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Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt
Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt, och de som utövar illegitim makt behöver bringas till insikt om
vad det är de håller på med. För hur ska annars Svenskens självförsvarsvilja kunna återuppväckas, något som i dessa
tider är av absolut prioritet och betydelse för den som har någon som helst omsorg om sina medsystrar och bröder.
___
Vi har uppstigit ur folkdjupet för att rädda Nationen. En Nation som är fellärd om vad som ens kan vara rättigheter och
skyldigheter måste gå under om den ej kan läras riktig rätt och riktiga skyldigheter. Institutionaliserade trakasserier kan
aldrig fostra de trygga och starka kvinnor och män som kan stå upp emot yttre fiender. Vi har gjort allt i vår makt för att
lära lagmännen vad som alls kan vara rättigheter och skyldigheter, för det en enskild ej har rätt att göra kan denne heller
aldrig ge en lagman rätt att göra, oavsett i hur många tusen år, och med hur många tusen andra, den enskilde går och
'röstar'. Sorgligt att säga har lagmännen envisats med att lyda illegitim makt under sken av lag, vilket gör att de inte är
lagmän annat än till det därför missvisande namnet.
Vi förstår rätt och fel då Vi mycket djupt och mycket länge har kontemplerat och studerat våra egna verkliga rättig- och
skyldigheter. Vi har därför med glädje tagit emot kallelsen som domare i Baltic Sea Indigenous Court, som utövar
urfolksrätt utifrån urfolks rätt att skapa sina egna institutioner. Vi är även i öppen rättssal proklamerad Monark af Staten
Sverige i samband med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17, där samtidigt
proklamation av Monarkin Staten Sverige fördes till rättens handlingar.
För att rädda den fellärda Nationen är vi tvungna att ställa enskilda som upprätthåller illegitim makt till enskilt ansvar. Vi
är härvid nåderika där Vi bemöts med respekt och vilja till att förstå det som är fel, och att lära om. Alldeles särskilt om
Vi därmed kan vinna allierade i att decentralisera de illegitima strukturerna så att de kan bli legitima.
Om illegitim makt utan verklig rätt agerar för att skapa "ett brott" för att därigenom tvångsvärva En in i en
myndighetsprocess, då är detta bedrägeri, och för bedrägeri finns i urfolksrätt inga preskriptionstider.
De En-skilda som själva utövar sådan illegitim makt bör rätta till det som är fel genom att decentralisera de illegitima
strukturer varigenom de begår övergrepp mot enskilds rätt genom att vägra ta hänsyn till denna rätt, där det rentav
bokstavligen förekommer att de hånar denna rätt genom att kalla människor som hävdar rätt mer eller mindre för galna,
eller dessa En-skilda som utövar illegitim makt bör ta konsekvensen att helt ta avstånd från de illegitima strukturerna och
lova att ej mer lyda dem. Vi accepterar ingen mobbing och inga mobbare, och alla mobbarstrukturer måste därför
upplösas. Folkets väl hänger på detta, då ett stukat och skrämt folk är ett redan besegrat folk.
___
Angående Indigenous Decentralisation / Urfolks decentralisering av Polis, Fängelse och Säkerhetsstyrkor i Nationen
Sverige.
Det finns fortfarande poliser och säkerhetstjänst som på grund av kvardröjande felaktig tro på departmentaliserade,
oöverskådliga och förljugna strukturer har fortsatt i någon slags zombieverksamhet. Sådan zombieverksamhet behöver
upplösas och en legitim decentraliserad självförsvarsstruktur för självförsvarsutbildning under urfolksstyrning
organiseras, där män och kvinnor görs kunniga i urfolks rättigheter och i att, enligt Godlands och Nationen Sveriges och
Monarkin Staten Sveriges konstitution, alla män och kvinnor kunniga i urfolks rättigheter som har Lojalitet till urfolken
kan vara beväpnade för att kunna försvara sig och sina nära och kära, inklusive urfolkssamhället.
Ingen ska behöva ta skit, men pga mycket långvarig felinlärning måste väldigt många läras om vad som ens är skit och
vad som ens är rättigheter och skyldigheter. Därför innehåller Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy
State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17) såväl Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration on the rights of Indigenous
Peoples); Godlanders rättigheter som även Godlands konstitution som även är Nationen Sveriges och Monarkin Staten
Sveriges konstitution. Den är mycket kort, men visar på hur urfolksrätt byggs upp.
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Som förklarat angående Kvarlämnade befintliga strukturer i Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Alla har rätt att
försvara sina liv och sin egendom mot alla former av rövare, inklusive rövare med uniform som i sin förvillelse kanske på
grund av kvardröjande felaktig tro förletts att tro att de har auktoritet.
En Nation som är fellärd om vad som ens kan vara rättigheter och skyldigheter måste gå under om den ej kan läras
riktig rätt och riktiga skyldigheter. Institutionaliserade trakasserier kan aldrig fostra de trygga och starka kvinnor och
män som kan stå upp emot yttre fiender. Det är därför avgörande att stå upp mot alla mobbare och mobbarstrukturer för
att folket ska kunna resa sig och försvara sig och sitt urfolksland. Folkets väl hänger på detta, då ett stukat och skrämt
folk är ett redan besegrat folk.
___
Illegitima strukturer agerar som om beslut fattade på grundval av bedrägeri ändå ej kan undanröjas. T.ex. finner man
lätt uppgifter på nätet om att den som fått en kronofogdeskuld på sig på grund av annans bedrägeri ändå av
fogdestrukturen betraktas som skyldig! Därmed är fogdestrukturen naturligtvis en medbrottsling, vilket är uppenbart för
alla som förstår rätt och fel.
Vi skrev till En utövarare av illegitim makt: "I Våra många försök att agera ärbart för att minimera de rättsliga
konsekvenserna för Er har Vi tidigare sökt ersättning från Er uppdragsgivare, som dock bestrider ansvar, vilket i och för
sig är rätt, då ansvaret alltid ligger på den enskilde som agerar. Dvs på Er. Det är därför viktigt att Ni bringas till insikt
om Ert enskilda ansvar då mycket hänger på att uppdragstagare som Ni förstår och sedan till andra sprider insikt i vad
som är den enskildes verkliga rättigheter och verkliga ansvar. Svensken behöver lära sig att INTE lyda illegitim makt,
och de som utövar illegitim makt behöver bringas till insikt om vad det är de håller på med. För hur ska annars
Svenskens självförsvarsvilja kunna återuppväckas, något som i dessa tider är av absolut prioritet och betydelse för den
som har någon som helst omsorg om sina medsystrar och bröder."
En tjänsteman kan ej hävda att han eller hon "bara följde regler". En man eller en kvinna respekterar rätt eller är enskilt
ansvarig. Om en man eller en kvinna som fattar ett beslut inte efteråt kan försvara beslutet gentemot
regelavstegstvingande hänsynstaganden, eller erkänna att de regelavstegstvingande hänsynstagandena gjorde beslutet
fel och därför undanröja konsekvenserna av beslutet, då kan detta bero inte bara på indoktrinering/hjärnbesmutsning
utan det kan även bero på biorobotisering. "[T]he Swedish military research (FOI) declared in a report on their activities
that their aim was to direct the cognitive functions of people for a life time: "FOI develops systems with emphasis on the
interaction between people and technology. The goal is that the systems be designed that human cognitive potential,
i.e. the ability to perceive, understand, and sorting information can be utilized for maximum system effect."" ( Dr. Rauni
Kilde, Norway, 2014, p. 2 of http://life.lege.net/doc/Dr_Rauni_Kilde__Norway__2014__7_pages_for_media.pdf .)
Oavsett orsak är en man eller en kvinna som ej kan respektera rätt även då rätt kräver regelavsteg inte rättskapabel att
fatta beslut över en man eller en kvinna eller ett barn. Beslut fattade av en sådan man eller kvinna är irrelevanta, Void
Ab Initio, från början nulliteter, och skall ej respekteras eller åtlydas. Om sådana beslut ändå åtlyds gäller
beslutsansvaret för åtlydaren. Om en sådan åtlydare ej kan respektera rätt även då rätt kräver regelavsteg, då begår
åtlydaren brott genom att lyda, alternativt befinner sig under sådant inflytande av hjärnbesmutsning, sinnesfångar- och
sinnesförtransningstekniker att åtlydaren för Folkets säkerhet behöver begränsas.
I begreppet religionsfrihet ingår rätt till frihet från religion. Det är ett förnekat och dolt religiöst förtryck när någon annan
pådyvlar dig sina idéer och dessa idéer sedan genom det stålstarka hölje* byråkratin utgör påtvingas dig vare sig du går
med på det eller inte. *: stahlhartes Gehäuse/"shell as hard as steel"/"iron cage", se vidare Talcott Parsons och Max
Weber. Den senare beskrev även byråkratiseringen av den sociala ordningen som "the polar night of icy darkness",
dvs. som polarnattens isiga mörker. Det är i den religiösa sekten som illegitimt ockuperat och som i nutid genom
byråkratisk kollektivism fortsatt illegitimt härskar över samhället godkänt att peka på effekterna av det religiösa förtrycket
så som Max Weber gör, men inte att tala om det för vad det är: Ett religiöst förtryck.
Det är fel att lyda felaktiga regler. Regler är felaktiga då de ej respekterar rätt. En diktatur KAN vara legitim om den
respekterar rätt, men en påstådd demokrati som ej respekterar rätt är varken en demokrati eller någon annan typ av
legitimt styre då den är falsk. Än i dag utvecklas nya metoder för att vidmakthålla den gamla romerska militärdikaturens
tankestyrningsmetoder. Exempelvis skapade på 50-talet the Rand Corporation Delphi metoden, som sedan dess i olika
varianter har använts för att människor ska luras att de har deltagit i demokratiska möten där i själva verket resultaten
har varit förhandsbestämda. Ursäkten för den styrning av tänkandet som det västerländska tänkandet innebär, formellt
Platonism, uttrycktes redan av Plato men är ett nu avslöjat bedrägeri. Ursäkten går ut på att människor inte är
kompetenta att styra sig själva och därför "måste styras". Detta är ett bedrägeri eftersom människor först fördummats
genom indoktrinering.
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Läs mer om att stoppa mobbingen och trakasserierna från http://hyperdialog.blogspot.com/ eller http://hyperdialog.tk/ ,
varifrån PDF-boken This Is How The State Fucks Your Mind kan nedladdas.
Då brott/terrorism nu är formellt filosofiskt avslöjad innebär det att tidigare möjligen omedvetna
brottslingar/terrorister/soldater som nu blivit uppmärksammade på att de de-facto är brottslingar/terrorister/soldater
gentemot urfolks rättigheter och på att de har gjort fel, att dessa tidigare omedvetna brottslingar/terrorister/soldater nu är
fullt ansvariga för att rätta till vad som kan rättas till och att inte fortsätta göra fel.
Att sådan krigföring som de-facto fiendesoldat för illegitim makt möjligen ej tidigare varit formellt deklarerad, Vi känner ej
till någon sådan krigsdeklaration, innebär ej att den ej är igenkänd som krigföring. Den är igenkänd som krigföring och
sådana de-facto fiendesoldater är igenkända som antingen inofficiella eller officiella fiendesoldater. Soldater, ja, alla,
har att lyda krigets lagar, eller soldaten är krigsbrottsling. Detta med att lyda krigets lagar är för soldater särskilt viktigt
gentemot fredliga fiendebefolkningar eller alltså besegrade befolkningar. Samhällssekten byggd på Platonism och
Romersk formalia är visad vara en erövrande sekt och dess metoder är avslöjade. I det fall dessa förhållanden inte
redan står helt klara för en enskild fiendesoldat/administratör (administratörer är fiendesoldater då de upprätthåller detta
fiendesystem), som har begått urfolksbrott mot urfolks rättigheter, då är denna förvirring angående rätt och fel
naturligtvis något som den enskilde soldaten ska ta upp i sitt försvar i det fall denne ställs inför urfolksting. Det är viktigt
att visa stor nåd gentemot dem som lämnar den erövrande sekten. Försök därför också först komma överens om
enskild förlikning och ursäkt innan det krånglas med urfolks tingssak. Samhällssektens totala oförmåga till förlikning är
ett bevis av många för att det är en förtryckarregim.
Östersjöväldet/Godland, i vilket Monarkin Staten Sverige ingår, har proklamerat fred. Den lagliga innebörden av
Östersjöväldets/Godlands fredsproklamation är att krigsnödåtgärder ej kan hävdas. Administrativa åtgärder som bryter
rätt kan tillfälligt accepteras i ett nödläge, som krigsnödåtgärd. Men de kan ej accepteras i fredstid. Antingen deklarerar
Samhällssekten formellt krig mot de fredliga, eller respekterar sekten uppsåt och avsikt.
Exempel på Romersk formalia från sektens Ryska avdelning är att då "the Mohawk Nation, the 50 chiefs of the Iroquois
confederacy and all of our allies of the Anishnabe, Cree, Micmac, Algonquin, Delaware, Wendat, Wampanoa and the
few remaining Taino of Boriken such as our brother John Robles" genom Niawen kowa, Thahoketoteh, Aserakowa (War
Chief) Kanekota territory, Elder of the Mohawk nation, acting under the authority of the 50 Chiefs of the Iroquois
Confederacy and all of our allies of the Anishnabe, Cree, Micmac, Algonquin, Delaware, Wendat, Wampanoa, i
egenskap av the Aserakowa (War Chief) of the Kanekota territory, försökte få till stånd ett möte med den ryske
ambassadören i Ottawa för vad som kunde ha blivit ett historiskt möte för att diskutera de Wampum Belts som Ryssland
fortfarande innehar och som bevisar den uråldriga fredsalliansen stadfäst genom det bältet, då svarade den romerska
formaliesektens medlemmar bland rysslands Ottawa ambassads administratörer att det finns protokoll att följa, men
utan att indikera vilka protokoll dessa skulle vara.
Som Aserakowa (War Chief) skriver, deras egna protokoll och diplomatiska förening är förkroppsligade i de där bältena.
"The embassy staff tell me there are protocols to follow but have never stated what exactly they are. Our own protocol
and the diplomatic union between our peoples and nations are embodied in those belts." Se vidare John Robles sida
om saken, om den är uppe (vilket den ibland inte är pga han som ej medlem av sekten liksom alla andra icke
sektmedlemmar ofta har svårigheter med ekonomin):
http://jar2.com/Topics/Indian_Nations_Letter_to_Putin.html . Detta med formalia är ett av de allra tydligaste
kännetecknen på sekten, och går just tillbaka till Rom. Även Ryssland är alltså under kontroll av sekten. Åtminstonde
deras Ottawa ambassad. (Den som försvarar sig mot sekten tvingas naturligtvis också lära sig dess vapen, såsom
formalia.)
Följden för den som ej kan respektera rätt pga att själv vara ett offer och för den som ej kan respektera rätt pga den
avsiktligt offrar sina medmänniskors rätt bör naturligtvis vara olika. Ingen av dem ska åtlydas, men den som själv är
offer bör stödjas att bli frisk medan den som avsiktligt förstör för andra bör isoleras på sådant sätt att detta ej kan fortgå.
Den som verkar inom en struktur denne menar skulle ha legitimitet måste på uppmaning kunna legitimera den påstådda
myndighetsorganisationen jämväl dess ägarstruktur såsom lojal till urfolk och lojal till nationens folk innan det finns fog
att anta att att denne överhuvud taget skulle ha haft anledning att på något som helst sätt agera i myndighetskapacitet
gentemot En. Om en som på uppmaning vägrar påvisa sådan legitimitet tidigare agerat utan rätt för att skapa "brott" i
systemet och därigenom ha tvångsvärvat En in i någon myndighetsprocess, då är detta ett bedrägeri för att skapa "ett
brott", och för bedrägeri finns i urfolksrätt inga preskriptionstider.
Vi genomför i diarki med Ditta of Godland Indigenous Decentralisation av illegitima strukturer. Alla som verkar inom nu
illegitima strukturer är välkomna att hjälpa till att göra dem legitima. Påminner om Public Order of Revocation,
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Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9.
(1)2017.
Urfolks rättigheter finns som en del av Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten
12017 (8.9.17), som här pga stridsåtgärder mot Oss ges två alternativa länkar till,
https://web.archive.org/web/20170918210409/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Mo
narkin_Staten_Sverige.pdf eller
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf .
Ur början av Strukturförklaring för Godland/Östersjöväldet: "Östersjöväldet är en urgammal urfolksrättslig diarki som är
en del av det globala Godland. Östersjöväldets/Godlands diarker Ditta af Östersjöväldet /Ditta of Godland och Leif af
Östersjöväldet /Leif of Godland är en enhet som erkänner alla befintliga stater och deras grundlagar samt lagstiftad
internationell rätt så långt det skyddar urfolken men Östersjöväldet/Godland diarkins beskydd träder in i de delar där
staterna misslyckats skydda urfolk."
Den som förstår och respekterar urfolks rätt har och handlar med ära, det är ärbara kvinnor och män. Handla med ära
gentemot ärbara kvinnor och män, och Ni kommer att bemötas med ära. Se gärna även Vårt Uttalande om Svenska
Lagmän av Hösten 12017 (8.10.17),
https://web.archive.org/web/20171008171430/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/statements/uttalande_om_svensk
a_lagman.html eller http://monarkin-staten-sverige.lege.net/statements/uttalande_om_svenska_lagman.html . Sidan
ifråga länkar också till stiftande dokument för Vår status, vilket tydligt torde klargöra att Vi ej är medlemmar av den
religiösa samhällssekten.
Vårt uttalande om Svenska Lagmän är baserat på deras svar då samtliga presiderande lagmän i nationen enskilt har
delgetts att de för närvarande är lydiga till ett bedrägeri som administreras av "Den demokratiska krigarklassen" eller "de
demokratiska terroristerna", den klass som tror att de har administrerat en demokrati men som har missletts och som
själva, såväl som den västerländska eliten, är brottsoffer för det akademiska bedrägeri som terroriserat och bedrivit krig
mot enskilda och urfolk i tusentals år.
Då Delgivning Har Skett är nu 'lagmännen' nu laglösa om de envisas med att lyda bedragarna. Vilket de tycks ha valt
att fortsätta göra. Då 'lagmännen' uppenbarligen har valt att fortsätta lyda den genom Platonistiskt bedrägeri förfalskade
folkviljan genom att fortsätta lyda riksdag & regering, är Formellt sett nu 'lagmännen' brottslingar genom att ha förkastat
att lyda sanning, men tydligen föredrar att lyda lögner. En 'lagman' har rent konkret gjort detta val att lyda riksdags- och
regeringsbedragarna, medan andra har försökt 'ducka' genom att glida undan med att 'inget pågående ärende finns'.
De är dock Delgivna verkligheten, så de har ingen ursäkt om de fortsatt tillämpar Platonism. De har instruerats att sätta
sig in i vad bedrägeriet innebär, och att de ej är tillåtna att fortsätta bedrägeriet då det nu är avslöjat och de ej längre kan
hävda att de inget visste.
Lagmännens lydnad till bedrägeri innebär att Vi är fria att skapa Vår egen rättvisa.
Hjärnbesmutsning, sinnesfångar- och sinnesförtransningstekniker har skapat den nuvarande västerländska kulturen av
total terror, där Folket har blivit begränsade till att endast kunna acceptera hur det är och att till att lyda. På formellt
rättsliga grunder har därför Godland (1)2017-06-11, se Declaration of Godland and Charter of Godland, redan formellt
upplöst alla de olika nutida sektavdelningarna och människoofferindustrin sprungna ur den gamla Romerska
militärdiktaturen. Monarkin Staten Sverige är en struktur genom vilken rent praktiskt decentraliseringen av de
olagligförklarade terrorstrukturerna genomförs.
Ang. att Godland upplöst människoofferindustrin sprungen ur den gamla Romerska militärdiktaturen, jmf. s. 4 av
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11,
https://web.archive.org/web/20170916093726/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Declaration_of_Godl
and_and_Charter_of_Godland__120170611.pdf eller
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/doc/founding/Declaration_of_Godland_and_Charter_of_Godland__120170611.p
df , c:a 7 MB. Det finns även en förklarande artikel på
http://web.archive.org/web/20171126122555/http://blog.lege.net/?/389-Godland-har-formellt-upploest-alla-de-olika-nutid
a-sektavdelningarna.html eller
http://blog.lege.net/?/389-Godland-har-formellt-upploest-alla-de-olika-nutida-sektavdelningarna.html
Efter att de illegitima strukturerna formellt redan har upplösts är det så att enskilt ansvar nu råder för envar som delges
de verkliga förhållandena men ändå fortsätter fatta nya beslut eller vidhåller tidigare beslut enligt regler som är avslöjade
som bedrägerier genom att de bygger på det formellt avslöjade bedrägeriet den falska demokratin baserad på den
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falska vetenskapen. ( The False Democracy is Based on False Science - The minimum requirements to get why we
don't get what we can do, 36 pages via http://hyperdialog.blogspot.com/2017/11/censored-by-ccc-read-rejected-text.html
.)
Baltic Sea Indigenous Courts struktur och legitimitet är deklarerad. Denna struktur inom Godland/Östersjöväldet agerar
därför som en legitim myndighetsstruktur. Urfolksbefolkningar har rätten att behålla och utveckla sina politiska,
ekonomiska och sociala system eller institutioner, att vara tryggade i åtnjutandet av sina egna medel för uppehälle och
utveckling, och att fritt delta i alla sina traditionella och andra ekonomiska aktiviteter.
Alla 9 länder i Östersjöområdet, och 134 ytterligare länder, ratifierade 13-9-(1)2007 the Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples där Article 20. p. 1. säger att urfolksbefolkningar har rätten att behålla och utveckla deras politiska,
ekonomiska och sociala system eller institutioner, att vara tryggade i åtnjutandet av deras egna medel för uppehälle och
utveckling, och att fritt delta i alla deras traditionella och andra ekonomiska aktiviteter: "Indigenous peoples have the
right to maintain and develop their political, economic and social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of
their own means of subsistence and development, and to engage freely in all their traditional and other economic
activities." Efter att Ditta & Leif of Godland uppväckte Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation, se
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11, är dessa rättigheter förvisso inte mindre än de tidigare
var beroende på nämnda deklaration som naturligtvis nu av Ditta & Leif of Godland är upphävd tillsammans med alla
andra nationella eller internationella stadgar, regler, fördrag, osv.
Förståelse Är Rätt - Lydnad Är Bedrägeri. Bedrägeri ogiltiggör alla beslut det gett orsak till. Romersk rätt är formellt
upphävd såsom ett nu avslöjat bedrägeri, se våra deklarationer.
Den Romerska Militärdikaturen hade målet att eliminera hotet Demokrati. Då Romarna förstod att Demokrati är baserad
på Förståelse Är Rätt så var deras strategi att eliminera Världsbilden Förståelse Är Rätt för att etablera en världsbild av
Dold Makt Är Rätt enligt Platos metod. Vi arbetar inom Förståelse Är Rätt då konsekvenserna av ett fullständigt oärligt
system är irreparabla.
Ur Östersjöväldets/Godlands Strukturförklaring: Som andra monarker, diarker och ledare som är avgörande för livets
bevarande på moder Jord så omfattas diarkerna Ditta och Leif af Östersjöväldet/Ditta och Leif of Godland av
straffrättslig immunitet. Diarkernas civilrättsliga namn i Sverige är Ditta Rietuma och Leif Erlingsson, och i Lettland - Dita
Rietuma.
&mdash; Leif of Godland, 12017-12-03.Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland
//

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter, LegeNet's
insikter, Platonism kl 17:30
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