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Så kallade myndighetspersoner har nu fullt enskilt ansvar ... Diarkerna är 'stigfinnarna', som
visar vägen. Vår roll är att leda oss alla ur fällan.

https://vk.com/wall409430845_515

Så kallade myndighetspersoner har i dag fullt enskilt ansvar

Så kallade myndighetspersoner agerar numera enbart i egenskap av enskild kvinna eller man
eftersom Diarchs of Godland har upphävt alla tidigare licenser såsom varande moderna
kaparbrev, liksom alla andra typer av kaparbrev. Dessa blev upphävda i och med att Diarchs of
Godland June 11, 12017 upphävde UNAM SANCTUM från 1302, m.m.. "the United Nations,
Vatican City parent CoNporation, is FORCLOSED. Vatican City is REPOSSESSED. The office
of "Pontiff" is RETIRED. The Vatican is officially and lawfully DIVESTED OF POWER."
(Indigenous World Order Bank of Godland Constituting ACT 11.06. (1)2017.)

Diarchs of Godland kunde göra detta eftersom en gammal påve bara hittade på att han ägde
alla själar och att han och hans efterföljare kunde dela ut auktoritet till kungar osv, något som
genom en serie historiska händelser lett fram till dagens alla affärsföretag som låtsas vara
stater och regeringar för alla världens folk, inklusive Kungariket Sverige med Regering och
Riksdag för detta affärsföretag som låtsas vara en stat. Diarchs of Godland har bestridit den
gamla påvens rätt, och utmanat envar att visa hur det skulle kunna finnas en sådan rätt. Ännu
har ingen antagit utmaningen. Se vidare stiftande dokument för diarkin på http://monarkin-stat
en-sverige.lege.net/
eller
https://web.archive.org/web/20170921071751/http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
. Som jämförelse, de gamla vikingakungarna fick sin auktoritet av folket, om de förtjänade den
och var folkets tjänare. Det bedrägeri som i dag kallas parlamentär demokrati är formellt
filosofiskt avslöjat som det maktens illusionisttrick det är, varför parlamentära demokratiers
konstitutioner faktiskt säger att staterna ska vara förtryckarregimer byggda på bedrägeri. Folket
har ALLTID rätt att förkasta förtryckarregimer.

Diarchs of Godland har samtidigt såsom ett bevisat bedrägeri upphävt så kallad positiv rätt, det
påfund enligt vilket lagstiftare skulle ha rätt att göra någon skyldig att göra något som denne ej
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önskar vara del av, även kallat Romersk rätt då det var den romerska eliten som hittade på
detta med ett formaliserat system för att hantera deras inbördes affärsrelationer vilket senare
använts av härskare för att besluta över undersåtar. Godlanders är ej undersåtar utan fria män
och kvinnor, och står därför ej under sådan träldomstjänst. Upphävd positiv rätt innebär att
domar 'givna' från domstolar som idkar sådan formaliserad rätt EJ är mottagna och EJ är
accepterade. En ej mottagen 'gåva' är EJ GIVEN. Dom är EJ GIVEN. Rätt måste bevisas,
innan den kan accepteras och mottas. Har så ännu ej skett kan en enskild kvinna eller man
som enligt urfolksrätt har sak mot en annan enskild kvinna eller man ta upp den skada som
hävdas i Urfolks Ting, som utan att tillämpa så kallad positiv rätt eller Romersk rätt ser till vad
en, eller flera, om de verkar i flock, enskild/-a gör mot en annan enskild.

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."

För älskad och välordnad övergång till återupprättandet av alla Urfolks rättigheter beslutar
Urfolks ledare diarkerna Ditta & Leif of Godland om metoden för att utan totalt systemhaveri
komma ur fällan, samt ger instruktioner till för detta ändamål utsedda Överbefälhavare för de
redan formellt avvecklade systemen benämnda myndigheter med mera. Diarkerna är
'stigfinnarna', som visar vägen. Vår roll är att leda oss alla ur fällan. Inte att för evigt vara
härskare, då ingen har rätt att härska över någon som ej önskar vara härskad över. För att det
inte ska bli kaos behövs en metod. Vi har den.

Leif af Östersjöväldet /Leif of Godland, i diarki med Ditta af Östersjöväldet /Ditta of Godland.
Nya Solårets Fjärde Dag 12017 (25.12.17).
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