Övervägande av Monarken Leif I avseende rättshantering
av rådande biovapenattack, 23 augusti -21.
Att hänvisa till rättshävdanden få i dagsläget ser som giltiga när det inom romersk rätt
redan finns förbud mot biovapen och där man genom igenkänning får många med sig,
är i en krissituation som i den rådande kontraproduktiv när målet är välgång för
alla och att minska lidande.
De nuvarande brotten mot de tidigare sovande västerländska befolkningarna har
möjliggjorts av att de tidigare valt att blunda för att en stor del av världen lever i
"Hunger Games" förhållanden och av att väldigt få har vågat stödja att ställa
krigshetsarna till ansvar för krigsbrott, krigspropaganda o.s.v.. För det är inte bara
media som censurerat, hade inte folket själva censurerat så skulle den västerländska
bubblan inte funnits och alla hade åtminstonde vetat vilka skurkar som styrt men mer
troligt redan avvecklat dessa innan de som nu sker försöker mörda så många som
möjligt.
När nu dessa tidigare avsiktligt sovande tvingats möta konsekvenserna av sin
självvalda blindhet så är det mer rimligt för målet att minska lidande att de
använder de verktyg de förstår än att försöka påtvinga dem verktyg de ej kan
hantera.
Ur den följande förklaringen av de distinkt två olika formerna av auktoritet och hur
de skiljer framgår varför det är ett övergrepp att ta ifrån vuxna som utövar egen vilja
konsekvenserna av deras val. Det som följer är ordagrant samma text som finns
utlagd under Uttalanden på http://mss.lege.net/ .
http://mss.lege.net/statements/De_tva_distinkt_olika_formerna_av_Auktoritet_och_
Monarkin_Staten_Sveriges_roll.html

De två distinkt olika formerna av Auktoritet och Monarkin
Staten Sveriges roll.
"[D]e två distinkt olika formerna av Auktoritet förklarar det mesta. I världsbilden
Förståelse Är Rätt, eller alltså de Atenska idealen, där är Auktoritet detsamma som ett
svar eller en lösning som kan påvisas vara giltig. Propagandan har lurat oss att detta
även i den västerländska så kallade civilisationen skulle vara auktoritet, men så är det
inte.

Den andra formen av Auktoritet är den i världsbilden Dold Makt Är Rätt, eller
Platonism, eller det Romerska perspektiv som (bortom propagandan eller skitsnacket)
behärskar den nuvarande västerländska världen. Den är detsamma som att politisk
eller institutionell position bestämmer vad som Är Rätt eller Fel i enlighet med
Härskarens krav. Och dessa beslut måste i denna världsbild alltid bygga på att
upprätthålla Auktoritet såsom vardande politisk position för att dölja eller förkasta att
Auktoritet skulle ha något att göra med vad som kan påvisas vara giltigt.
Denna relation mellan de två formerna av Auktoritet betyder t.ex. att i världsbilden
Förståelse Är Rätt så kan den bästa lösningen vara att inte acceptera lidande. Medan
i Platonism så anses individuellt lidande inte ens som ett problem, då målet i denna
världsbild är att upprätthålla den politiska positionen Auktoritet.
Världsbilden Förståelse Är Rätt eliminerar för övrigt inte en politisk élite eller en
Stat, då det finns ett behov av att organisera för att göra Förståelse Är Rätt möjlig.
T.ex. för att utfärda åsidosättande tillfälliga regler som är giltiga då det observeras att
existerande regler skapar lidande. Det är här Monarkin Staten Sverige kommer in,
som en stat som restaurerar den under hemlighet avvecklade till utländska business
bolag splittrade staten Konungariket Sverige. Monarkin Staten Sverige kommer att
upphöra då Konungariket Sverige är åter-restaurerat och överlämnat till dess
medborgare, som inte ska vara undersåtar eller slavar utan stå under Godlands
rättigheter. I det ursprungliga avtalet om slaveriets avskaffande mellan Great Britain
och Sweden, undertecknat i Stockholm den sjätte november 1824, står det
bokstavligen "preventing Their Subjects from engaging in any Traffic in Slaves". Om
någon är "Subject" under någon/något annat, då är denne underförstått en slav. Det
är i detta ursprungliga avtal därför endast slavar som förbjudits att i sin tur hålla
slavar. Huruvida den enda suveränen bedriver slaveri eller inte är därför helt upp
till dennes rättrådighet. Efter att suveränen överlåtit makten till bolag finns inget
ansvar och ingen rättrådighet.
Politiker av världsbilden Dold Makt Är Rätt, eller Platonism, tittar inte på kartan —
det är dit Platonismen leder dem. De tror att de själva kan skapa verkligheten genom
att rita egna kartor. Och Platonismen är att de som inte följer politikernas och andra
auktoritetsfigurers kartor är galna. [ … ]
Allt det ovan måste föras dialog om. Annars vinner mobbingens och de eviga krigens
världsbild. Kanske vinner de då sin slutseger; mänsklighetens och planetens
fullständiga undergång." (Leif of Godland, (1)2018-03-28 17:06:51,
http://blog.lege.net/?/393-Mobbing-aer-grunden-foer-den-vaesterlaendska-sakallade-civilisationen.html .)
Syftet med Monarkin Staten Sverige är att göra Förståelse Är Rätt möjlig och att
utfärda åsidosättande tillfälliga regler som är giltiga då existerande regler skapar
lidande. Detta är Monarkin Staten Sveriges existensberättigande.

På många ställen på http://mss.lege.net/ sedan åtminstonde (1)2018:
Gudalandet/Godland och Monarkin Staten Sverige lurar eller tvingar inte folket att
lyda, utan förtjänar lojalitet och tillit genom respekt för liv och välgång för alla. Som
kärleksfulla och ansvarsfulla människovarelser låtsas vi inte att andras välgång ej
berör oss.
Redan i det grundande dokumentet Proklamation av Monarkin Staten Sverige,
Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17), ingår demaskeringen av den
falska formen av Auktoritet och är alltså inget som inte funnits med från start. Det
måste av omständigheter nu sägas att vissa samproducerade dokument inneburit en
svår balansgång. Nöd skapar särskild rätt, det framgår också av ovan förklaring,
vilket motiverat vissa ställningstaganden. Men grunden måste alltid vara ömsesidig
respekt för andras vilja och att vuxna som utövar egen vilja också får ta del av
konsekvenserna av sin fria vilja så länge dessa inte går ut över andras rätt. Vill någon
så att säga köra över ett stup så är detta en rätt. Det är starka energier i rörelse nu.
Bli inte bränd genom att försöka kontrollera energin. Vi kan leka med energin, det är
OK så länge vi inte försöker kontrollera den.
Monarken Leif I den 23 augusti -21.

