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REGERINGEN
Konungariket
Sverige
Monarkin Staten
Sverige
Monarchy State
Sweden

Regeringsbeslut
(1)2018-04-18, i Bruzaholm, Sverige.

Socialstyrelsen
106 30 Stockholm

Regeringsbeslut
EXTRAORDINÄRT REGLERINGSBREV
HITLERS PLATONISTISKA IDEAL SKA MED RETROAKTIV VERKAN FRÅN
(1)2017-09-08 TAS BORT UR BBiC MODELLEN OCH MOTSVARANDE.
Monarkin Staten Sverige återrestaurerar den under hemlighet avvecklade till utländska
business bolag splittrade staten Konungariket Sverige och kommer att upphöra då
Konungariket Sverige är åter-restaurerat och överlämnat till dess medborgare.
Laggrunder för denna nationalisering är…
1. Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018,
som återskapar en jurisdiktion utanför Romersk Rätt—där Romersk rätt är
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grunden för nutida västerländska domstolar men endast ger begränsade
privilegier, inte rättigheter, då den avser ursprungligen romerska personer
skapade av den romerska militärdiktaturen—,
2. I samspel med Indigenous World Order Bank of Godland Act, 11.06.(1)2017,
Monarkens av Monarkin Staten Sverige - Leif Erlingssons - Laggrunder är
därutöver…
3. medborgarrättigheterna stadgade i regeringsformen för staten Konungariket
Sverige innan den staten likviderades genom bolagiseringen 1974,
4. i samspel med konstitutionen av Monarkin Staten Sverige.

Hitlers Platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från (1)2017-09-08 tas bort ur
BBiC modellen och motsvarande metoder, det datum då Proklamationen av
Monarkin Staten Sverige registrerades i Nacka tingsrätt och Monarken samtidigt
presenterades i rättssal inför c:a 100 professionella deltagare.
BBiC modellen ingår i det platonistiska systemet, även känt som Platos Grotta. BBiC
modellen ska därför omviktas för att ta hänsyn till kompetenser utanför det
platonistiska förtryckarsystemet, samt ej problematisera familjen för exakt sånt som
den Platonistiska kulten själv skapar.
Används annan modell eller metod ska samma typ av förändringar göras i denna/dessa.
Om BBiC modellen ej kan ändras utan namnbyte ska samtliga resultat utifrån BBiC
sedan 8 september räknas om utifrån den metod som i sådant fall får ersätta BBiC.
Nuvarande viktning får ej användas.
Samtliga socialnämnder ska omedelbart delges detta beslut.
I BBiC-modellen förekommer det t.ex. faktorer som om familjen är utsatt för förföljelse
— den systemkritiske är ju oftast subtilt förföljd genom att ej ges arbete, etc. Vilken
förföljelse även påverkar ekonomi, som också den problematiseras — svag anknytning
till arbetsmarknaden, osv. Dvs den Platonistiska kulten problematiserar
konsekvenserna av sin egen förföljelse, och vänder även dessa mot den förföljde.
Detta är endast ett exempel, listan är lång då vemsomhelst som förstår på vilket sätt
samhället i dag verkar enligt Hitlers ideal kan se det genom att själv punkt för punkt gå
igenom BBiC modellen. Det är viktigt att detta förstås, så därför är det egen förståelse
som måste skapas på Socialstyrelsen.
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Bakgrund och instruktion för hur Socialstyrelsen ska kunna skapa egen förståelse för
vad som måste göras:
Det platonistiska systemet är byggt på att inordna människor helst under + positionen i
nedan relationskarta, men oavsett i högerspalten. Befinner man sig i högerspaltens position är det enligt det platonistiska systemet något fel på en. Det kan hjälpa
förståelsen att veta att i filosofin betyder konceptet Positiv bokstavligen Formell, vilket
ej överraskar då man vet att den Positiva positionen formellt är Politisk teologi, eller
alltså politisk religion. Enligt platonistisk politisk teologi eller alltså religion så är du på
något sätt otillräknelig, oansvarig, möjligen galen eller kriminell, om du befinner dig i
högerspaltens - position, medan enligt samma teologi det inte ens finns någon
vänsterspalt!
Ja, det är sant, i denna politiska teologi finns inte vänsterspalten. Den är förpassad till
en annan icke-existerande dimension eller så, den förnekas stenhårt och dogmatiskt
genom att tigas ihjäl, ignoreras och genom att alltid behandla den som uttryck för
någon form av förvillelse tillhörande högerspaltens - position i relationskartan. Som
framgår längre ned innebär denna systemiska brist i BBiC modellen en oerhörd
potentiell fara för barnet genom att den innebär en oerhörd potentiell felvärdering av
de värdefullaste och viktigaste kompetenserna för att en familj alls ska kunna överleva
den tid som världen i den verkliga verkligheten utanför det Formella Platonistiska
systemet redan har gått in i. Tänk som historisk jämförelse de städer som helt
utplånats för att ingen lyssnat på varningar.
Platonismen gör att människor inte av sig själva kan tänka om rätt och fel, utan att de
blir beroende av Statiskt regel-följande. Utan Platonism finns ingen anledning till
myriader regler och förordningar, då människor tack vare förståelse skapar
samförståelse. Konflikter försvinner osv. "Lagboken" kan kastas, då den ej tjänar något
behov när förståelse istället används för att lösa missförstånd eller om någon beter sig
illa på riktigt.
Tyvärr fungerar i dag istället samhället enligt tanken att då vi kan tillverka och
konsumera i stort sett vad vi vill, så skulle vi därför vara fria. Detta är Hitlers arv, det
är hans typ av Platonism. För Platonism är Auktoritetsdyrkan, att en auktoritet
bestämmer rätt och fel för att medborgaren avsiktligt är fördummad att inte själv klara
det.
Vemsomhelst som förstår på vilket sätt samhället i dag verkar enligt Hitlers ideal kan
själv se det i BBiC modellen.
— Tänk inte minst på de punkter som har med materiella förhållanden att göra, och
jämför med konsumismen; tanken att då vi kan tillverka och konsumera i stort sett vad
vi vill så skulle vi därför vara fria.
— Samt tänk på att att inget i nedan relationskartas vänsterspalt ger minsta lilla
bonuspoäng i BBiC modellen. Detta ensamt positionerar BBiC modellen stenhårt i "Dold
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Makt är Rätt" eller den så kallade Västerländska traditionen, ursprungligen skapad av
den romerska militärdiktaturen för att begränsa människors förmåga att förstå, så de
därför kunde göras till medvetande-slavar. Fängelset installerades inne i människornas
medvetande!
Efter relationskartan följer en kort översikt över hur lögnen som förslavat oss alla lager
för lager genom historien byggdes upp. Detta allt sedan den romerska
militärdiktaturens propagandist Plato först så att säga "installerade oss i Platos Grotta".
Och att Plato alls gjorde bilden "Platos Grotta" var antagligen som en del av
säljmaterialet, då han skulle sälja sitt koncept till den romerska militärdiktaturen.

diark_leif@lege.net
diarch_leif@lege.net

Konungariket Sverige
Monarkin Staten Sverige
Monarchy State Sweden

http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/en/

5 av 7

Lögnen är uppbyggd av flera lager, här citerat i originalspråk då materialet ännu ej
finns översatt:
"Here are some of the main phases that show how the Mystical Reason has evolved that
I investigate in this book.
1. Plato proposed, in his book the Republic, to hide concrete Dynamic understanding by
the Mystical Reason that only accepts Static relations, in order to hide Dictatorship so
the people will believe that Freedom is achieved by to accept how it is and obey.
2. The Stoic movement, promoted by the military dictatorship of the Roman empire,
hides Plato's messages by the ideal of the mythological soldier.
3. The Roman military dictatorship created and launched the Church to hide both
Plato's and the Stoics messages in the fundamental messages of the Church that is
based on to establish that Authority must rule instead of Understanding.
4. The Church hides concrete Dynamic relations by to codify what is Science according
to the Church; and this false Science is still the Science of the West.
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5. Hobbes and Rousseau hide the messages of the Church in what later is called
Secularism. See earlier chapter 5. The Trick Of Secularism.
6. Today are the messages of Hobbes and Rousseau is hidden in the propaganda, called
Science and Democracy, so the people are fooled to believe that they live in a society
based on a real or concrete Reason; that in fact is the Mystical Reason constructed by
Plato to force the people to accept how it is and to obey.
To know that the current Western culture hide concrete understanding of Dynamic
relations in several layers is an essential knowledge as it otherwise is hopeless to
navigate in the established lies.
Furthermore, knowledge about the layers of lies offers the grand opening to the
elegant shortcut; to directly address Plato's ideal of the Mystical Reason and just skip
the lies that is made to cover this initial lie.
Or like this. As each layer is made with the same objective: to eliminate concrete
Dynamic understanding it is in practice possible to regard all the layers as one.
At the same time it is necessary to observe that each layer has established a certain
way or culture to hide concrete Dynamic relations."
(pp. 195-196, This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.)
Det är på grund av att vi i dag och i Sverige lever under Hitlers verkliga filosofiska ideal
som populism åter är på frammarsch. För varifrån kommer alls människors förberedelse
att älska "den starke"? Jo, naturligtvis från skolan och från det vanliga samhället,
varifrån skulle det annars komma?? För även om man säger att Hitler var ond så lär
man samtidigt ut Hitlers verkliga filosofiska ideal!!! När många förstår att kärnan av
undervisningen i skolorna och universiteten i dag är densamma som Hitlers ideal
kommer det att bli möjligt att upplösa den akademiska tradition som är ansvarig för
indoktrinering till total dumhet.
Läs mer om den totala terrorn och mobbingen, som avsiktligt
programmerar/indoktrinerar och därmed begränsar människor att felaktigt tro att
verklig förståelse "bara är en åsikt", då verklig förståelse istället är KONKRETA
DYNAMISKA FAKTA (i vänsterspalten av ovan relationskarta), på
http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html (del 1) och nya delar via
http://hyperdialog.blogspot.com/ .
Vi är alla offer för detta totala förtryck, då det pågått i generationer. BBiC modellen
är här i sin nuvarande funktion endast en integrerad del av det totala
medvetandeförtrycket för total förslavning.
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Kompetenser att hantera diskrepanser mellan olika verklighetsförståelser är en absolut
nödvändig kompetens för att alls kunna överleva de närmaste årtiondena med de
oerhörda förändringar världen nu genomgår. Sådana kompetenser ger närmast
straffpoäng i BBiC modellen. BBiC modellen som den nu ser ut är därför ytterst farlig.
Avsevärd positiv viktning för kompetenser utanför Platos Grotta ska läggas till samt
tidigare negativa viktningar för dessa kompetenser tas bort. Ni ska sätta er in i Ola
Alexander Frisks material för att se vad som berörs, för detta måste göras utifrån egen
förståelse. Förståelse är rätt, lydnad är ett filosofiskt slaveribedrägeri, och orsaken till
att världen i dag ser ut som den gör...

Några lugnande ord angående fara att ställas inför IWOCG.
På grund av att vi i 999 år lidit under det romerska folkmords- och krigssystemet är
nästan alla samtidigt både förövare och offer. Observera därför enligt Statute of the
Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG) att det ges ett fönster på sju år för
en sannings- och försoningsprocess där de brott som i denna process är fullt ut erkända
osv, se IWOCG statuterna, ej senare kan bli föremål för en IWOCG process. Det är här
väldigt viktigt att förstå att då vi lämnar det hämndbaserade systemet så får det inte
finnas ett spår av hämndmotiv i denna kärleksprocess.

Bilagor:
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), (1)2018-02-06.
Indigenous World Order Bank of Godland Act, (1)2017-06-11.
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, (1)2017-09-08.
(Finns från http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ eller från
https://web.archive.org/web/20180418204425/http://monarkin-statensverige.lege.net/ .)

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland
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