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Distribueras via e-post.

Extraordinära vårmöten för hastig lantbruksoch annat säkerhetsarbete skall anordnas.
Vilket stöd kommer Kommunen, Länsstyrelsen och den, trots formell upplösning,
alltjämt verkande staten Konungariket Sverige, att erbjuda för skyndsamma
säkerhetsåtgärder som ska stoppa massvält vid planerad krigföring till sommaren
augusti till november? Eller är massvält av kommunens invånare en redan inräknad
förlust i kommunledningens framtidsutsikter Agenda 2030?
Det behövs statlig myndighets-stöd för traktorer, annan teknik, bränsle och frön. Oxa
medel ska skapas och bokföras vid urfolks föreningarna och konvertering skall genast
genomföras av kommunfullmäktige och ekonomi-direktörer.
Vilka försvarsåtgärder vidtas för att massmordsvapnet i den nya tidens krigföring 5G ej
etableras som ett krigssystem kapabelt till så kallad Active Denial krigföring? Jmf. de
allvarliga varningarna från den engelske underrättelse- och gentlemannen Barrie
Trower. Strålsäkerhetsmyndighetens anställda är inkompetenta eller värre, och tar ej
hänsyn till förefintlig kunskap. Det är därför oförsvarligt att lita på dem.
"Is 5g a military weapon being used on society? 5g and the Active Denial System have many things in
common. More and more 5g towers are being built in local neighborhoods and the effects of 5g will be
harmful to to our environment and our well being." — 14 mars 2018,
http://www.youtube.com/watch?v=GCdeG3cCB60Is
"Barrie Trower On 5G Microwaves; There is No safe Place, No Where To Go" — 4 feb. 2018,
http://www.youtube.com/watch?v=-2DSKl1ts0w
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"Former MI5 agent Barrie Trower is a physicist who worked for British intelligence. There he got secret
knowledge about the huge danger of electro smog=scalar waves and microwave radiation in our cell
phone and Wi-Fi technology." "Dr. Barrie Trower is upset over the fact that British scientists have a
license to kill and they used it on hundreds of thousands innocent guinea pigs; and got away with it."
"Dr. Trower appeals to all kings and queens, especially to the Danish and Swedish royals, to help their
people by giving a press conference revealing this horrible microwave technology." — 8 okt. 2012,
http://www.youtube.com/watch?v=vxrBLO1rAMM

Kärleksfullt,
Er konn Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of
Godland

Bilagor:
1. Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om Nationalisering av alla golfbanor
och all bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med
rotfruktsodling.
2. Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala
Ockupationssystemet.
3. Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), (1)2018-02-06.
4. Indigenous World Order Bank of Godland Act, (1)2017-06-11.
5. Proklamation av Monarkin Staten Sverige, (1)2017-09-08.
6. Det naturliga Manifestet, skrivet 1943 i Sverige, under andra världskriget,
BIFOGAS NEDAN såsom inspirationskälla för ovan arbete.
7. Istidsförberedelser. BIFOGAS SIST NEDAN. Bl.a. strategiska hänsynstaganden vs.
de statskriminella och hur agera för att avvärja faran med legosoldater.
Bilaga 1 - 5 hämtas från http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller från
https://web.archive.org/web/20180423225557/http://monarkin-statensverige.lege.net/ om de ej redan bifogats e-brev.

Bilaga 6.
Det naturliga Manifestet
skrivet 1943 i Sverige, under andra världskriget
av “ATTARP” — alltså Knut Nilsson, monarkens farfar.
Den nuvarande världsåskådningen är fotad på det Kommunistiska eller de
materialistiska Manifestet i alla dess variationer. Det vill säga samhällets
industralisering, organisering och centralisering, företagarnas och böndernas likvidering
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och ersättande med tjänstemän och lönearbetare. Denna den materialistiska
grundåskådningsläran bär i sig själv fröet till sin egen undergång. Liksom inga träd
växer in i himmelen och inga backar bära evigt uppför faller denna konstlade
konstruktion samman likt kulturen före denna, som kommit och gått genom
årtusenden. Det är endast det långsammare eller hastigare tempot som blir av
intresse.
Om vi betänka t ex det nu pågående väldskriget, där till sist inga segrare eller
besegrade finnas utan endast kommer att finnas överlevande och döda är detta endast
en naturlig konsekvens av den sk vetenskapliga materialismen. Hur länge detta krig
skall vara, vet ingen, men en sak kunna vi redan vara övertygade om – att om några
rester överhuvudtaget återstår vid dess slut, det endast uppstår en vapenvila. Hur lång
denna blir är beroende av några personligheters förmåga att under längre eller kortare
tid avvärja det slutliga sammanbrottet. Dess öde är oundvikligt, därför att denna
konstlade konstruktion vilar på en lögn, läran om industrins hegenomi över jordbruket,
dvs drivhusväxtens makt och bestämmanderätt över naturväxten eller det konstlade
samhällets diktatur över det naturliga och alla individer efter samma mall.
Dess yttersta konsekvenser kan varje människa nu vara vittne till, när den tekniska
triumfen består i att bygga och handhava de effektivaste förstörelsemedel, se där en av
denna maktläras yttersta konsekvenser, parad med det lika stora andliga förfallet.
Denna materialistiska kultur har varit inställd på, att på kortast möjliga tid förvandla
alla naturliga värden i pengar, värden som kommande generationer skulle levat och
fröjdats av under årtusenden. Ett infernaliskt letande efter och en ständig strid på liv
och död om nya kol-, olje- och malmfält har bedrivits för att på kortast möjliga tid
utpumpa desamma, skogarna skövlas och den naturliga fruktbarheten i jorden utsuges
och göres steril med konstlade medel. Se expempel på de förut fruktbara amerikanska
prärierna, som nu äro sandöknar, utplundrade av ett sjukligt penningbegär. Eller se på
vårt eget Weibullsholm, där stora förut fruktbara jordars naturliga reaktion, utsugits
genom den materialistiska agronomvetenskapens konstlade retningsmedel. Den
naturliga växtnäringen, som genom skördarna fraktats in till städerna, de stora
mänskliga drivhusen, förbrukas och genom de moderna rörledningarna spolas i havet
eller floderna, påskynda denna onaturliga process. Eller se på våra husdjur hur deras
naturliga motståndskraft undergräves med konstlade fodermedel och falsk
drivhustillvaro. Tuberkulos, smittsamma kastningar, mul- och klövsjuka, mjältbrand
etc äro några av dess följdverkningar.
Människan utplundrar genom sin så kallade vetenskap de fysiska funktionerna hos våra
husdjur, allt för att tillfredsställa den nu levande generationens materialistiska
njutningslystnad … eller betrakta huru hennes högfärdiga maskinkultur är i färd med att
förinta alla värden i haven. Också detta på kortaste tid. Valen, denna havens storvilt
är snart en saga blott. Tekniken, med sina moderna maskiner och vapen har här begått
ett av sina skymfligaste brott. Laxen, som förr stod tjock som gröt i älvarna under
lektiden eller havsfiskenm, som stod i omätliga stim helt intill kusten när människan
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fångade på ett naturligt sätt, äro båda på väg att förintas. När giftiga syror släpptes i
älvarna, när ångtrålarna och de moderna motorbåtarnas snörpnot få gjort sitt, är denna
för människan så härliga livskälla om några generationer ett zoologiskt minne blott.
Hur är det med människan själv, äro dessa människor från storstädernas kollektiva
drivhusluft, desamma som en gång deras fäder i naturens sköte? Den materialistiska
njutningslystnaden, penningjaget och en onaturlig diet har utplundrat deras andliga och
fysiska motståndskraft, de ha levat i en falsk skenvärld. Under jakten efter lyckan ha
de endast uppnått nervösa och förtidigt förbrända kroppar, likt en evig malström förtär
denna onaturliga lära sina egna offer.
En tid skall komma, när människorna skola vrida sig i vånda och ropa efter ett stöd och
rättesnöre att vandra vidare efter. Då finns det en stor läkare, som är villig sluta alla i
sin famn. De som icke förakta hans namn, Naturens Eviga Gudomliga Kraftkälla, skall
då åter samla sina förpinade mänskliga rester i sitt sköte. När människan lever i
harmoni med naturens eviga lagar är hon alltid lycklig. När hon börjar studera naturens
stora under, inser hon sin egen begränsning, alla hennes forna medicinmän kunde inte
en gång förklara eller skapa det oskyldigaste strå på marken. Människan får aldrig
glömma att hon bara är ett stycke jord och inget annat än en produkt av markens
gröda. [Leif Erlingsson: Här anmäler jag avvikande uppfattning. Vi är mycket, mycket mer än
det. / 2009-10-10.]
Motsatsen till det kommunistiska eller det konstlade manifestet som alla medvetet eller
omedvetet omfattar är det naturliga manifestet. Jag är klart medveten om att detta
nya manifest skall framkalla en våldsam reaktion därför att det är sanning. Det betyder
ju att allt som förut betraktats som det största av mänsklig framåtanda inte skall äga
något bestående värde. Men detta är inget annat än en naturlag, den lag som säger att
Du uppnår motsatsen av vad Du eftersträvar när det Du eftersträvar står i strid mot
naturlagarna.
När människan släpper den konstlade världen och glider över i den naturliga, uppstå nya
etiska värden, den gamla Hellenska skönhetsläran kommer då tillbaka i ett förklarat
ljus. Den onaturliga konsten ersättes med den naturliga. Hatläran försvinner, de
sterila Dogmernas ritualreligion utbytes med den levande kärleksläran. Den onaturliga
mara som hållit människan fången släpper sitt grepp. Andligt och fysiskt, starkare och
skönare, mänskliga individer och kulturer kommer att växa på den fallnas ruiner.
Detta manifest är tillägnat den svenska landsbygdsungdomen, som är i avsaknad av en ideologi.
I sin strävan att finna en bärig grund för sina studier och skänka den självförtroende i umgänget
med den marxistiskt skolade industriarbetarungdomen, bör den lägga på minnet att den nu har
en starkare och bättre idé än dem.
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Bilaga 7.
Istidsförberedelser

Längre ned en artikel om pågående klimat, Global Warming Disorder is a Serious
Mental Disease.

Det Romerska Kult-systemet förblindar, liksom alla kulter, sina offer att ej kunna se
annat än det kult-ledarna tillåter och har bestämt.
När vi nu går in i en mini-istid är det därför ett brott av närmast omnicide-magnitud
av kultledarna och deras mediala predikanter på kultens TV, radio, tidningar osv att
predika uppvärmning, eftersom detta effektivt saboterar omställning av samhället för
istid.
Du som mottagare av detta behöver ändå förhålla dig till verkligheten utanför det
Romerska Kult-systemet. Samtidigt som solminimum ger mini-istid så släpper det in
högenergistrålning, vilket slår hårt mot skördar även där klimatet annars skulle gett
rimliga skördar. Sammantaget går tillgången på världsmarknaden drastiskt ned
samtidigt som priser drastiskt går upp, om det ens finns något att köpa.
Det finns två överlevnadsstrategier. Den ena kräver teknik, det är inomhusodling i
konstljus. Den andra är rotfruktsodling där all tillgänglig bördig mark tas till vara och
där alla fysiskt dugliga hjälper till, för det fall det skulle bli problem med tillräckligt
med bränsle och traktorer.
För att endera strategin ska fungera får givetvis ingen byråkrat sabotera. Inga regler
som stoppar detta kan tillåtas. Detta är nödåtgärder för överlevnad. Den som försöker
stoppa detta är folkmördare. Dessutom har Monarkin Staten Sverige i sin konstitution
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hur den romerska kulten och allt som kommer ur den är illegitimt. Därför är t.ex.
europeiska gemenskapens jordbruksregler irrelevanta i den under Monarkin Staten
Sveriges konstitution återrestaurerade staten Konungariket Sverige.
Några i sammanhanget strategiska ord om hur utländska legotrupper störtade den
Libyska staten, och vad vi kan lära av det. Förstörelsen av Libyen lyckades därför att
NATO fortfarande var starkt, och kunde understödja terroristerna. Förhoppningsvis har
NATO mycket snart brutits sönder. Efter det behöver vi övertyga de importerade
presumtiva terroristerna om att de istället har mest egennytta av att hjälpa till med
Istids-förberedelser. Åter, inga byråkrater får stå i vägen, för dessa är då också
legosoldat-terrorister.
Lyssna mycket noga på hur Libyen togs ned av legosoldater utifrån i denna Libyan
Intelligence Briefing med James och JoAnne Moriarty, publ. 23 jan. 2018:
http://www.youtube.com/watch?v=1d3Ngc74hW8 ("… one of the greatest stories ever
told was shared with the world. It was the true story of two Americans sojourning
through Libya, during one of the most violent periods …"). Som direkta ögonvittnen,
med det dessa två vet om västliga staters brott, den enda orsaken att de fortfarande
lever är sannolikt den respekt och det förtroende de har hos Libyens stammar.
Förtroende och respekt som framöver blir ovärderligt efter att de statliga
brottslingarna har ställts inför rätta och rättvisa har återställts i världen. Något som
inte är möjligt så länge NATO:s våldsregim håller västliga rättskämpar under totalt
förtryck.
Det Romerska Kult-systemets ledare har för övrigt själva förberett för istid, se t.ex.
det arktiska frövalvet på Svalbard, och mycket talar för att kultens ledare för sig själva
och för sina lojala förberett lyxigt inredda underjordiska istidsstäder under vissa av
världens större städer. Fysisk konkretisering av Platos Grotta, där grottfolket endast
presenteras skärmbilder av vad kultens ledare vill att de ska tänka och tro om den
större världen.
Den verkliga överlevnaden sker utanför Platos Grottor, bland de som inte redan är
döda inombords. Senaste års vädermönster indikerar att vårt klimat kan komma att
förbli relativt isfritt, då istidsklimatet tycks dra sig nedåt de stora sjöarna i Förenta
staterna. Det är här att komma ihåg att under hela förra istiden var det isfritt på den
ursprungligen tropiska ön Gotland. Dock istäcktes Antarktis, som inte alls var istäckt
före förra istiden, så det har inte förrän de senaste åren helt stått klart hur den nya
geografin skulle arta sig.
Vi skapar vår verklighet. Att fördumma samhället har begränsat samhället till att stirra
på döda skuggor, numera på skärmar. Inte undra på att "magin" utanför denna Platos
mörka grotta med liv, kärlek och befriad skaparkraft att skapa en god värld inte har
funnits tillgänglig. Det är som att vi är i den vita häxans eviga vinter, där allt är
döende.
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http://drsircus.com/general/global-warming-disorder-is-a-serious-mental-disease/
Global Warming Disorder is a Serious Mental Disease
Published on May 2, 2018
1:13pm on May 2nd, 2018 1:17pm on May 2nd, 2018
One would not normally ignore a herd of stampeding elephants headed your way yet that is exactly what
we are doing in terms of cold climate change, which is already overrunning Canada and great parts of the
United States, Europe, Russia and parts of China.
It was the 20th of April and 90 percent of Canada was still covered with snow as was 25 percent of the
continental United States. “We are in uncharted territory for winter snow remaining,” say meteorologist
Jerry Shields. These are “historic numbers.” It is now May first and we are still having winter storms in
the continental United States and freeze warnings for eastern KY and for parts of eastern Ohio and WV.
To the mentally handicapped, seriously hypnotized, heavily conditioned populations at the hands of
preposterous dishonest media organizations, and for Democrats in general, this all sounds like global
warming and the hottest year on record. All of these types of people suffer from the hallucination that
the sun has no influence on the weather down here on planet earth when every scientist knows it does.
The sun is going into hibernation for at least a few decades and that means big trouble for us. Thus, it is
not preposterous to diagnose global warming disorder as a serious mental disease that will have wide
nutritional consequences including starvation and death.
“It’s the coldest and snowiest April on record near the Great Lakes,” headlines the Washington Post.
“Scores of records for both snow and cold have fallen.” It is also the coldest-ever April in Minneapolis,
Madison and Marquette. Chicago has had its 2nd-coldest start to April in 130 years. The first half of April
marks the second-coldest start of the month since 1881, said meteorologist Charles Mott of the National
Weather Service. The average temperature for April is 46.6 F, but this month is registering more than 10
degrees lower — only 36.2 F, the weather service said.
Detroit, which is suffering from more global warming than Chicago, headed for coldest April in 143 years.
As of Thursday, Detroit’s average temperature for April is 38.3 F. That’s only slightly warmer than April
1874, which at 37.6 F was the coldest on record. On the 26th of April we are still reading that more frost
expected from Texas Panhandle to Kansas and that winter has returned to the mountains of Montana and
the cold will stay put through May 1st and beyond it seems.
Temperatures are way below normal and that is not because of global warming but because of global
cooling. Climate chaos is upon us as this years growing season will be short, very short, dangerously short
in terms of agricultural production.
Though real scientists have been predicting a mini-ice age due to diminishing solar output and what they
call a grand solar minimum the corrupt media and governments everywhere are still clinging to the
manmade global warming con. It really is the greatest crime in history and a crime against humanity
because our modern civilization is not prepared or even capable of sustaining humanities billions against
the rapid cooling of our planet.
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All that white stuff so deep into spring is the face of the manmade global warming that never was. This is
via the Canadian Ice Service. It shows a polar view looking down at the North pole, which is a composite
of several days worth of MODIS views via NASA Goddard to create a Composite of the Arctic image. You
can see the full image here; and click the image again to zoom in on it.
No one predicted how fast the cooling is happening, but it is happening fast. Take one look at artic sea
ice and headlines like “Freezamageddon…Sea Ice Volume Surges 3 TRILLION Cubic Meters Since Early
March!” and one can start to get an idea of what is already happening on the ground. “If the grand solar
minimum (mini-ice age) is supposed to start in the next few years and it is going to get worse than this,
then god help us all!” says Don Brown.

It might be hard to verify the exact amount of sea ice growth but a quick look at the above images shows
the fact that it has increased dramatically since 2008.
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The rapid growth in ice this year in the Arctic Circle is easily seen in the above image.
“British farmers in turmoil as delayed spring plays havoc with growing season,” reads the Guardian
headline. Farmers are suffering as the cold, wet spring has put a stunning halt to agriculture in both
Canada and the United States. If wine production is any indication of what is happening in the
agricultural area, then we are heading for big trouble.
“Worldwide Wine Output Collapses To 60-Year Low, Sparks Fears of Major Shortage.” The DirectorGeneral of the International Organization of Vine and Wine, Jean-Marie Aurand, warned that global wine
production collapsed in 2017, with a contraction of 8.6 percent compared with 2016. In fact, global wine
output dropped to its lowest levels since 1957, primarily due to poor weather in the Eurozone which
slashed production across the entire bloc.
However, Time Magazine and all other major media outlets will not give up on manmade global warming
saying recently,” Temperature increases linked to climate change are worsening air pollution in
communities across the country right now contributing to a range of health problems from asthma to
premature death, according to a new report from the American Lung Association. Since there are no
temperature increases, except in certain local areas, it really is hard to understand what they are talking
about and why they are insisting in something that is not true.
Climate change fanatics who believe in manmade global warming are getting desperate so we see
headlines like 6 Documentaries That Will Shut Down Any Climate-Change Denier. Anyone who does not
believe in their climate assumptions is called a denier. This is a serious symptom of global warming
mental illness, deny the truth. In this case the truth is as big and as important as the sun, which
translates into an almost guaranteed collapse in food production.
Given President Donald Trump’s denial of climate change and his recent action of pulling the US out of
the Paris Climate Accord, now is probably an apt time to educate yourself on the environment. It’s even
more important when you realize that the present Environmental Protection Agency director is a climate
science denier — and he’s quite open about it.
Global warming is neither an engineered fallacy nor really even debated at this point. There is a broad
consensus in the scientific community that climate change is occurring and heavily accelerated by
humans.
Of course The New Yorker magazine insists that all this ice is a hallucination saying, “Scientists estimate
that, each day, our added emissions trap the heat equivalent of four hundred thousand Hiroshima-sized
bombs, which is why the Arctic has half as much ice as it did in the nineteen-eighties.”
Yes, they are open about it because reality supports global cooling not global warming. It is typical of
Democrats to shut down all discussion and debate. Rapid global cooling is going to be the pin that will
deflate the Democratic bubble of arrogance, their secret fascist ways.
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The Washington Post also gets in on the climate change scare mongering publishing ‘One of the most
worrisome predictions about climate change may be coming true.’ They talk about Antarctic glaciers
melting when reliable National Geographic says, ‘Deep Bore Into Antarctica Finds Freezing Ice, Not
Melting as Expected.’ Scientists concluded in the Journal of Glaciology that the loss of glacier mass in
Antarctica’s western region is being offset by thickening of glaciers on the continent’s eastern interior,
which has experienced increased snowfall. The result: A net gain of about 100 billion tons of ice per
year, according to the report. NASA agrees saying, ‘Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than
Losses.’
Conclusion

“This photo is from the south of France at the end of April, 15 kilometers (9 miles) up the hill from St
Tropez at 360 meters (1,181 ft),” says Ed Hoskins. “We have had it like this twice this winter. Prior to
that we have had snowfall twice in the last 20 years.”
No one is denying climate change, but many are denying global warming since it is all based on lies,
computer models and political hubris. Scientific research in environmental, medical and climate often
cannot be replicated by other scientists, is compromised by cherry-picked data, poor research design,
sloppy analysis or outright dishonesty.
The greatest bull artists of all time have come together to try to pull a fast one on humanity, but they
are not getting away with it for Nature has other plans. With major cities in the United States
experiencing their coldest April in recorded history the game is almost up. It should not surprise you to
learn the greatest global two-year cooling event of the last century is occurring. From February 2016 to
February 2018 (the latest month available) global average temperatures dropped 0.56°C.
Major U.S. cities headed for coldest April in recorded history
In terms of business and finance we have David Stockman saying:
The GOP in Washington today is essentially useless because it has abandoned the pillars of prosperity and
has become an opportunistic gang of neocons, social cons, tax cons and Wall Street hand maidens. As a
result, we now have a financial system that is flying blind toward a monumental monetary/fiscal crackup.
And we have global warming cons, yet this is anything but funny. Geographer Francis Ludlow of Trinity
College Dublin in Ireland noting historical ramifications of dramatic cold climate changes says,
“Ultimately, there can be very little doubt that these sorts of abrupt climatic events place great stress
on societies, and can sometimes tip them over the edge.”

