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I.

Ha mennifkor wilja wara lycklige; men få kunna
-^ fåga, hwaruti den timmeliga Tyekfaligheten egenteligen beftår. Den finnes ej i rikedomar, ej i
magt och anfeende, ej i maklighet, ej i kropps
ftyrka', ej i wetfc och fnille, ej endaft i dygden. At
wara lyckelig, dertil fodras något af alt detta; et
enda år otilråckeligt.
■*-

$"

*

Ehuru mycket man klagar ofwer det onda i
werlden, torde likwäl wara fwårt at bewifa, det något fkapadt ting finnes, fom i fig är onde eller fkadeligt: Swåra tilfälligheter böra tilfkrifwas wisfa werkningar, dem wi dels kunnat, dels icke kunnat förekomma, och desfe åro åfwen nyttige uti Naturens
flora hushållning, fallån enlkildta perfoner kanna
deraf fkador och ölägenheter.
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$" 3Mennifkornas förokade kunfkaper om Naturens aliter och desfas nytta hafwa förakt deras begår; hwilka åter gifwet anledning ti! många både
dygder och laller.

S-4Det är ej fannolikt, at mennifkorna (kola någonfln återvvånda til de förfta tiders enfaldiga lefnadsfått; men om få hånde, lkulle de förfalla i det
gröfila barbarie och liörfta elände.
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At locala omilåndigheter gifwet billig anledning
til flera économifka författningar, och at desfb efter
hand werkat på innewånarenas feder, år ofrridsgt;
men man torde mifstaga lig, om man tror, at Climaten åfwen hafwa en betydande inflytelfe på mennifkornas moralilka gerningar.
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§. 6.

Man har ofta frågat: hwilket Regeringsfätt wore
det bMa? Hwarpå någre fwarat: at det år båft,
fora år antagit i det famhålie, hwars Ledamot man
Hr. Ehuru obeftåmdt detta fwat är, fy nes det dock
utmärka, at hwart och et Regeringsfätt har fina
förmåner och fina ölägenheter, famt at don medborgerliga lyckfaligheten mera winnes genom Regeringsfåttets tilbörliga handhafwande, ån genom fjelfwa förefkriften.
§- 7Olika ämbeten och hedersftållen uti Sarahållet
åro en mennifklig inrättning, nödwändig til timmelig lyckTålighets erhållande, och helgad af Religionen; den uphåfwer ej wåfendteliga jåmnlikheten
mennifkor imellan, fom år grundad i Naturen.
§- 8-

I fordna dagar woro de högfte ämbetsmän i
allmänhet åfwen de ftörfle posfesfionater; i wår tid
år
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är rikedom fållan höghefcens lott; hwarigenom fker,,
at den naturliga jåmnlikheten i det Borgerliga Samhället nu är flörre, än den fynes wara.
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Store Mån åro
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ej någre Naturens widunder;;

de födas, kanfke alla tider, faflån ej i allmänhet;
men omfländigheterne åro ej altid lika gynnande
för mennifkor at utweckla fin werkfamhet Nöden
och pasfionerne föröka flyrkan både i fjål och
kropp, famt bemanna til utförande af fådane faker^
fom fynas wara öfvermennifklige.
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Weftphalifka Freden war för Swerige mera ärorik, ån förmånlig; Rikets widd blef förökt, men
icke få des wålmagt.
§.

11,

Faflån Finfke Konungar nämnas i de gamle
Nordifke Sagorne, torde likwäl falla fwårt at bewifa.
det
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det wårfc Land haft någre egne Regenter i de; äldfle ftder, och förr ån Finland, blef med. Swerige
förenadt.
§.

is.

Om Finland, fora af Naturen äger många och
flora fördelar, blifwer tilbörligen upodladt, hwilket
uti Fridens lugn utan mycket dryga omkoflningar
tyckes kunna fke, få winner Swea Rike mera wålmagt, ån mången torde fig nu förefalla-

$" 13Så fannolikt det år, at de tre Furflar Rurec,
Sinaus och Truwor, fom vid medlet af g
feculo inkallades af de Novogrodfke Stånderne från
Waregien, och fom grundlade det Holmgårdfka Konungariket, kommit från Swerige; få fwårt år bewifa, at de med det då warande Swånfka Konungahufet warit beflågtade.
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fr 14.
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åre mycket lyckeligare, än wåre Förfäder;

och man wågar utan fkålig förebråelfe af fmickran
påflå, at Swånfka Nationen är i flera hånfeenden
lyckligare, ån de flå.fte andre i Europa.

