zag . 'S Note )
W miesiącach po powrocie z wycieczki do Pragi , mówi , że planuje zebrać wystarczająco dużo
zbroję. Myślał, że będzie się starał pozyskać 10 magazyny amunicji , jak posłuszny , powiedział.
Myślał, że sprzęt musiał być lekki, mobilny i bogaty . Temat mówi, że w tym czasie jeszcze nie
zdecydował , co byłocelem jego operacji. Uśmiecha się : jeszcze nie zdecydował , czy powinienem
być stacjonarne lub mobilne , powiedział. Rozpatrzenie nie istnieje, dodaje.
Na przełomie roku 2010/2011 mówi , że był " Explosion faza Acquire " . Wyjaśnia, że był to okres ,
kiedy dostał się , a pobrane elementy , aby bomby . Breivik mówi, że kupił bezpiecznik i różne
substancje chemiczne, w grudniu 2010 roku .
Temat mówi również, że w październiku i listopadzie 2010 spędził wiele czasu pisząc przewodnik dla
innych, aby przyszłe rewolucjoniści mają proces do przyszłych działa-nia . I dodaje: Był bardzo
fomøyd . Miał wysokie morale w tym okresie .
W styczniu i lutym 2011 mówi, że dużo strzela dużo i praktykowany . Zaczął cykl Dianabol w grudniu
2010 r. , a okazało się, że szkolenie się opłaciło , i dostał więcej mięśni . Zapytany, czy czuł żadnych
zmian psychicznychTemat odpowiada: Nie było może 25 % więcej Gusto , i byłem trochę bardziej
zmotywowani . Temat wierzy to ze względu zarówno na poprawę samooceny i efekty chemiczne .
Poza tym , zauważył żadnych skutków ubocznych lub zmian w związku z lekiem używał .
O strzelaniny w Oslo Pistolet Klubu temat mówi : To było nudne . Tam dwa razy w tygodniu , i mam
podpisy powinienem.
W tym samym okresie , mówi, że włożył wiele jednego komputera , a to poszło dużo czasu , aby kupić
drobne przedmioty . Wspomina sody kaustycznej , aceton .
W styczniu i lutym 2011 umieścić obiekt dużo w domu na jednym komputerze . On mówi : ja nadal
nieplanowanych których praca miała być wykonywana . Myślałem o więcej , ale nie została ustalona .
Nasza organizacja skupia się na jednokomórkowe , powiedział w związku z tym wiele czynności są
wykluczone . Staje siękwestia tego, co odnosi się do jednej osoby.
Temat mówi, że w styczniu i lutym 2011 r. uznaje przejęcia BBC i wysyłania propagandę , ale wtedy
trzeba być o wiele więcej . Uważa się, że wybuchnie reaktor jądrowy w Halden . Myślałem również
wysadzić zamek , ale europejskie rodziny królewskie nie będą realizowane do 2020 roku .
Temat mówi, że już rok wcześniej uważano wybuchu bomby na krajowym spotkaniu Partii
Socjalistycznej i Partii Pracy . Uznać go ponownie na początku 2011 roku.
Temat jest w tym momencie na swoim koncie jeszcze raz mówić w pierwszej osobie liczby mnogiej .
Mamy wypowiedział wojnę prewencyjną przeciwko należące do kategorii A i B , mówi. Istnieje około
4500 ludzi. Wszystkie są uzasadnione cele . Temat mówi, że już w pracy na w 2009 kompendium
myślał o możliwości atakowania ministerstw . Jego wyjaśnienie to znaczy nie nadają się ostrzeżenie
dla rządu pierwszy.
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Temat mówi, że jest w okresie około jednego roku , od zimy 2010 do zimy 2011, miał plan A.Plan
składał się , że powinien on być umieszczony 300 funtowych bomb samochodowych w dzielnicy
rządowej , Placu Młoda i Pałacu Królewskiego . Do tego planu usłyszał, że Breivik powiedział
oddzielnie , że potrafił się m.in. trzy cel bonusowy. Było towykonanie są buntownicze , egzekucje

Dagsavisen i egzekucje siedzibie SV za .
Temat dodaje, że nie zastanawiał się nad tym , aby wysadzić zamek. To dałoby cały świat uwaga była
organizacja ogólnoeuropejskim , jak mówi, inorweski przeżycia grupy etniczne jest najważniejsze dla
nas . Temat był niepewny , jak to jest odbierane przez wojujących rewolucjonistów . Jestem jeszcze
pewien, cozamek .
Temat wyjaśnia : Jednym z motywów była reorganizacja skalę polityczną . 120 milionów
Europejczyków wspierać działanie . 15 % Europejczyków popiera działania bezpośrednio , podczas
gdy 50 % obsługuje podstawowe zasady . Obsługuje około 60 lat 40 % praktycznej polityki i 70%
mężczyzn . Wierzę, że będzie todominująca orientacja polityczna .
Temat jest bardzo gadatliwy i mówić szybko. ByłoB - planować dobrze mówi. To wiał Zjazdu Partii ,
podmuch SKUP Conference ( Konferencja dla prasy , że zag . ANM , ) , lub wykonać zdrajców na
Utøya .
Temat powiedział, że myśli o ewentualnych egzekucji Utøya raz pierwszy w lecie 2010 roku. Mówi :
Myślałem, że todobry cel , wyizolowanych, policja miałaby problemy, dostęp do 730 działaczy na raz,
a nie cywilów obecne . Temat mówi wszystko , że cywile nie są politycznie zaangażowani są po lewej
stronie .
Wadą Utøya ,z zastrzeżeniem , mówi , że nie było, że tylko część , w których był potencjał - rædere . I
to nie jest idealne dla osób poniżej 18 roku życia .
Czas od lutego 2011 Temat mówi : Stało się jasne , że muszę mieć otwarty - rasjonsbase . Udał się do
" Småbruk.no " i sprawdził , co było do wynajęcia.
Temat znaleźć gospodarstwo do wynajęcia , gospodarstwo Asta w Wschodniej Dolinie i podpisane
umowy najmu tam pod koniec marca 2011 roku. Gospodarstwo miało wystarczającą grunty orne ,
które mogą być zamówione trzy tony nawozu od dealera John Deere . Mówi : zamówiłem nawóz pod
koniec kwietnia . Mówi pokrywa kunstgjød jestniezbędnym składnikiem do produkcji bomb . Temat
powiedział, że wydał 3000 kg nawozu w gospodarstwie zaraz na początku maja 2011 roku , w tym
samym czasie przeniósł się do go- go samodzielnie.
Temat mówi : Sprzedałem Atos i wynajęty samochód, który sobie wyobrażałem mógł wysadzić zamek
lub ministerstwa . Wciąż nie zdecydował .
Temat mówi, że planuje działania był namacalnym stale zobaczył gigantyczny wybuch w dzielnicy
rządowej . Ostatecznym celem w Norwegii było ministerstwa , powiedział. To byłcel , aby zabić jak
najwięcej , ale był opóźniony i byłoporażką. 200-500 zmarłych będzie " najlepszym wypadku " .
Mniej niż 12 była porażką . Spodziewałem się , aby móc słuchać P 4 potem dodaje , chciałbym tylko
dowiedzieć się o sukcesie poz operacja .
Gdybym słuchał P4 potem , że było kilkaset zmarł , mogłem uruchomić na Grenlandii do poddania
się, mówi . Aby uzyskać prasy międzynarodowej musi byćna dużą skalę , mówi , trzeba powyżej
pewnej granicy . Wyobrażałem sobie , że Utoya może byćw razie potrzeby działanie premii lub
alternatywnie pomieszczeń Aftenposten , albo NRK .
Utoya nie był beton aż omiesiąc przed operacją , powiedział. Wszystko było opóźnione i forskjø wiem , jako możliwe cele dla kongresu partii w kwietniu i łopatka w konferencji nie udało mi . I nadal
mają Aftenposten i NRK na liście aż do całkowitego zamknięcia operacji , dodaje.
Miał pewne zastrzeżenia , to raczej A i B , a nie C - zdrajców , powiedział. Media wykorzystywane
dzieci haseł tych, którzy byli na Utøya . Tostrategia Demonizacja kopalni , to 80 % nie - których było
ponad 18 lat. W każdym razie : W ll fazie wojny domowej - wszystko w ciągu 15 lat, aby być
uzasadnione cele .
,Z zastrzeżeniem jednak , żewierzy, nie byłoUtøya optymalny cel . To byłobarbarzyńskie działanie
wykonać z mojej strony , jak mówi, ale to musiało być zrobione . Temat staje się intensywne, jak
mówi dalej : Każdego dnia moje siostry zgwałcone i okaleczone z powodu zdrajców . Kiedy poznać ,
jak to jest .
Operacja jest bardziej niż uzasadnione tym , dodaje, ale w ogóle istnieje kilka różnych motywów .
Operacja była potrzebna dla zemsty , i to byłatak prewencyjny , aby zapobiec większej aktywności ze
strony osób, które zdradza Norwegii . Funkcje pracy jako ostrzeżenie. Co najważniejsze ,z
zastrzeżeniem , mówi , tam jest tak , żepraca wyraża swoją miłość dla moich ludzi i kraju , i jest mój
wkład , aby pozbyć się zła na ziemi .
Temat jest przekonany , że nie jestparadoksem, że walka UE z terroryzmem stało się bardzo
trudne do uzyskania materiałów wybuchowych. Bo to nie było tak trudne ,

masowe egzekucjewynik polityków dokręcania . Byłoby łatwiej , może to zostały wysadzone więcej z
większą dokładnością . Przyszłość leży w broni .
Maj i czerwiec 2011 nazywany przez zastrzeżeniem Chemikaliów fazie . Temat mówi, że
zainstalowany wyciągiem i wentylator w gospodarstwie . Użył maski gazowej podczas pracy z
produkcji trzech bomb samochodowych, który miał nadzieję, że może być wykonane do 15 może .
Okazało się, że to było czasochłonne zrobić bombę , i około 15 czerwiec Breivik sobie sprawę, że nie
był w stanie zrobić więcej niż jedną bombę w około jednej tony . Dał resztę .
Temat wyjaśnia , że okoliczności były zaangażowane w ustalenia projektu planu koniec wszystkich do
pracy . Miałem wystarczająco dużo materiałów wybuchowych wysadzić dzielnicę rządową ,
powiedział. Zastanawiałem się jeszcze w Aftenposten i NRK , ale to już nie było istotne konferencja
późno myślałem o , bo były już przechowywane. Utoya byłotylko wydarzeniem politycznym , które
pozostało w lecie . Temat mówi spędziłtydzień 15 do 23. czerwca 2011 r. do REKO - gnosering na
Utøya , zanim zdecydowałem w końcu .
Temat postanowił dodać do 22 operacji Lipiec, który byłdzień, kiedy Gro Brundtland Har - lem ,
zgodnie z programem obozu był wygłosić przemówienie na Utøya .
Z zastrzeżeniem , że wyjaśnia to nie było możliwe, czekać aż spadnie do wykonywania tej operacji.
Miałem problemy z płynnością , wyjaśnia. Były rachunki za nawóz , wynajmu , dzierżawy , i to
zostało zakupione jedzenie i powiedział poszedł pc przerwę . Nie mogłem pozwolić
betalingsanmerknin - ger , bo wtedy nie będę trzymać leasingu samochodu . Nie mogłem już dłużej
czekać . Temat mówi, że już miał zrezygnować w czerwcu 2011 roku , ponieważ nie było tak wiele
problemów .
Ostatnie cztery tygodnie przed 22 lipca 2011 rozpoczęła się, gdyprzedmiotem pojechaliśmy do granicy
ze Szwecją , gdzie wykopali się okno z zbroi że był pochowanyrok wcześniej . On powiedział , że
prace nad zakończeniem bomby był powolny , niechlujny pracy .
Temat mówi, że pracował bardzo ciężko , chyba siedem , osiem godzin dziennie . Pracował przy
produkcji i realizacji bomby zarównostodoły ikuchni w gospodarstwie jego wynajętym . Temat
opisuje w jaki sposób pracował ze słomy, betoniarki i miksery . Kupił nowe miksery kilka razy ,
bozużycie było świetne .
Z zastrzeżeniem wyjaśnia w jaki sposób , że pracuje z użyciem kwasu siarkowego. Jest wody
destylowanej i zmieszano z kwasem. Temat mówi, że część prac została wykonana w nocy . Mam
kurz we włosach i twarzy ,z zastrzeżeniem mówi . To była niebezpieczna praca . Skończyłem główny
- i wtórnego wzmacniacza , to był tydzień pracy. Rejestracja zakończona Analfo'en zaledwie kilka
tygodni przed zabiegiem . ( Analfo jest według narażać jeden z składników w bomba , że zag . 'S Note
) Bar opakowane 50 funtów enheteri samochódtydzień wcześniej .
I dodaje: To wszystko byłoryzykowne przedsięwzięcie . Mógłbym zboczyła ramiona już kiedy biegł z
proszku aluminiowego . Myślałem jednak , że muszę poświęcić siebie dla moich ludzi .
Temat zrobiłem test strzałów 2-3 km od gospodarstwa. Mówi, że odwiedza farmę trzy razy w czerwcu
i lipcu 2011 roku. partner
do poprzedniego , który wynajął farmę , przyszedł na początku czerwca. Obudziłem się i zobaczyłem
wiadomość tekstową , w którym powiedziała, że nauczyłem się sprowadzić do czegoś . Musiałem
mieć jej na śmierć , gdyby objawił mi . Myślałem, że spałem w lesie , jeśli ona wykonana, a wtedy
będę mógł podjąć Aftenposten i NRK później.
zapisane swoje życie przez dwa dni później się mówi . Ponadto , nie byłopszczelarz za ule na
nieruchomości , który zatrzymał się kilka razy . Poszło gładko .
Temat mówi ponadto , że gdy przyszłaszansazatrzymania przez dziwny człowiek i powiedział, że
jestturystą. Wiedziałem, żepolicja ,Temat mówi , ale nic nie widział .
Jakpodszedł do czasu pracy , mówi , że dostał niepokój dni operacyjnych . Nigdy nie boli całe życie
myszy , mówi, a on starał się symulować działanie nie może być sparaliżowany przez strach . Temat
powiedział, że próbował użyć gry do pociągu, ale nie mógł. WoW nie jest jak prawdziwe życie ,
mówi.
Temat mówi , że oprócz słuchania muzyki z SAGA grupy i artysta Helene Bøksle na żywo , aby
przygotować się na dzień operacji 22 Lipca. Stał się pewne, żenajlepsze przygotowanie do tłumienia
strach będzie się psychicznie zmęczony .
W dzień wybuchu w dzielnicy rządowej i egzekucji na Utøya , 22 Lipca 2011 Temat mówi :Plan miał
być w Oslo i rozpocząć korespondencji z Compendium zegar 03:00 . Ale był opóźniony Asta , i nie

było w Oslo przed 23.00w dzień przed . Przestrzeganie - to było wtedy w mieszkaniu swojej matki na
Skøyennastępnego dnia.
Temat powiedział, że był bardzo zmęczony , i pomyślałem , że potrzebuje snu i odpoczynku przed
operacja . Spał tak do ósmej , i zacząłemdzień poprzez trzy opakowania na żywność , kanapki z serem
i szynką .

Saksnr.11-120995ENE-OTIR/08
Miał nadzieję, że będzie w dzielnicy rządowej o godzinie 10.00 , ale zacząłdzień po instalacji nowego
modemu prędkości i skonfigurować program Outlook na komputerze PC . To więcej czasu , niż
przypuszczał , i spanikował na tiden.Observanden pojechał jeden samochód to towa - NED , Diablo , i
zaparkował go na Hammersborg kwadratów . Zostawił samochód na biegu , na bazie inteligencji w
Grubbegaten i udał się do Placu Katedralnego . Tu wziął taksówkę z powrotem do Skøyen . Mówi, że
zrozumiał, że to był zły czas . Zaczął zdawać sobie sprawę , że większość poszła od dzielnicy
rządowej już .
Powrót w matki z apartamentami ładowane tematfilmu uczynił na stronie Youtube . Pisał ostatnią
wiadomość w zegarze kompendium 14.45 , i zaczął wysyłać do 8000 kompendium kulturowych
konserwatystów miał zebranych adresów e-mail . Ponieważzegar był tak daleko , mówi, że myślał, że
zamierza zrezygnować z bombą i Utøya . Ale kiedy zobaczyłem , że przeszedł przez 600 e-maili o
15:05 postanowiłem wykonać plan , powiedział.
Temat podszedł do samochodu zaparkowanego na którą Olsen Wdowa na Skøyen . Podszedł do
samochodu , aprzejście z cywila do odzieży wojskowej . Potem pojechaliśmy do dzielnicy rządowej
przez większość Col- nalteateret . Miał zamiar trzymać PST loga , które były w samochodzie za
pomocą magnesów , ale nie. Jednak załączeniu niebieskie światło przewożony na dachu samochodu ,
około 200 metrów od celu .
Temat powiedział , że zamierza uruchomić z policją w tym wątku, gdzie był na sesji zatrzymany, gdy
prowadził Grubbegaten niewłaściwy sposób . Plan był , aby zniszczyć policję , jeśli próbował mnie
zatrzymać , mówi.
Temat mówi pomyślał : Większość ludzi w dzielnicy rządowej poszły godzina druga teraz fellesfe rien . Myślałem wtedy , że operacja zakończyła się niepowodzeniem , ale zrobiłemco mogłem . Temat
mówi, że doskonale wyobrazić, żepremier i dwóch lub trzech ministrów i sekretarzy stanu wielu
zginęło . Ale jeden bonus , że Delta ipolicja miała też urlop .
Dzielnica rządowa jestmiejsce w Norwegii , gdzie nie są Najmniej cywilów , mówi . Ktoś jest zawsze
tam, to po prostu musi się liczyć. Celem byłonajwiększai B zdrajcy iWyspy Owcze pozostały można
cywilny i politifolk.Observanden dodaje : Akceptujemy do 50 % zabitych cywilów . To jest
niemożliwe , aby całkowicie naprawić z góry . To jest po prostu tak dobrane . Obliczyliśmy , że będzie
kilka śmierć cywilna na początku , ale tak będzie cele zapewnić , i nie będzie więcej z powodu ataków
nieprecyzyjne .
Osoba uśmiecha się: jest niesamowicie zadowolony z niewielkiej liczby cywilów zginęło w operacji .
Były policjant , a tylko czterech cywilów . Mniej niż 10%. Na wojnie zawsze jest przypadkową ofiarą
, jednak. Uważamy Partię Pracy za organizację terrorystyczną , a ten uderzył dość dokładnie.
Eksperci zwrócić przedmiot , który dzień myśli o dodanie plan daleko, aby ocalić życie , lub z innych
powodów . Nie, mówi . Nigdy nie myślałem o włączenie lub zatrzymanie . Tylko, że do
przeprowadzenia. Temat zaprzecza się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji ofiar .
Dehumaniseringsprosessen zaczął już kiedy wszedłem do części wojskowej kompendium w 2009
roku,z zastrzeżeniem , mówi , lub w roku 2002 , kiedy to zdecydowano o życiu cierpienia . Obser wodnego mówi, że po tym nie miał wyrzutów sumienia związanych z co nazywa obowiązki HenriG .
W wojnie , przepisy są różne, dodaje.
Temat mówi : Kiedy zatrzymał się 200 metrów od bramki , to byłmoment wielkiego znaczenia . To
jest to, co ja i są przygotowani do wyszkoleni, pomyślałem. Eksperci zapytać, kto go uczył . Jest na
abstrakcyjnym poziomie , mówi . On uśmiecha się szeroko . Jestem bardzo dumny z pracy , dodaje. W
sumie to było 100 % sukcesem.
Eksperci zapytać, co czyni go tak pewny , że operacja zakończy się sukcesem . Osoba uśmiecha się:
W tym momencie , nie było wygodne , to była śmierć , ale odczłowieczonym wrogów Opiszdziałanie
było uzasadnione ze względu na zbrodnie wojenne elity władzy .

Musiałem się zatrzymać. Zestaw dwóch minut samochodem . Temat śmieje się głośno . Uważałem
biorąc tabaki lub dym , ale upuścił go i wziąłhełm i kamizelka kuloodporna z visir.Observanden
powiedział, że wyliczył, że było około 5 % szansa, że przeżyje wybuch w dzielnicy rządowej . On
mówi: " Myślałem , teraz jestem 51 die w ciągu dwóch minut . Plan był , aby wyeliminować policji
lub pracowników ochrony , czy ktoś próbował mnie zatrzymać .
Temat mówi, żebomba w samochodzie pojechał do dzielnicy rządowej miał najlepszą siłę wybuchu na
jednej stronie . Były jednak dwa samochody zaparkowane na zewnątrz wieżowiec niefortunne ,
jakoprzedmiot miał zaparkować gdzie nie było miejsca , bez względu na to, co było idealne .
I zapalił lont , powiedział , i bał się, że wszystko się zdetonować . Wyjaśnia ekspert jak on obliczony
jak długo bezpiecznik , może trzeba dotrzeć z powrotem do innego zaparkowanego samochodu .
Temat wyszedł z samochodu, w którymbyła bomba , i wziął pistolet Glock z kabury , a sam poszedł
do Hammersborg kwadraty .
I miał sześć minut i poszedł szybko . Szedłem obok człowieka, który był ciekawy , mówi Vanden
przestrzegać. Myślę, że byłcywilem policjant . Przypuszczam , że przedmiot został wysłany mu
zdjęcia do kilku budynków rządowych i żemężczyzna spotkał się w celu sprawdzenia samochodu lub
mnie . Gdyby zaatakowali go byłoby wykonywane , dodaje.
Po siedział w samochodzie zaparkowanym na którą Hammersborg placów , mówi, że odwrócił się od
ognia , wykreślono GPS i uciekł. Usłyszałem huk po uruchomieniu dwóch kwartałach , mówi i dodaje
: " miałem hiszpańskich kolarzy " i bomby dymne , aby rzucić na wszelkich prześladowców , ale nie
widzę żadnych.
Temat włączyłem radio i usłyszałem , że pojechał potężną bombę na placu Younga . Mówili, że jedna
osoba nie żyje ministerstwa . Wtedy wiedziałem, że część opera -cji była nieudana , wyjaśnia.
Przedmiot zaprzecza pytania wystąpiły objawy psychiatryczne w pewnym stopniu związane z tydzień
wcześniej , albo w czasie wykroczenia . On zapytał , a zwłaszcza w obecności lub doświadczeń zmian
świadomości , w tym drgawki i utrata przytomności i objawów somatycznych . Temat zaprzecza
występowaniu takich objawów również związany z poprzedniego dnia , albo w czasie popełnienia
przestępstwa w dniu 22 lipca 2011.Observanden dodać się do : Myślę, że zostanie zabity w więzieniu,
w ciągu 12 miesięcy . Włożyli radykalne prawo jak ja w więzieniach zdominowanych muzułmańskich
. Istnieją przykłady kilkudziesięciu zabitych i tvangskonverterte w więzieniach . Że jest nie
segregować więźniów . Stajeprzed 100 dżihadystów krzyżowiec . Jest to celowo .
Wszystkich muzułmanów Ila wie o tym i będzie próbował do mnie szybko zabić . Temat nie sądzę,
zarządzanie w więzieniu Ila będzie starał się go chronić . Mówi, że muzułmanie mogą sprzymierzyć , i
istnieje wiele sieci muzułmanów w więzieniu . Mimo przekonania, że mógłby zostać ugodzony w
ciągu kilku miesięcy , z zastrzeżeniem , że przeczy on czuje strach lub inne emocje związane z tym .
On jest gwiazdą , jak mówi o tym bez aktywacji lub widoczne wpływać .
Rozmowa kończy . Uzgodniono kontynuowanie tematu następnej rozmowy z ekspertami .
Stan zarówno przez ekspertów na 05.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Używa nietypowych warunków , takich jak dehumanizacji , wojny prewencyjnej , potencjału
zdrajcy , egzekucje , odzież wojskowa , wymazać , wyeliminować , i elity władzy
zbrodnie wojenne . Terminologia stosowana jest całkowicie związane z pojęciem podmiotu , który nie
jest wojna domowa . Terminologia stosowana jest uważany być uziemione w paranoidalne urojenia .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji ,
ich ofiar i dla ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się
stosunkowo często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub własnej
handlinger.Observanden ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym
wyraz twarzy ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach
rozmowy.
Temat nie jest w stanie rozpoznać i opisać swoje uczucia . On wydaje się podążać -nia z aleksytymii i
oznaczony afektywnych .
On nie ma na myśli sytuacji ofiar , a nie mogą ich perspektywy na bezpośrednie pytania . On jest
uważany za poważną , w pobliżu całkowitą porażkę empatyczne .

Temat jest przekonany , że jego motywem egzekucji jest reorganizacja skalę polityczną . On
spodziewa się, że jego działania będą prowadzić do współczucia i wsparcia dla milionów
Europejczyków , a jego polityka będzie dominującą orientację polityczną terminu . Występy są
oceniane jako wspaniałych złudzeń .
Podkreślił, żegłównym motywem morderstwa było to, żeoperacja wyraża swoją miłość dla moich
ludzi i kraju , i pomoże pozbyć się zła na ziemi . Uważa on, że pomimo stwierdzonego ryzyka
własnego życia , poświęcił się dla swego ludu . On uważa, że zapisy z jego działań w okresie
następującym celom rewolucyjny sposób podobny handlin - ger . Występy są uważane imponujące
urojenia .
Temat mówi, że od sierpnia 2010 r. nie podjął jeszcze decyzji , kto lub co instytucje , które zostały
zaatakowane i zabite , ale od tego czasu rozpoczął starania o uzyskanie broni i kilka miesięcy później
wybuchowych. Temat uzasadnia planowanie , że mamy zadeklarowaną wojny prewencyjnej
przeciwko tym, z kategorii A i B. Istnieje około 4500 osób w sumie.
Miał inne plany , w tym pęknięcie ministerstw , wybuchowych zamek i zabójstwa rodziny królewskiej
, zabijając są opozycyjną , codzienna prasa , a na centrali SV. On również opisuje uporczywe myśli o
wysadzenie kongres partii , a Scoop Konferencja pressefolk.Fra stycznia 2011 r., opisuje on
uporczywe myśli i plany, aby zdetonować kjernere - siłownik w Halden i bomb hutniczych w Partii
Pracy i ich kongresie krajowym . Myślał, że nadal wysadzić Pałac . W lutym , opisuje on , że jest tocel
, aby zabić jak najwięcej z kwartału pierścienia rządu , a najlepiej takżepremier i kilku ministrów .
Idee morderstwa dalej egzekucji uzasadnionych pojęcia podmiotu wymienionego , że wszystkieosoby,
które zdradza reprezentuje Norwegię specjalnie . Postanowił zabić Gro Harlem Brundtland oraz
uczestników na letnim obozie pracy Youth League w czerwcu 2011 roku . Uważa on, że pracy
jestorganizacją terrorystyczną . On myśli, że jest w drodze życiapowiedział, że pomoże pozbyć się zła
na ziemi .
Temat jest przekonany , że wkrótce zostanie zabity , i uważa, że kierownictwo więzienia milcząco
zgadza .
Idee traktowane jako wszechogarniającą , paranoidalnego systemu urojeniowe, z lęku przed życiem i
rozległe myśli na Homicide , ilościowo do kilku tysięcy osób . Temat wydaje się zaczęły działać na
tych złudzeń w 2010 roku.
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy o
stowarzyszeniu i umiarkowane zaburzenia formalne zaburzenia myślenia w postaci perse - vera nia .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 150 z
243Observanden się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu beznadziejności lub
myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie myśli lub szczep głos . On
wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak impulskon kontroli , zarówno w odniesieniu do słownego
lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma dowodów Punk- stawiciele
podwyższonym nastroju .
Temat pojawia się bez klinicznego podejrzenia zatrucia . Temat zaprzecza myśli samobójcze lub
plany.

5.8 ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 13.09.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu . Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał

pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
Tematem rozmów uzgodniły powinno być przedmiotem doświadczenia w czasie, ponieważ wyjechał
dzielnicy rządowej w około 3:30 , a resztę dnia 22 Lipca 2011. Przedział czasu obejmuje czas z
przestępstw .
Temat przedstawia się mówiąc : " Terror " zakłada " zjednoczenie " i kiedy policja
używaćterrorystyczny termin dowodzi , że policja aresztowała drugiego. Jestem pewien, że po operacji
, czy przed .
Oprzedział czasowy od podmiotu prowadzącego od dzielnicy rządowej , dopóki nie został później
aresztowany Utøya temat mówi : ja pojechałem po wykresie współrzędne na GPS . Temat mówi
następnie szczegółowo co trasa szedł przez Oslo , Sollihøgda i Utøya.Målet był bardziej błyskotliwy
niż samej pracy , mówi, ale nie można było się przygotować psychicznie do rzeczywistego strzelania .
Głównymi celami Planu B był Jonas Gahr Store, Gro Harlem Brundtland i Marte Michelet . Teraz
mogę dostać jeden z nich i nigdy nie miało , że będzie ją zatrzymać .
W drodze do Utøya mówi , że nadal w trybie walki . Ja sam się psychicznie do ewentualnego
męczeństwa , mówi. Uważało, że po poważnym ataku terrorystycznego przeciwko dzielnicy rządowej
była naturalna wysłali Delta - oddział do Utøya . Był zaskoczony , że nie wysłał szczepy do Utøya
chronić wyspę jako cel polityczny .
Nie było nikogo na prom do Utøya gdy obiekt przybył , frasett a zespoły kontroli cywilnej z AUF .
Temat wziął dźwigać miał w samochodzie i pociągnął go do łodzi . Fotografowana osoba się
uśmiechnie . Musiałem włączyć się i przejść do komórki spania ponownie. Rozmawiałem z nimi, i
przeniknął je . Wydałem się byćpolicjantem .
Temat mówi , że rozmawiał z kobietą, która powiedziała, że szef ochrony na wyspie . Poprosiłem ją ,
aby zadzwonić do straży na posiedzeniu, na którym chciałbym powiedzieć im o bombie w Oslo.
Temat powiedział, że rozważa wprowadzenie kajdanki , albo wykonać załoga łodzi . To był ogromny
błędem taktycznym nie do jego wykonania , powiedział.
Gdystatek zawinął do Utøya , kilku . To byłoekspolitimann który poprosił kilka pytań. Pomyślałem, że
to pytania testowe , bo gra została ujawniona , mówi . Wolę uderzył , że powinniśmy iść do głównego
domu, akobieta i ekspolitimannen poszedł przede mną .
Właśnie wtedy trwała minutę przez dziesięć lat, mówi . Bałam właściwa do podjęcia życia . Kiedy
dotarłem do Glock'en miałem wiele bloków , i odbędzie się nie robić. Strzeliłem zarówno w głowie .
90% strzałów w głowę . Jestem dobrym strzelcem , til.Observanden on myśli, że miał dobre
zarządzanie amunicji . Spędziłem kul , jak mówi, bo oni robią najwięcej szkód . Zarównodwa przede
mną spadł prosto do przodu , i wyglądał jak oni spali na ziemi . Były dwa za mną , bliżej M / S
Thorbjörn .
Eksperci pytając, copodlega myślał o ofiarach . On odpowiada , jednak , aby powiedzieć o sobie . To
byłotraumatyczne doświadczenie do życia , powiedział. Biorąc innego życia jest skrajny . Grałem w
wiele gier , ale to jest czysto biologiczny , któreorganizm stara się uniknąć .
Temat rozwija , mówiąc :mózg był w stresie , i zaczął aktywnie wymazywanie wspomnień . Pamiętam
tylko dziesięć minut Utøya , ale pamiętam pierwszy " Spotkania" dobro . Eksperci zapytać, czy to
jestterminologia gier wojennych . Temat odpowiada: Nie, w naszej pracy jest język angielski . Mózg
był bombardowany , a dostęp do nich nie było. To było jak groźba śmierci , a ja czułem się w
niebezpieczeństwie . Byłocała sytuacja cholernie .
Temat mówi , że wie , że po tym udał się , chodził bez przerwy , aż do później skapitulował . Powtarza
: Nie udało się uzyskać dostęp do ich własnych baz danych . Uśmiecha się . Kiedy wracam , to absurd
, a nie normalne. Ale udało mi się zachować optymalne taktycznie i zakończone .
Temat powiedział, że idzie do kierowania młodzieży na wodzie i używać go jako broni masowego
rażenia . Pierwszym celem było nie do opisania , mówi i śmieje się , ale szybko stał się odporny.
Kiedy pływaliśmy , byłem prawie na autopilota , i wykonać jak najwięcej . Myślałem o oświetlenie
budynku głównym , było wielu, którzy zabarykadowali się .
Większość wyspy wynosiła 18 lat, średnia przedmiotem . Średnia wieku wynosiła prawdopodobnie 22
lub 23 lat. Myślałem o udzielenie mi w połowie drogi , ale wykonana 20 później.

Saksnr.11-120995ENE-OTIR/08

Temat wierzy, że zastrzelił 40 osób , a 29 utonął podczas gdy eksperci svømte.De zapytać, copodlega
myślał jak on chodził i strzał . Mówi : Gdyby pragmatyczne podejście , by zabić tyle , żezwolnienie
kompendium dostał prasie światowej . Operacja była tylkoformalność .
Eksperci zapytać, czypodlega porównaniu doświadczenie grając w gry komputerowe . Nie, on mówi ,
to była zupełnie inna . Gry symuluje wojnę , byłem w prawdziwej wojnie . Gry były chybaśrodki
dostać przeszkoleni możliwość oceny , ale teraz musiałem zmusić się do przejść przez koszmar .
Eksperci pytaj ponownie , jeśli obiekt może sobie wyobrazić, jak to doświadczenie było dla młodych
ludzi na wyspie. Temat mówi : MyTemplariusze myśląc tylko co pragmatyczne podejście . Jesteśmy
zmuszeni do wyboru metody barbarzyńskie , nie mamy. WszystkoTemplariusze wolałby materiałów
wybuchowych zamiast biegać po lesie .
Temat powtarza , że jest wojna rządu z terrorem , która pozbawiona bojowników rewolucji
stacjonarny dostaw materiałów wybuchowych. Będziemy zniszczyć wroga , powiedział. Dzień
przyniosłem sam wojnę wszystkich reżimów Europy Zachodniej . Odważyłem się zrobić to sam .
Czułem szoku każdą sekundę , podczas gdy trysnęła krew i mózg sprawę . Wojna to piekło, dodaje.
Poproszeni o opracowanie na jego roli ,z zastrzeżeniem , mówi : To, co ma miejsce w czystek
etnicznych Norwegii naszych ludzi . Co się stało, było konieczne , ludzie muszą otworzyć oczy na to,
co dzieje się w Norwegii i Europy . , Żeosoba taka jak ja prawie poświęcić swoje życie dla sprawy jest
szlachetny . Nie ma nic bardziej szlachetny niż poświęcić się dla swego ludu .
Uśmiechy Temat i śmieje się trochę , gdyekspert krótki komentarz , że to może brzmieć drukiem
prawie jak zbawiciela . Chcemy, aby ci przebaczyć ,przedmiotem mówi , tych, którzy nas potępiają ,
które wykonują czynności . Dodał : Jesteśmy gotowi wybaczyć każdemu , nawet zdrajców typu A i B ,
jeśli uznają nasze wysiłki i naszą walkę .
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Temat mówi : W ciągu 20 lat , 35 % osób, uznają nas . I powiedział, że topraca bar - barisk ale są
bardzo dumni z pracy jako całości . Mój stan się zmieni , i chociaż demonizować teraz wydaje się, że
pomogłem uratować swoich ludzi . Jestem gotów byćmęczennikiem ,szlachetny rola i pobudki
szlachetne . Będzie przejawiać się w fremtiden.Alt w całej temat wierzy , że jego działania w dniu 22
Lipca 2011 wydał 300.000 wojujący nacjonalistów narzędzie do władzy w Anglii i Norwegii . Uważa
on, żesieć obrony lub policji będzie przejąć władzę i uratować kraj . Teraz jestju olej z miliardów ,
które ukrywają objawy niskiej intensywności dżihadu . Wojna domowa ma różne fazy .
O nazewnictwo , treści i koncepcje w swoim kompendium mówi, żetytuł zawiera rok 2083 , ponieważ
przypada 400-lecie bitwy pod Wiedniem. Temat będzie bardzo szczegółowa i gadatliwy i mówi jak
rzecz chrześcijańskiego zwycięstwa bitwy , niszcząc Islam u bram Europy . Temat mówi, żebitwa
miała miejsce w dniu 11 wrzesień w roku 1683 , a chciałby mieć 11 września na nowego święta
narodowego w Norwegii .
Rozprzestrzenianie kompendium jest celem operacji , mówi, i sukces operacja jest mierzona przez
rozprzestrzenianie kompendium .
Eksperci pytają, jakprzedmiot będzie doświadczenie , jeślikompendium jego jestflop . Mam naturalnie
przewidzieć mówi . Społeczność analityczna myślę od 15 do 45 % zgodzi się na głównych zasadach .
Prawa osobnika na 50% . Zgadzasz się, że około połowa Islam dekonstruuje Europę , mówi,
aleproblemem jest to , że nie przeczytać kompendium .
Temat mówi , że wie z całą pewnością, że 300 tysięcy bojowników nacjonaliści są narzędziem , czego
potrzebują. Kompendium jest bardzo dobrze napisana , mówi, ale jest przeznaczona tylko jako projekt
. Prezent dla Ciebie . Od nas do Ciebie.
Eksperci zwrócić przedmiot do opracowania na jaki prezent składa calaoferta jest krzyżowiec
nacjonalizm jako prezent . Nowe nacjonaliści w Europie krzyżowców . Krzyżowcy templariuszy z
wielu celów . : Jest toorganizacja miejscowych ludzi w Europie . Dwa : Istnieje ryzyko crossorganizacyjne przed dżihadu . Trzy : Nie jestzbrodniarzem wojennym trybunałem jako sędziego i jej
prawym kategorii A i B zdrajców w całej Zachodniej - eksperci Europa.De komentując ponownie
oświadczenia sfotografowanej osoby przypominające zbawienia . Temat śmieje : Jesteśmy frelserne ,
mówi, musimy uwolnić Europę od tyranii . Chcemy, aby inni otworzyć swoje serca do nas.
Temat mówi, że nauczył się wiele z tego, co nazywa "Reverse tecniques . " Studiowała turmarxistene
kulturowej , powiedział. Oni infiltrować i dekonstrukcji etniczne Norwegian, Norwegów i wartości
norweskich . Temat wspomina Marte Michelet , Thomas Hylland Eriksen i Hilde Haugsgjerd jako
przykład najbardziej niebezpiecznych zdrajców .

Dziennikarze są najbardziej wielokulturowości , mówi . Dlatego NRK ważny cel . Høysko pedał we
Lwowie jest równieżmiejsce , w którym pranie mózgu kiełki dziennikarz. A następnieUniwersytet w
Oslo gjennominfiltrert i najgorsze programu socjologii .
Rozmowa kończy .
Stan zarówno przez ekspertów na 13.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
On jest gwiazdą emocjonalnie spłaszczone , z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej
sytuacji i ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się często , a
gdy połączone z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach zadzwonić
varer.Observanden nie są w stanie przyjąć ich ofiary , społeczeństwa lub perspektywy innych ludzi .
On nie może opisać lub uznane własnych lub cudzych uczuć . zjawisko
za poważne awaria empatia , aleksytymia i egocentryzm . On pojawia się ze znacznym afektywnych .
On wykorzystuje nietypowe warunki , takie jak cele, modułu bojowego , wykonać . wykonać ,
ammunisjonsadmi - stracji , " spotkanie " , kapitulacja , infiltrować i wyłączyć . Terminologia
stosowana jest całkowicie związane z pojęciem podmiotu , który nie jestwojna domowa w kraju i
uznana za wyraz złudzeń bazowych i paranoicznych .
W rozmowie używa terminów zastrzeżeniem takich jak męczeństwo , szlachetnej roli , wyzwolić ,
ułaskawienie, pobudek szlachetnych , ofiary, daru i ocalić siebie i swoje zadania . Terminologia
stosowana jest całkowicie związane z pojęciem podmiotu , który mógłby uwolnić Europę od tyranii , a
on sam na 22.07.11 prowadził wojnę przeciwko wszystkim reżimów Europy Zachodniej .
Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych , wspaniałych i możliwych złudzeń
religijnych .
Temat jest przekonany , że osiągnie go poprzez zabójstwa 22.07.11 pomógł uratować ludzi . Uważa
on, że jego rola jest Martire , z pobudek szlachetnych , i że jego działania daje zbrojny nacjonalistów
narzędzie władzy w Europie . Uważa on, że jego organizacja Templariusze posiada mandat do
działania jako siedziby sądu karnego wojna . Występy są uważane imponujące urojenia .
Temat mówi w rozmowie , że był w prawdziwej wojnie . Uważa on, czystek etnicznych , jakie
zachodzą w kraju . Uważa on, że prowadził wojnę przeciwko wszystkim reżimów Europy Zachodniej .
Uważa on, że jest to proces, w którym kulturmarxistene nacieki , pranie mózgu i niszczenie etnicznych
Norwegian . Obser - wodny ma rozległe myśli na infiltrację i leżące u spiski wśród kluczowych
uczestników debaty i instytucji społecznych . Uważa on, że wymienione osoby są zdrajcami .
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Ideene oceniona jako wszechogarniającą , paranoidalnego systemu urojeniowe, z rozległymi myśli na
pojawia homicid.Observanden z niejasnych identitetsopplevelse , w co on włącza zasięg strumienia
Pon nawet w entall i flertall .
Sakkyndige nie leilighetsvis trudne do strumienia należytą observanden . On frembyr w podziale
rozmowy formalne zaburzenia myślowe w postaci av PERSE - verasjon av A Ha umiarkowany
assosiasjonsforstyrrelse i . Nie wydaje się, opóźnienie lub tankeblokk podczas wywiadu .
Observanden przodu gwiazda całkowicie Uten hamujące bagaż w formie av winy , wstyd Komitetu
håpløshetsfø , lub myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . On benekter opplevd
tristhet , gledesløshet , na zmniejszonym inicjatywy lub tiltaksløshet . W związku z powyższym , nie
jest
dowody senket stemningsleie .
Observanden frembyr nie OKT szybkość psychomotoryczną , lub subiektywnie opplevd , podniósł
stemningsleie . Observandens mowa jest spójna inormalna składnia . Nie miał nic - ani mówić naciśnij
. To uczucia stabilny . To nie jest dowód sviktende impuls cue , Verken porównaniu do słownej lub
fizycznej utagering . W konsekwencji nie pończochy punkty za stemningsleie obietnicy .

Observanden pojawia Uten klinicznego podejrzenia ekspozycji na lek . Observanden benekter myśli
samobójczych lub planów .

4.9 Dziewiąta ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 16/09/11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu .
Wizyta Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między
podmiotem i ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół
konferencyjny pomiędzy ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała prawie trzy godziny varighet.Det uzgodniły, żerozmowy powinny być o
przestrzeganie obyczajów - jego stosunku do własnej rodziny , ich cechy osobiste , i myśli o
swojej sytuacji teraz . Temat był gotów to zrobić.
Temat mówi , że jego związek z matką jest średniej dobra. Mieliśmy pewne nieporozumienia
, mówi, ale były drobne problemy , które przystąpiływtórnym przed egzaminem . Mówi, że
rozmawiał dużo z mamą o to , aby poświęcić swoje życie walce , i napisać książkę . Ale
mama jest prosta, a nie wizjoner osoba mówi , a nie tak zainteresowany w takich tematach .
Temat idzie bezpośrednio mówić o sobie . Chciałabym zrobić coś szlachetnego , powiedział.
Inajszlachetniejsze jest poprawa ludzkość . Będziemy uratować naszych ludzi .
Temat wyjaśnia, że ponieważ jego matka jest kobietą , to jest zrozumiałe , że nie w pełni
zrozumieć jego motywy . Kobiety nie rozumieją pojęcia honoru w taki sam sposób jak
mężczyźni , powiedział. 90 % kobiet emocjonalnie niestabilny . W ostatnich milionów lat ,
kobiety zostały zabezpieczone wewnątrz obozu . Mężczyźni są bardziej świadomi i może
podejmować decyzje bezpieczeństwa . Kobiety powinny dbać o dzieci.
Temat kontynuuje: Niektórzy ludzie są szlachetne , a oszczędza plemię , mówi. Moja mama
uważa, że - co jest nie tak i dlaczego ? Ona nie może powiedzieć swoim przyjaciołom , że jej
syn jestwizjonerem, który uratuje Europę Zachodnią .
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Temat powiedział, że chciał jego matka była z niego dumna , ale on uważa, że to mało
prawdopodobne , ponieważ ona daje się do opinii publicznej . Temat mówi, że z tego powodu nie chcą
mieć kontakt z matką w ekspertów fengselet.De zwrócić przedmiot sam widzi siebie jako szlachetnego
człowieka. Nie widzę , że moi ludzie są gwałcone , powiedział. I poświęcił wszystko , szczęście ,
wolność, życie. Temat porównuje swoją sytuację z cara Mikołajapierwszy . Próbował uwolnić Europę
od islamu , mówi. Zaryzykował wszystko dla swoich ludzi , ale nie udało się dostarczyć Anatoly .
Byłostatnim wielkim krzyżowiec w Europie . Temat następnie porównuje swoją sytuację z Ryszarda
Lwie Serce .
Temat następnie wyjaśnia podsumowując , jakwojna krymska ,ludobójstwa Ormian i dojściu Hitlera
do władzy, są ze sobą powiązane . Trudno jest go śledzić , a eksperci z prośbą o wyjaśnienia .
To wszystko na ten temat , mówi. Ja osobiście nie służył na co się stało, ale nie poświęcił wszystko dla
czegoś większego niż ja . Temat jest przekonany, że 120 milionów osób będzie patrzeć na niego jako
szlachetny i bohatera , przeszkadza , czy wiedzą, moje motywy . Ale wiele z nich ma problemy ze
zrozumieniem tego , jak ty , i matką .
Temat kontynuuje . Wiele szlachetnych cierpieć , powiedział. Wielu zginęło już . Działamy jako nasze
sumienie nas wzywa .
Eksperci zwrócić przedmiot do wyjaśnienia , jakie cechy , które on uczynił go , kim jest. Założenia
mają być inteligentny i zaradny . Nigdy nie byłemofiarą , i miał dobre dzieciństwo , mówi.
Jestemdobrym człowiekiem , nie kłamać, i jest miły. I postępować zgodnie z moim sumieniem . I

jestem szczególnie skłonni poświęcić swoje własne interesy . Przestrzeganie - szacuje jego inteligencja
w IQ - punkty na około 130
Eksperci zapytać, czyuważa , że przedmiot posiada specjalne umiejętności poza tym . Temat mówi :
Jestem bardzo ambitny i jest zboczeńcem ryzyko.
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Cenię szczerość i lojalność wysoki . Jestem elitarne wśród elity intelektualnej po prawej stronie. I
dodaje: pokora i skromność to ważne zalety . Podsumowuje : Nie wiem, o doskonalszej
ridder.Observanden mówi też, że uważa się jako pragmatyczne , overempatisk i z wielką determinacją
i stanowczością zasady . Główne założenia są wciąż moja miłość dla moich ludzi , dodaje.
Temat mówi, że walczyli , by stać sięidealnym rycerzem. Jest chyba najbardziej rycerz za - ogrodzenia
po II wojnie światowej , dodaje.
Eksperci zapytać, cowysiłek zdał w. trzeba 500 tysięcy dolarów i dwa lata życia , mówi. Następnie
wykonaj krok po kroku naukę rewolucyjną " Jak Przewodnik " , kompendium , które jestpodręcznik
rycerskości . To nigdy nie zostało zrobione wcześniej , ale teraz jest to udowodnione. Jestmały, z kilku
zasobów organiza -cja , ale możliwe .
Eksperci zapytać, czyuważa , że ma podlegać cechy inni nie mają . Fotografowana osoba się
uśmiechnie . Nie ma na to termin , powiedział. Ale ja znam prawdę , że jest ukryty przed innymi.
Temat jest proszony o ocenę własnego statusu i pozycji teraz . Temat mówi : Zastanawiam wszystko
od pomyślne zakończenie projektu . Istnieje ogromna " impuls moralny " i był " egoboost " dla mnie.
Istnieją ograniczone ambulatoryjnych , intelektualiści , po prawej stronie , mówi, dodając : wyznaczył
sobie jako lider konserwatywnej vokterråd .
Eksperci o wyjaśnienie . Powiedzmy, że wojowniczy nacjonaliści przejęcia w Wielkiej Brytanii ,
powiedział. To są szanse , że będę zwolniony, chociaż mam dużo krwi na rękach . Jest ona
umieszczona w konserwatywnym vokterråd w Norwegii , i mogę mieć dużą rolę w nowej płycie .
Może majster lub kierownik .
Temat mówi , że ma cechy , które czynią go intelektualne nadaje sięideologicznym przywódcą naszej
organizacji paneuropejskiej .
Eksperci zapytać, czy należy rozumieć, żeprzedmiot wierzy on zostać zwolniony. Jestem w 100%
pewien , żeczęści nastąpi w ciągu 15 lat , co najmniej w 2083 , z okazji 400- lecia " Bitwy pod
Wiedniem" . Ale to nie ma znaczenia , kto ma prowadzić , ważne jest towyzwolenie z moich ludzi ,
powiedział. I dodaje: Jeśli odmawia pracy , aby zmienić kierunek ideologiczny , nie będzie więcej
ataków . My,norweski ruch oporu , który oferuje odporność do 1 stycznia 2020. W 01.01.2020 ,
wszystkie z 4500 A i 8 - zdrajcy zlikwidowany . 90- 0000 C- zdrajcy będą zlikwidowane po tym.
Temat podkreśla, żeorganizacja Templariusze jest obecnie jedynym com spięciom organizacji opisuje
jako norweskiego ruchu oporu . Ale będzie więcej do kapitulacji , powiedział.
Eksperci zapytać, cooznacza kapitulację zastrzeżeniem terminu . Temat
wyjaśnia : Żądamy , aby Parlament natychmiast rozpuszcza się , jak mówi, i
rodzin królewskich Europy Zachodniej będzie musiał skapitulować . Mamy dostęp do NRK , zrobić
nową armię wezwany , i tworzymy vokterråd .
Temat mówi, że jest bardzo blisko perfekcji teraz . Jest ostatnim etapem . Użycie terminu "dobrego "
zależy od ofiary zostało wykonane. Poświęcili swoje życie . Czyn jest niezbędna. Ja wydeptaną
ścieżkę . Jest silniejsza niż większość , i nie byłokomórek sen tak długo. Na Utøya myślałem własnej
wypowiedzenia , ale jest na tyle silny, by cierpieć dalej . Badanie III fazy i faza IV martyrdø - go .
Jestem tylkonarzędziem do wojowniczego oporu .
Eksperci twierdzą, że nie jest jasne, w jaki sposóbprzedmiot uważa swoją sytuację społeczeństwa
norweskiego teraz . Tysiące bojowników nacjonalistów zainspirowany , że żyję , powiedział. Ja noszę
sam gniew na moich ramionach . To nadaje wytrzymałość wszystkich bojowników list
narodowościowych Europy .
Eksperci komentowali, że wydaje się, żeprzedmiotem postrzega siebie jako osobę istotności . Temat
śmieje się serdecznie . To jest nasz model rola ideologii , mówi. Jestemliderem przykład.
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Szlachetny czyn , które mogą być kopiowane . Czyn jestofiarą . Projekt kompendium , a nie zabijać .
Udało mi się wdrożyć zarówno film jak i kompendium , mówi, dodając : Jestem chybamało uwagi ,
kurwa .
W 2083 muzułmanie stanowią 60 % ludności , powiedział. To będzierok od zwycięstwa , a wtedy
muzułmanie być deportowani . Co dzieje się teraz jesto wiele większe zagrożenie niż II wojny
światowej . Islam jesto wiele większym zagrożeniem niż nazizm był . Jesteśmy w Norwegii już tylko
trzy osoby , ale istnieje 60000 sympatyków . Jesteśmy teraz w fazie I , o niskiej intensywności ,
asymetrycznej wojny domowej . W fazie Ila nasiliły wojnę.
Temat mówi, że jest pewien, że po ataku nie jest drewno , ale 30 poszczególne komórki w krajowym
ruchu oporu w Norwegii . Mówi, że wie, żeoperacja miała taki skutek , i uzasadnia to, mówiąc, że on
rzadko źle.
Eksperci zastanawiać, jakobiekt jest w stanie obliczyć to właśnie powiedział . Liczba pojedynczych
komórek można określić ilościowo na podstawie wiedzy historycznej , mówi . I daje dobre prognozy. I
dodaje: Kompendium jest tak dobry , tak dobry i eseje będą one wpływają na innych .
Dziesięciokrotny wzrost w Europie .
Eksperci zapytać, czyprzedmiotem utrzymuje się możliwość, że inni widzą jego handlin - ger 22 Lipca
2011 roku o braku politycznego lub ideologicznego . Nie, mówi . Operacja byłaobsługa rekrutacji, tak
że nie jest możliwe. Walka zbrojna jest uważany za słuszne , bez względu na to , co wyjdzie widział w
krótkim okresie . w ciągu dwóch do dziesięciu lat , to jestsukces .
Eksperci zapytać , jakie kryteria sukcesu Temat rozważy w przyszłości. Nowe ataki na kulturmarxister
sukcesu , mówi. A jeśli umiarkowani konserwatyści kulturalne mają łatwiej , to jest sukces . Może to
być na przykład , żePartia Postępu zdobył władzę w Norwegii . Temat idzie na rozmowę z my postaci . Szukamy dla sukcesu , zarówno w Wielkiej Brytanii i Norwegii , powiedział. To nam lub
islam . Jesteśmy w 100 % pewni wygranej .
Eksperci pytają, jakprzedmiotem byłoby rozważyć , jeśli jego kompendium nadal nie sprzyja
rekrutacji nowych bojowników nacjonalistów .
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Temat przypomina , gdy eksperci , że Templariusze to równieżwojskowy trybunałem . Tych, którzy
zginęli były uzasadnione cele, że zasłużył na śmierć , powiedział. Niemniej jednak będzie
tosuksess.Observanden dodając, że jest gotów być charakter zabójstwa . To jak krigsoppgjøret po II
wojnie światowej , powiedział. Norweski minister sprawiedliwości i Hamsuna i wielu w National
Collection został uwięziony w domu wariatów po wojnie . Krigsoppgjøret został zamaskowany i
manipulowane . Przegrani tracą moc definicji . Jestem przygotowany na to samo .
Podsumuj Temat : Tak długo, jak dwanaście zostały zrealizowane działania staną sięsukcesem.
Eksperci dwunastu zapytać gdzie bierze się pod uwagę . Istnieje dwanaście zmarł ile potrzeba, aby
przeniknąć mur cenzury , wyjaśnia. Mamy fomenter obecnej recesji , ale podjęła wiele syvmilssteg dla
wojujących konserwatystów kulturowych . Dałem im narzędzia , a teraz żyją w taki sam sposób jak
islamistów .
Eksperci pytają , jakprzedmiotem logiki jednokomórkowe działa teraz po 22.07.11 . Miałem kontakt z
innymi na drodze , mówi, ale wszystkie wybory były moje własne. Wydajność operację, byłem sam .
Moja tożsamość jest obecnie znany , i będę bardzo rozczarowany , jeżeli wojowniczy nacjonaliści
uważają Utoya jako tchórzliwy . Ale nie widzę go jako tchórzliwy . Zrobiłem , co mogłem , aby
zaatakować doroczne spotkanie Partii Pracy , ale nie udało . Tak jestem dumny z AUF -pracy .
To nie działa ekspertów , aby dowiedzieć się , w jaki sposób obiekt może być przekazana , lub
komunikować się z innymi w jedną celleri ich organizacji.
O swoich myśli na Utøya - zabijając terazprzedmiotem mówi :celem było wykonać jak najwięcej . Co

najmniej 30 To było straszne sposób , aleliczba musiała być oceniona na podstawie globalnej cenzury
granicy . Utoya byłomęczeństwo , i jestem z niej bardzo dumni .
Temat mówi, że zadzwonił na policję , mówiąc, żeoperacja została zakończona . Mówi on, że w tym
czasie o nazwie , nie sądziłem, że mógł znaleźć więcej goli , a ja już dawno .
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Pomimo faktu, że nazwał się poddać , nadal strzelać po dodaniu na . Mówi : Przedstawiłem się jako
dowódca norweskiego ruchu oporu i deszczu , oczywiście , że każdy, kto wziąłrurkę zrozumie , którzy
poddali ja var.Observanden kiedy został poproszony o to. Eksperci zapytać, co spowodowałoz
zastrzeżeniem , że jego męczeństwo chcą skończy z własnym przetrwaniu . Faza III , własne próby ,
ważne jest, aby sprawa była . Jestem gotów wziąć na siebie ofiary , powiedział.
Eksperci pytaj ponownie , jeśliprzedmiot ma swoje przemyślenia na temat doświadczeń na wyspie
pojawił się uczestników na letnim obozie . Nie było tam żadnych cywilów , mówi . Ci, którzy tam byli
działacze marksistowskich , którzy stoją na listach egzekucyjnych organizacja . Ob - wodnego w jego
przygotowanie nie jest w stanie podjąć albomartwe lub przetrwanie perspektywy młodzieńczy - mała .
Stan zarówno przez ekspertów na 16.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo często ,
gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat nie jest w stanie przyjąć ich ofiary , społeczeństwa lub perspektywy innych ludzi .
On nie może opisać lub uznane własnych lub cudzych uczuć . zjawisko
za poważne awaria empatia , aleksytymia i egocentryzm . On pojawia się ze znacznym
affektavflatning.Han wykorzystuje nietypowe warunki , takie jak dowódca , decyzje bezpieczeństwa ,
wyzwolenie ,
odporność , odporność i kapitulacja . Terminy stosowane są w całości
związane z pojęciem podmiotu , który nie jestwojna domowa w kraju i uważany jako wyraz
podstawowych , paranoidalne urojenia .
W rozmowie używa terminów zastrzeżeniem takich jak męczeństwo , tata, doskonałego rycerza ,
wizjonera , szlachetny i cierpienia na siebie i swoich zadań . Porównuje się z wojny i historycznych
bohaterów rycerskich cara Mikołaja i Ryszarda Lwie Serce . Terminologia stosowana jest całkowicie
związane z pojęciem podmiotu , że poprzez swoje działania na 22.07.11 poświęcił się całkowicie i jest
uważany . Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych , wspaniałych złudzeń .
Temat jest zdania, że jest onidealnym rycerzem. On uważa, że jest on wyznaczony jako lider co
nazywa Konserwatywne vokterråd , którzy będą rządzić krajem po przejęciu władzy . On uważa, że to
on może być ideologiczna przywódca organizacji paneuropejskiej . On wie, będzie on zwolniony .
Myśli, że jest rzadko źle, i ma właściwości nadzwyczajne . Uważa on, że jestliderem na przykładzie , i
że jego czyn jest w ofierze on dokonał . Gen koncepcja uznaje imponujące urojenia .
Temat mówi w rozmowie , że zna prawdę , że jest ukryty przed innymi. Uważa on, że jest wojna
domowa . Uważa on, że musi zabić co najmniej dwanaście , ponieważ nie macenzury - ściana , która
zapobiega otwartą debatę na temat tego, co dzieje się w kraju . Uważa on, że grzyby wojennych osada
po II wojnie światowej został zamaskowany i manipulowane , i porównuje swoją sytuację z tym. Idee
traktowane jako wszechogarniającą , paranoidalnego systemu urojenia.
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 166 z
243Observanden się w rozmowie z wieloma zagrożeniami . On mówi , że nie będzie więcej ataków , a
do 90000 zdrajców zostanie zabity w 2020 r. , jeśli pracy nie zmienia swojej polityki . Idee uważane

kompleksowe , mordercze myśli.
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy o
stowarzyszeniu i umiarkowane zaburzenia formalne zaburzenia myślenia w postaci perse - vera nia .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Poddawanie gwiazdę bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, beznadziejności , lub
myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów , albo w stosunku do
werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma pończochy
punktów za podwyższonym nastroju .
Temat pojawia się bez klinicznego podejrzenia zatrucia . Temat zaprzecza myśli samobójcze lub
plany.

4.10 Dziesiąta ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 20.09.11
Temat spotkania ekspertów, a ostatnio, w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu.Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów. Jako pierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat, i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy.Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo.
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny.
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Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 167 z 243Det
zgodzili się, żerozmowa będzie o filmie Breivik wyruszył na stronie YouTube, obserwowanego
wodnym zdrowia psychicznego i fizycznego , i konsumpcji narkotyków . Temat był gotów to zrobić,
ale najpierw dać ekspertom briefingu na ostatnim spotkaniu więzienia on został w.
uwięzieniaspotkanie odbyło się w dniu 19.09.11 .
Temat mówi aresztowanie rozprawie w Oslo Sąd Rejonowy 19/09/11 : Zdarza sięwiele ciekawy . Jako
dowódca norweskiego ruchu oporu , chcę być sądzony przez wojskową sądem . Temat uzasadnia to,
mówiąc , że praca wygląda na nas jak terrorystów . Temat mówi próbował promować swoje poglądy
na ten temat podczas przesłuchania w areszcie śledczym , ale została przerwana .
Temat mówi, że nienawidzę uzyskała dostęp do nowej działalności w komórce , a nie ma do czasu na
bieżni . Jestemkulturystą ,Temat mówi , i nie działają . Prokurator " umyli ręce " , oferując bieżni .
Wydaje się, żeprzedmiotem preferuje aktywność fizyczną przez szybki marsz na farmie więzienia
powietrza , gdzie szacuje , że przebywa 40 minut każdego dnia .
O filmie Breivik jest publikowane na stronie internetowej YouTube, mówi , żefilm jestgandafilm
propaganda dla tych mniej intelektualisty . Uważa on, że każdy, kto widzi film musi użyć przycisku
pauzy aktywne . Temat zastanawiając się, czy eksperci widzieli ten film , i pyta, o co chodzi - eksperci
o tym myśleć .
Temat potwierdza, że użył nazwy Andrew Berwick , kiedy umieścić film w Internecie. Zrobił to , aby
uniknąć uwagi policji lub PST . Mówi, że aktywnie wybiera muzykę przez Helene Bøksle na żywo ,
która śpiewa stare Norwegian . Mówi : To muzyka męczennik . Bardzo norweski . Muzyka gra . W
trakcie walki na śmierć i życie jest bardzo mało , że będzie pasować , więc użyłem Helene Bøksle i
grupy SAGA . Muzyka jest pomocne dla zachowania moralności .
Temat dodaje, że wykorzystał tę samą muzykę za utrzymanie morale , ponieważ nie miał dostępu do
innych komórek . Uważa on, że muzyka jest dobrze nadaje się do wyparcia niepokój i mówi : cele

przeciwnie, w którym najprawdopodobniej umrze , utwory mogą być wykorzystywane pragmatycznie
do pre -Need agonii , i utrzymać morale .
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Temat sądzi, że sprawdzone , że funkcje muzyki w sposób zamierzony. Strach ilęk przed śmiercią był
tak silny . Udowodniono w moim przykładzie . I dodaje: Wiele na Utøya dostałagonia stanął . Często
zdarza się w czasie wojny .
W filmie wspomniano bitwę pod Termopilami . Eksperci zapytać, co będzie to zilustrować . Obser wodnego mówi : To jest wyjątkowym przykładem . Niewielka grupa bojowników nacjonalistów byli
przeciw wielkiej armii perskiej . Jesteśmy dziś Leonidas . Mimo, że jest to grupa z kursem przed nami,
możemy zwyciężyć .
Temat mówi , że historyczne przykłady to stosowane jest czysta propaganda ,sprawiedliwość czyni
naszą grę i ma wielką moc symboliczną . Uśmiecha się . Wojowniczy nacjonaliści , jak w filmie , to
odnosi się do naszej "walki " . Pyta ponownie , czy eksperci spodobał się film .
O jego zdrowie fizyczne podlegają mówi we wstępie , że miał lub ma , choroba fizyczna . On
zaprzecza, by kiedykolwiek miał uraz głowy, epizody utraty przytomności i drgawki .
Temat mówi, że nigdy nie został zbadany przez lub zdiagnozowano cukrzycę , choroby serca lub
wysokiego ciśnienia krwi .
Temat ten , frasett jeden dzień hospitalizacji w Oslo z powodu świnki , gdy był bardzo mały , nigdy
nie otrzymał w szpitalu lub leczenia z jakiejkolwiek części specjalisty .
Temat mówi, że miał ten sam GP przez wiele lat . Lekarz utrzymuje się na
On rzadko miał kontakt z tym lekarzem w ubiegłym roku , ale wspomina, że został przepisany leki
alergii . Potwierdził, że miał kontakt telefoniczny z lekarzem w kwietniu 2011 roku , i jest
przekonany, że podszedł z podejrzeniem zakażenia układu oddechowego .
Czy jego zdrowie psychiczne inicjuje temat , mówiąc , że ma bardzo silną psychikę . On nie może
nawet zgłosić na niektórych problemów psychologicznych lub jakiekolwiek psychiczne
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, od zestawów , co on opisuje , jak spada morale , wyrażona w% więzienia 22.07.11 .
Eksperci postępować systematycznie przez i zapytać konkretnie na ten temat nigdy w swoim życiu
miał wyraźne objawy psychiatryczne . Temat poinformowała , że pytania są standaryzowane , a że nie
wszyscy muszą odpowiednie dla jego sytuacji . Wyniki są wykorzystywane do uzupełniania plus mini
i SCID I.
Temat mówi, że nigdy nie doświadczył okresów depresji i smutku . Mówi, że prawdopodobnie
doświadczył trudności i problemy , ale nie wyglądało na to , jak uczyć . Temat zaprzecza również
coraz doświadczywszy okres dłuższy niż dwa tygodnie od poczucia winy , wstydu, winy znaczenie
inicjatywy , zmniejszenie apetytu , wewnętrznego napięcia , trudności w koncentracji doświadczonych
gledesløshet lub pesymistyczne myśli .
Temat mówi, że w ciągu ponad jednego roku, od 2005 - 2007 okazało się, że zegar , a nie zmieniony
snu . Mimo, że wyjaśnia to , mówiąc, że pracował w tym samym okresie byłą tremt dużo. Ponadto grał
w gry wideo w Internecie i gry miała miejsce w nocy .
O jego wzorca snu teraz mówi, że dobrze śpi . Wstaje o siódmej , a potem do łóżka o godzinie 21:00 .
Uważa on, że jest tostrategia przetrwania , aby położyć się wcześnie . W ostatnich tygodniach , że spał
do 12-14 godzindziennie . Jestem w stanie hibernacji , powiedział.
Mówi, że pytania, które nigdy nie miał myśli samobójcze , ale potwierdza, uporczywe myśli o własnej
śmierci męczeńskiej , a inni zginęli w uczciwych egzekucji . Dodaje, że ma kilka sekund na mocy
kwestionowanych warunków na Utøya myślałem, że on odebrać sobie życie , ale pozostałprzysięga i
plan , i rzucił ją . Dodał : Nie wolno do samobójstwa .
Temat zaprzecza jakieś pytania , że nigdy nie miał okresy tygodnia i więcej doświadczonych euforii
czy uniesienia nastroju . Zapytał zaprzecza kiedykolwiek doświadczywszy zwiększonego tempa ruchu
lub mowy , drażliwość, doświadczonego myśli - czy myśli ucieczki lub zwiększone uczucie agresji .
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Na pytanie , czy on w każdym okresie życia doświadczyło zwiększonego zainteresowania seksualne
śmiech temat i mówi : Od 2002 r. nie było niemoralne dla mnie , aby przejść do każdego związku.
Było trochę det.Observanden mówi krótkie chwile doświadczonych dopalacze z apetytem. Uważa on,
że te chwile się jako iloczyn jego procedur . On również uważa, że może manipulować umysł w rodzaj
medytacji , to jest to, co daje okazję byćkomórka sen.
Temat zaprzecza , że takie chwile przyjemności został utrzymany jakości . On mówi : Nie może być
dwóch cykli w tygodniu , trwające od kilku sekund do pełnego dnia . Obser - wodnego mówi, że w
takich chwilach czuję bardzo
inspirowane , czuję się wspaniale . Zawartość tych zbiorników są zwykle związane z
Breivik Rolleri przyszłych sojuszy i relacje z przyjaciółmi i znajomymi .
Temat śmieje się i dodaje: Zastanawiam się, co mówią teraz .
On myśli, że konsekwentnie rozwijać się na siebie i swoich własnych myśli .
Temat zaprzecza pytania kiedykolwiek doświadczyłem lęku lub paniki .
Temat potwierdza pytania zostały świadkami niezwykle traumatycznego epizodu . Mówi, że
jest22.07.11 więc wiele osób umiera , a nawet nie był pewien , czy on przeżyje . Temat zaprzecza
doświadczywszy intensywny strach , bezradność lub przerażenie jako doświad-czenie miało miejsce .
On zaprzecza, że miał sny o wypadku później , i nie zbadała , aby uniknąć rozmowy o tym incydencie
. Nie odczuwasz dyskomfort fizyczny związany z nim myśleć z powrotem na wydarzenia . Mówi :
Jestem dumny z pracy , i udało się utrzymać strach i niepokój pod kontrolą.
Jeśli chodzi o objawy psychotyczne potwierdza przedmiot doświadczenia bezpośrednie zagrożenie dla
ich życia własnego i innych osób . Usprawiedliwia to mówiąc, żedżihad trwa niskiej intensywności ,
co stawia norweskiej kultury i społeczeństwa norweskiego na ryzyko. I dodaje: Musimy być
zapisywane z muzułmańskiego kalifatu z prawem szariatu . Temat staje się bardzo chętnie i gadatliwy
. Zatrzyma postęp w nauce , literaturze i filozofii
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Jesteśmy zamknięci w średniowieczu , kiedy muzułmanie przejąć władzę . Norweski rdzenna ludność
wymiera . Marksistowskie kobiety nie uważają za swoje zadanie dać eksperci bam.De urodzenia
zapytać temat znajdują się prześladowany . Potwierdził to , mówiąc : Jesteśmyprześladowaną
mniejszością . Nie można rozmawiać z sąsiadami , pachnie w czasie wzrostu gospodarczego , możemy
być podatne na roześmiał się i zawołał brzydkie rzeczy muzułmański gang na ulicy .
Temat powtarza się rozmawiać my - postaci . Siostry produktu gwałcona i nasi ludzie nadmiernie
upadły . Tak, w ruchu oporu uważa, że Norwegowie są prześladowani i zabijani . Enklawy będą rosły
jak nowotwór. Norwegowie muszą przejść od Grorud , Oslo Zachodzie i na Brum . To w końcu w
rogu , może w Oslo i na północy - Norwegia . Epicentrum raka , islam w Oslo .
Temat potwierdza gigantyczne psychotycznych pomysły jak widzi siebie jako idealnego rycerza w
pobliżu , którzy dzięki swojej pracy pisemnej i przestępstw należy zapewnić rekrutację i zwycięstwo
w Europie . Temat mówi , że będzie on przyczynić się do przywrócenia monarchii w Norwegii .
Temat mówi , że jest w stanie nic zrobić , bo jego baza wiedzy jest tak duża . On czuje, że dopóki on
był 21 lat był ignorantem , ale jego połączenie inteligencji, inicjatywy i postawy zrobili , że odszedł od
bycia zwykłym do genialny .
Temat mówi, że ma 15.000 godzin studiów równoważnych do 9 lat studiów wyższych są
błogosławieństwem . To sprawiło, że wyjątkowy w niektórych obszarach. Temat mówi : zarobiłem
1.000.000 zanim był 24 , a sześć milionów przed byłem 26 I wraz z zabiegiem to znaczy jestem
bardzo zadowolony .
Temat powtarza jak wcześniej powiedziałem : To straszne , że wojna domowa w Norwegii . Ale
wiem, że 600.000 Norwegowie współczuć . 50 % ludzi w policji sympatyzować z nami . W
ideologicznej walce jest 100000 Norwegowie , którzy patrzą na mnie jak bohatera narodowego .
Temat potwierdza, myśli o samobójstwie dużej liczby osób . Wyjaśnia, że jeśli zdrajcy A i B nie
poddać i pochodzą z koncesji do 2020 nadejdzie punkt z okrutnej zemsty . Mówi, że wtedy trzeba
zarówno 4500 A i B zdrajców , a dziesiątki tysięcy C- zdrajcy henrettes.Observanden mówi : będzie

zbawiony Norweskie osób . Nie jest wykluczone , że również Dforrædeme , przywódców
związkowych , Killengreen , mistrz ognia i przemysłu przywódcy muszą być wykonywane .
Temat mówi , że ta ostatnia grupa nazywa nomenklatura . I dodaje: Nie wszyscy intelektualiści ,
oprócz nowej elity krzyżowców . Nomenklatura obejmuje ludzi w ich sytuacji , a ty ( zwracając się do
zag , zag ANM ) . Temat podkreśla, że nie jest jeszcze wykonane ostateczne decyzje o tym, co
powinno się stać z tej grupy , co może obejmować aż 200 tysięcy ludzi .
Temat zaprzecza by kiedykolwiek słyszał głosy , dźwięki lub inne lydfenomener jakiejś jakości.
Potwierdził jednak, podczas gdy wydajemy na ten temat , że posiada on około 2% do tajnych
informacji . Obejmuje dane swojej komunikacji z innymi. Temat mówi , że nie może nic powiedzieć o
tym, jak to działa , czy z kim , ale dodaje : To może być komunikacja fizyczna lub online.
I dodaje: obiecał zachować pewne rzeczy w tajemnicy . na posiedzeniu w 2002 roku , gdzie
,Templariusze Zakon został utworzony , spotkał się 10, nie było dwóch , którzy nie mogli przyjść .
Puritan warunkach z jednej komórki zaczął po ostatnim kontakcie . Powinniśmy być w stanie
zmotywować się bez " rozmowy pep " z innymi. Nie chcę nic mówić o tym, co jest tajemnicą .
Temat mówi, że bał się hałasówraz pierwszy przebywał na wschodzie Asta rolnicze . Wiatr był dużo
pisków , ale nie wyjaśnia , żedom był tak stary .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 173 z
243Observanden potwierdza , że otrzymał wiadomości w kodzie , a następnie przez kryptologii .
Uważa on, że niewiele było z nim , a on wystarczy ustawić algorytm cyfrowy może nie może tak
wiele o tym, ale .
Eksperci zapytać, czy otrzymał wiadomości skierowanych bezpośrednio do niego , przez gazety, radio
, telewizja czy Internet. Temat odpowiada: Nie mogę nic powiedzieć o tym , niestety . Temat śmieje
się i uśmiecha. I dodaje: Być może jest już pewne dowody . 'Ve Powiedział za dużo policji . Jest
pręcikiem w śledztwie . I dodaje:autor pisze Fjord Człowiek naprawdę między LIN- folio , ale każdy
rozumie . To nie jest specjalnie skierowane do mnie.
Eksperci zapytać, czyprzedmiotem spadła sami narażonych na promieniowanie . On odpowiada: Tak ,
nie było promieniowania niepokój, ale nie narażone mnie do niektórych źródeł promieniowania .
Temat zaprzecza by kiedykolwiek wierzył sam zatrute jedzenie lub napój. On mówi : ja jem całe
jedzenie .
Eksperci pytają, czy to prawda , że w czasach wziął jedzenie matka wykonany w swoim pokoju , i jadł
sam. Potwierdza go, mówiąc , że przynieśli jedzenie i jadł sam , aby uniknąć zakażenia . I niech mama
palenia sam na ganku , i nie poszedł do niej . On także potwierdza, że stosowane w maskę wewnątrz ,
ale uważa, że to trwało tylko przez krótki okres czasu , w kwietniu 2011 roku.
Temat zaprzecza konieczności doświadczonych zmiany jakościowe dotyczące wzroku , węchu i
zmysłu smaku .
Temat zaprzecza doświadczywszy żadnej subiektywną poprawę własnych procesów myślowych ,
zdolności uczenia się i koncentracji .
Temat jest pytanie, czy on ma doświadczonych zmiany związane z wyglądem i własnym ciałem . On
odpowiada, że nie. Eksperci pytanie, czy prawdą jest, że poprawiła swój własny wygląd po operacji
plastycznej . Gdy miałem 20 lat zrobiłem " nosa " , mówi, i uzasadnia to, mówiąc , że jego nos był
krzywy .
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 174 z 243Jeg
zabrał chrząstkę . Z perspektywy czasu , widziałemgłupie , świetnie Nordic nos , ajeden mam teraz nie
jest oryginalna .
Temat potwierdza, że niedawno uznała ustalające cztery zęby w żuchwie , bo są lekko przekrzywione.
Chciałbym dalsze ideały społeczeństwa , powiedział. Temat dodaje: Myślałam , że skoro jadę Martyre
mnie , chciałbym zbliżyć się do ideału . Mówi, że wszystkie inwestycje w swój wygląd był związany z
myślami , jak był postrzegany przez męczeństwo .
Eksperci zauważyć, że matka podmiotu stwierdził, żetemat był bardziej niż zwykle skłonni własny
wygląd kilka miesięcy przed przestępstw . Czy wystarczy , że poprawnie NaleŜy pamiętać , mówi .
Matka chodziło , nie wiedziałem, że był podejrzany, a to może być powiedział jej śledzenia off . To
był dobry " cover " , dodaje ze śmiechem.
Temat potwierdza, że jest on od końca 2009 , występowały myśli o ewentualnej
monitorowaniatelefonu. Ostatnie sześć miesięcy przed przestępstw on również miał podejrzenia co do

ewentualnego nadzoru z kamerami . Ma lekki , ale nie znaleziono sprzętu nadzoru , gdzie przebywał .
O ich konsumpcji narkotyków wydaje się, żenigdy nie próbował przedmiotem lub używane substancje
psychoaktywne amfetaminy , marihuanę , Extacy , kokainy, heroiny lub benzodiazepiny . Nie ma
doświadczenia z LSD lub substancji GHB .
Temat stwierdził, że dwa razy palił marihuanę , na przełomie roku 2010/2011 , w maju 2011 roku.
Temat powiedział, że najpierw pili alkohol , gdy miał 15 lat . Mówi : Później był pod średnie zużycie.
Szacuje on, że nie ma o spożyciu alkoholu 1-2 razy w tygodniu , aż miałem 20 lat , a następnie co
drugi tydzień od mojego 20. urodziny .
Od 2006 roku nie tylko pijany trzy lub cztery razy ARET , powiedział. Uważa on, że konsumpcja
może byćbutelka wina za każdym razem , gdy w ustawieniach i społecznych .
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W ostatnich trzech kwartałachroku przed przestępstw mówi, że pił alkohol tylko kilka razy ,
bo nie chciał pić , kiedy używane steroider.Observanden infor - widząc, że pali pięć
papierosów dziennie , za pomocą jednego lub dwóch o szczyptę tabaki dni .
Temat mówi, że spędził ECA na kilka okazji . Wyjaśnia to, że mieszanina efedryna, kofeina i
acetylsalisyl , że nie są już w sprzedaży. Temat mówi , że mieszanina zwiększa wydajność o
50% w dwa - godzinnego okresu .
Temat mówi, że studiował stos Temat ECA połączeniu ze steroidami . Kupił go na ladzie po
raz pierwszy w Szwecji na początku 20 - lat . Od roku 2002 do roku 2005, w czasie pracy , on
ocenia ich zużycie do około 20 kapsułekrocznie . Od roku 2006 do 2011 odnotowano
znacznie mniej . Temat mówi : Nie może być około 60 kapsułek w całym życiu .
Temat mówi , że wziął w sumie sześć kapsułek w ciągu ostatnich pięciu dni przed
kwestionowanych warunków . Najnowszy tablet wziął o 14.30 na 22.07.11 .
O ich konsumpcji sterydów anabolicznych wyjaśniaTemat całkowicie zgodne z informacjami
podanymi do ekspertów w szóstym rozmowy. Dlategoinformacja nie powielać tutaj .
Stan zarówno przez ekspertów, 20.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne ,
poza emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej
sytuacji i ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się
stosunkowo często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub
ich działania .
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Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 176 z 243 obiekt
ma lekkie rażące oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy ijęzyk ciała,
światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu podczas trwania godzinnegorozmowa
trwa .
Temat nie jest w stanie przyjąć ich ofiary , społeczeństwa lub perspektywy innych ludzi .
On nie może opisać lub uznane własnych lub cudzych uczuć . zjawisko

za poważne awaria empatia , aleksytymia i egocentryzm . On pojawia się ze znacznym afektywnych .
Używa nietypowych warunków , jako dowódca wojskowy sądem , gra muzyka ,
kapitulacji , a" walka " . Terminologia stosowana jest całkowicie związane z tematem
Przekonanie, że jestwojna domowa w kraju i traktować jako wyraz główny pozycją paranoidalne
urojenia .
W rozmowie używa terminu podlega Martyre i bohatera narodowego , o sobie i swoich zadań , a
znaczy wiele setek tysięcy Norwegów spojrzeć na niego w ten sposób. Porównuje się z historycznego
bohatera wojennego Leonidas . Terminologia stosowana jest całkowicie związane z pojęciem
podmiotu , że poprzez swoje działania na 22.07.11 zakwalifikowania bohatera . Terminologia
stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych , wspaniałych złudzeń .
Temat widzi siebie jako idealnego rycerza , w pobliżu , którzy dzięki ich pracy pisemnej i przestępstw
należy zapewnić rekrutację i zwycięstwo w Europie , i ponownie sędzia królewski w Norwegii .
Myśli, że jest od 21 lat zmienia się z normalnego na genialny . Pozycje są uważane imponujące
urojenia .
Temat potwierdza myśli o monitoringu i nadzoru . Miał na myśli ryzyko infekcji , a nie boi się
promieniowania , ale bez znanego źródła promieniowania . Był szczególnie boi się zarażenia ,
stosować maski do środka, ich GP i konsultacji w odniesieniu do tego . Nia zjawiska uważane
paranoiczne urojenia .
Temat jest przekonany , że należy do prześladowanej mniejszości . Uważa on, że Norwegowie są
prześladowani i zabijani . Uważa on, że wojna domowa w Norwegii .
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Uważa on, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla ich życia własnego i innych osób . Idee
traktowane jako kompleksowego, obejmującego wszystkich systemu paranoidalnej urojenia .
Omamy słuchowe i wszelkie influensfenomener nie można potwierdzić ,
ponieważprzedmiotem utrzymuje , że jego środki komunikacji z sojusznikami jest tajemnicą .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie
w liczbie pojedynczej i mnogiej .
Temat jest do rozmowy z wieloma zagrożeniami . Mówi, że jeśli charakteryzuje jako A i B
nie poddać i zdrajcy pochodzą z 2020 r. koncesji przyjdzie do punktu z okrutną zemstę .
Mówi, że może to być przyczyną
egzekucje do 200.000 osób . Idee uważane niepełna ,
mordercze myśli.
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy
umiarkowanym zaburzeniem stowarzyszenia i formalne zaburzenia myślenia w kategoriach
produkcji perseweracja . Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, håpløshetsfø
własnej wartości, czy myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza
doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z
powyższym , nie ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione
głosy podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic
przeciwko - lub szczep głos . On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak kontroli
impulsów , albo w stosunku do werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w
związku z tym nie ma pończochy punktów za podwyższonym nastroju .

Temat pojawia się bez klinicznego podejrzenia zatrucia . Temat zaprzecza myśli samobójcze
lub plany .
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5.11 Jedenasta ROZMOWA zarówno z EKSPERTÓW 22.09.11
Temat spotkania ekspertów , a ostatnio , w dużym pokoju w więzieniu Ila i instytucji aresztu . Wizyta
Więziennictwa uprawniony do biura regionalnego odbywać bez użycia szybą między podmiotem i
ekspertów . Jakopierwsze wezwanie zostało umieszczone trzy stół konferencyjny pomiędzy
ekspertami i temat , i
dwóch funkcjonariuszy więziennych były obecne podczas rozmowy . Temat spotkał
pasy transportowe, prawa ręka darmo .
Rozmowa trwała czas prawie trzy godziny .
Uzgodniono, żerozmowa będzie obracać się wokół członkostwa podmiotu w loży masońskiej , więcej
szczegółów na ten temat organizacji oznacza nazwę templariuszy, i myśli o własnej sytuacji w
przyszłości. Ponadto , eksperci chcą , aby omówić informacje od opieki nad dziećmi , jak oni
zapoznać się z pomocą , której dokumenty policyjne . Obser - wodny był gotów to zrobić.
Temat miga więcej niż zwykle z obu oczu w trakcie początku rozmowy . Zapytał , co spowodowało to
. Właśnie prysznic , mówi i czuje odwodnione w oczach . Temat ma , jak w poprzednich naborach ,
nieco rażących oczy podczas rozmowy.
O jego zaangażowanie w organizację loża masońska , mówi , że w 2002 roku polecił , by stać
sięczłonkiem tam.
Temat mówi , że przyszedł do 3 stopień , i jest dopuszczony do dalszego promowania / wygląd.
Uważa on, że byłby w 6 stopniu , gdyby nadal był aktywny w organizacji .
Temat mówi : Frimureme przyjęła wiele tempelridderritua / jest z 11 wieku. Dobrze było być
członkiem do uczestnictwa w rytuałach i inne sieci . Temat informuje ekspertów , żemasońska
Zamówienie jest polityka anty- marksistowskie , i tylko dla mężczyzn .
Ich zasady pokrywają się z wielu z naszych zasad , powiedział. Mówi też templariuszy zainspirowały
masonerii . Nie mamy dostępu do biblioteki . Mają archiwa , których potrzebujemy , i masoni są
bibliotekarze dla oss.Observanden powiedzieć, że masoneria jest upoli -tycznie , aTemplariusze
toorganizacja wojskowa . Eksperci zapytać, kto przestrzeganie - obejmuje teraz , kiedy mówi, że .
Jestoryginalna dwanaście mówi . Eksperci zapytać, czy prawdą jest, że te dwanaście spotkali i
uzgodnili , jakie warunki będą musieli masonerii .
Nie, to jest moja interpretacja tego , mówi . Zarówno oni, jak i my jesteśmy
organizacje syjonistyczne . Nie spotkałem więcej niż trzy inne w templariuszy . Spotkanie podzielono
na bezpieczeństwo.
Dostarcza dalszych szczegółów organizacji Opisuje Templariuszy . Powiedziano mi, że do udziału w
jednym z dwóch spotkań , powiedział. Eksperci pytają , jak zawiadomienie o spotkaniu odbyła .
Sekret , mówi, i dlatego , że nie mówią nic o tym . Zapytany , ile nauczył się spotykali w Londynie ,
mówi : Powiedział , że było osiem , nie, ja nie pamiętam . Gdy jeden ordains sam będąc jednym rycerz
sprawiedliwości .
Eksperci zapytać, czyspotkanie dał osobie, której prawo do określenia dalszych celów i struktury
organizacji. Nie,prawo jest rozpowszechniany , mówi, ale w Norwegii I ridderjustifiarius . Obser wodny staje się entuzjastyczny . Rycerz Chief Justice każdego kraju jest suwerenny . Jest to wielka
zaleta tokningsmes - SIG . Temat jest pytanie, jak on wie , że on jestrycerz Chief Justice of Norway .
To idzie na zasady zwyczajowego , mówi. I idzie na pracy . Teraz żyję .
Eksperci zwrócić przedmiot wyjaśnić bardziej szczegółowo , w jaki sposób organizacja Knights Temp
- lar jest zbudowany .
Byliśmy trzy Plus mnie na inauguracyjnym spotkaniu w Londynie w 2002 roku , powiedział. Wszyscy

byliśmy wyświęceni tam. Obser - wodny mówi było sześć , którzy nie. Były dwa francuskie , dwa
angielskie , jeden z Serbii lub Liberii , jeden ze Szwecji , jeden ze Stanów Zjednoczonych , który nie
przyszedł , jeden z Holandii , jeden z Norwegii , jednego z Grecji , jeden z Hiszpanii i jeden z
Belgia.Observanden mówi, że było ustnie uzgodnione na spotkaniu , żemandat organizacji miało być
sędziami w sprawach karnych sądem , jury i jastrychu . Osoba prowadząca spektakularne działanie
staje się dowódcą . Dlatego jestem rycerzem dowódca Chief Justice teraz , po operacji 22.07.11 .
Temat wyjaśnia, że doświadczyli rzeczywistego święcenia jako oswojony . Dostał po spotkaniu jeden
stos dokumentów na 60 stron , że będzie rozwijać . Główną ideą jest indywidualne komórki ,
powiedział. Więc to było po tym, jak zacząłem pisać , że warunki były jasne . Temat wyjaśnia , że w
zasadzie może być wiele ridderjustitiariuser w każdym kraju . Każdy rycerz Prezes Sądu podlega
mistrza rycerz sprawiedliwości , wyjaśnia. Nad wszystkimi pana rycerz sprawiedliwości jestrycerz
Wielki Mistrz Chief Justice .
Eksperci komentowali, że to może brzmieć , jakby pojęcia i struktura organizacyjna podobna do tej
stosowanej w masonerii . Nie są masoni , którzy skopiowane nam rycerzy świątyni i naszej organizacji
, powiedział. Nomenklatura jest podobny . Eksperci mają trudności ze zrozumieniem tego , od
Freemasons oraz mieli swoje nazewnictwo i organizacji z długo przed 2002 rokiem .
Istnieją objaśnienia historyczne , mówi .
Eksperci również zastanawiać, który teraz siedział rycerz Chief Justice tytuły mistrza i Ridderjusti tiariusstormester organizacja fotografowanej osoby . Nie ma wielkiego mistrza lub mistrzów w
Europie teraz , mówi. To dlatego, że jesteśmy w fazie I.niskiej intensywności wojna domowa , ed .
Kiedy dotrzemy do fazy II Wybór odbędzie się otwarcie.
Eksperci zapytać , jaki rodzaj kontaktuTemat miał się z innymi w celu ustalenia konsensusu w tej
terminologii w organizacji. Nastąpił niewielki lub żaden kontakt z innymi w 2002 roku , powiedział.
Uśmiecha się i małe części . Ta terminologia jestsugestia z mojej strony .
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dodaje: Alesukces operacji w kraju zapewni asertywny w innym, a ja mam teraz żyje w Norwegii i
Europy . Eksperci pytają , czy co uprawnia go do określenia treści i struktury organizacji . Tak , mówi
. My interpretacja będzie podkreślić , ponieważ teraz definicji mocy w wyniku pracy 22.07.11 .
Temat mówi, żeorganizacja Templariusze to zarównoporządek wojskowy ityrorganisasjon rynku ,
oprócz tego, żewojskowym trybunałem , sędzia , ława przysięgłych i jastrychu . Wszyscy są gotowi do
walki na śmierć i życie , powiedział. Dokumenty z 50-60 stron , które otrzymałem w 2002 roku
zawierał głównie już , właśnie się fasadę .
Eksperci zapytać który zdefiniował i identyfikowane przez nazwę przedmiotu określają jako A, B , C ,
D i ewentualnie - zdrajcy w Norwegii . Jest ona definiowana przez mnie , mówi . Nazwy są
nominowani przez mnie.
Eksperci zapytać, czy to prawda, że sam temat może zdecydować, kto powinien żyć i umrzeć w
Norwegii . To jest zasada zwyczajem , mówi. Zdecydowaliśmy, że musimy działać , a sąd jest przez
żywe. Nie wyłowić , zidentyfikować przestępców wojennych w Norwegii za swoje działania . Jens
Stoltenberg Jonas Gahr Støre daje siebie , mówi, ale może to być trudne do zidentyfikowania innych .
Eksperci pytają , jak to jest mieć taką odpowiedzialność . Istniejeogromna odpowiedzialność ,z
zastrzeżeniem , mówi , na wiele sposobów ucisku .
Eksperci pytają , co się stanie , jeśli jego wały pomiarów są złe . Temat mówi : W Biesłanie zginęło
100 dzieci . Ci, którzy byli w tyle zostały potępione przez innych islamistów . Ale zdecydowałem się
podjąć tę odpowiedzialność . Nasza organizacja miga, B i C - zdrajców z powodu zbrodni Indi
klientów wojnę przeciwko naszym ludziom . Trudno będzie się pomylić , ale niektóre cele są bardziej
uzasadnione . Islamiści skupić się na cywilów , ale my nie.
Temat zapytał, jak on myśli jego działania 22.07.11 będą rozpatrywane przez norweskie ludzi . Wiem,
że po " dziewięciu Eleven" było 40 % poparcie dla
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operacja , powiedział. Niski szacunek będzie, że 15 % wsparcie mojej pracy , ale nie ośmielę się
powiedzieć to głośno .
Eksperci zapytać, czy on będzie zaskoczony, jeśli dowie się, że jego działania są skazane ze
wszystkich części społeczeństwa norweskiego . Będę bardzo zaskoczony, jeśli mam feilkalku -

związanych z zatrudnieniem , jak mówi, śmiejąc się . Nadal uważam Utoya jako dobry cel . Ale to
zajmie kilka lat i kilka pokoleń , aby znaleźć pewien. Czy nadal będę odpowiedzialny za obie bramki ,
ale będzie rozczarowany brakiem wsparcia .
Eksperci zapytać co , jeśli w ogóle, do tego tematu będzie doświadczać poczucia winy za działania
22.07.11 . Temat śmieje . Zrobiłem Norwegia usługi , powiedział. Nie jest możliwe , aby żałować, że
zabił prawe cele .
Eksperci pytaj ponownie , jeśli jest coś, co może zrobić , że z perspektywy czasu , że żałuje swoich
czynów. To musiało być , gdybym był tak demonizowany przez środowisko , że zacząłem wierzyć w
kłamstwa , mówi. Gdybym był pranie mózgu .
Eksperci zapytać, czyprzedmiot ma swoje przemyślenia na temat tego, co się , że rozwinął cechy ,
które pozwoliły mu do wykonania takiej czynności bez żalu lub czują się winni . Byłem radykalizacji
przez multikulturaliser i islamu w Norwegii , powiedział. On stoi całkowicie niezrozumiałym , czy
ewentualne zmiany mogą mieć miejsce w siebie lub jego zdolność do współodczuwania sytuację
innych.
Różnica między morderstwa i egzekucje są aspekty prawne , dodaje. Wstrętny niekoniecznie jest złe.
To było podczasoperacji wykonane 68 działaczy politycznych z Partii Pracy . Pytania winy jest więc
całkowicie hipotetyczne.
Eksperci pytaj ponownie , jeśli myśli, że coś może się stać z nim w ostatnich latach sprawia, że czuł
się winny za nieistotne . Moja miłość dla moich ludzi , moje ansvarsfø własnej wartości i moje
sumienie jest rozbudowane o mnie mówi. To jestodpowiedź .
Eksperci twierdzą, że może to wyglądać zdolność pacjenta do współodczuwaniasytuacja innych jest
osłabiona . Nie, to nie prawda , mówi . Empatia mój poziom nie uległa zmianie . Jest to miłość, która
sprawia, że zdrajców skazanych na śmierć za zbrodnie wojenne , i że muszę stanąć na alt.Observanden
z prośbą o pomoc , aby narysować wykres na papierze , w którym wyjaśnia , jak poziom empatii i
radykalizacja odnoszą się do siebie . Wykres nie ma sensu , który po chwili również wskazał temat
siebie . Mówi, że zamiast : Po I wojnie światowej jest wyjątkowy ,pionier w europejskiej wojny
domowej . Śmieje siętrochę i uśmiechy .
Eksperci pytają, dlaczego właśnie on był wyjątkowy . Nie mogę oglądać czystki etniczne , mówi.
Moja miłość , empatia i sumienie są opracowywane . Zastrzeżeniem , że przypisująnienawiść
marksistów , swoje cechy osobiste i zapisywane również . A potem są wydarzenia historyczne i
osobiste doświadczenia , jak , kiedy stracił 100 tysięcy dolarów .
Jako przykład wydarzeń historycznych wspomina Temat : car MikołajIL, Hitlera i II wojnę światową .
Eksperci zwrócić przedmiot , aby wymienić tylko kilka własnych słabości . Ja ze względu na sumienie
pełnej , powiedział. A możetrochę zbyt miekkie . Podkreślił również, że nie może być dyscyplinarne
tyle Ned.
Eksperci komentowali, że to nie brzmi jak prawdziwe słabości . Nie, niczego nie brakuje ,dobry
budynek sojusz jest ciekawa , ma się dobrze i nie mają rzeczywistego błąd , mówi. Po pewnym czasie
powiedział, że prawdopodobnie odgadnąć niektóre mogą go zobaczyć jako arogancki i nie tak
popularny .
Eksperci wnioski są tego przykładami . I filhører elitę intelektualną , jak mówi, z funkcjami większość
ludzi nie ma . Gdy nie jest tak popularny .
Atrybut Temat z własnej inicjatywy , że pomimo tego, że on da sobie sześć punktów w skali od
wyglądem od 1 do 10 , zna on eregnetsom figurę .
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Eksperci o wyjaśnienie . Wydaje się, żew pewnym momencie Temat wypuścić z siebie zdjęcie na
stronie internetowej , gdzie inni będą zaliczać jego wygląd za pomocą powyższej skali . Mam 4.9 ,
mówi, a zatem kwalifikuje się dokładnie oznacza termin beau - ker.Observanden podsumowuje
stwierdzeniem, że on poświęcił wszystko , i biorąc pod uwagę jego majątek pięć milionów walczyć .
Poprosił o wyjaśnienie, jak widzi przyszłość wprowadza swój własny temat , mówiąc, że nie jest
pewien, jak jest on uważany przez współwięźniów w więzieniu . Będę walczył piórem z więzienia ,
powiedział. Chcę używać oddzielnych kanałów w Internecie i Twitterze i to będzie ciekawe , co to
znaczy .

Temat staje się entuzjastyczny . Konserwatywny liga będzierewolucyjny , konserwatywna partia ,
powiedział. Musimy czekać na okno zamachu . Chcę budować sieci w więzieniu .
Temat uważa on będzie siedział w więzieniu , aż do zamachu stanu . Może się zdarzyć w roku 2020 ,
około 20 lat , a ostatnio w 2083 , powiedział. Może to byćrozmowa z młodszego oficera w wojsku , i
Arian naruszenie - herhood " w więzieniu .
Eksperci poprosić go, aby to wyjaśnić dalej . Będę korzystać z moich cech jako budynku organizacji ,
mówi, ale musi żyć z moim strachu przed zabił . Temat mówi, że nie ma żadnych planów , aby stać się
gwałtowne ponownie , nawet jeśli on nie wyjdzie z więzienia .
Temat mówi dalej : Istnieje50 % szans na przewrotu we Francji od 15 lat . Może to potrwać dłużej w
Norwegii , ale nie ma 10-20 % szans na stosunkowo szybkich przewrotów i moc - przejęcia tu.
Temat jest zdania, że będzie on zwolniony z więzienia , jeśli chodzi o zamachy w Norwegii . Szacuje
on, że będzie on w ten sposób mają 2 % szansę wziąć udział w Radzie Strażników i 0,5 % szans
nanowy regent w Norwegii .
Eksperci zwrócić przedmiot do opracowania . Pracuję teraz z programem partii konserwatywnej ligi ,
powiedział. To naturalne, że w 2020 r. będzierealizacja obecnego rodziny Glücksburg , a jeden z nas
w rzędzie konserwatywnego strażnika będzie nowy regent.Det ujawniono, żeprzedmiotem uważa
obecną rodzinę królewską Norwegii , kiedy używa określenia rodziny Glucksburg . On powiedział :
Tak, to jest Harald & co . Zdecydujemy się wykonać rodzinę , lub może być inna propozycja , aby
wysłać je na wygnanie . Temat mówi, że jest prawdopodobne, że rodzina Glücksburg muszą być
wykonywane , kiedy nie odrzucić wielokulturowości .
Temat mówi weźmie nazwę Sigurd krzyżowiec 11, kiedy staje się nowym regentem w Norwegii .
Mówi : Będziemy dyskutować, co forma rządu chcemy iść . Inauguracja nowego króla jest
prawdopodobne .
Temat dodaje:nowy regent może być jednym z Rady Strażników , lub jego największym DNA
sąsiedztwie Harald Jasnowłosy lub Harald Hardrada . Należy wziąć próbki DNA do analizy genów etyczne wszystkich po prawej stronie .
Eksperci pytają, jakprzedmiot będzie wykonywał swoje obowiązki jako nowego regenta , jeśli
dostanie go . Śmieje siętrochę i uśmiechy . Wezmę nazwą Sigurd Crusader Il Sigurd Magnusson
Crusader , bo jest mój ideał , mówi. To trochę niejasne , co funkcja mam . Jeśli staje sięaktywna rola ,
jestem odpowiedzialny za deportację 300 tysięcy muzułmanów z Norwegii .
Wydaje się, żeprzedmiotem wyobraża sobie, żedeportacja muzułmanów by się stało , na przykład ,
Afryki Północnej i Turcji . Mówi : Będziemy inwazji porty i bezpieczny przejawiających wydalenia
pytanie jest to, co Ameryka zrobi . Wierzymy, że to może być wywołane wojnę rdzenia .
Eksperci zwrócić przedmiot do opracowania . Królowa Izabela załączonego obszary Afryki Północnej
, aby deportowani Maurów , co stanowi równowartość , aby deportowanych wszystko musi być
deportowani . Nie może być wiele martwych , ale wolelibyśmy używać statków wycieczkowych z
krótkim wojskowej .

Saksnr.11-120995ENE-OTIR/08
Kryminalistycznych oświadczenie psychiatryczne Breivik Anders Behring f - Strona 186 z 243 sakkyn
- Sary zapytać, co będzie ostatecznie kryteria deportacji . Templariusze ma listę połączeń Assi - mile ,
powiedział. Jeśli wykonaj kroki nie zostaną deportowani . Ale 90 % to chyba nie zatwierdzi wniosek ,
dla którychkonwersja na chrześcijaństwo .
Temat mówi, że obawia się, że Rosja iStany Zjednoczone mogłyby interweniować w sprawy
europejskie - gdzie. US może zbankrutować , mówi, i ewentualnego podziału na dwa, jeden europejski
i jeden wielu części nacjonalistycznej . Ktoś nie może interweniować i spróbować zaatakować Europę
. Jeśli mamy dostęp do bomby nuklearne pada.
Atrybut Temat : USA zrobi wszystko, aby kraje Europy nie są powszechne . NATO podejmie
działania , a żołnierze nacjonalistyczne zmobilizować . Temat jest zdania, że istnieje realne
niebezpieczeństwo, że to może wywołać nową wojnę światową .
Eksperci zwrócić przedmiot oszacowaćprawdopodobieństwo tego scenariusza będzie miała miejsce .
Temat zaczyna padać na procenty procenty , i rzekł po chwili : Jeśli powiem, będęnowy regent i to
będzie kolejna wojna , myślisz, że jestem szalony . Stwierdza on następnie obliczać procenty tego
przejęcia władzy .

Temat utrzymuje, że jest prawdopodobne, że stanie się onnowym regentem w Norwegii w 2020 roku ,
i że może on chce siedzieć w Radzie Strażników tworzone, gdyrodzina królewska i parlament są
przydzielane . Utrzymuje on, żenowy Regent zostanie wybrany z rady opiekuna , lub wybrane przez
DNA - testy .
Eksperci zwrócić przedmiot wniosku , eksperci danych zyskały po dokumentach policji i opieki
stosowane z zastrzeżeniem sytuacji , gdy był mały . Nigdy nie byłem w opiece zastępczej lub
wspieranie opieki , powiedział. On nie ma nic o tym słyszał dobra dziecka oceniane
obchodzi sytuacja dla niego.
On wie , że nie był to proces prawny dotyczący odpowiedzialności rodzicielskiej dla niego . uważa on,
On może być około dwa lata potem . ojciec i macocha Breivik , w
ich zag . uwaga ) byli świadkami w sprawie, mówi.
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243Observanden mówi, że myśli , że najlepiej będzie , jeśliojciec i macocha zdobył się , więc był w
stanie zatrzymać się z nimi.
Temat następnie zaczyna długą argumentację dotyczącą ewentualnych zmian legislacyjnych dla
rodziców prawej dziecka . Moja matka nie jest w stanie intelektualnie , mówi.
Ona jest przeciętna , a przeciwko islamizacji . Ale kobiety nie rozumieją
honoru , a 90 % jest emocjonalnie niestabilny . Dlatego popieramypoprawki do ojca automatycznie
dostaje opiekę , powiedział. Kto kontroluje kołyskę , rządzi światem , to zmniejszyć współczynnik
rozwodów .
Eksperci zwrócić przedmiot do dalszego wyjaśnienia . Gardzę marksizm o rozwód i matriarchatu
moich własnych rodziców. Dlategozadaniem kobiet jest w domu. Temat mówi, że wierzy, że kobiety
mogą być ewentualnie zachęcać do prowadzenia licencjat - tytuł , ale nie więcej . Nie mogą być
rozdzielone , aojciec powinien mieć prawo do opieki .
Temat wyjaśnia dalej, że będzie on stanowić Norway AS w 50. wieku. Rodziny pozostanie w
rezerwach . Rozwodów spada,rodzina nuklearna szykuje się , i cnoty moralne muszą być przywrócone
.
Temat mówi 95 % pozostanie w rezerwach . To zachować kulturę norweską . Będzie ona utworzona z
trzech stref wyzwolonych miast, w których mogą być sprzedawane marihuany i może zostać
przeprowadzone prostytucji. Nie może być wiele pozostanie w wolnych strefach młodych .
Oslo będziestrefa liberalny jeśli przechodzi , mówi. Rezerwy będzie na zewnątrz , i gdzie ludzie żyją ,
kiedy mają dzieci. Temat mówi, że zamierza napisać nową książkę , " rozwiązania na przyszłość ", w
którym wszystko zostanie opisane . Książka będzie numer dwa lub trzy, powiedział.
Temat mówi w nowej książce wyjaśni modelu in vitro , które uważa on za istotne narzędzie polityczne
na przyszłość. Musimy teraz 2 % , 3 % lub korzystnie wskaźnik urodzeń , powiedział. Będzie trzeba
dużo fabryk urodzeń , i będą wykorzystywane matek zastępczych z trzeciego świata .
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jestnorweski miejscowej populacji o najwyższym IQ i Nordic wygląd jest wybrany jako dawców .
Obser - wodnego mówi, że myślał o zostaniu dawcą może sam . Może pięć dzieci przez ten model ,
mówi, ale ja być może wybrany dawcy z lepszego wyglądu .
Eksperci pytają, jakto sobie wyobraża Temat na uzyskanie komórek jajowych tej produkcji . Musimy
15000 urodzeńrocznie , powiedział. 50% norweskich kobiet , aby zapewnić jaja dobrowolne,reszta
musi być pobrany przez życie . Będzie ona szkoły z internatem dla dzieci po urodzeniu .
Temat myśli trochę .
50 % może być zbyt wysokiszacunek , powiedział. Ale to trwa nie więcej niż 1.000 kobiet do
stworzenia 15 0000 dzieci na każda kobieta może dwanaście do piętnastu jaj w ARET . Można je
uzyskać w odszkodowań lub zagrożeń .
Z zastrzeżeniem mówi widzi kilka zalet tego systemu. Będzie to oczywiście dostarczenie poprawą
naszego norweskiego - etniczne , genetyczne " basen ", mówi. Obłęd , rak i choroby reumatyczne są
wymarłe . Chcemy testy DNA i próbki krwi kobiet .
Eksperci zapytać, czyprzedmiotem wyobraża sobie , że system zostanie wprowadzony,

jeśliprzestrzeganie - to będzienowy regent w Norwegii . Poprawimy i uratować kraj od czystek
etnicznych na wszystkich poziomach , powiedział. Polityka jest czasochłonne i ulepszenia będą
rozwijane i pojawiają się stopniowo .
Eksperci zakończyć połączenie .
Stan zarówno przez ekspertów, 22.09.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności .
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śmieje się i uśmiecha się stosunkowo często , gdy związane są z zagadnień związanych z ich
indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat nie jest w stanie podjąć ofiary lub perspektywy Wspólnoty w odniesieniu do påkla działań
gwintowanych . On twierdzi , że to sprawiedliwe , że ofiary zostały zabite , żal , i nie czują winy .
Uważa on, że ofiary zmarły w wyniku jego miłości do norweskich ludzi . Temat wydaje się znacznie
afektywnych i rażące uchybienia empatia .
Temat wykorzystuje nietypowe koncepcje , której przykładem niskiej intensywności wojny domowej ,
polityki militarnej , wojskowej sądem , wylewki i działanie. Terminologia stosowana jest całkowicie
związane z obserwowanym wodnym pojęcia , że tam jestwojna domowa w kraju i uznana za wyraz
doczołowe demontaż , paranoidalne urojenia .
Temat wykorzystuje nietypowe warunki , takie jak asertywnej , suwerennej mocy definicji ,
odpowiedzialności, miłości do ludzi ( mojego ), unikalny, pionierskie i nowego regenta związane z
opisów własnej pozycji . Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych ,
wspaniałych złudzeń .
Temat zawiera self-made słowo rycerz Sprawiedliwość ,
Sprawiedliwość Rycerz Komandor , rycerz Sprawiedliwość Rycerz Wielki Mistrz i Master Chief
Justice . Pojęcia uważane neologizmy .
Temat jest przekonany, że on żyje przez ideologicznego przywódcy organizacji Knights Temp -ności ,
którego zadaniem jest zarówno porządek wojskowy , organizacja męczennikiem , wojskowy
Użytkowników wyrok , sędzia , ława przysięgłych i jastrychu . On uważa, że ma odpowiedzialność za
podejmowanie decyzji , kto powinien żyć i umrzeć w Norwegii . Odpowiedzialność doświadczył
prawdziwe , ale uciążliwe . Zjawiska są uważane za wspaniałych złudzeń .
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oznacza 15 % ludności popiera czynów przestępczych . Uważa on, że jego miłość jest overut
rozwinięte. Myśli, że jestpionierem w europejskiej wojny domowej . On porównuje swoją sytuację z
historycznych bohaterów wojennych cara Mikołaja i królowej Izabeli . Zjawiska są uważane za
wspaniałych złudzeń .
Temat uważa, że jest prawdopodobne , że może stać się nowym regentem w Norwegii o nazwie
Sigurd Crusader II po zamachu stanu i szybkim przejęciu władzy . Uważa on, dał pięć milionów
walczyć . On myśli, że może on być odpowiedzialny za deportację setek tysięcy muzułmanów do
portów w Afryce Północnej . Zjawiska są uważane za wspaniałych złudzeń .
Temat jest przekonany, że czystki etniczne miejsce w Norwegii , i że żyje w strachu, że zabił . Wierzy,
że będzie można wywołać III wojnę światową jądrowego w wyniku wydarzeń on sam jest częścią .
Uważa on, że trwa wojna domowa w kraju . Temat pracuje nad rozwiązaniami , które poprawią naszą
norweską - etniczne , genetyczne basen , zwalczania choroby i zmniejszyć współczynnik rozwodów .
Wyobraża sobie zastrzega , badanie DNA oraz wiele fabryk urodzeń . Idee uważane za część systemu
dziwaczne urojenia , paranoiczny .

Omamy słuchowe i wszelkie influensfenomener nie można potwierdzić , ponieważprzedmiotem
utrzymuje , że jego środki komunikacji z sojusznikami jest tajemnicą .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Temat pojawia się w rozmowie z rozległymi pomysłów na zabijanie konkretnych osób na liście , takie
jak rodziny królewskiej , premiera i
Minister spraw zagranicznych . Idee uważane kompleksowe , mordercze myśli.
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy umiarkowanym
zaburzeniem stowarzyszenia i formalne zaburzenia myślenia w kategoriach produkcji perseweracja .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
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243Observanden przypisywać własne doświadczenia prywatnego kapitalne znaczenie dla kwestii
społecznych i decyzji . Przykłady to m.in. zrozumienie podmiotu , jaksprawa sądowa w sprawie
przejęcia opieki , gdy był mały , uzasadniające potrzebę wprowadzenia patriarchatu i ograniczeń
zaangażowania kobiet poza domem .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, beznadziejności , lub
myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczenie smutek, gledesløshet ,
zmniejszenie inicjatywy lub brak inicjatywy . Nie ma zatem dowodów na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos . On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów , albo w stosunku do
werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma pończochy
punktów za podwyższonym nastroju .
Temat pojawia się bez klinicznego podejrzenia zatrucia . Temat zaprzecza myśli samobójcze lub
plany.

5.12 Dwunasta ROZMOWA zarówno z ekspertów, 02.11.11
Temat spotkania ekspertów w jednym z więzienia Ila wizytującego pokoju w Dept G, gdzietemat
został zamknięty w małym pokoju z przeszkloną ścianą .
Rozmowa trwała około dwóch godzin trwania.
Rozmowa odbyła się , ponieważ obiekt przez jego adwokata ogłosił , że chce , aby zapewnić , że
można to zrobić MRI jako eksperci prosił . Eksperci przestrzegane , ale chciał usłyszeć powody
sfotografowanej osoby odmowy . Ponadto , eksperci chcieli nowy status aktualny . Rozmowa została
zgłoszona .
Temat pojawia się życzliwy i uśmiechnięty . Tak jak w przypadku poprzedniej rozmowie pojawia się
z nieco rażących oczy . Przedstawia się rozmowę , mówiąc, że zastanawiał się, czy eksperci przyszedł
, aby uzyskać więcej szczegółów , czy eksperci zapomnieli coś . To jest obalona przez przypadek kyndige.Observanden zapytał , jak ma to teraz w więzieniu . Mówi : To byłoprzejście odpasywnego
do aktywnego życia . Ale teraz35% morale się ponownie , i myślę , że 50 % jestnajbardziej może być
w więzieniu .
Eksperci zapytać, czy oznacza to, żepodlega spadła depresji lub smutny . Ten odrzuca go , tłumacząc
:skala dotyczy morale , nie smutne uczucia . Nie miałem .
Mówi także, że pomógł mu na dostęp do gier wideo na mojej komórce . Mówi, że najpierw poprosił o
konkretnej gry " Heroes of Might and Magic ", ale została odrzucona . Ten powiedział, dlategogra
miała wizerunek rycerza na okładce . Temat mówi, że jest obecnie zaangażowany w grę , gdzie buduje
się infrastrukturę miasta . Ponadto , miał dostęp do książek na temat innych krajów , że znajdzie
interesujące.
Eksperci zwrócić przedmiot , dlaczego on nie był skłonny do podjęcia MR. Jest obrażony CJA ,Temat
mówi , dodając : To jest sugestywny obliczu ideologicznego przechwytywania . To tak jakby
powiedzieć , że wszyscy islamiści są uszkodzenia mózgu . Rozumiem, że to byłoby ciekawe, ale nie,

to jestkwestia ideologiczna , biorąc pod uwagę podejście Partii Pracy po II wojnie światowej .
Eksperci zapytać, czyprzedmiotem bali pewnych rzeczy związanych z ewentualnym MRI. Temat
pierwszy nie odpowiada , ale mówi, żenie można wykluczyć, że analizując obrazy można znaleźć na
powiedzieć , że nie można stwierdzić , na przykład .
Temat następnie mówi, że nie chce brać eksperci odrzucenie osobiście , dodając : Może ktoś dał wiesz
. Myślę, że jest tostan , który wysłał agencji , że nie powiedział, że należy to zrobić . Nie myśl, że to ty
, który podjął tę inicjatywę .
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Temat został poproszony o opracowanie , kto myśli polecić ekspertom . Jesteś powołany , myślę . Te
łazienki ty , mają wystarczająco dużo opinii na ten temat. Osama Bin Laden nigdy nie został wezwany
do MR. Nelson Mandela był przywódcą komórki i terrorystą . Wszyscy w tej samej sytuacji co ja
również się fornærmet.Observanden kontynuuje: Nie ma precedensu robi MRI więźniów
ideologicznych . Oczywiście nie jesteśmy przyzwyczajeni do pracy z więźniami ideologicznych . Ci
legitymizować metody pracy stosowane po II wojnie światowej . Pisałem o niektórych kompendium .
Jestzaznajomiony taktyka powiedzieć, że więźniowie ideologiczne jest źle .
Eksperci zwrócić przedmiot , by odpowiadać na niektóre z jego kompendium , które opisuje ves , jak
członkowie zakonu templariuszy otrzymają nagrody i wyróżnienia . Osoba uśmiecha się chwilę . To
erideerfra amerykańskich sił zbrojnych , powiedział. To nie była tylko moja decyzja , ale brałem
udział w projektowaniu systemu .
Eksperci zadaje coosobnik wykonane na i który odpowiada za spoczynkowego . Nie wyraźnie
powiedzieć , że mówi . Ale odgrywają ważną rolę w projekcie. Przestrzeganie - mówi : Nie są tak
utalentowany , że dbamy jeszcze własne fabryki . Dlatego mamy mata przyjąć jeszcze zaszczytów
innych. Mamyrozkaz wojskowy , i ważne jest, aby określenie wyczynów militarnych . Jestzachętą dla
wojowników . Eksperci skomentował, że kiedy czyta w swoim kompendium na ten temat, może się
wydawać, że wszystko jest w formie podmiotu i jego słowa . Osoba uśmiecha się i uzyskać lekkie
zaczerwienienie twarzy . Wezmę to jako wielki komplement , powiedział.
Eksperci mówią : Kiedy czyta kompendium , prawie wygląda jak templariuszy tylko ty . Temat
odpowiada: To ciekawe , ale niestety to nie tylko ja, to jestrozkaz wojskowy .
Temat to idzie bezpośrednio do aktów templariuszy fundacji spotkania w Lon -don 2002 roku. Jego
historia pokrywa się z tym, co wcześniej powiedział ekspertów na ten temat , a wiele z jego
wypowiedzi w związku z tym nie zostały wymienione know.I był w szoku po tibena podróży,z
zastrzeżeniem , mówi , i nie może prawidłowo myśleć . Jeśli wiedział, co wiedziałem . Nie
udostępniać innym podmiotom . Są inni , którzy popełnili przestępstwo , i który przyczynił się do
pracy .
Eksperci powróci do oczywistych opisów zleceń i nagród . Come- Pendia zawiera obraz przedmiotu w
mundurze i z różnych nagród . Temat został poproszony o rozważenie , jak on myśli, inni będą
widzieć na obrazie.
Podobało ci się w ten sposób ! Temat mówi , zwracając męskich ekspertów . Ekspert męskiej -materia
mówi strzela oddzielną ocenę kompendium pacjenta.
Inni będą mogli zobaczyć coś prowokacyjnego , mówi . Będzie migać wszystkich faszystowskich
lamp z marksistami . Będą myśleć : On jest dumny z działań , a nie żal. Zrozumieją , że każda nagroda
symbolizujezmarłego, którego zabiłem , i obrazi .
Eksperci komentowali, że inną możliwością jest to, że ci, którzy widzą obraz by pomyślał,
żeobserwowana Vanden wygląda on przebrany . Jest to temat zupełnie zaskoczony . Osobiście jestem
bardzo dumny z każdej nagrody , powiedział. Artykuł bardzo skomplikowana operacja , a nagrody
symbolizują wszystko udało mi .
Eksperci zauważyli, że zdjęcie zostało zrobione przedprzedmiotem było przeprowadzenie przestępstw
. Wiedziałem, że to, co się dzieje na przeprowadzenie operacji , aleobraz mam dwa lub trzy nagrody
nie zasługuję , powiedział. Są one " ranny w bitwie " - medal w kolorze srebrnym lub brązu i " die - w
- walce -cross " w złocie .
Temat dodaje: Zamówienie jest ustanawiana w ciągu następnych 10 do 20 lat, a to pierwsze kroki w
kierunku wyrafinowanej ruchu oporu . To jestproblem, że jeśli zginiesz w walce w fazie I ,

prawdopodobnie będzie walczyć i umrzeć w spokoju , a nie kogoś, kto może otrzymać medal i
zorganizować nagrobek .
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Islamiści mają dobre warunki . Chcemy zbudować coś podobnego . Eksperci zwrócić Przestrzeganie comment części on zawiera około rolnictwa w swoim kompendium . I TYM ujęte , że dlatego, że
spędził wiele czasu rozwój " osłonę " , mówi . Jest to niezbędne, aby trzeba mieć dostęp do domku lub
gospodarstwie , a ja fomenter nie , że są rolnicy , ale potrzeby miejskich zgodnie z instrukcją.
Kontynuuje :kompendium przygotuje jednostkę do dalszej podróży , aby stać sięidealnym rycerzem.
Eksperci zwrócić przedmiot czy mógłby rozwinąć jak widzi męczeństwo . Jest to idealne , tak , jak
mówi . Staramy się wysławiać śmierci .
Eksperci pytają , dlaczegozdecydował się przedmiotem przekazania nadal żyje po przestępstw . Gdy
uda Ci wszystkie obiektywy w jednej operacji może być tam . To nie jest mechanizm ekspansjo ,
musimy przejąć kontrolę nad Europą . By przetrwać , możemy kontrolować potem, i unikareżim może
skonstruować tajnych operacji , aby wyjaśnić incydent .
Eksperci zwrócić przedmiot do opracowania . System będzie ustalanie porządku obrad , powiedział.
Mogli powiedzieć, że jestem szalony i uciekł z Dikemark . Lub umieścić ten element działania
islamistów .
Temat mówi , kiedy był na Utøya , rzeczywiście postanowiła kontynuować aż do śmierci . Wciąż
szukał celem podstawowym było Gro, lider AUF i pozostali członkowie zarządu . Ale uważam, że nie
więcej , jak mówi, i nie ma więcej amunicji . Spotkałem Delta , kiedy byłem w drodze do wystającej
bazy amunicji podjąć zbroi . To byłobardzo traumatyczne przeżycie , a ja byłem w szoku .
Temat powiedział spodziewał się umrzeć , zarówno na dzielnicę rządową i Utøya . Nie był
przygotowany do przetrwania , powiedział. Byłem zaskoczony i zdezorientowany i nie wiem , czy
chcę , aby przetrwać . Pomyślał : Czy mam obowiązek walczyć , albo ja teraz zrobić nogi pracy ?
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Temat mówi również : Zrobiłem kilka wojskowy strategiczny błąd. Nie zneutralizować personel prom
. A ja myślałem, że kapitulacja byłaby trudna , więc
równie dobrze może kontynuować . I wtedy wiedziałem, że w przypadku , aby umożliwić mediom
ukryć prawdę , boją się zwiększyć rekrutację . Więc wiedziałem, że mam powyżej pewnego progu , by
dotrzeć nad murem cenzury w mediach międzynarodowych .
Temat kontynuuje: To miał poważną operację Europejską, i to byłow Europie , że Templariusze , nie
działał 22.07.11 Norwegia .
Temat dodaje nieproszony do jego, aby osiągnąć ten sam plan na lont A " biednych A- bomby"
Kolejne 40000 marksistów , takich jak pociąg Amelie lub 1 maitoget . Byłoby więcej zgonów . Ale
myślałem, że to zbyt daleko . Kontynuuje : Mieliśmy rękawice na nas tutaj . Pracy zasługuje na
ostrzeżenie . Gdybym wziął 1 maitoget by wszystko elita zginęła .
O jego myśli na temat tego, co czeka go w czasie jego próby temat mówi : Postanowiono, z góry , że
jest to możliwe do przyjęcia wygłosi przemówienie na rozprawie . Znajdują się one w kompozycji
Pendia . Szukaj części Il - " Mowa Trial " . Jest to ogólna mowy . Nie spodziewam się , aby uzyskać
sprawiedliwe traktowanie , powiedział. Żaden z was . Robisz to, co ma, dając brzydki morderstwa
znaków .
Eksperci zapytać, czyuważa, że eksperci z zastrzeżeniem dokonać niezależnej oceny niego . Nie, on
mówi . Byś spotkał się z oporem , kariera się skończy , ponieważ są zależne i ma bezpośrednie
interesy reżimu . D- zdrajcy , nomenklatura , że są uwięzione i nie mogę powiedzieć , co naprawdę
myśli . Tak byłoby lepiej z sądowej psychiatra z Japonii czy Korei Południowej.
Temat , że eksperci będą dostosować swój wniosek dopolitycznie poprawne . Nieracjonalne byłoby

was stać męczennikami . Ograniczone ramy wiąże cię , a ty nie spotkała się z oporem , jeśli dał
zmodyfikowaną charakterystykę . Bo myślę, żeznajdziesz mnie przy zdrowych zmysłach .
Temat mówi : Gdybyś powiedział : On jestbohaterem ! by stać się męczennikami . Żaden system nie
odważyłby się dać ci współczucie , i chcesz być sam . Nie ma brutto uwierzyć , że dostaniesz to
eksperci prawda her.De informuje temat krótko o bieżącej pracy , w przypadku , i kończy się rozmowa
.
Stan zarówno przez ekspertów, 02.11.11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
ekspertów . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha się stosunkowo często ,
gdy związane są z zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu w godzinach rozmowy.
Temat nie jest w stanie podjąć perspektywy Wspólnoty w zakresie , jak będzie on ceniony przez świat
zewnętrzny . Twierdzi, że jest dumny zkwestionowana
działania . Temat pojawia sięze znacznym i poważnym afektywnych
awaria empatia .
Temat wykorzystuje nietypowe koncepcje , której przykładem porządku wojskowego , wyczyny
wojskowe, myśliwce , nagrody , odporność , "ok " Operacja tuszowanie , do przodu bazy amunicji,
błąd i wojskowo-strategiczną kapitulacji . Terminologia stosowana jest całkowicie związane z
pojęciem podmiotu , który nie jestwojna domowa w kraju i uważany jako wyraz podstawowych ,
paranoidalne urojenia .
Temat używa słów , które oddają ideologiczne , " próby Mowa " i idealny rycerz do opisu własnej
pozycji . Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych , świerkowych Dios
złudzeń .
Jak już wcześniej przedmiotem prezentuje idee suwerenności związane z ich własnych umiejętności ,
ich prace pisemne , i ogólnie znaczenia jego twórczości , co przeżywa , jak trwającej wojny domowej
w Norwegii . On porównuje swoją osobę z liderów opozycji , takich jak Osama Bin Ladd i Nelsona
Mandeli , i uważa, że reprezentował europejski motstandsbevegel -sen przez przestępstw 22.07.11 .
Idee uważane za wspaniały vrangforestillin - nia psychotyczne jakości .
Temat uważa, że jest prawdopodobne, że eksperci ireżim w Norwegii będzie dostosować i celowo
sfabrykowane fałszywe go w nadchodzącym procesie przeciwko niemu . Idee uważane paranoidalne
urojenia .
Omamy słuchowe i wszelkie influensfenomener nie można potwierdzić , ponieważprzedmiotem
utrzymuje , że jego środki komunikacji z sojusznikami jest tajemnicą .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Temat powiedział, że myśli o wybuchu bomby na 1 maitoget lubdemon - strasjonstog w Norwegii ,
aby to , aby zabić wszystkie elity władzy i do 40.000 ludzi . Idee uważane kompleksowe , mordercze
myśli.
Eksperci mają czasami trudne do zrozumienia tematu. On frembyr w części rozmowy umiarkowanym
zaburzeniem stowarzyszenia i formalne zaburzenia myślenia w kategoriach produkcji perseweracja .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , wstydu, beznadziejności , lub
myśli o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
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smutek, gledesløshet, zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy. W związku z powyższym, nie ma
dowody na obniżenie nastroju.
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną, lub postrzegane, podniesione głosy

podnieść wynajem. Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia. On nie ma nic przeciwko - lub
szczep głos. On wpływa stabilna. Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów, albo w stosunku do
werbalnego lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma pończochy
punktów za podwyższonym nastroju.
Temat pojawia się bez klinicznego podejrzenia zatrucia. Temat zaprzecza myśli samobójcze lub plany.

5.13 Trzynasta rozmowie z EXPERT Husby 21/11/11
Rozmowa została zgłoszona i spotkania ekspertów z zastrzeżeniem departamentu niestandardowym
pokoju dla zwiedzających , gdzietemat został zamknięty w małym pokoju z przeszkloną ścianą .
Rozmowa trwała czas pół godziny . Zaplanowano dwa tematy , czyli o rycerzach i męczeństwa .
Temat był w prostym formularzu uśmiechnięta jakekspert przyjechał.
Początkowo mówił , że ten temat został bojąc się trochę na ostatnią śledczym rozprawie . Mówi, że nie
jest używany do rozmowy w tak ogromnej publiczności . Mówi, że ma też SAV - netto połączeń z
ekspertów , jak on uważa nas jako inteligentny i ciekawy i CHALLENG połączeniom .
Ekspert następnie zaczyna go zapytać , czy może on określić, co"rycerz" jest . Temat odpowiada
wojownika . Mówi, że nie może tego wyjaśnić bez powrót do historii i opowie o Karola Martell oraz o
pierwszej rycerstwa . Temat staje się trochę zamyślony i mówi rycerz na koniu . Tak , to nie
jestwymóg , że musi być na koniu . Ale głównym istotą jest poświęcenie , poświęcić się zasłaby .
Przeciwieństwem kogoś, kto by zarobić . Bezinteresowna wojownikiem, który nie stawia ich potrzeby
na górze i jest gotów umrzeć . Ofiary i bezinteresowność . Nie wspomniał, że jest to również asceza .
Eksperci zwrócić rycerzy dziś można zidentyfikować i podlega powiedzieć, że jest o wiele bardziej
płynne , niż myślisz . Pomogłem zbudować fasadę domu opisując tytułów , symboli i retoryki .
Jestemnajbliższa rzecz do rycerza dzisiaj . Idealne tosty Charles Martel i SigurdCrusader . Dokonano
wielu rycerzy po nim. Temat będzie kontemplacyjne i dodaje, być może nikt do tej pory. Powiedział
wtedy jest zasadniczożołnierzem . Sprawa doświadczonych przypominając mu o wielu sprawozdań
niego na temat zarówno rycerstwa i tytułów regenta i reaguje zaangażowanych co starałem się zrobić,
to użyć wojny psychologicznej . Używam prowokacyjne zakręty i absurdów zmienić i na nowo
zdefiniować spektrum ideologicznego . Na przykład, jeśli ścięcie . Nie jest ekstremalne . Były
konserwatywny był pasztet - cal . Czy ten, który próbował wysadzić granatem i skończył wysadzenie
się .
Manifest mojego będzie przedefiniować oś ideologiczną . Używam słów takich jak czystki etniczne i
szyi tulenie zmienić obraz .
Potemprzychodzi połączenie do rodziny królewskiej i jego myśli o badania DNA , aby znaleźć
potomków św Olaf i Harald Hardrada cytowany w poprzednich rozmowach . Nie są one
reprodukowane tutaj . On również wskazuje na możliwość systemem rotacji dla władców Radę
Strażników z okresów 25 lat Regent.
Następnie powtarza się wiele z tego co rozmawiałem z tobą o , jest płynnie . Używam humoru w
walce. Czy nie widział czytnika wiadomości w burki .
Ekspert mówi, że powinniśmy porozmawiać o martyrset iz czego się składa w. Mówi martyrtet jest
narzędziem do radzenia sobie z lękiem. Ekspert zwraca uwagę, że wydaje się, jakby naprawdę miał
zamiar rolę męczennika zmarłego i że bl.å. że " biorąc pod uwagę sam medal dla marty - rium , zginął
w bitwie . " Zapytał , dlaczego wybrał ten wyjazd . Mówi, że to nie jest tylko martyrtet jest ważne.
Będą walczyć piórem . Patrzę na przykład na rozprawie w areszcie śledczym , że dostanę się
uprzywilejowaną drogę , możliwość kształtowania Europy i próbę prezentującą wiele dobrych
informacji . Mam nadzieję, że moja matka nie ma. Ona jestjedyną osobą, która może mnie
emocjonalnie niestabilny . Ona jest moją piętą achillesową .
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strategii . Zamierzam zaproponować na policję , że jeśli utworzyć trzy NGO ( organizacji
pozarządowej ), przy wsparciu 30 milionów każdego , jak równieżcodzienna prasa dostaje 20
milionów , jak również do stworzenia właściwej wersji Blitz domu , czy to wszystko jest spełnione , to
powstrzymuje się od chemicznej , biologicznej i płomień . Powstrzymuje się od halshug -up i
obliteracji rodzin . Powiedział , że organizacje pozarządowe powinny być
• jeden dla interesów norweskich rdzennej ludności (tj. " prawdziwe prawdziwych Norwegów "; zag

ANM )
• jeden przeciwko islamizacji Europy i
• odtworzenie .
Pytany przez eksperta na coostatni jest , jak mówi , że wie i że to nie jest całkiem gotowy plan.
Potem mówi, że myśli, że to musi być tworzone rezerwy na pięciu Norwegów być kontrolowane przez
lokalne vokterråd ramach krajowego vokterråd .
Wreszcie Zapytaj eksperta temat przyszłości . Mówi, że jeśli mam feilbe - osądzony i nikt nie chce ze
mną pracować , brakowało mi tak bardzo, że będę selvterminere polityka rettssa . Alepopyt na żywo
jest to, że mogę walczyć i zrobię , jeśli tylko jeden będzie pracować ze mną . Jeśli się mylę, i nikt nie
chce ze mną pracować , ja selvterminerer powtarza . To byłobrutalne działanie , ale pomysłowy .
Stan przez eksperta Husby 21/11/11
Temat jest na jawie, w czystej świadomości , i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji .
Inteligencja badany klinicznie w normalnym zakresie . Temat używa wartości liczbowych i
procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Pojawia się emocjonalnie zaokrąglone, z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej sytuacji i
kwestionowanych warunków . Jest uprzejmy i działa najlepiej zdolności . Śmieje się i uśmiecha , jak
podobne do zagadnień związanych z ich indywidualny sens i / lub ich działania .
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Temat malekki wpatrując blikk.Observanden nie są w stanie podjąć perspektywy Wspólnoty w
zakresie, w jaki zostanie on osądzony przez świat zewnętrzny . Twierdzi, że jest dumny z czynów
przestępczych
i charakteryzuje go jako geniusza . Temat wydaje się znacznie
afektywnych i rażące uchybienia empatia .
Temat wykorzystuje nietypowe koncepcje , której przykładem porządku wojskowego ,, wojowników,
utmerkel wyglądające , medale Resistance , działania , czystek etnicznych , badania DNA , egzekucje ,
ładu wyginięciem . Terminologia stosowana jest całkowicie związane z pojęciem podmiotu , który nie
jest na żywo - Civil War w kraju i uważany jako wyraz podstawowych , paranoidalne urojenia .
Temat używa słów takich jak rozrodczość i rezerw opis własnej pozycji . On również wskazuje , że
jest on decydujący w wojnie z życia w Norwegii i jest w stanie wojny z użyciem broni chemicznej ,
biologicznej i płomienia . Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych ,
wspaniałych złudzeń , częściowo również z charakteru dziwaczne .
Omamy słuchowe i wszelkie influensfenomener nie można potwierdzić , ponieważprzedmiotem
utrzymuje , że jego środki komunikacji z sojusznikami jest tajemnicą .
Temat pojawia siędoświadczenie z niejasnej tożsamości , gdy włącza się do opisywania siebie w
liczbie pojedynczej i mnogiej .
Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas rozmowy .
Temat pojawia się bez depresji pomysłów w postaci poczucia winy , skamhapløshetsfølelse , lub myśli
o własnej śmierci przez samobójstwo . Zaprzecza doświadczonych
smutek , gledesløshet , zmniejszona inicjatywy lub brak inicjatywy . W związku z powyższym , nie
ma
dowody na obniżenie nastroju .
Frembyr Temat nie zwiększona aktywność psychomotoryczną , lub postrzegane , podniesione głosy
podnieść wynajem . Mowy obiektu jest spójna i normalna składnia . On nie myśli lub szczep głos . On
wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak impulskon kontroli , zarówno w odniesieniu do słownego
lub fizycznego działania na zewnątrz. Istnieje w związku z tym nie ma dowodów punk -lami obietnicy
stemningsleie.Observanden wyłania bez klinicznego podejrzenia zatrucia .
Temat potwierdza myśli samobójcze związane z możliwościami , które może suicidere ( "self wypowiedzieć ' ) po badaniu , jeśli nie uda się w jego przedsiębiorstwie , a nikt nie chce z nim
pracować .

6. PSYKOMETRI

6.1 UTVALG AV TESTER
Eksperci stwierdzili , że należy zawierać ocenę globalnego funkcjonowanie ( GAF ) wyniki dać
ogólny obraz ogólnego funkcjonowania pacjenta.
Eksperci stwierdzili, że wskazane w użyciu kilka dodatkowych
Badania psychometryczne . Ponieważ nasze mandat wnioskujące diagnostyka
Międzynarodowa Klasyfikacja desease ( ICD ) - wersja 10 , jest kilka testów diagnostycznych
dostępna stanie . Zdecydowaliśmy się użyć Wywiad ( MINI ) wersji mini Międzynarodowy
neuropsychiatrycznych plus dla tego celu , a także wywiad z szacunkowymi , ICD- 10 rozpoznań .
Eksperci wybrali również przejść kilka modułów z Strukturalnej Clinical Interview dla DSM zaburzenia odporności (SCID ) I w tym samym celu , choć jest to wyłączniediagnosema - Nual dla
amerykańskiego systemu diagnostycznego Diagnostic and Statistical Manual (DSM ) wersja IV .
Miarodajne diagnostyki zaburzeń osobowości w każdym ICD 10 jestwymóg , że opisane odchylenia
nie są bezpośrednio powinny być przypisane do innej
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czas badania i przed tym miał poważne objawy psychotyczne, nie uważa za stosowne i celowe, aby
zdobyć go dla SCID II.
Wynik Temat nie jest włącznie z zaburzeniami afektywnymi.Psychometryczne przyrząd pomiarowy
Montgomery i Asberg Depression Rating Scale (MADRS) i Young Mania Rating Scale (YMRS)
powinny być stosowane tylko wtedy, gdy diagnoza jest znana, odpowiednio, depresja lub podniesienie
nastroju. Eksperci stwierdzili więc, że te strukturyzowane wywiady mogą być używane, ale
zdecydował się przejść przez wszystkie etapy postępowania w celu zapewnienia, że wszystkie objawy
są rozpoznawcza.
Wynik grupa włącznie z schizofrenia, aktualne i żywotność przy użyciu diagnostyczne i testy SCID I i
mini - Plus.

6.2. Całościowa ocena Funkcjonowanie (GAF)
GAF — F
Przedmiotem działania uważane pasuje do opisu w stanie funkcjonować w niemal wszystkich
dziedzinach , a dodatkowy komentarz z zaburzeniami zachowania są objawy i funkcje pokrywają się.
Nik GAF - F : 23
GAF - S
Objawem niva fotografowanej osoby uważane pasuje do opisu Persistent niebezpieczeństwo
krzywdy sobie lub komuś poważne . Komentarz najcięższych dodatkowe
psychopatologiczne warunki , potrzebuje stałej opieki , nadzór i ochrona w czasie jest również
uważana za istotną .
Nik GAF - S : 2
x.3 . MINI Plus
Norweski DSM w wersji 5.0 dla IV użyto . Zadzwoń zostały zebrane 20.09.11 i 22.09.11 . Temat był
trudny do ograniczenia ich odpowiedzi na tak lub nie na bardzo wiele pytań , a on zajął się tematy ,
które stanowią kwestie poza .
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podejrzeniem schizofrenii była część I , moduł M kodowane pierwszy . Następnie moduły
zakodowane w sekwencji A - D , a następnie część 2 moduł M , a na końcu z pozostałych modułów w
kolejności.
Wyniki przedstawiono jako chronologicznie dostępnych do wstępnego kodowania.
Depresja dotyczące , moduł
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wjazdu albo obecnie lub w przeszłości , epizodu dużej
depresji .

Jeśli chodzi dystymię , moduł B
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wjazdu albo aktualnego lub ostatniego dystymii .
Jeśli chodzi o skłonności samobójcze , moduł C
Temat potwierdza, że w trakcie okazji w ciągu ostatniego miesiąca uznała, biorąc swoje życie . (
Selvterminere ) . Miał powracające myśli kończąc swoje życie poprzez przestępstw . ( Męczeństwa ) .
Miał plan w jaki sposób to zrobić . Po odpowiedzi z wagi całkowitej 17 wypełnia kryteria temat na
ryzyko samobójstwa , trwającej , wysokiego ryzyka .
Jeśli chodzi o manii ( hipomanii ) odcinka , moduł D
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wjazdu albo aktualnego lub ostatniego hipomanii lub
epizodów manii .
Jeśli chodzi o zaburzenia lękowe / moduł E panika ,
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia do obecnego lub ostatniego albo lęku - czy napady
paniki
Jeśli chodzi o agorafobii , moduł F
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla zarówno obecnego lub byłego agorafobii
Jeśli chodzi o fobii społecznej, moduł G / fobia specyficzna , moduł H
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Jeśli chodzi o zaburzenia obsesyjno - kompulsywne , moduł
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla obsesyjno - kompulsywne
Jeśli chodzi o nagrodę stres matic Rauma zaburzenia (PTSD ) , moduł J
Temat wypełnia jedno kryterium wejścia do modułu , w tym, że była świadkiem morderstwa , i nie boi
się ginie pod przestępstw . On nie wypełnia kolejne kryteria wejściowe dla modułu , jak zaprzecza się
bać , mieli koszmary o zastrzeżeniach poniesionych lub domowych doświadcza zachowań unikania
lub miał flashbacki . On ( yler gdy nie jest to wymagane kryteria wejścia dla PTSD .
W odniesieniu do nadużywania i uzależnienia od alkoholu , moduł K
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia do uzależnienia od alkoholu albo w przeszłości lub
obecnie .
Dotyczące uzależnień i narkomanii , moduł L
Przedmiotowe potwierdza wziąwszy marihuany na kilka razy w 2010 roku. Mówi, że wykorzystał
sterydy przez trzy cykle , każdy na kilka miesięcy . On wykorzystał medi -DAC ECA , całkowite
szacunkowe 60 kapsułek rozłożone na dziesięć lat .
Nie strzeli włącznie z niektórych połączeń , które rozpoznawcza uzależnienia , albo w toku lub życia .
Jeśli chodzi o zaburzenia psychotyczne , moduł M , część I
Temat jest przekonany, że jego życie jest w niebezpieczeństwie . Uważa on, że norweskie osób ma
zostać zgwałcona i zabita , że istnieje czystki etniczne w kraju , i że jest dowódcą w trwającej wojnie
domowej . Objawy uważane za dziwaczne urojenia . Temat jest przekonany , że wie , co inni myślą i
wierzą . Objawem jest uważanypercepcyjne złudzenie .
Temat jest przekonany , że nigdy nie został hørselshallusinert . Specjalistycznej oceny jest to, że
wydaje się to trudne do zabezpieczenia toru , kiedyprzedmiotem mówi , że wszelkie informacje o jego
komunikacji i form komunikacji są hemmelig.Observanden Nie sądzę, że jestpoza siłą, która może
umieścić myśli w głowie lub na niego wpływu . Potwierdził, że przyjaciele i rodzina zareagowali na
jego poglądów i pomysłów . Podejrzewa się, że obiekt znajduje się na podsłuchu , prawdopodobnie
nakręcony w jego domu , i szukaliśmy mikrofonów i kamer . Bał się zakażenia i promieniowanie .
Uważa on, że otrzymał wiadomości w kodzie .
Temat odpowiedziała negatywnie , czy kiedykolwiek myślał, że znalazł się w TV, gazety , radio czy
internet. Eksperci uważają, że jest trudne do śledzenia , jak zauważył Vanden nie chcą dzielić
szczegóły ich wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej .
Temat jest uważany załagodny do umiarkowanego zaburzenia asocjacji i perseweracja .
Zachowanie podczas rozmowy nie jest chaotyczna, a on jest miły i schludny .
Eksperci uważają, że wydaje się jasne, objawy negatywne, takie Alek - sitymi i stwierdził

afektywnych przez wywiad.
Czas trwania objawów w okresie sześciu miesięcy. Objawy miały duży wpływ na zdolność pacjenta
do pracy i życia społecznego . To powiedział, żez zastrzeżeniem , powrotu , nie somatycznej zbadane.
Temat wypełnia kryteria psycho cierpienia ryb , życia i trwa.
Jeśli chodzi o zaburzenia, drzewo formularz decyzji psychotyczne
Objawy psychotyczne fotografowanej osoby nie występują współistniejące z trwającego zaburzenia
nastroju . Czas trwania objawów w okresie sześciu miesięcy. Istnieją poważne zaburzenia obecne .
Obser - wodny spełnia kryteriów schizofrenii, życia i schizofrenii, trwającej .
Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, moduł i 0 formularz nie jest utfylt.Vedrørende genera biorstwo zaburzenia lękowe ( GAD ) , moduł P
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla byłego lub obecnego albo widok z GAD .
Jeśli chodzi o antyspołecznym zaburzeniem osobowości (opcjonalnie ) moduł Q
Formularz nie jest zakończona , a następnie w toku i życia zaburzenia psychotyczne nie zrobić to
sensowne .
Jeśli chodzi o zaburzenia pod postacią somatyczną , moduł R (opcjonalnie ) forma nie jest zakończona
.
Jeśli chodzi o hipochondrię , moduł S
Temat nie wypełnienie wymaganych kryteriów wejścia na hipochondrię , kiedy uważa, że nigdy nie
był chory.
Jeśli chodzi o moduł dysmorfofobii T
Temat myślał , że jego wygląd nie spełnia standardów społeczeństwa piękna . Był uważany chirurgia
plastyczna i zmiany zębów . Przedstawiono żadnych dowodów na to , że przedmiot został myśleć o
tym cały czas . Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla dysmorfofobii .
Jeśli chodzi o ból, zaburzenia somatyczne , moduł U
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla zaburzenia bólu somatyczne .
Jeśli chodzi o zaburzenia behawioralne , 17 lat lub młodszych , modułu V i zaburzenia z deficytem
uwagi (ADHD) zachowań , modułu W, dzieci - wiek młodego osobnika sprawia, że moduł
nieaktualne.
Dotyczące deficytu uwagi i zaburzenia zachowania (ADHD) , modułu W, dorosłych
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Jeśli chodzi o zaburzenia regulacji , moduł X
Moduł nie powinien być stosowany , gdystrzelił spełnia kryteriów innym specyficznym zaburzeniem
osi I . Temat wypełnia kryteria schizofrenii , życia i prądu , amoduł jest nieaktualna .
Odnośnie przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne , moduł moduł Y ma znaczenia
W zakresie mieszanych zaburzeń lękowych i depresyjnych , modułu Z
Temat nie wypełnić wymagane kryteria wejścia dla niepokoju i mieszanych zaburzeń depresyjnych .
Ogólna ocena
Temat wypełnia kryteria schizofrenii, trwającej odpowiadającej DSM - IV diagnozy od 295,10 do
295,60 i ICD- 10 diagnozy F. 20.XX
Temat wypełnia kryteria schizofrenii , życia odpowiadającego DSM - IV diagnoz od 295,10 do 295,60
i ICD - 10 zdiagnozowano F. 20.XX.
Temat wypełnia kryteria ryzyka samobójstwa , trwającej , wysokiego ryzyka .
Obiekt nie znajduje się spełniać kryteria dla innych diagnoz przez bramki .

6.4 SCID 1
Norweski w wersji 2.0 dla DSM IV użyto. Zadzwoń zostały zebrane 20.09.11 i
22.09.11.Temat był trudny do ograniczenia ich odpowiedzi na tak lub nie na bardzo wiele
pytań, a on zajął się tematy, które stanowią kwestie poza.
Biegli stwierdzili, że należy ograniczyć kodowanie modułu A, (odcinki afektywne), moduł B

(objawy psychotyczne i związane), moduł C (Diagnostyka różnicowa zaburzeń
psychotycznych), Moduł D (zaburzenia afektywne)
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modułu E ( uzależniony - zakłócenia) . To było to, że temat był już strzelił dla wszystkich części DSM
IV przez pełnego przeglądu MINI Plus , patrz wyżej .
Moduł A, epizody afektywne
Temat nie zakończył kryteriów wejścia do znaczącego epizodu depresyjnego . (A1 )
Nie wypełniona wejściowe kryteria uprzednio zaznaczone epizod depresyjny ( Al2 )
On nie wypełnia kryteriów wejścia do obecnego epizodu maniakalnego ( A18 ) On nie wypełnione
wejściowe kryteria dla hipomanii odcinka ( A24 )
Wypełnił nie kryteriów wejścia do poprzedniego epizodu manii (28 )
On nie wypełnia kryteriów wejścia za zaburzenie dystymiczne (38 )
Moduł B, objawy psychotyczne i związane
Temat strzelił inclusive pytania o selvhenførende złudzeń , ponieważ uważa, że w wielu kontekstach
został dodany
Szczególne znaczenie . Uważa on, że jego otoczenie , zarówno prywatnie , w wcześniej
zatrudnienia ,były w kontekst szkoły i jego zaangażowaniu politycznym w Partii Postępu było dużo
informacja jako wyjątkowy i że wszyscy pamiętają go jako nadzwyczajne.
Temat strzelił inclusive pytania o urojenia prześladowań , kiedy czuje się zagrożona życie polityki
pracy , myślę, że ma wojny domowej w tym kraju . Uważa on, siebie, przyjaciół i rodziny w obliczu
nieuchronnego wymarcia , z ludobójstwem i wydalenia z kraju .
Temat strzelił inclusive pytania o wspaniałych złudzeń . On uważa, że ma prawo do decydowania, kto
powinien żyć i umrzeć w Norwegii , że może on zostać powołany na stanowisko nowego regenta , i że
jego organizacja Templariusze przejmie władzę w Europie .
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zaniepokojenie, że jego wygląd nie spełnia oczekiwania społeczeństwa za piękno i dlatego uznały
chirurgia plastyczna i stomatologia .
Temat nie zapewnia urojenia religijne , ale używa takich pojęć, jak zbawienia własnej misji idar
przesiać napisana pracy . Zdobywa subterkel pytanie .
Temat nie ma urojenia winy , zazdrości lub erotoman natury .
Temat nie ma złudzeń na temat jego myśli i działania są kontrolowane przez siły zewnętrzne .
Temat nie doświadczył rozważa nadawanie
Temat wyjaśnia treść swoich urojeń (odpowiedzialność zdecydować, kto powinien żyć i umrzeć ) z
jego wyjątkowych i unikalnych cech , najbardziej doskonałego rycerza po II wojnie światowej .
Uważa on, że jest na to irecepta jest przeznaczony do orzekania i drugiego Europie . Zjawisko to
uważa się za dziwaczne.
Temat zaprzecza konieczności doświadczonych halucynacje słuchowe . Zjawisko to jest zakodowane
z niepełnej infor-macji , gdy obiekt nie będzie mówić o tym, jak współdziała z jego meningsfel śmiech i dyrektorzy .
Temat zaprzecza konieczności doświadczonych wizualne lub dotykowe ( touch) halucynacje . On też
zaprzecza Hallucinosis smaku i zapachu .
Temat nie ma objawów w kategoriach katatonii zachowania , lub około zachowania Południowy
ganisert .
Zdobywa włącznie z kategorii rażąco nieodpowiednie wpływa , bo stale się - stać z niewystarczające i
spłaszczone afektywne reakcje . kiedy
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uśmiechów . Nie ma widocznego poczucia winy lub wstydu .

Przedmiotowe wyniki włącznie z kategorii niespójną mowę , jak on ciągle zarodniki i powrócić do
treści swoich urojeń , w pobliżu jakikolwiek temat dyskutowany . Ma związek z tym zaburzeniem z
perseweracja . On nie ma niespójności lub opóźnienia .
Przedmiotowe wyniki inclusive słabości woli , gdy w okresie co najmniej pięciu lat nie były w stanie
żyć samodzielnie, otrzymali praktyczną pomoc i wsparcie do wszystkich czynności życia codziennego
, nie miały pracy i edukacji oraz w nieznacznym stopniu interakcje z innymi.
Nie ma biedy język .
Temat został oznaczony afektywnych z reguły kilka oznak ekspresji emocjonalnej .
Z zastrzeżeniem opisano objawypowyżej, z 200612007 , ewentualnie od 2002 , lecz jest bardziej
pewne. Temat opisuje nasilenie objawów od 2009 roku. Opisuje działały na jego urojenia od początku
2010 roku. ( Zaczął praktyczną poprawę i postęp w kierunku zabijania i niszczenia )
Moduł C , diagnostyka różnicowa zaburzeń psychotycznych
Objawy psychotyczne fotografowanej osoby działały bez poważnej depresji , manii lub mieszane ,
epizody afektywne są obecne .
- Kryteria są spełnione : schizofrenii , objawy urojeniami mowy desorgani oparte i negatywne objawy
są obecne w znacznej części tego czasu przez okres jednego miesiąca. Złudzenia są dziwaczne.
D - kryteria schizofrenii : zaburzenia schizoafektywne jest wykluczone , ponieważ nie pojawiły się
epizody afektywne zbieżna z- powyżej kryteriów .
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sześciu miesięcy .
B - kryteria schizofrenii : Met . Temat jest równoległa objawy miał spadający poziom funkcjonowania
, brak związku z innymi, niezdolność do funkcjonowania w pracy i niezdolność do życia w spokoju.
E - kryteria schizofrenii : Met . Zaburzenie nie jest spowodowane bezpośrednim fizjologicznym
Efekty -nia leku, leków lub zdrowia fizycznego . ( Jest tu dodać, że nie przestrzeganie - odmówiła
udziału w badaniu MRI głowy. )
Temat spełnia wszystkie kryteria A do E do schizofrenii i zdobyć odpowiednio włącznie z
schizofrenia .
Kryterium- schizofrenia , typ paranoidalny : Met . Temat jest ciągle zaniepokojony ich złudzeń .
Kryterium B - schizofrenia , typ paranoidalny : Met . Temat nie jest widoczne objawy - więcej w
zakresie zaburzeń mowy , zachowania , brudny płaski lub niewłaściwego zachowania lub katatonii
zachowania.
Wynik z zastrzeżeniem po przez dwa kryteria A i B dla schizofrenii , spełnione są warunki
paranoidalne włącznie z schizofrenii paranoidalnej .
Chronologia (C- 21 ) :Temat spełniła kryteria zaburzenia w ciągu ostatniego miesiąca . Pochowany
rozważyć poważnie , objawy są trwałe obecny i ma znaczący wpływ na jego zachowanie .
Temat stwierdził , że miał opisanych objawów co najmniej 2006 , ewentualnie 2002 . Od początku
2010 roku objawów podanych znaczący wpływ na jego zachowanie .
Przepływy Opis: Uważany za punkt 4 ) przylega jasne negatywne objawy - więcej w 2006 roku , w
charakterystycznych A- kryteria ( dziwaczne urojenia , wycofanie , niezdolność do pracy , a self-care )
jest obecna w większości krajów odkupieńczej pet.Modul D zaburzenia afektywne .
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Temat brakuje kryterium wejścia ponieważ afektywne , istotne klinicznie objawy nigdy nie były
obecne .
Zaburzenia moduł E , nadużywanie substancji
E1 nadużywanie alkoholu zaburzenia :ar obiekt nie miał epizody
nadmierne picie . Nic nie wskazuje kierunku problemów alkoholowych . Brakuje mu kryteria
wejściowe dla zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu
E 10 pokoje - związane z alkoholem zaburzenia związane z używaniem substancji . Temat został
użyty we wszystkim marihuany dwukrotnie w 2010 roku. On potwierdza przyjmowanie sterydów

anabolicznych przez zastosowanie kilku miesięcy na raz , w sumie trzy razy ,ostatni raz aż do czynów
przestępczych . Potwierdził nabór na self-made substancji ECA i oszacować ich zużycie do 60
kapsułek w ich życiu . Ostatnie wejście na pół godziny przed przestępstw .
Żadna z substancji są używane przez dłużej , niż planował , nie pomyślał , aby zmniejszyć lub
zatrzymać konsumpcji , nie miał nieudane próby zdobycia kontroli nad konsumpcji , nie spędził wiele
czasu próbuje uzyskać leki , leki nie wpłynęły negatywnie na jego działalność , a on nie rozwinął
tolerancji . On nigdy nie miał objawów odstawiennych .
Temat nie strzeli do uzależnienia lub nadużywania sterydów anabolicznych , albo Mari- WAN lub
ECA .
Podsumowanie diagnostyczne :
Po kodowania modułu A ( epizody afektywne ), moduł B ( objawy psychotyczne i związane - więcej) ,
moduł C ( Diagnostyka różnicowa zaburzeń psychotycznych ) , Moduł D ( zaburzenia afektywne ) i
moduł E ( addict - Zaburzenia ) spełnia kryteria podlegające schi - zofreni , paranoidalne terminy
według DSM IV
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Instrument mierzy głębokość depresji poostateczne rozpoznanie depresji jest ustanowiony . Eksperci
nie okaże się, żeprzedmiot spełnia wymagania , a więc nie może korzystać z tabeli wyników.
Eksperci zbadali temat odnośnie smutku, wewnętrznego napięcia , zmniejszenie snu , zmniejszenie
apetytu, trudności w koncentracji doświadczenie , doświadczenie zmęczenie, niezdolność do
odczuwania przyjemności i pesymistyczne myśli , i zauważa, że zaprzecza, jakoby miał którykolwiek
z tych objawów .
Temat zaprzecza, że miał lub myśli biorąc swoje życie samobójstwem . Jednak obawia się, żeśmierć
przez męczeństwo są mile widziane i chciał . Że rozważa również możliwość z selvterminere po
rozprawie , jeśli przeżywa porażkę . Eksperci zauważyć, że samobójcze ryzyko fotografowanej osoby
ocenia się jako wysokie.

6.6 YMRS
Urządzenie mierzy nasilenie manii po pewnym rozpoznaniem manii jest ustanowiony. Eksperci nie
okaże się, że przedmiot spełnia wymagania, a więc nie może korzystać z tabeli wyników.
Eksperci zbadali temat odnośnie każdego doświadczonego podwyższonego nastroju na wynajem
ponad tydzień, zwiększona aktywność ruchowa, zwiększone zainteresowanie seksualne, skrócenie snu,
drażliwość, i doświadczonego gadatliwość, i zauważa, że zaprzecza, że takie objawy.

7. PODSUMOWANIE
Temat jest teraz 32 lat mężczyzna. On urodził się w Oslo
Jego rodzice pobrali się, a obaj mieli dzieci z poprzednich związków.Temat
rodzice są zarówno żywe. matka
Mieszka sam i mieszka w Oslo.Temat ma troje rodzeństwa, sześć-letni od strony matki, i że jest
między alte dwanaście lat starszy ennobservanden ojcowski.
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informacje o poważnych trudności finansowych lub problemów związanych z nadużywaniem
substancji w niektórych z jego przestrzegania mieszkaniami.
Rodzice fotografowanej osoby podzielone , gdy obiekt miał osiemnaście lat, i wrócił do Frogner w
Oslo z matką i przyrodnią siostrą
Temat jest porozwodzie nigdy nie mieszkał na stałe z ojcem . jego ojciec przeniósł
na ten temat i odwiedziłem go tam w latach od czasu, gdy miał lat sześć do 14 .
Skontaktować się z ojcem po tym nieco rzadziej , aw okresie obserwacji było 16 niewiele było
kontaktu między nimi . Temat nie miał kontaktu ze swoim ojcem po 22 roku życia .

Gdyprzedmiotem było trzy lata matka skontaktowała się z lokalnym urzędem ubezpieczeń
społecznych do ubiegania się o pobyt w domu w weekend przedmiotu . Powodem tego było to,
żematka , która doświadczyła obserwowany Vanden wymagający . To była próba , ale nie działa
iprogram zakończył .
W 1983 roku , gdy obiekt miał cztery lata , matka zabrała kontakt z miejscowym dzieckiem i rodziną ,
a rodzina została odesłana do ówczesnego Krajowego Ośrodka Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ( SSBU
) . Tam rodzina został hospitalizowany przez okres okołomiesiąca w roku 1983 .
To nie przypadek inaczej informacje uzyskane dowody
Psychopatologia niektóre z jego krewnych , istnieje
Nie ma informacji o poważnych trudności psychologiczne kryteria przyjęć lub potrzeb z pomocy
specjalisty do innych członków rodziny . Nie ma również
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samobójstwem .
Rodzina została uznana za potrzebujących.
Sugerowano, żeprzedmiotem powinny być umieszczone w rodzinie zastępczej , ale to nigdy nie
zostało zrealizowane .
Ojciec zwrócił się do przeniesienia odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad tematem w tym
samym roku . Sprawa została wniesiona do sądu, i stwierdzono, żematka powinna nadal mieć prawo
do opieki nad tematem , a dalsze badania powstał . Tymczasem ojciec odstąpić swoje roszczenie do
aresztu , a sprawa doszła do ugody .
Było 1984, na podstawie SSBUs niepokoju , otwarte undersøkelsessak w domu. Po badaniu nie
znaleźli podstaw do praktyki opieki zastępczej . Sprawa została usłyszał w komisji opieki nad dziećmi
i został przyjęty oddalił .
Temat rozpoczął się trzy lub cztery lata w przedszkolu . On dostosowany dobrze , miał przyjaciół , a
mówi się, że nie rzuca się w oczy jego silnika , rozwoju psychologicznego i pedagogicznego .
Temat , jego matka i siostra w 1982 roku przeniósł się do nowego, pięć - pokojowe mieszkanie , w
Oslo . Temat zaczął Skøyen szkoły w regulaminowym czasie . Ukończył szkołę podstawową bez
drobnych małych szczegółach trudności społecznych , problemów behawioralnych i trudności w
uczeniu się . Zrobił dobrze naukowo , i to było w żadnym momencie omawianym lub rozpatrywane
dostosowanych szkoleń, badań i raportów z nia lub specjalnej pomocy dla niego .
Temat ukończeniu szkoły średniej w Rice Junior. Ani z tego okresu są informowani , że
funkcjonowanie fotografowanej osoby w szkole powinno być PAFAL - tory , albo w zakresie
zdolności uczenia się , społecznego lub zachowanie . W 1994 rodzina przeniosła się do mniejszego
mieszkania , również w Oslo .
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przez policję i recenzja dla tagowania . Został wzniesiony undersøkelsessak i rozmawiał z rodziną .
Sprawa została zamknięta bez pomocy po kilku miesiącach .
Temat był wtedy w Hartvig Nissen High School. Ukończył i zdałpierwszy rok . Następnie włącza się
do Oslo Handelsgymnasium szkoły , gdzie ukończył i przeszedł w jednej klasie. Nie ma informacji na
temat uszkodzonej funkcji społecznej lub adferdsmes - sig z tego okresu . Opuścił szkołę w Boże
Narodzenie w trzeciej klasie i nie później rozpoczęto lub zakończono jakieś formalne wykształcenie .
Po opuszczeniu szkoły rozpoczął firmę Temat którzy negocjowali segmenty telefonabonne . Próbował
na giełdzie , ale stracił większą ilość możliwości. Miał także krótsze i dłuższe terminy dla kilku firm,
zostały zaangażowane w telemarketingu i obsługi klienta .
Temat przeniesiony w 2001 r. z domu . Żył rok w kolektyw
w Oslo . Od 2002 do 2006 roku mieszkał sam w wynajętym mieszkaniu
Temat z 1999 r. zaangażowany w różne działania na własny rachunek . Nie ma informacji , żefirma z
jednej z firm została oparta na produkcji fałszywych dyplomów . Prowadził również w sprzedaży
miejsca na bilbordach zewnętrznych , zwane deski , sprzedaży różnych usług IT - przemysł . Różne
firmy fotografowanej osoby zostały ostatecznie zamknięte , aostatnia została ogłoszona upadłość z
200.612.007 .
Matka fotografowanej osoby oferowane temat w 2006 r. do wrócić do domu, do swojej matki w
co uczynił . Później nie miał żadnych zobowiązań ani rozwój jako niezależny rachunek lub poprzez

zatrudnienie . Nie miał dochód lub wsparcie otrzymane od agencji rządowych . Temat wycofał się z
kontaktów społecznych z przyjaciółmi i mają się do momentu , że był najbardziej w swoim pokoju .
Jego matka się do sprzątania domów i ubrania , a zakupy i gotuje dla niego.
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w Wschodniej Dolinie .
Temat nie jest znane nadmiernym alkoholu , leków uzależniających lub narkotyków . Potwierdza on ,
że palił marihuanę na kilka okazji . On ma trzy okresy trwające kilka miesięcy stosowanych sterydów
anabolicznych . Ostatni okres trwał dopåkla gwintowane działania .
Temat ten jest opłata w wysokości przewidzianej w rozdziale Deklaracja wprowadzającym .
Przestrzeganie - to w przetargu objawów psychotycznych podczas badania.
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DYSKUSJA / OCENA 8.1 WSTĘP :
Biegłych oceny na podstawie dokumentów sprawy , w tym większej liczby płyt DVD / CD przesłuchanie, zabezpieczenia danych , gromadzone dane o zdrowiu, psychometrii i ekspertów własne
rozmowy z Breivik .
Aby zrozumieć warunki oceny musi uwzględniać opisowych ( opisowych ) części sprawozdania .
Dotyczy to zarówno fragmentów dokumentów (w tym oceny kompendium pacjenta ) , i dyskusji
ekspertów z Breivik .
Po minucie każdego połączenia w Deklaracji Sekcja 5 zawiera stan psychiatryczny koniecznie
podsumowanie biegłych i ocena obrazu objawów opisanych przez aktualnego połączenia. W dalszej
części rozdziału ocena diagnostyczna podejmowane Podsumujmy pierścień ustaleń ekspertów w
końcowym wniosku diagnostycznego .
Oszacowania chronologicznie przeglądarki życia pacjenta , zarówno w zakresie rozwoju objawów i
funkcjonowania .

8.2 OCENA DIAGNOSTYCZNA
To jest przypadek, dokumenty i dane rozmowa z jego matka odpowiadająca temat rozwinął się niczym
nadzwyczajnym w odniesieniu do zdolności motorycznych i werbalnych przez ich pierwszego roku
życia.
Temat i jego rodzina była od 1981 do kontaktu z lokalnym ochrony dzieci.Temat został następnie
opisany przez matkę jako wymagający. Nie ma informacji dotyczących konkretnego psycho-patologii,
której przez to złącze.
Temat i jego rodzina zatrzymaliśmy się w centrum norweskiego dla Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w
okresie 02.01.83 do 25/02/83. W podsumowaniu tłocznej z pobytu opisanego

Saksnr.11-120995ENE-OTIR/08
trudności w interakcji z matką. Nie ma informacji, spesifikkpsy - kopatologi w temacie .
W liście do dziecka pozostaje ten sam opisany Breivik jako kontaktavvergende ,trochę nieśmiała ,
dzieci pasywnych , z maniakalnym obrony charakteryzującej działalności niespokojny i fałszywe ,
deprecjację uśmiech. Jestlist do lokalnej diagnozy dobra dziecka nie wiąże się z obserwowanym
wodnym zdrowia psychicznego , a nie szczegółowy opis ogólnej psychopatologii .
Eksperci mają , poprzez rozmowy z Breivik , matką , a dodatkowe ujawnienia nie znaleziono
dowodów, że wychowanie fotografowanej osoby zostały wdrożone działania związane z jego
zachowania , rozwoju intelektualnego i jego psychicznego funkcjonowania . Nie ma też informacji ,
które wskazują, że nie było problemem jego rozwój aż do okresu dojrzewania.
Gdyprzedmiotem było 15 lat , w latach 1994-1995 , została przywrócona opieki nad dzieckiem
związane przedmiotem i jego rodziny w lokalnej pomocy dzieciom. Tło byłoprzedmiotem latach 1994
kilkakrotnie podlegało przeglądowi przez znakowania / wandalizmu . Po rozmowach z zachowaniem matki i przypadku nie okazał się na tyle poważne, by iść z pomocą. Dalej - w dokumentach
pochodzących z dobra dziecka związane z przedmiotem działania psychologicznych nie dotyczą .
Temat ma , poprzez szkoły i dwa ipół roku liceum wypadła nieco powyżej średniej studni . Ukończył

szkołę średnią , jednak przed zdaniem egzaminu . Był , jak dotądwiedza ekspertów , w tym
kontekście, nie , o którym mowa w obserwacji lub badania przez władze .
Eksperci nie są więc wszelkiego rodzaju dowody, na pewno rozwój krzywym poprzez dzieciństwa
pacjenta i dojrzewania , a więc nie ma dowodów , żeposzanowanie , to spełnia kryteriów
jakiegokolwiek zaburzenia behawioralne lub rozwojowej według dia - gnosemanualen ICD-10 .
Temat nigdy nie doświadczył depresji fazy trwających dwa lub więcej tygodni . Pojawia się za
pośrednictwem badań ekspertów bez depresji pomysłów w
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winy , wstydu lub beznadziejności . Zaprzecza doświadczył smutku , gledesløshet , zmniejszenie
inicjatywy lub z inicjatywy .
Temat nigdy nie doświadczył podwyższonego nastroju trwające ponad tydzień. On frembyr
pośrednictwem badań ekspertów nie wzrosła aktywność psychomotoryczną ,
lub subiektywnie doświadczonych podwyższony nastrój. Mowy obiektu jest
spójna i normalna składnia . On nie myśli lub szczep głos .
On wpływa stabilna . Nie ma dowodów na brak kontroli impulsów , albo w stosunku do werbalnego
lub fizycznego działania na zewnątrz.
Istnieje w związku z tym nie ma dowodów ani depresji lub podwyższonym nastroju , ver -ken w
czasie badania lub wcześniej. Okaże się poprzez komparentopplys -cji i przesłuchania świadków ani
dowodów takich objawów , albo przed, albo przynależność do prądu . Eksperci z tym nie znaleźć
dowody, że przestrzeganie - spotykają kryteriów ICD- 10 dla każdego zaburzenia afektywnego .
Temat pracował od 1998 do rozwoju 2002 jako niezależny podmiot gospodarczy , a od 2001 r.
mieszkał wraz z rodziną w wspólnej obudowie . Opisuje wspólnego połączenia dla rodziny i
przyjaciół . Ujawniono także związki z rówieśnikami
kobiet, ale bardzo długi czas . Eksperci znaleźć poprzez rozmowy
z zastrzeżeniem , matką i przegląd przesłuchania świadków bez dowodów niektórych psy- kopatologi
z tematem w tym okresie .
Od 2002 roku opisano malejącą jakiś kontakt z rówieśnikami . Temat mieszkał sam w wynajętym
mieszkaniu . Ujawniono żadnych relacji do kobiet . Różne angaże fotografowanej osoby w różnych
działalności opisane przez niego , by odnieść sukces , z wielu pracowników i wielkich zarobków . Ta
informacja może , według własnego informacji pacjenta , nie weryfikowana przez jego świadectwie
podatkowej lub ewidencji działalności gospodarczej .
To jest opinia komisji , którapodlega między 2002 i 2006 , rosnącej tendencji izolacji stopniowego
spadku zdolności funkcjonalnych . Eksperci nie mają dowodów , że niektóre punkty mogą powiedzieć,
kiedy objawy psychotyczne fotografowanej osoby
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zadebiutował , ale nie można wykluczyć, że objaw początek był już w tym okresie .
Od 2006 roku opisanoprzypadek ogólnej dokumentacji bezpiecznie zmienić funkcję przedmiotu .
Przesłuchanie świadka z przyjaciółmi opisać tego stopnia, żewycofał się z kontaktu z zastrzeżeniem
społecznej , bardziej cichy , przeniósł się do domu, do swojej matki , i przestał działać. Zjawiska
oceniony przez ekspertów za wycofanie , izolacja i niemożność zaspokojenia pracy weterynarzy
życiowe wymagania .
Matka fotografowanej osoby został opisanyprzedmiot zwrócił zegar , grał wiele gier wideo , i od tego
momentu wprowadzone najbardziej sam w prywatnym pokoju . Temat nie uczestniczył w praniu i
opieki nad chorym -ści lub opieką swoich ubrań , a nie gotować samemu . Jego matka stała za zakupy
żywności . Matka fotografowanej osoby opisuje przedmiot , pod presją , by skontaktować się z
pomocy NAV , albo praktyczne albo charakter gospodarczy . Objawy oceniony przez ekspertów za
kompleksowe usterka , praktyczne, społecznie , gospodarczo i pod względem zatrudnienia .
Od 2010 roku , opisuje matka Breivik jest jakościową zmianę w zachowaniu pacjenta. Ona
opisujeprzedmiot tego czasu zajmował zakażenia, własny wygląd i był nieprzyjemnie intensywny,

rozdrażniony i zły . Stał się coraz bardziej zaniepokojony przekazać polityki i historii , a matka czuła
się pod presją rywala . Opisuje , że trudno było zrozumieć , co chciał przekazać. Ona opisuje
przedmiot jako całkowicie poza i myśl o wszystkich toalety powiedział. Zjawiska są uważane przez
specjalistów zawyraz psychotyczne urojenia .
Matka fotografowanej osoby opisuje , że przedmiot nie zdawał się wiedzieć , ile odległość , że ją
posiadają , jak mógł się przesunąć , aby umieścić zbyt blisko niej na kanapie , nie chcąc zaakceptować
żywności służyła . Zachowanie uznane przez ekspertów do reguleringsvans - ing w wyniku
paranoidalne urojenia .
Temat ma , aż do aktualnie odbieranego leczenia w specjalistycznych usług w zakresie zdrowia
psychicznego . Przerabiają Gang dokumentacji medycznej od lekarza ogólnego
nie zawiera informacji na temat objawów związanych z ciężką
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choroba psychiczna . W kwietniu 2011 roku, znaleziononotatki , w którychGP opisuje przedmiot
konsultacji telefonicznej wyrażone za pomocą maskę wewnątrz . Zjawisko to uważa się za zbyt ånkret
w paranoidalnej vrangforestilling.Observanden stał przez wszystkich badań ekspertów na jawie, w
jasnej świadomości i zorientowane na czasie i miejscu i sytuacji . Temat używane wartości liczbowych
i procentowych większym stopniu, niż to zwykle w mowie . Posługuje zadzwonićtechniczne , poza
emosjonalisert i małych języków dynamicznych .
Temat pojawił się emocjonalnie spłaszczony , z kompletnym emocjonalnym dystansem do własnej
sytuacji i ekspertów .
Temat utrzymuje , że to sprawiedliwe , że ofiary zostały zabite , żal , i nie czują winy . Uważa on, że
ofiary zmarły w wyniku jego miłości do norweskich ludzi . Zapytany o ocenę swoich działań ,
pozostaje jego względy empatia rozwiązania . Temat oceniawpływ zabójstwa ma swój indywidualny
reputację i przyszłość poprzez rodzaj władzy , i jak może wpłynąć na zabójstwa i ewentualnie
przyspieszyć polityczne Pro-Ject przyszłej władzy w Europie . Temat nie jest w stanie podjąć ofiary
lub perspektywy Wspólnoty w odniesieniu do czynów karalnych .
Temat nie wyraża uczucia w stosunku do swoich najbliższych. Opisuje wszystkie tematy , od
dzieciństwa do czynów przestępczych egzekucji , a zoperacjonalizowane język bez jakiegokolwiek
komponentu emocjonalnego . Temat wydaje się znacznie afektywnych i rażące uchybienia empatia .
Temat ma światła rażących oczy i migać dużo . On wydaje się nieco zmniejszonym wyraz twarzy
ijęzyk ciała, światło zesztywniał , kiedy porusza się bardzo mało w fotelu podczas badań . Eksperci
uważają to za lekkie , opóźnienie psychoruchowe .
Temat wykorzystuje nietypowe koncepcje , której przykładem niskiej intensywności wojny domowej ,
polityki militarnej , wojskowej sądem , wylewki i działanie. Terminy stosowane są w całości
związane z pojęciem podmiotu , który nie jestwojna domowa w kraju i traktowane jako wyrażenia
bazowego , obejmujące paranoidalne urojenia .
Temat wykorzystuje nietypowe warunki , takie jak asertywnej , suwerennej mocy definicji ,
odpowiedzialności, miłości do ludzi ( mojego ), unikalny, pionierskie i nowego regenta związane z
opisów własnej pozycji . Terminologia stosowana jest uważany jako wyraz podstawowych ,
wspaniałych złudzeń .
Temat zawiera self-made słowo nasjonaldarwinist marksistą i samobójcze
samobójcze humanizm , rycerz Chief Justice , Sprawiedliwość Rycerz Komandor ,
Rycerz Mistrz i Chief Justice Rycerz Sprawiedliwości arcymistrz . Pojęcia uważane neologizmy .
Temat jest przekonany, że on żyje przez ideologicznego przywódcy organizacji Knights Temp -ności ,
którego zadaniem jest zarówno porządek wojskowy , organizacja męczennikiem , wojskowy
Użytkowników wyrok , sędzia , ława przysięgłych i jastrychu . On uważa, że ma odpowiedzialność za
podejmowanie decyzji , kto powinien żyć i umrzeć w Norwegii . Odpowiedzialność doświadczył
prawdziwe , ale uciążliwe . Zjawiska są uważane za dziwne , świerkowych Dios złudzeń .
Uważa on, żeznaczna część ludności ( setki tysięcy ) obsługuje kwestionowanych działań . On uważa,
że jego miłość jest rozbudowane . Myśli, że jestpionierem w europejskiej wojny domowej . On
porównuje swoją sytuację z historycznych bohaterów wojennych cara Mikołaja i królowej Izabeli .
Zjawiska są uważane za wspaniałych złudzeń .

Temat uważa, że jest prawdopodobne , choć z nieco różnych szacunków prawdopodobieństwa w
procentach , że on , że może stać się nowym regentem w Norwegii przez wojskowego zamachu stanu i
przejęcia władzy. Jeśli staje sięnowym władcą , weźmie nazwą Sigurd Crusader II . Uważa on, dał
pięć milionów walczyć . On myśli, że może on być odpowiedzialny za deportację setek tysięcy
muzułmanów więcej do portów w Afryce Północnej . Zjawiska są uważane za wspaniałych złudzeń .
Temat jest przekonany, że czystki etniczne miejsce w Norwegii , i że żyje w strachu, że zabił . Wierzy,
że będzie można wywołać III wojnę światową jądrowej jako
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Wynik zdarzeń widzi siebie jako część . Uważa on, że trwa wojna domowa w kraju . Temat pracuje
nad rozwiązaniami , które poprawią naszą norweską - etniczne , genetyczne basen , zwalczania
choroby i zmniejszyć współczynnik rozwodów . On zakłada rezerwy ( dla " rdzennych Norwegów ") ,
badanie DNA oraz wiele fabryk urodzeń . Idee uważane za część systemu dziwaczne urojenia ,
paranoiczny .
Temat jest zdania, że Glucksburgerne (norweski i europejski dom królewski, zag wiadomości ( będzie
rewolucyjny usunięte w 2020 roku. Alternatywnie ,nowy regent rekrutowani z Rady Strażników ,
zostaną przeprowadzone badania DNA szczątków św Olaf i Harald Hardrada . Der - po
drugie,norweski DNA ludowa testowany , aby znaleźć jeden z największych podobieństwa
genetycznego , który można wprowadzić w nowym władcą kraju . pomysły są również uważane za
część systemu dziwaczne urojenia , paranoiczny .
Omamy słuchowe i wszelkie influensfenomener nie można potwierdzić , ponieważprzedmiotem
utrzymuje , że jego środki komunikacji z sojusznikami jest
sekret . Eksperci podejrzewają, że omamy słuchowe i / lub
influensfenomener był lub jest obecny, ale nie ma jasnych dowodów na to .
Temat przesuwa wspomnieć siebie jako I i my, czyli pojedynczej i mnogiej . Sprawa doświadczonych
rozważa objaw reprezentowania rozmytej tożsamości i depersonalizacji doświadczenie .
Temat jest czasami trudne do zrozumienia , bo szybko zmienia tematy i musi być sprowadzony przez
pytanie . Kojarzy się bogaty, a jego związki przynosi mu prawie zawsze i bez względu na kąt odpadów
, z powrotem do jego przesłania politycznego , jego misji i doświadczony pozycji . Zjawisko to ocenia
się jako umiarkowane zaburzenia stowarzyszenia.
Kiedy miał możliwość swobodnego porozmawiania , zamieszkały Temat nieustannie krąży wokół
tych samych tematów. Mówi w kółko tych samych informacji
związane z ich własnym rycerstwa Rycerze , radykalizacji , organizacja
Templariusze , w przygotowaniu zamachu stanu i przejęcia władzy w Norwegii i Europy . zjawisko
uważany przez ekspertów za perseweracja . Nie występują opóźnienia lub myśli blok podczas
rozmowy . Frembyr Temat nie zdezorganizowane zachowanie.
Temat przypisywać własne doświadczenia prywatnego kapitalne znaczenie dla spraw społecznych i
decyzji . Przykładem tego może być to, żeprzedmiot jest przekonany , że jego używanie tabaki ,
nikotyny i cukierki są strategie wojenne . Ponadto , opisuje ruchy jednostki i zadań jako wytyczne dla
przyszłych rewolucyjnych rycerzy w swoim kompendium .
Funkcje poznawcze fotografowanej osoby są godne uwagi w zakresie ograniczonych funkcji
intelektualnych . On skupia się w rozmowie , ma wyjątkowo dobrą pamięć do szczegółów kąpieli i
sytuacjach , a jego kompendium świadczą o wielkiej zdolności do szczegółów i obsługi dużych ilości
przypadków . On również udało się zaplanować i wykonać niezwykle skomplikowaną akcję .
Zdolność podmiotu do rodzica , na terenie poznawcze rozumienie siebie i relacji ze światem
zewnętrznym jest wadliwa. Pacjent nie widzi możliwości , aby sami , inne niż z własnej perspektywy .
To nadaje się szczególnie wyraziste w tym, że nie rozumie , albo można dostać, reakcji świata
zewnętrznego do czynów przestępczych . Temat przedstawia swoje oczekiwania reakcji świata
zewnętrznego w zgodzie z własnymi urojeniami . Opisuje wybuchowych i zabijania , ale genialny
brutalne działania . Jego ocena działań są właściwe i nieco dziwaczny , jak się śmieje , jak mówi sam
bohater , rycerz , i zbyt dużo miłości .
Opisane objawy psychotyczne wydaje się pochodzić stopniowo . Istnieją dowody ciągłego
pogarszania od roku 2006, być może również z Prodromi ( Do objawów ,sakk.anm . ) Znacznie
wcześniej. Debiut rozrządu pokrywa się z całkowitą awarię , kąpieli społecznej , praktyczne i

zawodowe . Z 2009 r.,z zastrzeżeniem opisanych myśli o monitoringu i nadzoru . Od 2010 opisano
przedmiot , jak również, poprzez nabycie i rozpoznania działał zgodnie z ich objawami
psychotycznymi broni .
W swoim oświadczeniu danym policji o godzinie 20.15 w dniu 22.07.11 , mówi , że jest com - drzwi i
mówi : Jesteśmy Crusaders i nacjonaliści . Temat mówi, że
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czynów karalnychtego samego dnia wyraża początek bardzo krwawej wojny domowej . Twierdzi on w
tym samym oświadczeniu, że Templariusze Norwegia dał mu uprawnienia do wykonywania w A- B i
zdrajców C , i że organizacjagóry wojskowy , policja i władza polityczna w Norwegii . Objawy
uważane za imponujące i paranoidalne urojenia .
Diagnostyczne ręczne ICD- 10 wymienia jako ogólnych wymagań dotyczących diagnozy schizofrenii
powinien być w stanie wprowadzić co najmniej jeden bardzo oczywiste (alternatywnie, dwa lub
więcej , gdy objawy są niejasne ) objawy w grupach objawów a) do d ) muszą być obecne przez co
najmniej miesiąc lub więcej .
Eksperci są zobowiązani spełniony jako temat na okres jednego miesiąca lub więcej, mieli wyraźne
symptomy grupy skoku :
(B) Urojenia w zakresie percepcji i kontroli , czego przykładem jest uczucie , żewie, coz
zastrzeżeniem innych myśli .
( d) ocenę trwałości , dziwaczne urojenia , przykładowo przez myśl, że jest on udział w wojnie
domowej, gdzie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji , kto powinien żyć i umierać , i
oczekiwać, przejęcie władzy w Europie .
Diagnostyczne ICD- 10 Instrukcja Listydiagnoza może być również ustawiony , jeśli objawy z co
najmniej dwóch z grupy objawem e ) do h) obecna jest w znacznej części czasu na miesiąc lub więcej .
Eksperci będą również znaleźć ten alternatywny wymóg spełniony jako podmiotu na okres jednego
miesiąca lub więcej, miał wyraźne objawy grupy skoku :
( F ) : Myślałem, zakłócenie lub przeczuć , przykładem okresowo perseweracja , mowy asocjacyjnej i
neologizmów .
(H) objawy negatywne, których przykładem znaczącej følelsesavfatning .
Że eksperci przypisują również objawy grupie ICD-10 za objaw ) jest obecna na okres ponad sześciu
miesięcy;
( I),znaczące i trwałe zmiany w jakości pewnych aspektów zachowania osobistej , opisany przez
oznaczonego funkcjonalnej spadek upadku społecznego , praktyczne i ekonomiczne .
Po znajdują się ogólne wymogi schizofrenii prawda ,warunek jest sklasyfikowany zgodnie z
diagnostycznych ICD-10 ręcznych podgrup w zależności od symptomutformingens profilu .
Temat obecny bardziej obraz stabilny , szczegółowe i wszechogarniająca , paranoję i
imponujące urojenia . Objawy są postaci dziwaczne. Temat
frembyr nie znaczące zaburzenia woli , mowy nie jest zakłócony , a on nie ma objawów katatonii .
W związku z tym znaleźć ekspertów , że temat spotyka końce kryteria rozpoznania ICD- 10 F 20.0
schizofrenii paranoidalnej . Eksperci odnoszą się do badań przedmiotu z testów psykomet -nych w
rozdziale 6 Opisywane badania potwierdzają diagnozę.
Temat pojawia się w rozmowach z kompleksowych pomysłów dotyczących zabójstwa konkretnych
osób , takich jak rodziny królewskiej , premiera i ministra spraw zagranicznych . Jego lista Norwegów
, którzy muszą umrzeć , jeśli nie zmieni kursu politycznego obejmuje setki tysięcy , w tym
dziennikarzy , polityków , czołowych firm w debacie ,
intelektualistów i ekspertów. Idee uważane niepełna , morderczy
myśli.
Temat zaprzecza konkretne myśli i plany samobójcze . Mówi jednak, że jego męczeńska jest pożądane
iidealne . Uważał rozwiązanie samodzielne, które jego zdaniem związana jest poddać podczas działań
bojowych . Eksperci stwierdzili, że zarówno pojęcie fotografowanej osoby męczeństwa i jego
koncepcja samodzielnego rozwiązania należy rozumieć jako samobójstwo . Temat miał konkretne
pomysły i plany na to , i nie wyklucza , że może to być odpowiednie w późniejszym czasie , na
przykład po procesie .

Eksperci uważają, że istnieje znaczne ryzyko, żeprzedmiot może próbować zakończyć swoje życie
poprzez działania skierowane przeciw sobie i / lub tych, którym zagraża życiu . Temat pojawia się w
związku z tym zarówno samobójcze i jako realne zagrożenie dla innych.
Eksperci ocenili, czy objawy fotografowanej osoby może być zgodne z diagnosema - Nuala ICD- 10
kryteriów rozpoznania psychozy paranoidalnej F 22.0 . Według ICD-10 , jest tostan charakteryzujący
się zarówno jednej lub kilku powiązanych vrangforestillin - ger . Kryterium nie jest spełnione ,
dziwaczne urojenia fotografowanej osoby obejmuje całe jego życie i myśl .
Wyraźnie stępienie , zmiany mowy i zachowania towarzyszą zmiany ICD- 10 nie stanowią diagnozy .
Temat został oznaczony afektywnych zmodyfikowane mowy w postaci zakłóceń swobodnego
zrzeszania się i perseweracja , a jego zachowanie jest motywowane jego objawami psychotycznymi .
Eksperci są w związku z tym , że ICD- 10 Kryteria rozpoznania nie są spełnione .
Eksperci rozważali możliwość , że obiekt spełnia kryteria
różne zaburzenia osobowości . Na to, aby mieć znaczenie w takich
diagnostyka , przedmiotem ze względu na zaburzenia, schizofrenię paranoidalną , najpierw
velbehandlet . Tylkofaza , gdzie jest stabilny w czasie i nie mają objawy psychotyczne , będzie leżał
ocenić brakiem podmiotu empatii i przełożonych , zaburzenia funkcji poznawczych jest również
właściwości osoby lighetsforankrede .
Przez odpowiednich dokumentów i badań ekspertów nie odkrył dowody, że Breivik miał lub ma
żadnego nadużywania alkoholu . Potwierdził , że spożywana marihuanę dwa razy , z ostatniego
spożycia przez wiele miesięcy przed prądem . Spożycie nie kwalifikują się do diagnostyki uzależnień .
Nie ma również narkotyków .
Temat potwierdza, że w sumie przez trzy okresy używali sterydów anabolicznych . Pierwszy okres był
od lutego do maja 2010 roku. Drugi okres był od grudnia do lutego 2011 roku. Używał sprzedawany
jako lek Winstrol .
Trzeci okres trwał od 27 15 kwietnia Czerwca 2011 r., w którymprzedmiotem stosować lek
sprzedawany jako Dianabol . Okres ten udał się bezpośrednio w okresie , który trwał aż do czynów
przestępczych , orazz zastrzeżeniem że do podjęły Winstrol .
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243Observanden zostały bardziej szczegółowo opisane , że użył ożywczy stos leków ECA ( efedryna,
kofeina i aspiryna , są zag 's Note. ) Przed chwili popełnienia przestępstwa . Zapalił się , że kiedyś trzy
kapsułki w ciągu tygodnia przed bieżącym . Ostatnie wejście jest opisany jako substancja o 14.30 w
dniu 22.07.11 .
On nie opisuje objawy uzależnienia psychicznego lub doświadczonego zmianie w wyniku jej
stosowania . Nie opisano w ostrych intoksikasjonssymptomer ani związany z sterydów lub ich
kombinacji efedryna, kofeina i aspiryny.
Temat ten , w okresach on używany sterydy anaboliczne i / lub ECAstack miał objawy psychotyczne .
Eksperci nie znalazła dowodów , że sterydy lubpołączenie efedryny , kofeiny i aspiryny wywołały
objawy opisane pewnością obecny przed pierwszym cyklu sterydów rozpoczęto w 2010 roku , a także
był obecny , niezależnie od spożycia ETO stos .
Eksperci są w związku z tym nie ma dowodów , że stosowanie steroidów lub kombinacji narodu
efedryny , kofeiny i aspiryny uzasadniają rozpoznania ICD- 10 Rozdział Psy -CAL i zaburzenia
zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych , F 10 - F 19 , wer Polityka przed,
po lub w czasie popełnienia przestępstwa 22.07.11
Eksperci uważają, żeprzedmiotem działań o 22.07.11 czasu miały
steroidy , efedryna, kofeina i aspiryna . Stosowanie nie był zakorzeniony w
potrzeby medyczne , a tym samym uznać medycznie nieuzasadnione. Temat
zgodne z tym kryterium rozpoznania ICD- 10 F 55 nadużywania Niezależność od - produkcji
substancji na działanie obecnie 22.07.11 .
Temat ma po tym jak został zatrzymany nie lekach, sterydy , lub dowolna kombinacja efedryny ,
kofeiny i aspiryny . On nie spełnia kryteriów rozpoznania czasie badania .
Ogólnie znaleźć ekspertów , żeprzedmiotem akcją czasu ICD- 10kriteriene dla diagnozy
F 20.0 schizofrenia paranoidalna i
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F 55 Nadużywanie Niezależność od produkujących substancje (sterydy, kofeina, efedryna i aspiryna.)
W czasie badania wypełnione z zastrzeżeniem kryteriów ICD-10 rozpoznaniem schizofrenii
paranoidalnej F 20.0

8.3 SZCZEGÓŁOWY odpowiedział z mandatu


Jeśli chodzi o termin sądowej psychiatrycznej " psychotyczne " , cf . Kodeks karny § 44 akapit
pierwszy , stanowi następujących ekspertów :
Komentarz ogólny :
Psychoza będzie obejmować poważne niedociągnięcie w rzeczywistości chodzi o zaburzenia
percepcji , zaburzenia myślenia lub wyraźne urojenia .
•poczucie oszustwo obejmie słuchu , wzroku , węchu , smaku lub halucynacje ciała .
Halucynacje mają taką samą jasność i przejrzystość , jak . powszechne wrażenie wizualne lub
słuchowe , ale bez istnienia jakiejkolwiek realnej zewnętrznej przyczyny doświadczenia .
• Zaburzenia Myśli są zmiany w postaci myśli ( nie treści )
Przykładami są przystanki w zbiorniku , nowe formacje pojęć lub brak spójności w myśli i
słowa .
•złudzenie jestzmiana w treści myśli ( nie tworzą ) i będzie o fałszywe postrzeganie czegoś ,
dziwny pomysł, aby czuć się systematycznie monitorowane i prześladowani, wpływ i nie
opiera się na rozumie i obserwacji , i będzie trudne do skorygowania . Urojenia (y) mogą być
izolowane , pojedyncze, rozdrobnione lub bardziej rozległe i zebrano aż wszechogarniająca .
• depersonalizacja jestzmiana samego doświadczenia . Osoba może czuć, że on / ona jestobca ,
zmiana tożsamości , jest nierealne i że on / ona widzi siebie w pewnej odległości .
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• derealization jest, gdy ktoś doświadcza świat zmienione inaczej lub nierealne .
Komentarz specjalne:
Odnieść się do oceny diagnostycznej , w którychprzedmiotem działania obecnie 22.07.11 znaleziono
spełniać kryteria rozpoznania ICD- 10 F 20.0 schizofrenii paranoidalnej . Przedmiotem poważnej
choroby psychicznej był w tym czasie bez leczenia . On nie ma ani przed, czy po otrzymaniu
odpowiedniej czyny przestępcze leczenie ich choroby .
Eksperci przeprowadzili obszerne badania na temat , a rozmowy i objawy psychotyczne , które
pojawiły się przez te wyszukane mowa w rozdziale 5, deklaracji tle przedmiotu i wyjaśnienia.
Objawy fotografowanej osoby i zdiagnozowane zaburzenia w obrębie układu objaw i
diagnostycznych, które spełnia kryteria koncepcji prawnej psychozy jak to jest przeznaczone do
stosowania w kk § 44 niepełnosprawnych umysłowo .
Temat już przynajmniej od 2006 roku miał wyraźny postęp choroby zarówno pozytywnych symptomer , ( urojenia, zaburzenia myślenia , depersonalizacja i derealization ) i objawy negatywne (
łączna empatiløshet , ciężkie affektavflating z nieodpowiedniego afektywnej zdjęciu ) . Ponadto
frembyr jego awarii do przełożonych i złożonych funkcji poznawczych, takich eksperci twierdzili
powyżej.
Przedmiotem funkcji rozpoczął prawdopodobnie już w wieku 15-16 lat z tagowania , anmeldel
wyglądające i drugie zaprzestanie szkoły przed liceum została zakończona . Eksperci nie mają
wyraźny dowód postępu zaburzenia z aktywnych objawów w okresie od 1998 r. do 2006 roku.
Funkcja fotografowanej osoby , wydaje się jednak , aby były stopniowo osłabieniu w okresie , gdy
wycofał się z gravis kontaktów społecznych , a ostatecznie spadł całkowicie z pracy .
Poobiekt porusza się z powrotem do domu, do swojej matki w 2006 r. za jego całkowita utrata funkcji
,z
kąpieliskach awaria wygodny, ekonomiczny , społeczny i profesjonalny charakter . ztego samego
Czas opisano stopniowy rozwój objawów , zestopniowo rozszerzony
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System dziwaczne urojenia paranoidalne i wspaniałych , gdzie uważa się, że Breivik jestuczestnikiem
trwającej wojny domowej , która po zamachu stanu i przejęcia władzy uczestniczą w formułowaniu
nowych Europa.Observanden zacząć działać na swoich pozycjach urojenia od początku 2010 roku z
zamówień i planowania akcji zbrojnej . Ma przez ostatnie osiemnaście miesięcy przed przestępstw
dopasowanych całą swoją uwagę i czas na ich urojenia wszechświata i jego matka potwierdza rozległe
objawy wyraźną zachowanie i brak umiejętności komunikacyjnych aż do prądu .
Temat uznaje konieczności utørt do czynów przestępczych . Działania uznane za bezpośrednią
korelację z urojenia świata doświadcza bycia w wojnie domowej , groźbą wyginięcia rasy , i strachu
przed przemocą i morderstwa , co on opisuje , jak moich ludzi . On uważa, że ma obowiązek
decydować , kto powinien żyć i umrzeć w kraju . Jego niezwykle cal ego praktycznie nieskończone
wszechświat idei wielkości charakteryzuje wszystkie jego opinie i cały swój wygląd niezależnie od
kontekstu i będziemotorem jego działania 22.07.11 .
Nie ma informacji o nagłym lub przerywany zmiany objawów psychotycznych fotografowanej osoby
w okresie przed bieżącym . Istnieje w związku z tym nie ma dowodów , że objaw konstrukcja
podmiotu została zmieniona w wyniku spożycia sterydów lub ożywczy lek ECA przed do czynów
przestępczych .
Eksperci są jego objawy projekt bez zmian z opisów przed iw trakcie przestępstw w całym badaniu.
Wniosek jest zatem, żeprzedmiotem Uważa się, że był w tym czasie psychotyczne z czynów
przestępczych i że był psychotyczny podczas obserwacji .
W odniesieniu do terminów sądowych psychiatrycznych "nieświadomy " , cf . Kodeks karny § 44
akapit pierwszy , i " działał pod silnym zaburzenia świadomości , który nie byłwynikiem zatrucia
wywołanego siebie ", cf . Kodeks karny § 56 c ekspertów wymawianastępujące :
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Ogólnie: co następuje utrata przytomności oznacza, żeosoba, z przyczyn organicznych lub
psychicznych nie są w stanie podjąć lub odczucia procesowe ( wykonywanie funkcji poznawczych ) i
dlatego nie jest w stanie przypomnieć sobie , co się stało.
Pozostaje to w kontraście do psychologicznego przemieszczenia , przy czymodcinek jest zaszczepił i
przechowywane w pamięci , lecz trudną przypomnieć , ponieważ jest postrzegany jako zagrożenie ,
bolesne lub niepożądane.
Przykładem mogą być przyczyny organicznej wstrząs mózgu , uszkodzenie mózgu, po narażeniu na
działanie rozpuszczalników lub spowodowane przez zatrucia . Psychogenne innprentingssvikt może
wystąpić na przykład . ex - treme szokujące przeżycia emocjonalne .
Komentarz specjalne:
Temat nie zgłosiły żadnych zajęć , utraty przytomności , urazu głowy z utratą bevissthe -ten , poważne
zaburzenia snu , takie jak brak snu lub søvnambulisme ( somnambulizm ) .
Temat zawiera zarówno bogate przesłuchania i w wielu długich dyskusjach z ekspertami z opisem ich
działania na 22.07.11 w najdrobniejszych szczegółach . Również podczas rekonstrukcji wydarzeń na
Utøya dał szczegółowe wyjaśnienie , które nie pomijają żadnych okres . Wskazuje on jednak pewną
utratę pamięci dla najbardziej szczegółowych opisów tam i uważam, że nie pamięta o tym, ponieważ
w tym czasie był pod ogromną presją i stresem . On może jednak sprawić, że spójne pod uwagę jego
ruchów , a częściowo nawet w myślach z tej części fabuły .
Eksperci nie mają powodu , by sądzić, że jego przyjmowanie sterydów i ECA powinna mieć żadnego
innego wpływu , niż przez te wloty są w stanie pobudzić się do pokonania barier fizycznych z ciężkim
sprzętem lub bez barier psychologicznych mniejsze spożycie wpłynęło jego orientacja rzeczywistość
zauważyć . Temat informacji z okresu działania jest więc szczegółowa i opisuje wykonanie
skomplikowanych i złożonych procesów bezpośrednio przed , w trakcie i bezpośrednio po przestępstw
.
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243Bevisstløshet zakłada pełne wyniki rekolekcyjne za okres , a zatem nie można powiedzieć, aby
były obecne . Odesłania do Nou 1990:5 i okólniki Prokuratury 03.12.2001 .
W sprawozdaniu biegłego z dnia 07.11.11 , profesor Toksykologii Sądowej w Folkehelseinsti instytutu , analiza sekcja Jørg Morland Wyniki:

W jego rozdziale wpływ leków w okresie w 1200/30 . na 22/07/2011 piszeprzypadku doświadczonych
Morland :
( .. )Wpływ czasu w 1200/30 r. po ekspertyzie można określić jakoniewielkie do umiarkowanego
wpływ na stymulant centralnego układu nerwowego , która zależy od stężenia jednego instrumentu
bazowego istniał. Wpływ jest trudno porównać do wpływu alkoholu z powodu fundamentalnych
różnic w virkningsmekanis - ale dla efedryna i alkohol , ale wpływ może w eksperckiej ocenie sądu
najprawdopodobniej zrównane w odniesieniu do wpływu , jaki można osiągnąć przez podawanie
amfetaminy ( doustnie ) dawki rzędu od 10 do 30 mg amfetaminy nie zwyczajowych użytkowników .
Ekspert dodaje, następnie zakłada pewną wzmocnienie efektów efedryny z powodu znacznych stężeń
kofeiny , które mogą istnieć .
W jego rozdziale Możliwość dodatkowych wpływów w wyniku regularnego stosowania efedryny i
sterydów w okresie przed 22.07.2011 zapisuje ekspertów Morland : Podawane stosowanie efedryny
nie stanowią długoterminową høydosebruk . Wyniki analizy punktu ani w kierunku høydosebruk .
Możliwości dla psychozy wywołanej efedryny jakichkolwiek czas należy traktować jako minimalne.
Domniemane stosowanie sterydów anabolicznych będą specjalistycznej oceny jest mało
prawdopodobne , aby pęd jako dodatkowe wpływy , aleokazją do wzmożonej agresji i hipomanii /
manii nie można całkowicie wykluczyć .
Silne zaburzenia świadomości jestterminem prawnym , że nie ma jasnej interpretacji lekarza. Komitet
Kodeksu karnego opisano koncepcję silnego zaburzenia świadomości w NOU 1974: 17 strona 57 ,
jako stan, w którym postrzeganie danej osoby , orientacji , percepcji i ocenie są znacznie osłabiony lub
poważnie zakłócony . Na podstawie niniejszych opisach ekspertów , oceny sakkyn - prof sary
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Morland i rozważania powyższe , zakłada , podlega ocenie sądu informacji zawartych , nie taki stan ,
aby obecni i nie przedstawia żadnego dowodu , że termin silna świadomość - zakłócenia były
ekspertów anvendelse.De będzie zatem stwierdzić, żeobserwowane Vanden nie uważa się, że
nieprzytomny lub działały pod silnym zaburzenia świadomości w czasie z przestępstw .
W odniesieniu do terminów sądowych psychiatrycznych " umysłowo w dużej mierze " cf . Kodeks
karny § 44 akapit drugi i " upośledzony umysłowo " , cf . Kodeks karny § 56 c , eksperci powiedział:
Temat był we wczesnym dzieciństwie obserwowanego w psychiatrii dzieci i młodzieży . Powodem
tego był opisany jakodość aktywny chłopak, który wyrwał matce , ale również opisano problem z
interakcji pomiędzy matką i synem . Wnioski płynące z obserwacji , że zalecana opieki zastępczej dla
podlega ciężkiej psychopatologii nie będzie się rozwijać. Jest on przedstawiony przez nic obserwacji o
innym zaburzeniem rozwojowym , ani nic o redukcji mocy produkcyjnych w jakiejkolwiek formie .
Narażać rozmowy gwiazdkowe ekspertów i przesłuchiwania przez policję z zasobów intelektualnych
w powyżej średniej . Miał niewiele ponad podstawowejwydajności średnio -nych " , jak to miało
miejsce w liceum , aż skończył środku trzeciej klasie . Temat miał przez tym niektórych stosunkowo
upafallende lat w normalnym rynku pracy . Eksperci nie znaleźli powody, by podejrzewać żadnej
redukcji zdolności jakiegokolwiek rodzaju lub stopnia .
Eksperci są stwierdzenia, żeobiekt nie jest uważane za opóźnione umysłowo w jeden duży lub
lżejszego stopnia.
Jeśli chodzi o ciężką chorobę psychiczną kryminalistycznych terminu psychiatrycznego ' ze znacznie
upośledzoną zdolność realistycznej oceny ich relacji ze światem zewnętrznym , ale nie było
psychotyczne " , cf . Kodeks karny § 56 c , eksperci powiedział:
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243Positiv kryminalistycznych psychiatrycznym w okresie psychozy, cf. § 44 kk, a pozytywna opinia
sądowo psychiatrycznym termin z ciężką chorobą psychiczną znacznie upośledzoną zdolność
realistycznej oceny ich względnego dopasowania świata zewnętrznego, ale nie było psychotyczne, cf.
Kodeks karny § 56 c wzajemnie się wykluczają. Ze względu na pozytywne zakończenie mandatu pkt 1
powyżej, mandat-punkt nie zostanie odebrane.

Jeśli sąd nie powinien przystąpić do zawarcia ekspertów w zakresie kodeksu karnego § 44 mandatów
w ustępie 1, eksperci mogą wydać dodatkowe oświadczenie w tym momencie.
Jak wynika z pozytywnego zakończenia mandatu ustępie 1 zostanie udzielona odpowiedź w punkcie
mandatu:
Dodatkowe specjalne sankcje za nieodpowiedzialne, jeśli dotyczy
Jeśli eksperci uważają, że
temat był w stanie

7.

opisane w § 44 Kodeksu karnego, lub wątpliwości na ten temat, prosimy o rokowanie choroby / stanu
rozpatrywane. Eksperci są proszeni o ocenę, jakie leczenie i jakie inne środki są konieczne, aby
osiągnąć optymalną poprawę prognozę, gdy można osiągnąć i ramy czasowe dla tego produktu.
Należy szczególnie studiował przedmiotem będzie wynikać z systemu opieki zdrowotnej w ramach
dochodzenia.
Eksperci są również poproszeni o ocenę rokowania, w tym ryzyko przyszłych aktów przemocy, jeśli
obiekt nie otrzyma takiego leczenia / obserwacji.
Prognoza stanu
Eksperci stwierdzili, że przedmiot spełnia diagnostycznych ICD-10 ręcznych kryteria rozpoznaniem
schizofrenii paranoidalnej F 20.0. Miał objawy choroby ponieważ co najmniej 2006, przy stopniowym
pogorszeniem. On ma w żadnym momencie planowane lub otrzymane leczenie psychiatryczne dla ich
zaburzenia.
Schizofrenia to choroba psychiczna przez całe życie o łącznej częstości występowania życia około
1%. Przepływy objawowo powstaje zazwyczaj w dorosłości.Rozpoznanie opiera się na
doświadczeniach pacjenta samodzielnie zgłaszane i zaobserwowanego zachowania. Obecnie nie ma
badań laboratoryjnych, które mogą wykryć schizofrenię. Nie ma skutecznego leczenia tego
zaburzenia.
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W wyniku licznych kombinacji objawów istnieje kontrowersja co do zakresu do diagnozowania
opisuje jeden zaburzenia , czy mówimy o wielu , różnych zespołów .
Okaże się niezwykle dużą aktywnością dopaminy w szlaku mezolimbicznym obszaru mózgu u ludzi,
cierpiących na schizofrenię . Podstawę w leczeniu schizofrenii przeciwpsychotyczne medica - nych .
Tego rodzaju leki działają głównie przez hamowanie aktywności dopaminy w mózgu.
W ciężkich przypadkach , w którychpacjent może byćniebezpieczny dla siebie i / lub innych osób ,
sykehusinn - miejsce, inny może być konieczne na krótsze lub dłuższe okresy .
Uważa się, że zaburzenie wpływa głównie poznanie , ale także przyczynia się ogólnie do
przewlekłych problemów z zachowaniem i emocjami . Średnia długość życia dla osób ze schizofrenią
jest 10 do 12 lat niższa niż dla osób bez zaburzeń w wyniku wielu problemów zdrowotnych,
fizycznych i wyższej stopy samobójstw ( około 5 %).
Istnieją trzy formy leczenia w przeglądu artykułów pokazują znaczący wpływ w leczeniu schizofrenii
paranoidalnej . To jest psychoedukacja " , asertywne leczenie społeczność ( ACT ) 2 ( w norweskim
nazwie zespołu leczenia zasięg ) , a leczenie przeciwpsychotycznym medikasjon3 . Metody leczenia
obejmują nakładanie i muszą być postrzegane w kontekście , jak psychoedukacja jest częścią ACT i
jednym z podstawowym celem ustawy jest utrzymanie leczenia farmakologicznego .
Psychoedukacja ma na celu zwiększenie wiedzy pacjentów i wiedzy o własnej chorobie. Szkolenie
powinno być zorganizowane i systematyczne , a także ma

http://www.Cochrane.org/reviews/en/ab002831.htm1:
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243som nauczenie pacjenta aż do nawet rozpoznać znaki ostrzegawcze , a nawet repertuar
odpowiednich strategii radzenia sobie świadomi zwiększonego ciśnienia objawów.
Główną zasadą wielodyscyplinarny zespół organizacji ACT psychiatrów , psychologów, pracowników
socjalnych , pielęgniarek i personelu rehabilitacyjnych . Zespoły te świadczą usługi w szpitalach , w
domu , w szkole lub w pracy lub gdypacjent znajduje się i jest
dostępne przez całą dobę . Utrzymują kontakt z pacjentami, którzy nie
współpracujących . Drużyny są szczególnie zaniepokojony tym, że przepisane leki spożywane .
Leczenie , podejście e - CAL jest PSYCHOEDUCATIONAL .
Ciągłe podawanie leku jestnajważniejszym czynnikiem prognostycznym w leczeniu paranoidalną
schizofrenią. Oversiktsartikler4 pokazuje, że przerwanie leczenia lub nieoptymalne przyjmowanie
leków przeciwpsychotycznych zapewnia ogromne podwyższone ryzyko nawrotu , zarówno w krótkim,
jak iw długim okresie.
Farmakoterapia schizofrenii paranoidalnej nie jeststatyczna , ale
ciągły i dynamiczny wyzwanie . Na przykład , wyniszczenie , przybieranie na wadze
choroby przebiegające z gorączką , lubobecność innej choroby ciała wymagają szybkich zmian w
dawkowaniu lub wybór preparatu .
Podobnie , skutki uboczne lub słaba odpowiedź na leczenie wymagają korekt narkotyków . Może
również okazać się konieczne do podjęcia decyzji o przymusowej terapii lekami , czy powinno się
okazać , że temat nie będzie w stanie śledzić ich leków w ramach wolontariatu .
Ponieważobiekt nie otrzymał leczenia choroby , eksperci nie mają podstawy uważać, jak może się
spodziewać odpowiedzi na leczenie . Ogólnie mówiąc, uważa się, że jego profil objaw można będzie
trudny do leczenia pełnego odwiertu . Jest tak dlatego, że często postrzegane szybsze i lepsze działanie
na persepsjonsforstyrrelser i poważne zaburzenia myślenia niż w szerokich urojeniami , które
stojących przez dłuższy czas . Tylkodalszy rozwój kliniczny może dostarczyć wiarygodnych
informacji na ten temat .
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243najważniejszym wyzwaniem w odniesieniu do leku pacjenta będzie dogonić , jeśli on sam był
łobuz , lub całkowicie odmówić podjęcia leki przeciwpsychotyczne . Odnosząc się do Nancy
Andreassen5 zostanie to najlepiej zrobić , jeśli odbywa się regularnie przy użyciu narzędzi , które
szybko nagrywa nawet niewielkie zmiany w obrazie objawów pacjenta. Do jego objawem był projekt ,
by takie monitorowanie można zrobić przez zastosowanie dodatniej i ujemnej podskali PANSS .
Eksperci są również poproszeni o ocenę ryzyka przyszłego przemocy , gdzie - jakobiekt nie otrzyma
takiego leczenia / obserwacji.
Eksperci ocenili, czy struktura instrumenty oceny ryzyka , na przykład HCR 20 przyczyni się do
zbadania ryzyka badanej osoby przyszłej przemocy . Lokalpodstawą do takiego celu jest szeroki, a
eksperci uważają, że taki cel nie doceniać ryzyko aktualnego obiektu w przyszłej przemocy , ponieważ
jego niebezpieczeństwa w całości wydaje się być związane z jego aktywnych objawów
psychotycznych .
Przyjmuje się, żeprzedmiot musi być przeprowadzone z przestępstw , a przez który zabił 77 osób z
chęcią zabicia kilkuset . Przyczyną zabójstwa jest jego paranoję psy- kotiske złudzenie , że jest on
udział w wojnie domowej , gdzie jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji , kto powinien żyć i
umierać . Jego zadaniem jest uratować cały zachodni świat kultury i genów . Uważa on, że przez

zabójstwo działanie wykazuje rycerskość i bezgraniczną miłość , a na to czasu , biorąc pod uwagę
pozycje przyszłości energii w Europie i Norwegii . Zaplanowano zabójstwa .
Temat wykazał planowanie i wdrażanie ich zabijania zamiarem długoterminowego . On , w rozmowie
z ekspertów utrzymuje , żeliczba osób zginie również przyszłość . Liczba ta wahała się od kilku
tysięcy do kilkuset tysięcy , aprzedmiotem wymienia różne scenariusze życia , które mogą wyniknąć
w morderstwo .
Temat opisuje zabójstwa musiałby być w odwecie za działania Rozmawiali o osoby już wykonanych .
Wyobrażenia zachowań zagrażających życiu Breivik jest związane z oficjalnym
s

Nancy Andreassen et al, Remission in Schizophrenia: Proposed Criteria and Rationale for
Consensus. Am .1 Psychiatry 2005; 162: 441-449
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ludzie jak premiera i członków rodziny królewskiej , ale także osób bez statusu urzędowego jako
pracownicy uniwersyteccy , pracownicy różnych firm medialnych , sektor pracowników kjernereak w
Halden i protestujących w demonstrasjonstog.Observanden ujęte również sakkyn - Sary w ich
wyobrażenia zachowań zagrażających życiu . Czołgi pojawiły się popewnym czasie tematem miał
rozmowy z ekspertami . Eksperci znaleźć powód, by o tym wspomnieć , ponieważprzedmiotem
wyobrażenia zachowań zagrażających życiu na to wyraźnie jest dynamiczna i zależy od kontekstu
przedmiotu od czasu do czasu znaleźć się w.
Eksperci zakładają, żepodobny scenariusz może się zdarzyć w przyszłości, biorąc pod uwagę, że
istniejeduże ryzyko, że ludzie w okolicy pacjenta , takich jak pracowników więzieniu lub w szpitalu ,
mogą być także częścią jego paranoidalnej urojenia świata i są wliczone w jego wyobrażenia
zachowań zagrażających życiu .
Będzie potrzebne do osiągnięcia kontroli objawów ciągły , leki przeciwpsychotyczne , w
odpowiedniej dawce , nadzór i monitorowanie stanu i ostatecznie wykwalifikowany personel
przeszkolony w rozpoznawaniu własnych objawów. Monitoring jest również istotne , jak pomiar
stężenia we krwi leków przeciwpsychotycznych . Nieodpowiednia kontrola objawów może być
konsekwencją przedmiotu nie otrzyma leczenia lub w wyniku braku efektu założonego odpowiedniego
leczenia .
Eksperci są , z powodów wymienionych powyżej , żemożliwe jest , że behandlingsre wynik
sponsorowany może być mały, aby nie istniała. Temat ma zrozumienie ich choroby . Nie ma
powodów, aby sądzić , że obecne problemy mogą również osiągnąć sojusz leczenia i dobrowolne
przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych .
Eksperci uważają, że ryzyko fotografowanej osoby przemocy w przyszłości , jeśli nie w celu
osiągnięcia kontroli objawów jest bardzo wysoka .
Ocenach ekspertów , zgodnie z mandatem za zasadne przezwyżej.
Podlega ocenie sądu dostępnych informacji .
Wszystkie powyższe Oceny są oparte na ocenie klinicznej , która obejmuje niepewności.
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9. WNIOSKI
1. Eksperci są wykonywane przez obdukcji psychiatrycznego Anders Behring Breivik, do
130.279 następujące:
I. AD niepełnosprawnych umysłowo (§ 44)
1Temat był psychotyczny w czasie tych przestępstw
2 Breivik był psychotyczne podczas obserwacji
3Temat był nieprzytomny w czasie tych przestępstw

4Temat nie jest umysłowo znacznie
II. AD Kodeksu karnego § 56 C
1 1Temat działał pod silną zaburzenia świadomości
2 2Temat nie jest umysłowo do łagodnego stopnia.
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