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Monarkin Staten Sverige

Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden.
Tid - Hösten 12017 (8.9.17)

Nationens Folk!  Vi är Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af 
Staten Sverige.

De omfattande NATO och Ryssland militärövningarna i Östersjöregionen kan 
eskalera till III världskriget då c a 100.000 krigare står redo att utplåna 
varandra och de rår inte regeringen eller Riksdagen över.  Från Ryssland 
meddelas att 3.9.17 har 11 kärnvapen aktiverats att nå strategiska mål vid 
fall av Putins regering.  Det är mkt sannolikt att Sverige är måltavla 
beroende på sin ledande roll i världens vapenproduktion och Sveriges 
avgörande roll vid tidigare ockupationer av Ryssland.

Den civila Sveriges Nation står helt utan krigsberedskap och civilförsvar 
beroende på den totala digitaliseringen och kan sägas befinna sig i en 
dödsfälla, som de ansvariga ignorerar.

Nationen har övergivits av dem vi förväntat ha och skulle ta ansvar.

Vi, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af Staten Sverige, har 
beslutat ta ansvar.

Vi proklamerar en legitim stat för nationen där förut ingen legitim stat 
fanns.
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Den illegitima bolagsstaten Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, etc. 
ingick i det bolagiserade stats-systemet inkl. internationella 
samarbetsorgan skapade utifrån detta bolagiserade system som formellt 
avvecklades i och med att Ditta & Leif of Godland 12017-06-11 uppväckte 
Urfolks ledd Decentralisering, vilket avvecklade vad slags som helst 
företagsstadgor/företagsprivilegium - any and all corporate CHARTERS - för 
alla affärsföretag som låtsas vara regeringar för Folken i alla världens 200 
stater tillsammans med alla de former av avtal gjorda utifrån sådana 
konstruktioner, oavsett dessa avtal sedan benämns treaties, nationella eller 
internationella stadgar, regler, fördrag, executive orders/verkställande 
direktiv, konstitutioner, författningar, eller annat.

Detta av Ditta & Leif of Godland formellt avvecklade de-facto system var 
helt överarbetat, vilket skapade en uppsjö av låsningar genom de avtal som 
skapats genom det oavsett dessa avtal sedan benämns treaties, nationella 
eller internationella stadgar, regler, fördrag, executive orders/verkställande 
direktiv, konstitutioner, författningar, eller annat.  Denna gordiska knut är 
kapad och krigsövningarna är kriminaliserade.  De fredliga folken kan resa 
sig från knäna och återvända till familjer och befrukta ätten.

Kvar står nu 'endast' alla dem med kvardröjande felaktig tro på 
departmentaliserade, oöverskådliga och förljugna strukturer pga såväl 
folksjälens som elitens djupa skada av 999+ års hjärnbesmutsning, 
sinnesfångar- och sinnesförtransningstekniker.

Nationen är det Sverige vars gränser är de vi ser i kartböckerna.

Vi proklamerar oss genom Monarkin Staten Sverige som interimistisk absolut 
monark därefter konstitutionell monark över Nationen Sverige med 
rådgivande verkan för särskilt Folkhögskolans verksamhet samt i frågor som 
berör Godland utanför Nationen Sverige, då kompetent urfolk kunniga i att 
undvika det platonistiska bedrägeriet kan realisera nedan konstitution så 
inte nya lydiga soldater till det gamla krigssystemet skapas.

Vår Titel är Monark af Staten Sverige och Vår Stat heter Monarkin Staten 
Sverige, Monarchy State Sweden.  Vi övertar inga förpliktelser från den 
illegitima bolagsstaten Konungariket Sverige, Kingdom of Sweden, etc.

"Den demokratiska krigarklassen" eller "de demokratiska terroristerna" som 
tror att de administrerat en demokrati är vilseledda, och är såväl som den 
västerländska eliten själva brottsoffer för det akademiska bedrägeri som 
terroriserat och bedrivit krig mot enskilda och urfolk i tusentals år, varför 
de av detta krigssystem tvångsvärvade medborgarsoldaterna i den mån 
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dessa ej tillåter att riktig rättsskipning skapas med rätta kan kallas "den 
demokratiska krigarklassen" eller "de demokratiska terroristerna".  Sådan 
krigföring och/eller terror är härmed förbjuden.  Grundläggande 
rättsprinciper säger att finns ingen rättvisa får man lov att skapa den.  Vad 
tvångsvärvade brottsoffer för ett flertusenårigt bedrägeri tidigare har 
beslutat t.ex. om att domstol inte får inrättas efter handlingen äger ej 
giltighet.  Men Vi är nåderika och Vi tar hänsyn till att de som begått brott 
själva är brottsoffer.  Att eliten såväl som alla andra av nämnda krigssystem 
tvångsvärvade medborgarsoldater är brottsoffer MILDRAR givetvis ansvar, 
men det tar ej bort det efter denna Proklamation som härmed Delger 
Nationen Sverige om bedrägeriet.

För att Envar närsomhelst ska kunna efterfråga mer information om det 
härmed delgivna bedrägeriet, vilket nu ligger på envars ansvar, har en 
Folkhögskola formellt bildats för Godlands Urfolk i hela världen, med Jan 
Rosbäck som Rektor, nämligen Godlands Urfolks Folkhögskola med särskilt 
ansvar för att urfolks män och kvinnor blir kunniga i urfolks rättigheter och 
lojala till urfolksbefolkningen, stödjer var och en att fullborda sig och 
stödjer framväxt av urfolks domare.

Tvångsvärvningen liksom hur man konkret kan skapa ny kunskap är mycket 
bra utredd av Ola Alexander Frisk i hans arbete "This Is How The State Fucks 
Your Mind", vars snara översättning och studium starkt rekommenderas.  
Den existerande skolan förbjuds fortsätta sabotera processen att förstå, 
varför envar i dess strukturer som fortsatt önskar arbeta med andras 
kunskap och förståelse härmed är ålagda att omedelbart sätta sig in i hur 
det platonistiska bedrägeriet går till samt hur man tar sig ur det.  Den skola 
vi har haft skapar lydiga medborgarsoldater i det som är avslöjat som ett 
krigssystem som bottnar i feodalt slaveri.  Den skola vi har haft har hjälpt 
till med tvångsvärvning då det platonistiska bedrägeriet avlägsnar alternativ 
varför de tvångsvärvade inte har något annat alternativ än att lyda.  
Tvångsvärvning är vad som görs i krig.  Ingen tillåts tvinga någon att stödja 
indoktrinering / hjärnbesmutsning för den rådande västerländska regimen 
av total terror där folket har begränsats till att endast kunna acceptera hur 
det är och att lyda.

Sanning till varje pris sänker alla andra kostnader.  Detta blir Vårt Valspråk.

Vi ingår i Godland genom diarki med Ditta af Östersjöväldet, Ditta of 
Godland.
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Kvarlämnade befintliga strukturer 

Vi beslutar hur Godlanders rättigheter i Nationen Sverige interimistiskt ska 
tillgodoses i en välordnad övergång till återupprättandet av alla Urfolks 
rättigheter i de befintliga strukturer som kvarlämnats efter den formellt 
avvecklade bolagsstaten med dess tillika formellt avvecklade bolagiserade 
system benämnda myndigheter med mera.  Principerna för Vårt styre är 
Godlanders rättigheter i enlighet med Deklaration om urfolks rättigheter 
(Declaration on the rights of Indigenous Peoples) samt i enlighet med 
Declaration of Godland and Charter of Godland, vilket bl.a. innebär att Vi 
skyddar alla raser och alla etnogenetiska grupper genom att etablera en 
ordning där varje grupp stöds i att nära sina medlemmar, decentraliserande 
det globala rasblandningsexperimentet som förstör den Gudomliga 
ordningen med urfolks geografiska basområden.

Då kvarlämnade befintliga strukturer administrerar livsuppehållande system 
uppmanas dess tidigare anställda att i lojalitet med sin Nation fortsätta att 
hålla sådana system i funktion men att omedelbart påbörja processen att 
sätta sig in i Nationen Sveriges styrelseskick och grundprinciper tillika 
Godlanders rättigheter, samt att ej fatta myndighets- eller rättsbeslut över 
medmänniskor då sådant kräver ett Ting med 9 urfolks män och/eller 
kvinnor kunniga i urfolks rättigheter och med Lojalitet till 
urfolksbefolkningen.  Inga av den tidigare bolagsstatens författningar etc. 
får tillämpas mot en enskild som ej så önskar, men i övergången kan för 
smidighet tills allt faller på plats så kallat sunt förnuft tillämpas i att följa 
sedvänjor så länge alla inblandade är tillfreds därmed.  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.

På grund av hjärnbesmutsning och indoktrinering har alla rätt till en 
fullständig avprogrammering.  Ingen individ i position att fatta beslut som 
påverkar andra utanför den närmaste familjen kan mer än interimistiskt i 
övergången ha eller behålla en sådan ställning om inte han eller hon 
uppvisar förmåga att förstå och tänka helt självständigt, helt för sig själv, 
och att han eller hon är lojal mot Godlands urfolksbefolkningar.  
Lojalitetseden måste både vara skriftlig och på video, tillgänglig för alla.  
Denna övergång eller nedstigande från position måste alla med i dag viktiga 
positioner i den närmsta framtiden genomgå.
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Interimistisk Regering och försvarsmakt

Jan Rosbäck är Rättsminister.   Befintliga så kallade rättsinstanser beordras 
ta instruktioner från Rättsministern angående inrättandet av Urfolksting vid 
varje tingshus.

Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och Monark af Staten Sverige är 
tillika Försvarsminister och Chef över befintliga försvarsstrukturer.  General 
Micael Byden beordras informera  NATO och Ryssland att Sverige nu är en 
fredlig zon som ej får invaderas eller övas på.  Monarkin Staten Sverige, 
Monarchy State Sweden, har ej ingått något avtal om sådant, och tillåter ej 
sådant.  Detta inkluderar den så kallade Aurora 17.  Om sådan verksamhet 
ändå sker då är detta en krigshandling och krigsförklaring mot en fredlig 
nation.  Om sådan invasion ändå förekommer ska alla lojala till Nationen 
hjälpas åt att inventera samtlig materiel som landsätts.  Särskilt kärnvapen 
och tung narkotika ska eftersökas.  Funnen tung narkotika ska under 
videofilmning inventeras samt brännas på plats.  Kärnvapen måste 
omedelbart tas hem igen varifrån de kom.  Utländska soldater ska sändas 
hem igen.  Svenska soldater erbjuds interimistiskt i övergången behålla sin 
ställning om han eller hon är lojal mot Godlands urfolksbefolkningar men 
måste omedelbart påbörja processen att sätta sig in i Nationen Sveriges 
styrelseskick och grundprinciper tillika Godlanders rättigheter, och inom det 
snaraste därefter svära en både skriftlig och videoupptagen lojalitetsed på 
detta, tillgänglig för alla.

Nationen Sveriges konstitution

Godlands konstitution, hämtad från Deklaration om urfolks rättigheter med 
Godlanders rättigheter, är också Nationen Sveriges konstitution.  Den lyder, 
med anpassning för att den här är utlyft ur det förra dokumentet:

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.  Inga kärnvapen eller andra 
massförstörelsevapen är tillåtna.

Godland är den övergripande beskyddaren av rättigheter men detaljstyr 
inte hur individuella urfolkssamhällen och lokala urfolks Ting skapar lokala 
lagar så länge som lokala lagar skapas utifrån kärlek av inte mindre än 9 
urfolks män och/eller kvinnor kunniga i urfolks rättigheter och med 
Lojalitet till urfolksbefolkningen enligt allt i Deklaration om urfolks 
rättigheter (Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders 
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rättigheter och enligt den senaste utvecklingen av Charter of Godland, för 
närvarande av 12017-06-11, och så länge som resenärers rättigheter 
respekteras i det att de som passerar igenom inte kan förväntas känna till 
och lyda lokala lagar förrän dessa har förklarats för dem och de därvid har 
getts rimlig tid till att antingen lämna det område där lagen gäller, eller till 
att lyda lagen.  Lokala urfolks Ting kan inte bestämma över Folkhögskolan.

Frågor mellan individuella urfolkssamhällen i olika lokala urfolks 
tingsområden bör först försökas lösas genom förhandlingar mellan de 
respektive lokala urfolks tingen, men om detta misslyckas så bör minst två 
gånger per år ett högre urfolks Ting bildas från 9 urfolks folk med samma 
kvalifikationer som i föregående stycke, men från omgivande lokala urfolks 
tingsområden, om det är praktiskt möjligt då en från varje sådant område, 
annars två från varje sådant område, och om det inte heller är praktiskt 
möjligt, tre från varje sådant område.

Sak som inbegriper resor och andra globala Godlandsfrågor bör beslutas 
kring minst två gånger om året, genom minst en urfolks man och/eller 
kvinna med samma kvalifikationer som i de föregående styckena från varje 
lokalt urfolks tingsområde, som håller ett Allting på den plats och den tid 
som bestämdes vid ett föregående sådant möte, ursprungligen kallat till av 
Ditta & Leif of Godland.  Extra sådana möten kan kallas till antingen av 
Ditta & Leif of Godland eller av ett högre urfolks Ting bildat såsom i 
föregående stycke, om alla lokala urfolks tingsområden får kallelsen minst 
fyra veckor i förväg.

Pengar

Oxa är pengar som man skapar själv, som inte är skuld, som inte har ränta, 
och som förlorar enkvart av sitt ursprungliga värde varje månad.  Oxa 
bokförs hos det lokala Urfolks Tinget som anordnas snarast.  Oxa valuta är 
Baltic sea Indigenous Runes (BIR) och World Indigenous Runes (WIR) och 
andra implementeringar i enlighet med Deklaration om urfolks rättigheter 
med Godlanders rättigheter.  För att digitala pengar ska vara legitima i 
urfolks Godland måste de vara anslutna till lokal oxa. 

1 BIR/WIR = 1 Euro = 10 SEK.

Interimistiskt kan även kontanter tills vidare användas, men varken 
kontanter eller digitala pengar är rättsenliga om de ej är knutna till lokal 
oxa.
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För att ge alla människor tid att sätta sig in i och börja använda Oxa tillåts 
befintliga digitala betalningsrutiner fortgå till julafton detta år, men de kan 
inte växlas mot oxa utan har hela tiden varit värdelösa då de enbart varit 
betalningsmedel.  Det är inte möjligt att vara skyldig pengar på grund av 
påstådd skuld i sådana värdelösa betalningsmedel.

Till statskassan av Baltic Sea Indigenous Bank tillför Vi 1 Triljon BIR, dvs i 
det gamla systemet motsvarande 10 Triljoner SEK.

Gränsöverskridande handel

För gränsöverskridande handel tillåts kryptovalutor samt pengar med 
backning av verkliga värden.  Dessa får ej användas för lokal handel.  All 
gränsöverskridande handel står under de olika lokala urfolkens Ting, så 
eventuella för lokala urfolk skadliga konsekvenser kan avstyras.  Sådan 
handel ska dessutom i enlighet med Nationen Sveriges konstitution som 
även är Godlands konstitution behandlas på samma sätt som resor och andra 
globala Godlandsfrågor, så eventuella för andra lokala urfolk skadliga 
konsekvenser kan avstyras.

Interimistiskt beslutar Vi, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland och 
Monark af Staten Sverige, om gränsöverskridande handel.  Tillsvidare tillåter 
Vi gränsöverskridande handel med kryptovalutor samt pengar med backning 
av verkliga värden utan särskild begränsning, men med kravet att själv ta 
ansvar för att respektera alla Urfolks rättigheter, och att därvid ha i åtanke 
att uppenbara övertramp på andras rätt senare kan bli föremål för de lagar 
som lokala urfolks ting skapar, vilket kan få till följd att den som begår 
sådana övertramp antingen måste låta något lokalt urfolks ting senare döma 
sig, eller bli fredlös utanför Godlands och Nationen Sveriges lagar.  Den som 
visar respekt får respekt.

Övergången i Nationen Sverige till återupprättandet av alla Urfolks 
rättigheter

Övergången i Nationen Sverige till återupprättandet av alla Urfolks 
rättigheter måste interimistiskt enligt Våra beslut och enligt ovan 
tillgodoses i en välordnad övergång till återupprättandet av alla Urfolks 
rättigheter, som är:
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Deklaration om urfolks rättigheter (Declaration on the rights of 
Indigenous Peoples)

Godlanders rättigheter

Östersjön är de vita folkens vagga, och det finns i litteraturen flera utsagor 
om var de urgamla templen stod - I Hell enligt Bock Saga, i Karelen enligt 
Ryss, i Koknese enligt Lett Saga, i gamla Uppsala, Visby och Jordbro enligt 
Sverker, i Ruger enligt Prois etc.  Kulturen var helt annorlunda - 
fruktbarhetskulten med talanguppfödning, ett talangsamhälle, som 
beskrivits på ett sätt av Ior Bocks familjs Saga.

Historiska orättvisor tar inte bort några av Godlanders rättigheter, men det 
betyder att urfolkens inneboende rättigheter måste respekteras genom att 
det som har berövats dem återställs eller återupprättas.  Den baltiska 
solmodellen, Baltic Sun Model, kommer att fungera som norm för 
återupprättning.  Den baltiska solmodellen bevisar vad själv-
avprogrammerade Balter är kapabla, och därför vad urfolkssamhället i sin 
helhet skulle ha kunnat varit kapabla till, om det inte hade varit under 
hjärnbesmutsning och ockupation.

999 års romersk ockupation, med våld och genom hjärnbesmutsning, 
sinnesfångar- och sinnesförtransningstekniker, såsom de vanligen dolda 
reglerna för Platonism som ursprungligen pådyvlats genom utländsk religion, 
har pådyvlat de ursprungliga urfolksbefolkningarna och medborgarna 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.  
Dessa bedrägliga sinnesbedrägerier, genom de vanligtvis dolda reglerna för 
Platonism, har formellt exponerats och dekonstruerats av Ola Alexander 
Frisk.  Se t.ex. http://hyperdialog.blogspot.com/ .  Som passande Tweetat 
av Colin McKay så har den västerländska civilisationen gradvis (alkemiskt) 
omvandlats till den mest effektiva gulagen i mänsklig historia.  ("Western 
civilisation has been progressively (alchemically) transformed into the most 
effective gulag in human history.", 29 Jul (1)2017, 
https://twitter.com/DerorCurrency/status/891142912041295873 .)

Olydnad mot terrorns regler har bestraffats och bestraffas fortfarande 
genom utländska rättssystem som pådyvlats de ursprungliga 
urfolksbefolkningarna och medborgarna, som har berövat och tvångsvärvat 
Godlanders att betjäna världskrigsfinansierande företag, system och 
administrativa institutioner.  Otaliga vittnen intygar att sedan länge de 
system som pådyvlats även har använt andra metoder än de formella för att 
bekämpa dem som vill skapa något bra, i motsats till evigt krig.  

http://hyperdialog.blogspot.com/
https://twitter.com/DerorCurrency/status/891142912041295873
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Kommersialiseringen av dessa andra metoder som nu pågår betyder också 
att det finns ett kommersiellt intresse i att expandera detta affärsområde 
av (kommersialiserat) förtryck.  Det betyder att det bankkrigsekonomiska 
systemet bakom 3:e världskrigsproducerande militära företagsgrupper inte 
bara teoretiskt men i praktiken är ett vapensystem för de 3:e 
världskrigsproducerande grupperna, som vanligtvis används genom dolda 
metoder mot enskilda Godlanders.

Såsom det har befunnits av the Baltic Sea Indigenous Court, för närvarande 
står hela Östersjöområdets arbetsmarknad genom dess finansiering via 
skatteförvaltningar av 3:e världskrigsproducerande militära företagsgrupper 
i tjänst åt 3:e världskrigsproducerande grupper, eller vad som passande kan 
benämnas den bankkrigsekonomiska modellen.

Eftersom vad slags finansiering eller deltagande i organisationer som 
finansierar möjlighet till kärnkrig är vid äventyr av böter eller fängelse, är 
det under dessa rådande omständigheter olagligt att gå in i 
Östersjöområdets arbetsmarknad.  Innan Ditta & Leif of Godland uppväckte 
Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation, se Declaration 
of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11, var sådan finansiering 
eller sådant deltagande förbjudet i enlighet med FN:s konvention om 
transnationella brottsorganisationer (the United Nations Convention on 
Transnational Criminal Organizations, UNTOC, 15 november 2000), den så 
kallade Palermo-konventionen, såväl som i enlighet med andra fördrag samt 
i enlighet med den naturrättsliga common law doktrinen om samriskprojekt 
- 'joint enterprise', artikel 25 i Romstadgan för Internationella 
brottmålsdomstolen eller terrorismlagstiftningen, stöd till strukturer som 
stöder krig eller terrorism kan vara, artikel 5, a) Folkmord; b) Brott mot 
mänskligheten; c) Krigsförbrytelser; d) Aggressionsbrott.  Efter att Ditta & 
Leif of Godland uppväckte Urfolks ledd Decentralisering är sådan 
finansiering eller deltagande olagligt enligt the Declaration of Godland och 
Charter of Godland, som läses på https://www.youtube.com/playlist?
list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44 .  Kontakta the Baltic Sea 
Indigenous Court of Godland via bsi.court@gmail.com för kopior.  
Individens/den enskildes ansvar för sådan förbjuden finansiering eller 
delaktighet är förvisso inte mindre efter den Urfolksledda 
Decentraliseringen än den t.ex. var beroende på 1 juli 2002's Romstadga för 
Internationella brottmålsdomstolen, och som redan där kungjordes såsom 
den enskildes brottslighet även om individen/den enskilde följde order och 
instruktioner, och då det redan där kungjordes att immuniteter eller 
särskilda processregler är irrelevanta, så kommer dessa individers eller 
alltså enskildas ansvar förvisso att räknas från 1 juli 2002.  Ditta & Leif of 
Godland kommer att tillhandahålla en mer detaljerad definition av 

mailto:bsi.court@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44
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individens/den enskildes ansvar för Folkmord, Brott mot mänskligheten, 
Krigsförbrytelser och Aggressionsbrott, men det som är olagligt enligt denna 
mer detaljerade definition som förut var olagligt beroende på 1 juli 2002's 
Romstadga för Internationella brottmålsdomstolen, skall vara den enskildes 
ansvar även om det begicks före en sådan mer detaljerad definition.

För att ingen man eller kvinna ska tvingas in i sammansvärjning för 
finansiering eller deltagande i eller på annat sätt tvingas till tjänst för 
världskrigsproducerande grupper, och då det för närvarande är olagligt att 
gå in i Östersjöområdets arbetsmarknad, se ovan,
till en sådan tid då de nuvarande olagliga strukturerna välordnat har 
övergått till lagliga strukturer eller till en sådan tid då 
urfolksbefolkningarna har försetts med alla möjliga medel för självständigt 
blomstrande enligt sina egna lagar och på deras eget land enligt vad som 
definieras längre ner,
tillhandahåll dessa män och kvinnor av urfolksbefolkningarna, som i detta 
avseende skall anses vara envar som hävdar att de är urfolk, med en 
fullständig skattefri månatlig ersättning för kläder, mat, boende, resor, 
kommunikation, hälso- och sjukvårdskostnader i storleksordning av vad som 
är normen för inkomst- och levnadsomkostnader där mannen eller kvinnan 
väljer att ha sin bostad.  Så länge det inte finns några praktiskt tillgängliga 
alternativ till befintliga kommersiella system för att erhålla dessa 
nödvändigheter så måste den fullständigt skattefria månatliga ersättningen 
ske i sådana system som möjliggör inköp, då detta är av livsnödvändighet.

På grund av hjärnbesmutsning och indoktrinering har alla rätt till en 
fullständig avprogrammering.  Ingen individ i position att fatta beslut som 
påverkar andra utanför den närmaste familjen kan ha eller behålla en sådan 
ställning om inte han eller hon uppvisar förmåga att förstå och tänka helt 
självständigt, helt för sig själv, och att han eller hon är lojal mot Godlands 
urfolksbefolkningar.  Lojalitetseden måste både vara skriftlig och på video, 
tillgänglig för alla.

För att möjliggöra fullständig avprogrammering för alla som vill ha en 
sådan, måste en Folkhögskola, en nordisk term, vara en del av 
ersättningarna till Godlanders.  Folkhögskolan måste vara verkligt 
oberoende av den hjärnbesmutsning, etc., som den ska avprogramma 
människor från.  Folkhögskolan får förvisso inte, absolut inte, vara föremål 
för några skatter, avgifter eller länsstyrelse-/miljöregleringar eller 
tillsynsmyndigheter, eller några som helst andra lagliga skyldigheter utöver 
Godlands Urfolks rätt.  Sådana fastigheter måste helt stå under Godlands 
Urfolks rätt, och inte under några andra lagliga skyldigheter.
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Urfolksbefolkningarna ska tilldelas 999 hektar i varje kommun, där de kan 
leva enligt urfolksbefolkningarnas seder, inklusive i sina egna stamklaner, 
släktled eller familjesamhällen, med deras egen arbetsmarknad, urfolkslön 
utbetalad liknande basinkomst, där urfolksbefolkningarna utser sina egna 
representanter utan något manipulerbart partisystem, där det finns 
ursprungsbefolkningens egna Ting, egna urfolks banker, skolor, tempel, 
universitet, försäkring, hälsovård, och media.  Dessa urfolksbefolkningars 
land skall ej vara föremål för några kommunala eller andra skatter och de 
skall ej stå under några kommunala/länsstyrelse/miljö regleringar eller 
tillsynsmyndigheter, och inte under några andra lagliga skyldigheter utanför 
ursprungsbefolkningarnas egna Ting.

Då Ditta & Leif of Godland har upphävt vad slags som helst företagsstadgor/
företagsprivilegium - any and all corporate CHARTERS, Förenta Nationerna, 
etc, så kan inga nationella eller internationella stadgar, regler, fördrag, 
executive orders/verkställande direktiv, konstitutioner, författningar, etc. 
genom sådana upphävda organ ha någon makt över urfolksbefolkningars 
land, inklusive Folkhögskolan.  Ditta & Leif of Godland har uppväckt Urfolks 
ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation av vad slags som helst 
företagsstadgor/företagsprivilegium - any and all corporate CHARTERS - för 
alla affärsföretag som låtsas vara regeringar för Folken i alla världens 200 
stater, såsom Schweiz, Österrike, Vatikanen, Kina, Japan, City of London, 
Ryssland, Israel, DC Columbia, Förenta staternas Federala regering, UNITED 
STATES of America, "STATE of ...", affärsföretaget Förenta Nationerna 
registrerat i New York, inklusive alla förkortningar, idem sonas eller andra 
juridiska, finansiella eller administrativa former, vad slags som helst 
internationella motsvarigheter, inklusive alla KANSLIER - engelska OFFICES, 
inklusive vad slags som helst departement, tjänstemän, offentliga 
tjänstemän, statstjänstemän, ministrar, executive orders, verkställande 
direktiv, regeringsdirektiv, regleringsbrev, fördrag, konstitutioner, 
medlemskap, författningar, och vad slags som helst andra kontrakt och avtal 
som gjorts därunder och därmed, är nu void, ogiltiga, värdelösa eller på 
annat sätt annullerade, ovederlagt; ...  Se See Declaration of Godland and 
Charter of Godland, 12017-06-11.

Urfolksbefolkningarnas barn ska inte tas från ursprungsbefolkningarna.  
Ursprungsbefolkningar har den kollektiva rätten att leva i frihet, fred och 
säkerhet såsom distinkta folk och ska inte utsättas för någon form av 
folkmord eller någon annan form av annan våldshandling, inte heller att 
med våld att ta bort barn från gruppen till en annan grupp.  Specifikt skall 
urfolksbefolkningarnas barn inte hjärnbesmutsas, sinnesfångade- eller 
utsättas för sinnesförtransningstekniker i enlighet med bedrägliga 
sinnesbedrägerier genom de vanligen dolda reglerna för Platonism 
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ursprungligen pådyvlat via utländsk religion genom 999 år av romersk 
ockupation, skapande 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.

Inget barn ska tvingas till den hjärnbesmutsning och indoktrinering som 
förordnas av olika utbildningsmyndigheter - National Agencies for 
Education.  I exempelvis Sverige har inget barn tillåtits någon annan 
utbildning än enligt Skolverkets direktiv.  Definitivt får inget barn tas från 
de ansvarsfulla föräldrar som skyddar barnet från sådan indoktrinering, för, 
som Ola Alexander Frisk förklarar i sitt öppna brev till Angela Merkel - Det 
verkliga problemet är att skolorna lurar oss med en falsk vetenskap baserad 
på kyrkans statiska dogmer (The Real Problem Is That The Schools Trick Us 
By A False Science Based On Static Dogmas Of The Church), publicerad 7 
december 2016 ( https://hyperdialog.blogspot.com/2016/12/open-letter-
to-angela-merkel-real.html ),

"Den pågående totala krisen för väst kallas för ekonomisk eller politisk.  Den 
verkliga orsaken till svårigheterna är en intellektuell förvirring eftersom 
våra möjligheter att förstå livet och världen vanligtvis hämmas av dolda 
religiösa dogmer."

[...]

Det massiva problemet är att den akademiska traditionen, som har ett 
monopol på kunskap och utbildning, är en organisation med dolda religiösa 
målsättningar, som lurar folket OCH den politiska eliten att acceptera eller 
till och med dyrka diktatur; genom dolda kyrkans dogmer som sägs vara 
förstånd och vetenskap.

Till exempel det centrala kravet att vara normal i den så kallade 
vetenskapen psykologi har ingen konkret definition då det är en dold statisk 
kyrkans dogm; som innebär att folket måste begränsas till att acceptera hur 
det är och lyda.  Den historiska relationen är att vår förmåga att förstå hur 
förbättra livet och samhället, på ett konkret sätt, har ersatts med att 
acceptera hur det är och att lyda.

[...]

Möjligheten och utmaningen är nu att skapa en kultur av verklig demokrati 
baserad på en verklig vetenskap och ett konkret förstånd.

https://hyperdialog.blogspot.com/2016/12/open-letter-to-angela-merkel-real.html
https://hyperdialog.blogspot.com/2016/12/open-letter-to-angela-merkel-real.html
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Vad handlar det hela om 

De flesta hatar skolan och misstänker att de är missledda av massmedia 
eller lögnpressen/Lügenpresse/Lying press.  Men, de kan vanligen inte på 
ett konkret sätt förstå varför eller hur det är som det är; då de från början 
är tränade att ha en falsk förståelse av livet och världen som endast stöder 
att acceptera hur det är och att lyda.

Vi är helt enkelt lurade in i en statisk världsbild - som tar bort varje konkret 
dynamisk kvalité - såsom att utveckla glädjen i att upptäcka, skapa och 
samarbeta.  Och tvingas därför acceptera hur det är och att lyda.  Sålunda 
blir dolda eller öppna diktaturer detsamma som hur det måste vara.

Allt som allt.  Vi behöver förkasta dumheten att begränsa vår förmåga att 
förstå livet och världen.

Vi behöver upplösa varje relation mellan staten och den akademiska 
traditionen, som hämmar våra kapaciteter, och utveckla ett nytt system för 
hur staten kan stödja verklig utbildning och verklig vetenskap.

De vanligtvis dolda relationerna

Den huvudsakliga och dolda målsättningen för den akademiska traditionen 
är att göra verkligt tänkande och verklig förståelse mystisk; för att tvinga 
folket att acceptera hur det är och att lyda.

Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, är att den 
nuvarande världsbilden i väst skapades som en konstruktion för att dölja 
diktatur av det romerska imperiets militärdiktatur.

Det formella namnet på denna metod för att lura folket till dumhet och 
underkastelse är Platonism.

Platonism är konstruerad för att eliminera grunderna för sann demokrati 
och sann vetenskap som de utvecklades och användes i Aten.  Eftersom 
atenarna hade formulerat sina ideal var det lätt för romarna att veta vad 
man skulle eliminera.

Platonismens kärna är att få folket att tro att förstånd, eller förmågan att 
tänka, att nå insikter, är mystisk eller omöjlig att på ett konkret sätt fatta.

I praktiken innebär detta att det mystiska förståndet avvisar konkret 
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förståelse av något annat än att acceptera hur det är och att lyda.  Det 
önskade resultatet är att den högsta auktoriteten, som till exempel en stat, 
är gudalik eller någon form av gud.

Den akademiska kultens läror baseras därför på diktaturens ideal vilket har 
resulterat i, till exempel nationalism, kommunism, fascism och nazism.  Så, 
det är på tiden att klippa av varje relation mellan västvärldens 
nationalstater och den akademiska traditionen.

Ett av de huvudsakliga problemen i dag, eller kanske DET huvudsakliga 
problemet, är att massmedia helt och hållet ägs och görs av befrämjare av 
idealet att använda dolda religiösa dogmer för att lura den politiska eliten 
såväl som folket.  Jag skulle bli förtjust om jag bevisas ha fel."

Föräldrar som fått sina barn tvingade till hjärnbesmutsning och 
indoktrinering som förordnas av olika utbildningsmyndigheter - National 
Agencies for Education - skall erbjudas återställelse som möjliggör 
Unschooling, etc.  Det finns mycket material om hur man gör det, t.ex. 
(några av dessa länkar är på svenska), 
http://www.denandraresan.com/search/label/Unschooling%20och
%20hemskolning ,  http://www.denandraresan.com/p/vi-har-ett-foretag-i-
storbritannien-dar.html ,  http://whyunschool.info/ ,  
https://www.amazon.com/Unschooling-Handbook-Whole-Childs-Classroom/
dp/0761512764 ,  Examensarbetet Schleiermacher goes to Summerhill - 
Allmänpedagogiska lärdomar från demokratiska skolor, Sascha Bolotin, 
arkivkopia på 
http://freedom.lege.net/doc/Schleiermacher_goes_to_Summerhill__Allma
npedagogiska_lardomar_fran_demokratiska_skolor__Sascha_Bolotin__ARBE
TET090414.pdf , Tue, 12 May 2009 23:42:32 GMT.

Den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model, som kommer att fungera som 
norm för återställande.

I formulering enligt Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous 
Decentralisation - av Ditta of Godland, 7.1.12017, i svensk översättning.

Den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model, uttrycker de 14 områdena av 
våra Gudomliga rättigheter och skyldigheter, som är tvådelade.  Jag älskar 
och jag är älskad, jag arbetar för andra och andra arbetar för mig, jag 
dömer och andra dömer mig...  Cirkeln av dessa rättigheter är att Du inte 
hanteras av något folk som inte älskar Dig.

http://freedom.lege.net/doc/Schleiermacher_goes_to_Summerhill__Allmanpedagogiska_lardomar_fran_demokratiska_skolor__Sascha_Bolotin__ARBETET090414.pdf
http://freedom.lege.net/doc/Schleiermacher_goes_to_Summerhill__Allmanpedagogiska_lardomar_fran_demokratiska_skolor__Sascha_Bolotin__ARBETET090414.pdf
http://freedom.lege.net/doc/Schleiermacher_goes_to_Summerhill__Allmanpedagogiska_lardomar_fran_demokratiska_skolor__Sascha_Bolotin__ARBETET090414.pdf
https://www.amazon.com/Unschooling-Handbook-Whole-Childs-Classroom/dp/0761512764
https://www.amazon.com/Unschooling-Handbook-Whole-Childs-Classroom/dp/0761512764
http://whyunschool.info/
http://www.denandraresan.com/p/vi-har-ett-foretag-i-storbritannien-dar.html
http://www.denandraresan.com/p/vi-har-ett-foretag-i-storbritannien-dar.html
http://www.denandraresan.com/search/label/Unschooling och hemskolning
http://www.denandraresan.com/search/label/Unschooling och hemskolning
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Tonen av de 14 strålarna i den baltiska solmodellen, Baltic Sun Model:

0.    Jag älskar mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, 
min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

1.    Jag arbetar för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min 
nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

2.    Jag blir försäkrad mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min 
nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

3.    Jag skapar pengar själv för att täcka grundläggande behov hos mig, min 
familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de 
utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

4.    Jag känner gudomliga lagar och är en rättvis och kärleksfull domare 
mot mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, min ras, 
andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt universum

5.    Jag skyddar miljön för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, 
min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, 
mitt universum

6.    Jag balanserar till fred mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, 
min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, 
mitt universum

7.    Jag håller frisk mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min 
nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

8.    Jag behåller etnogenetisk kultur av mig, min familj, min släkt, min 
stam, mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min 
kontinent, min planet, mitt universum

9.    Jag delar resurserna till mig, min familj, mina släktingar, min stam, 
mitt folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min 
planet, mitt universum

10.   Jag finner energi för mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, 
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min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, 
mitt universum

11.   Jag lär mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, 
min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

12.   Jag är kopplad till mig, min familj, mina släktingar, min stam, mitt 
folk, min nation, min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min 
planet, mitt universum

13.   Jag styr mig, min familj, min släkt, min stam, mitt folk, min nation, 
min ras, andra raser, de utan ras, min kontinent, min planet, mitt 
universum

Befintliga strukturer som genomför en välordnad övergång till 
återupprättandet av Urfolks rättigheter kan finna den icke-politiska icke-
religiösa, icke-religiösa, universella modellen från the Baltic Sea Regional 
ECRR användbar, här i svensk översättning:

14 grundstrålar av Nationell Kompetens Sol Struktur för nationell välfärd.

Mål: Att skapa en systemdesign där nationen frodas.

1:a    Aktivering i det naturliga universella solsystemet där den starkaste 
värme- och ljuskällan stöder allt liv och lämnar pyramidernas dominans 
(slavar, slavförare, slavägare).

2:a    Nationell konstitution och dess regler och lagar godkännes - vallagen, 
jordbruksreform, exporttullar, utländsk land och företags 
egendomsnationaliseringslag med trygga kompensationer.  Övergivande av 
det politiska partimaktsystemet.  Effektivisering av staten. Urfolks ting som 
bas för samhället.

3:e    Statlig omvårdnad som garanterar den bofaste välfärd genom den 
vetenskapligt baserade datorprogramsbudgeten, som tillhandahåller 
grundläggande säkerhet för alla. Social trygghet.  Nationell 
befolkningsidentifiering.

4:e    Nationell kommersiell bankåterställelse, den oberoende statusen för 
den nationella valutan uppdaterad, tryckt på nationens territorium.  
Bretton Woods 2 lik internationellt avtal med urfolks oxa som bas.
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5:e    Miljömässigt och militärt skydd av nationen.  Förståelse för de 
existentiella hoten.  Förhandlingar och avtal med de militära och globala 
maktstrukturerna.

6:e    Fred, harmoni, balans.  Balans mellan det interna och det externa.  
Harmoni är i fred med oss själva och med andra, i självförsörjning och 
enhet, liksom i förståelse och acceptans, där rädsla, manipulation och 
lögner lämnas i filtret (filtreras bort, ö.a.).

7:e    Nationell hälsa och existens.  Nationellt program för återvändande till 
hemlandet och rehabilitering av nationen.  Nationell 
befolkningsåterhämtning och tillväxt.

8:e    Nationellt etniskt kulturförbund.  Nationell codex.  Medveten 
identitet och lojalitet.  Nationell kultur som centrum för den etniska 
kulturblomman för alla olika etniska bosatta grupper i nationen.

9:e    Nationens mark och egendom, industriell och tillverkningsektor 
inventering och användning i nationens intresse.  Nationell grundläggande 
självförsörjande inre marknad och arbetsmarknad.

10:e    Miljövänlig modern Energi och ansvarsfull användning av 
naturresurserna, vilket säkerställer deras skydd även för kommande 
generationer.

11:e    Livslångt utbildningsprogram, som bidrar till en rik andlig värld och 
ger ett överflöd av materiella varor, en blomstrande ekonomi och 
gynnsamma externa marknader.

12:e    Öppet källkods systemprogram där varje invånare kan lämna 
rekommendationer för att förbättra systemet.

13:e    Nationell kontroll och statsapparaten.  Struktur som bevarar 
nationella intressen, principer, mål, granskar massmedia, styr regeringars 
och parlamentariskt arbete, med effekt att sörja för att den nationella 
suveräna makten tillhör nationens Urfolk och medborgare.

14:e    Kärlek - för landet och för folket.  Jag älskar mig själv /dig /världen 
såsom gräset växer och din / världens kärlek fyller mig.  Endast Nationen 
som älskar har tillgång till beslutsnivåer inom Nationens territorium.

(Översatt till svenska från Baltic Sun Security System Scientific non-political 
non-religious universal model, Ditta Rietuma, general secretary, Baltic Sea 
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Regional ECRR, Senast ändrad: Tue, 07 May 2013 06:21:54 GMT, http://bsrrw.org/
wp-content/uploads/2010/12/Sun-System-versus-Pyramidal.pdf .)

Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes

Godlands/Östersjöväldets diarkers oxa ersätter den nya världsordningens 
skuldslaveri.  Godlands/Östersjöväldets diarker, grundat i våra Gudomliga 
rättigheter etablerade av gudarna, deklarerade i the Decree of Godlanders 
Indigenous Rights for the purpose of security and fertility of all Indigenous 
Nations, skapandet av och etablerandet av en ny enhet för utbyte av 
mänsklig existens som vi gav namnet oxa (gåvoekonomi pengar som ej kan 
användas som skuld eller ocker), som är det mått av tidsenhet kopplad 
mänsklig-existens-medel-skapande utgivet av en människa för honom- eller 
henne-själv, regelbundet.

Mängdmåttet för en mänsklig oxa är kopplad till och baserad på ett 
respektfullt existensminimum av samhällets varor och bestäms av lokala 
urfolkshövdingar och ting, men administreras av ett lokalt styre som varje 
medlem av urfolksnationen kontrakterar med.

Baltic Sea Indigenous Bank är Godlands bokförare av  Baltic sea Indigenous 
Runes (BIR) och World Indigenous Runes (WIR).  En oxa utgivandeförening 
måste registrera sig med Baltic Indigenous Bank of Godland.  De 
ursprungliga oxa enheterna - Baltic Indigenous Runes (BIR) - har utgivits av 
Ditta of Godland och är bokförda i Baltic Indigenous Bank of Godland av 
konna of Indigenous Peoples of Baltic Sea and the world, såsom har 
praktiserats i Europa (Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, 
Schweiz, Österrike etc) i tusentals år med Tally Sticks.  För globala 
samhällsinvesteringar har en Triljon BIR utgivits, men Du måste först skapa 
Din lokala oxa utgivandeförening för grundläggande fördelning med Din 
egen BIR/WIR.

1 BIR/WIR = 1 Euro.  BIR = Baltic sea Indigenous Runes.  WIR = World 
Indigenous Runes.

Tillgången BIR/WIR är det fertila fröet från urfolk och deras högt värdefulla 
andliga kraft, urfolks rätt till deras land som täcker Moder Jords yta och 
kompensation till dem för 999 år av folkmord och democide.

Tally Stick såväl som varje annat sunt tillvägagångssätt för igenkännlig oxa 
utgivningsdokumentation såsom lokala kuponger kan tillämpas.  Oxa 
dokumentet innehåller följande information - oxa utgivarens sigill eller 

http://bsrrw.org/wp-content/uploads/2010/12/Sun-System-versus-Pyramidal.pdf
http://bsrrw.org/wp-content/uploads/2010/12/Sun-System-versus-Pyramidal.pdf
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signatur och kontaktuppgifter som identifierar utgivaren som en levande 
man eller kvinna.  Mängden av oxa, datumet det skapades och deltagarna i 
transaktionen.  Med tally stick läggs transaktionsdokumentet som anger 
detaljerna.

Oxa för rätt till Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation - 
av det dödliga anonyma korporativa skuldpenganätet, utgivna av ett fåtal 
organiserade krigsmaffior med dolda ägare till Federal Reserve Bank i USA 
och alla centralbanker under Bank of International Settlements i Schweiz, 
som i en noggrann, kärleksfull och vänlig process måste lyftas över från 
dessa företagskonglomerat till pålitliga spårbara urfolksenheter.

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, se längre upp.

Överhuvudtaget är BIR/WIR grundläggande för att komma ur de digitala och 
automatiserade system som urfolksadministration har förlorat kontrollen 
över då de har stulits från staterna av privata aktieutbytessyndikat och nu 
administreras av militär-bankster maffias för att lämna folket resurslöst och 
dödat.

För att digitala pengar ska vara legitima i urfolks Godland måste de vara 
anslutna till lokal oxa.

Godlands 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 
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kära, inklusive urfolkssamhället.  Inga kärnvapen eller andra 
massförstörelsevapen är tillåtna.

Godland är den övergripande beskyddaren av rättigheter men detaljstyr 
inte hur individuella urfolkssamhällen och lokala urfolks Ting skapar lokala 
lagar så länge som lokala lagar skapas utifrån kärlek av inte mindre än 9 
urfolks män och/eller kvinnor kunniga i urfolks rättigheter och med 
Lojalitet till urfolksbefolkningen enligt allt det ovanstående och enligt den 
senaste utvecklingen av Charter of Godland, för närvarande av 12017-06-11, 
och så länge som resenärers rättigheter respekteras i det att de som 
passerar igenom inte kan förväntas känna till och lyda lokala lagar förrän 
dessa har förklarats för dem och de därvid har getts rimlig tid till att 
antingen lämna det område där lagen gäller, eller till att lyda lagen.  Lokala 
urfolks Ting kan inte bestämma över Folkhögskolan.

Frågor mellan individuella urfolkssamhällen i olika lokala urfolks 
tingsområden bör först försökas lösas genom förhandlingar mellan de 
respektive lokala urfolks tingen, men om detta misslyckas så bör minst två 
gånger per år ett högre urfolks Ting bildas från 9 urfolks folk med samma 
kvalifikationer som i föregående stycke, men från omgivande lokala urfolks 
tingsområden, om det är praktiskt möjligt då en från varje sådant område, 
annars två från varje sådant område, och om det inte heller är praktiskt 
möjligt, tre från varje sådant område.

Sak som inbegriper resor och andra globala Godlandsfrågor bör beslutas 
kring minst två gånger om året, genom minst en urfolks man och/eller 
kvinna med samma kvalifikationer som i de föregående styckena från varje 
lokalt urfolks tingsområde, som håller ett Allting på den plats och den tid 
som bestämdes vid det föregående sådana mötet, ursprungligen kallat till 
av Ditta & Leif of Godland.  Extra sådana möten kan kallas till antingen av 
Ditta & Leif of Godland eller av ett högre urfolks Ting bildat såsom i 
föregående stycke, om alla lokala urfolks tingsområden får kallelsen minst 
fyra veckor i förväg.

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige
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