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22.6.21. KSULT-VUT-WIHLOCG-12021-144
Från folkastatens Konungariket Sverige Urfolks Lands Tinget, i
World Indigenous Human LoveOrder Court of Godland
Leifs av Gudalandet urfolks regering av folkstaten Konungariket Sverige,
mss.lege.net
Sanningsredogörelsen är dokumenterad med videos och stadge dokument, som finns på LoveOrder.INFO, MSS.lege.net och 5 Youtube kanaler – Indigenous Court
IWOCG, Baltic Sea Indigenous, RadioactiveBSR, FreeLatvia, Safe Humanity of Godland, samt stulna ULC ersättares ULCT kanal av EmOven
universallawcommunitytrust.com, och finanssystemet avslöjande kanal StopPirates och stopthepirates.blogspot.com.

För återtag från främmande Jesuit-WHO tirani makts dödsläger verksamhet privatiserade
folkstatens Konungariket Sverige bolag
Till RIKSDAGEN, Talman Andreas Norlén, talmannen@riksdagen.se
Till FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN FÖR SR, SVT OCH UR , ledare Lena Hammargren,
info@forvaltningsstiftelsen.se

Till Folkhälsomyndigheten, ledare Johan Carlson info@folkhalsomyndigheten.se
Till Högsta Domstolen, ledare Anders Eka, hogsta.domstolen@dom.se

Ärade medborgare, gisslan i övertagna folkstaten Konungariket Sverige
1. Militär rekrytering av Leif den I urfolks regering, och urfolks världs
Gudalandets högste befäls order för att återta Mänsklighetens resurser med
vilka mänskligheten avrättas, fallet folkstaten Konungariket Sverige.
2. Beslut-Sanningsredogörelse om ockupation av Sverige av främmande makt,
statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av
Gudalandet , akka Leif Erlingsson. Separationslag av akut nödvändighet av
separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från
ekologiska människor .

Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige urklagare Od Rune Jacobsen, för
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verkställighet, urklagare@gmail.com .
För information till bolags ledare indragna i krigsbrott mot medborgarna, och beordrade att
tillbakadra från tjänst till utländsk makt och skapa avtal för folkstaten Konungariket Sverige
medborgares och urfolks bästa:

Till Carl XVI Gustaf Bernadotte, Sveriges av Romerska Jesuit orden ägde låtsas kung,
press@royalcourt.se
Till Stefan Ingves, den av BIS.org ockuperade riksbankens låtsas chef,
registratorn@riksbank.se,
Till Stefan Löfven, den av BIS.org ockuperade regeringens låtsas chef,
Till Magnus Strid, POLISMYNDIGHETEN Haninge, privat väpnad utländsk bolag med DU-N-S® number: 77-544-6060
Till Michael Bydén, överbefäl av privat dödsläger affärsbolag åt främmande makts vinster,
med D-U-N-S® number: 42-792-9336
exp-hkv@mil.se
Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör, Haninge
Till Christina Lundahl, ockuperade Sotholms härads ekonomidirektör, Haninge,
Till Bo Jensen, ockuperade Sotholms härads avrättnings säkerhets chef, Haninge,
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef,
Till Åklagarmyndigheten, Riksåklagare Petra Lundh, affärsbolagets chef
Till Polismyndighetens högste administrative chef, Anders Thornberg,
Till ockuperade Strängnäs Kommun Familjehemsenheten, Henrik Ekerot, Enhetschef
Till ockuperade Haninge Kommun Familjehemsenheten, Åsa Lundell, Enhetschef
Till Tommy Malm, ockuperade Västerrekarne härads förvaltningsdirektör, Eskilstuna,
Till ockuperade SVERIGES DOMSTOLAR Eskilstuna Tingsrätt
myndighetschef Nils Cederstierna m fl i målet T 553-20
Till Siw Lidestål, bolagets HANINGE KOMMUN socialtjänstens förvaltningschef,
Till Lars Ekström, bolagets STRÄNGNÄS KOMMUN kommundirektör,
Till Per Malmquist, bolagets STRÄNGNÄS KOMMUN ekonomidirektör ,
per.malmquist@strangnas.se, lars.ekstrom@strangnas.se
Till Christer Sjökvist, bolagets POLISMYNDIGHETEN i Strängnäs chef ,
Till Peter Sigurd, POLISMYNDIGHETEN Strängnäs kommunpolis - tillbakadra fr
krigsbrott, in i värnplikt åt statens medborgare, eller omyndigförklarad.

Till alla Haninges, fr Roman Curria DNB.com bolag av Ditta och Leif av Gudalandet
avskedade Haninges, hela Sveriges och hela världens låtsas-politiker, som
vekställer dödslägret, men ska genast söka arbete i de återupprättade
nationalstaterna inom urfolks Gudalandet, ansökan via info@loveorder.info ,
Till Svenskarnas massmordsadministratörerna inom administration av DNB.com busines bolagen

registrator@skolverket.se,registrator@ssm.se,m.registrator@regeringskansliet.se,na
ringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,justitiedepartementet.registra
tor@regeringskansliet.se,utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
e,forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,finansdepartementet.regi
strator@regeringskansliet.se,forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet
.se,arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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Tro, jag vill ha tro. Leif och Ditta av Gudalandet har säkerställt varje
människas andel av Mänsklighetens resurshushållning, för säker
framtid åt Gen-Ekologiska Människor och Gen Modiefierade Post
Människor, via återtag av stöldgods från Vatikan, IMF, WB, CCP m fl,
avskedande av falsk autoritet.
Trust, who has my/our trust. Leif and Ditta av Gudalandet have secured
each human's share of Mankind's resources, managing them for secure future
of Gene Ecological Humans and Gene Modified Post Humans, through return
of by Vatican IMF WB CCP etc stolen goods, firing false authority.

1. Militär rekrytering av Leif den I urfolks regering, och
urfolks världs Gudalandets högste befäls order för att återta
Mänsklighetens resurser med vilka mänskligheten avrättas,
fallet Folkstaten Konungariket Sverige. Arrestering av
rikets förrädare - talmannen och partiernas parti piskare.
Mitt under förgiftnings attacken med genmodifierande och för Bill Gates
fjärrstyrning och Mind Kontroll skapande gift injektioner, maskerade under felaktig
namn COVID 19 vacciner, då, raskt och utan informerat medgivande, mer än 4,3
miljoner Sveriges medborgare har förgiftats, d v s mer än hälften av befolkningen,
och kan nu vara smittsamma med steriliserande Spike Proteiner.
Arresterinsgorder av talmannen i den av främmande makt övertagna Riksdagen.
Talmannen kommer inte att utlysa nya fusk val, så som val (1)2018 bevisligen var
vilket Polisanmäldes, men mörkladdes. Talmannen kommer inte att meddela
rådande regerings avgång, då talmannen bevisligen är av främmande makt
fjärrstyrd person, som utreds att vara ansvarig för förgiftning av 4,3 miljoner
människor med injektioner, samt av de flesta med 3G 4G 5G cellskador, som allt
kan leda till att Sverige medborgare kanske inte får några barn redan efter 2022.
Sveriges urfolks laglige regent Leif den I utlyste sin regering (1)2017, och påminde
om det till talmannen efter fuskvalet (1)2018, då krav på att det systemiska
dödslägret som etablerats genom övertag av Sveriges ststsstruktur, ska upplösas
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lugnt och fredligt. Samma krav gäller nu. De som etablerade dödslägret genom
Sveriges administretions infrastruktur är nu skyldiga att upplösa den, eller
omyndigförklaring gäller.
Alla medborgare ska snarast återfå sina aktier i Sveriges mark, stats och korporativ
infrastruktur. Alla Sveriges medborgare blir väl bärgade och hälsan kan repareras.
Folkhemmet kommer inte att förfalla. Vi bygger upp den starkare än aldrig förr.
Sveriges digitaliserade system har orsakat fara till allt liv och Mänsklighetens
abrupta slut, då biovapen har utlysts vara medicin och injicerats till halva
befolkningen, som kan häda är smittsamma.
Talmannen bär yttersta ansvaret för dessa dolda krigsbrott. Talmanne är nu ersatt av
folkstatens Konungariket Sverige urfolks monark Leif den I av Gudalandet.
Arresteringsorder av partipiskarna i partierna.
Arresteringsorder av alla myndighetschefen och departamentschefer.
Utredning pågår om varför har ingen av Er funnit och förmedlat till Folket svaret på
en uppenbar fråga, och stoppat det militära bedräggeriet, som började med att ta
reda på ifall SARS-COV-2 virus har isolerats och kan orsaka skada som har rätt att
utlysas som pandemi.
University of Western Australia's Response to FOIA Request: No Record Exists of
Isolation or Purification of SARS-COV-2 - Truth Comes to Light
Igår mitt i Solståndet, riktade 181 anställda i Sveriges RIKSDAG, en
misstroendeförklaring till sin ledare - Stefan Löfven. Desvärre är inte denna
RIKSDAG Sveriges medborgares laglige representant, och ingen medborgare har
något avtal med dem då de har inte gett gällande ed till Folket, och erhåller
ersättning genom utländska finansiella system. Tyvärr har RIKSDAGEN blivit ett
dödsläger drivande bolag åt Bill Gates och Co, ett av på Duns and Bradstreet
DNB.com registrerade affärsbolag med DUNS nr, där 350 anställda av främmande
makt SEC.gov SWEDEN KINGDOM OF drivs genom offshore bolag som Black
Rock, och Riksdags ledamöterna har förvandlats till digitaliserade maskerade VISA
löneslavar, som har förvaltat Sverige till att bli ett döds läger åt inget anande naiva
medborgare, som avrättas nu eller förvaltar resurser som stulits från dem, medan
dessa resurser verkställer Bill Gates och Shwabs diaboliska mål.
Detta misstroendeförklarings momentum användes nu av Gudalandets Diarker
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Ditta och Leif av Gudlanadet, för att instifta lagligt etablerad regering, som
verkställer folkstatens Konungariket Sverige medborgares makt i riket, och stoppar
pågående folk avrättning genom gift injektioner och parasit masker, och
konkursande av Sveriges rikes bolag genom Lockdowns och restriktioner.
Riksdagen riktar en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) Riksdagen
https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/jun/21/riksdagen-riktar-enmisstroendeforklaring-mot-statsminister-stefan-lofven-s/
Sveriges befolkning, så som hela Mänskligheten, befinner sig i dold avrättnings
process med genmodifierande bio-digatiserings convergens gifter. Det är en
diabolisk attack som har redan förgiftat halva befolkningen genom felaktigt kallade
Covid vacciner, som är långsamt verkande biovapen. Det finns inte ett mynt i
Stefan Löfvens rikets budget för att avslöja massmordet och stoppa massmördarna.
Det ändra vi på här och nu. Byte av det monetära systemet är avgörande instrument
för att eliminera finansiering av pågående massmord av Mänskligheten. Världens
monetära och finansiella system härmed utlyses att vara genomförd genom världens
centralbank – World Indigenous Human Love Order Bank of Godland, som övertar
hela det befintliga suicidala banksystemet, för rekonstruction. Som världens urfolks
ordningens imperator, i diarki med Leif den I av Gudalandet, är jag Ditta av
Gudalandet även världens högsta befäl. Därmed utlyser jag militär rekrytering till
försvar av Mänskligheten från Massmördarna inom befintliga stats och
internationella strukturer, som har nu etablerat förljugen avrättnings process, som
är ett krigs brott, likt den som genomfördes 1918, då dem vaccinerade
förgiftades/dödades under cover up av Spanska sjukan.
Här är första 15 brådskande order för att hindra att redan (1)2022 föds inga fler barn:
1. Det är varje människas plikt nu att se till att Ni ej arbetar för att verkställa
Bill Gates VHO WEF diaboliska planer, och att Ni ej bidrar till att sterilisera
de sista Gen Ekologiska Människorna. Det är varje människas plikt att
granska sin verklighet och omorganisera den, och om inga andra medel
finnes även självarrestera sig själv ifall Ni bidrar till avrättning av
Mänskligheten.
2. Alla media, regerings och matförsörjning system öppnas och säkerställs för
ledning av lokal urfolks regering, i Sverige bekräftad av Leif den I,
MSS.lege.net, LoveOrder.INFO.
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3. Alla covid injektioner är förbjudna, de som genomför dessa här dan efter
utlyses vara skyldiga till mordförsök. Alla COVID tester som är en del av
pLandemin, är förbjudna då dem är vapeniserade. Att maskera ansikte är
generallt förbjudet, då det skyddar inte från aktuella patogener, och skapar
psykiska, sociala, förgiftnings, syrebrist och förnedrings skador. Alla
prislistor for COVID 19 pLandemi affärs verksamhet är utlysta att vara
krigsbrott. Ivermectin, Hydriqichloroquin m fl säljs receptfritt. Medicinsk
merihuana säljs med recept.
4. All sjukvård kontrolleras av lokala urfolks föreningar och inga utländska
oklara obeprövade experimentella preparat är tillåtna till allmänheten.
5. Alla kyrko församlingar återtas från Jesuiternas Döds Kult och lokal urfolk
ska rekonstruera dessa till urfolks föreningar som botar
samhällsfunktionerna, genom att verställa Gudalandets protokoll, istället för
Bill Gates och Klaus Shwab.
6. Utlyser samling av urfolks domare för att hålla Nuremberg 2 världs rättegång
över dem som har stulit mänsklighetens resurser, beslavat Mänskligheten,
utbildat till bio-robotar, steriliserar, frgiftar, och genom bio-digitalkonvergens förvandlar till Zombies.
7. Alla barn, samt fertila men och kvinnor, är det mest värdefull som
Mänskligheten har och deras fruktsamhet och hälsa är Mänsklighetens
ögonsten. Varmed distans regel på minst 2 meter införs, samt förbud att bära
masker.
8. Dem Spike Protein förgiftade/ genmodifierade människorna är en ny
särklass post människor, som kan vara steriliserande ifall dessa bio
vapeniserade injektionerna är själv spridande. Därför Separations lag av 3
grupper - Gen-modifierade och Gen-ekologiska människor, samt en tredje
grupp av eventuellt smittade genom transmition, är att införas genast. Dessa
bio-digital convergens utsatta post människor är under Bill Gates Mind
Control fjärrstyrning med mål att eliminera Gen Ekologiska Mänskligheten
som art. Men alla stadga för alla Mänsklighetens strukturer gäller Gen
Ekologiska Människor, som är strukturernas lagliga förvaltare, och alla dem
fientliga ska avlägsna sig ur strukturerna.
Halva befolkningen är redan Gen Modifierings sjuka och behöver vård som
har inte ens skapats än. Deras antal växer för varje dag p g a kriminell militär
injektions kapmanj. Alla Gen modifierade är potencial för Bill Gates
fjärrstyrdas armé, varmed dem kan inte ha anvarsfulla ämbeten och yrken,
eller ska assisteras ständigt av Gen Ekologiska människor.
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4 315 017

52,7 %

2 416 335

29,5 %

9. Alla Morgellons och chip implantat för mind control är förbjudna och
tjänster för att avlägsna dessa prioriteras militärt och civilt för hela
befolkningen.
10. Alla civila 5G 6G m fl tekniker är förbjudna och 4G 3G måste brukas genom
sladdar. Sverige och världen återgår till sladd telefoni och bredband.
11. Alla resurser i Sverige är nationaliserade för Sveriges invånares stock
innehavanden i folkstaten Konungariket Sverige, till dem trognas, vises och
edsvurnas urfolks förvaltning.
Återtag av världens all egendom och tillgång för urfolks kärleksordning på tre språk.
Order på Engelska den 5 augusti -19 översatt till Svenska och den Engelskspråkiga
ordern, båda bokförda av Lars Rutger av Gudalandet, samt dess översättning till
Lettiska veifierad av Ditta av Gudalandet. Denna order gäller hela världens all
egendom och tillgång för urfolks kärleksordnings avtalande för återtag av alla stater
och urfolks egendommar —
3_languages_decree_by_Leif_of_G_5.9.19_summed_20210131__ebook_resolution.pdf . (Full
teknisk upplösning, större
fil: 3_languages_decree_by_Leif_of_G_5.9.19_summed_20210131.pdf .)

12. Alla människor i Sverige har rätt att erhålla Basal Inkomst via Basal oxa check
1-2, samt professionella inkomster fr Pro oxa check 3-4, Omsorgs Pensions
check 5-6, Rehab Investering oxa check 7-8, Decentralisering, Statsförsvar,
Tilbakadragande 9-10-11, Kompensation, Mark förvaltning, Andligt rum 1213-14.
OXA checkar i monetära systemet av Birka WIR World Indigenous Runes
Sammanförande blankett av alla oxa sorter fr WIHLOBank of Godland x-oxa-wir-konvert-swtill-kommun-fullm-ordf-ii.pdf
oxa check svensk 1 månads 2 tilläggs oxa-check-svenska-1-2.pdf
oxa check svensk 3 Professionell 4 Urbildnings oxa-check-3-4-svenska.pdf
oxa check 5 Omsorg 6 Pension svensk oxa-check-5-Oms-6-Pens-svenska.pdf
oxa check 7 Rehabilitering 8 Investering svensk oxa-check-7-Reh-8-Inv-svenska.pdf
oxa check 9 Decentralisering 10 Statsförsvar 11 Tillbakadragande svenska oxa-check-9-Dec-10St-f-11-St-D-svenska.pdf

info@loveorder.info
leif@lege.net

World Indigenous Order
of Godland

LoveOrder.INFO
MSS.lege.net

8 of 31

oxa check 12 Kompensation 13 Mark förvaltning 14 Andliga rum svensk oxa-check-12-Komp-13Mark-14-Ande-svenska.pdf
Oxa check SW 2. sidan Oxa-check-SW-2.-sidan.pdf
Oxa check SW 2. sidan stat Oxa-check-SW-2.-sidan-stat.pdf

Ifall dessa checkar konverteras inte av lokal ekonomi chef i samråd av lokal social chef, är

det givet att att etablera egna affärer och betalningsmedels banker av minister emovens
småstenar som betalningsmedel, samt Gudalandets karvstockar och trä mynts runor.

13. Alla människor ska genomföra sin plikt att rädda den Gen Ekologiska
Mänskligheten, med alla befintliga medel.

14. Lokal urfolks har ledarskaps privilegier på sina förfäders marker, ifall
dem är visa, kärleksfulla och lojala Mänskligheten. Urfolks Tings beslut
står över alla andra domstolar, ifal dessa är akrediterade och bokförda i
Gudalandets bokföring.
15. Den tvåkönade familjen är helighetens altare i den Gen Ekologiska
Mänskligheten. Härdanefter är alla dolda och direkta anfall på
kärnfamiljens hälsa och undanlåtande att främja barnaskapande,
straffbara med döds straff vid Galgstenen.

Ockupation av Sverige genom främmande makt som övertagit Sveriges hela finans,
data, polis, militär, hälsovårds och media system, har redan utlysts av Gudalandets
urfolks världs regenter, direkt efter fusk valet 12018 (10.000 adderade för urfolks
tideräkning). Alla genom bedräggeri tillsatta fusk politiker avsattes redan då, och
måste söka tjänst genom lagliga avtal med Konungariket Sveriges urfolks monark Leif den I av Gudalandet. Riksbanken, på sin 350 års dag, tillsammans med hela
världens internationella finans konglamerat, erhöll Gudalandets Världs Urfolks
Tingets dom om återtag av all finansstruktur av mänskligheten och återregistrering
av nationernas finans andelar till deras rätta ägare – nationernas medborgare, som
är det värdefullaste som finns, och är stock ägare i världens människo civilisationen,
varmed varje människa har 143 Miljarders stock, som bas. Medan människor av
rådande regim hölls omedvetna och förvirrade, hanteras deras stock av Gudalandets
Diarker - Ditta och Leif av Gudalandet.

info@loveorder.info
leif@lege.net

World Indigenous Order
of Godland

LoveOrder.INFO
MSS.lege.net

9 of 31
Dock har inte Riksbankens och Regeringskansliets ämbetsmän oss veterligen
genomfört av Gudlanadets diarker utlyst rekonstruktionen av världens
finanssystem, vilket nu ska genast genomföras för att etablera Kärleks Ordningen
istället för Jesuiternas Dödskult som genomförs av Bill Gates maffia i konglamerat
med CCP. Sveriges medborgare m fl har beslavats, och genom militär anfall av
media lögner via psyop, medborgarnas statsstruktur har nu använts för att förgifta
medborgarna, genmodifiera dem och sterilisera dem. Människor är omedvetna om
World Bank planen att avsluta Covid 19 processen enbart 31. April 2025. Vatican FN
IMF BIS EK EP är alla involverade i fashistiskt imperiebygge.
David Malpass, WB president fortfarande har alla resurser för att driva deras
diaboliska agenda
https://www.worldbank.org/en/news/speech/2021/06/21/remarks-by-world-bankgroup-president-david-malpass-to-the-2021-world-cities-summit
Detta nu stoppas genom att de dolda Deep State stor imperatorer ersätts av Ditta
och Leif av Gudalandet, och vi trogna visa och pålitliga till varje levande väsen, vi
etablerar nu världsregering som ska kontrollera och försäkra att Mänsklighetens
Civilisation får leva i Kärleks Ordningen, och att de som har konspirerat mot
mänskligheten skall arresteras, även själv arresteras, för att leva i Kärleks
Ordningen, i naturen, då reconstruktion av hela domstolssystemet och
fängelsesystemet är given nu. Det är just det inkvisitions aktiga domstolssystemet
och fängelsesystemet som har lett Mäsnkligheten till denna världs arrestering fälla.
Domstolssystemet och fängelsesystemet ska främja att all sanning kommer fram
och att all erhåller kärleksfulla lösningar nu. Dessutom nyhet är att dem flesta
Vatican Jesuiternas 6000 gysslan som hölls under Silver Bullit Assasins tyrani, har
även utsatts för Mind Control och Microchip med fjärrstyrning terror, och ska
genomgå rehabilitering från detta.
Den kommunistiska kommun fördelningen slopas nu. Alla partier är förbjudna och
personlig ansvar återinförs. Administrationer av alla sorter och former erhåller
protokoll från Leif den I för att rekonstruera sina dödsläger verksamheter till kärleks
ordning. Sveriges och alla 192 lländers finanssystem återtas paralellt, utan att skapa
system skyftes kalibalik. Detta är evolution utan revolution, en mild och varsamt
kärleksfull lösning.
UCC kommerciella monopolet botas av att ULC rekonstrueras av Minister Emoven
affärs världs nätverk, med betalningsmedlet bestående av små stenar av vår Moder
Jord. Medborgarnas makt registreras i det befintliga Romerska systemet genom oxa
checkar i World Indigenous Runes WIR valuta. Det digitala IBM Vatican världs
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monopolet genast, men lugnt under 6 månaders övergång , paralellt botas av
Sharing Economy ramen som är beskriven i WIRkraft.de metodiken.
Alla erhåller nu gåvo ekonomi systemet av Kärleks Ordningen av Gudalandet, med
14 Rights of Godlanders, urfolks rättigheter, medborgar rättigheter och mänskliga
rättigheter, men alla dessa kommer med plikter att arbeta med att verkställa och
etablera dessa rättigheter.
Great Fashist Reset av Gates och Schwab är över, när Ni targit ämbeten i urfolks
regeringen och övertagit av dessa mega fashister från folket stulen stats struktur.
Läget är akut då hela mänskligheten har lurats att arbeta för Mänsklighetens avrättare. Så det
handlar om att återta hela mänsklighetens struktur genom att etablera pålitlig högsta ledning.

Spike Proteinets farlighet är verkligen existentiell, ifall dessa har
vapeniserats till självspridande. Medan vi lär oss, kan den redan
kritiska injicerade massan hinna smitta alla övriga, och därmed
sterilisera Mänskligheten, m fl. Vi alla hoppas att det finns lösningar,
men vi har inte dem. Det är rent av militär försiktighets åtgärd, att
utlysa distancering och m m, så som att dem sista fertila människorna,
och barnen ska skyddas extraordinärt fr dem Gen-modifierade-SPutsöndrande, att all handel och infrastruktur nu behöver delas in till 3
skilda grupper - de Gen-Modifierade-Smittsamma och Gen-Ekologiska,
samt en grupp av dem som varit i närkontakt med Gen-ModifieradeSmittsamma, som kan kallas Gen-Eko-Smittsamma.
Ifall vi utlyser inte sådan nödlösning, kan det bli att 2022 föds inga fler
barn!!! Det kan ju redan vara för sent, för alla Spike Protein
utsöndrande är priviligierade att smitta fritt, i närkontakts yrken som
läkare, sjukskötare och lärare m m, och alla har släppt lösa nu, men vi
ska försöka.
https://www.vaken.se/lakaren-sture-blomberg-om-vaccinerna-och-behandling-av-covid19/
Läkaren Sture Blomberg i en intervju på swebbtv.se säger att det har
visat sig att spikproteinet är den del av viruset som ger de allvarliga
komplikationerna vilket gör att vaccinet medför liknande risker som
viruset. Ett tydligt tecken på att viruset är konstgjort menar läkaren
Sture Blomberg är att spikproteinerna innehåller sekvenser som är
identiska med vissa kroppsegna proteiner. Man har granskat 55
mänskliga proteiner och 28 av dessa har sekvenser som också
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återfinns i spikproteinerna vilket är mycket oväntat och helt osannolikt
om det hade varit ett naturligt virus, menar Sture Blomberg. När det
kommer in ett virus kan som kroppen försvarar sig genom att bilda
antikroppar mot inkräktaren. Men om viruset har likheter med
kroppens egna proteiner kan autoimmuna sjukdomar uppstå som följd.
Proteiner i kroppen kan då angripas av kroppens egna antikroppar. När
antikroppar angriper proteinerna i organ kan dessa sluta fungera.
Blomberg utesluter inte att mRNA-koden för att skapa spikproteinerna
kommer från Kina vilket skulle förklara att olika tillverkare så snabbt
fått fram vaccin som alla resulterar i samma spikprotein. Ett undantag
är det kinesiska vaccinet som fungerar som vanliga vaccin med
avdödat virus.
Sture Blomberg refererar aktuell medicinsk forskning om detta på sin
blogg.
Registrering av dödsfall p.g.a. biverkningar från vaccinering förefaller
bristfällig och leder sannolikt till underrapportering anser han.
Vaccineringsstatistik från Japan visar att vaccinet till förvånansvärt hög
del ansamlas i äggstockarna hos kvinnor. Blomberg pekar också risken
för fertilitetsstörning p.g.a. angrepp på proteiner relaterade till
moderkakan hos kvinnor. Även i benmärgen anrikas vaccin vilket kan
påverkar blodproduktionen.
Det är viktigt att se info i annat video, redan i 1. minuten, att
framtidens militär anses behöva vara gen-ingenerade GeneEngenered,
och chipiserade. Genom dessa Cv-injektioner kan hända att Gates har
nu etablerad flera miljarder icke anande människor som kommer att
förvandlas till Gates fjärrstyrda mind kontrollerade armé, för att
hantera dem icke mind controllerade. Och det är Gates maffian som
har hela finanssystemet, och hela arbetsmarknaden, vilket ska nu
återtas. Nu eller aldrig.
Exoskeleton Ballistic Helmet Military Suits

https://www.youtube.com/watch?v=rXTsyM78Mbg
https://www.youtube.com/watch?v=9fQPG9DVrjg

Det redan finns helt vidrig robotiserande teknik, och med all sannolikhet har nyckel
politikerna och tjänstemen redan länge utsatts för stor del av den, och måste
räddas.

info@loveorder.info
leif@lege.net

World Indigenous Order
of Godland

LoveOrder.INFO
MSS.lege.net

12 of 31
Paralellt med Elon Musks chip implantat

Neuralink Update - June 2021

https://www.youtube.com/watch?v=wiz_xx29ycw

WHO tyrani är avslöjad, och Sveriges avtal med den även därmed är Null och Void nu
Whistleblower Dr. Wolfgang Wodarg talking about the korrupted WHO - Planet lockdown
/ english (bitchute.com)
WHO insider Dr. Astrid Stuckelberger- interviewed on Jerm Warfare (bitchute.com)
https://www.bitchute.com/video/NpUJRvPWVEHt/
G7 har nu utlyst världs skatt
G7 Tax Deal: From Global Tax to Global Government : The Corbett Report

Stjärnadvokaten Reiner Fuellmich kommer inte råda bot på detta för när han vann över
Deutchebank, lyckades han inte, och försökte inte ens, att få tillbaka centralbanken i
Tysklands folkets aktieägande.
James Corbett Reiner Fuellmich Nuremberg 2
Interview 1647 – James Corbett Presents to the Corona Investigative Committee : The
Corbett Report
Så det är vår WIHLOCG som utlyser lösningen och utropar efter gedigna ämbetsmän och
kvinnor för världens alltings processer.
Räkna med fler massakerande åtgärder planerade
Bank and airline computer outages across Australia 7NEWS - YouTube

Sherif ämbetet är återutlyst, för att återskapa Sverige enligt grundlagen, som var skapad
av Gen-Ekologiska människor.
https://cspoa.org/time-is-of-the-essence/
https://cspoa.org/can-we-really-win-this/
Time is of the essence, Catherine Austin Fitts just said on her program that we have
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really got to take back a lot of our country within the next four to six months.

Dr Tenpenny´s testimony, as she has most cases of SP transmission filed
https://tenpennyfiles.podbean.com/e/special-event-dr-sherri-tenpennys-testimony-infavor-of-hb-248-when-the-media-went-wild/
video download https://www.podbean.com/site/EpisodeDownload/PB1062C4CTG69Y

Dr Tenpennijas scientific library
https://tenpennyresearchlibrary.com/home/
The Tenpenny Files Podcast
SPECIAL EVENT: Dr Sherri Tenpenny's Testimony in favor of HB 248 - When the Media
went wild
2021-06-13
Download
Dr Tenpenny testified in favor of HB 248 which will allow all Ohioans to have a clear
choice of what they want to have injected into their body without fear of reprimands,
repeated aggressive and unnecessary testing, and/or loss of employment.
According to the CDC, COVID-19 was the only cause mentioned on the death certificate
for 6% of deaths. All other deaths had at least four additional co-morbidities listed as the
cause of death. Why is it that when there are multiple confounding factors for death,
COVID is the cause, and yet, if a death occurs after a vaccine, the death is caused by
anything other than the vaccine?
Millions have decided they do NOT want these experimental injections in their
body. The manufacturers clearly state that these shots do not prevent COVID; they may
reduce symptoms, but they do not prevent infection, prevent transmission, or reduce
mortality.
Further concerns for the future include a pipeline of >160 more COVID
SHOTS [https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccinetracker.html] and there are hundreds more for non-covid infections in the pipeline. This
bill is not only about COVID, but about compulsory medical interventions that may be
required in the years to come. If this starts now, where does it end?
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Påminnelse om pålitlig urfolks regering av Leif den I av Gudalandet, etablerad sedan
(1)2017, och stoppar avrättnings attacken från World Bank, Gates, Shwab,Pope Francis,
The Crown, Washington DC, Basel BIS…
Utlysning av alla rikets ämbeten och tjänster som återtas från dold Gates WHO tirani
ockupations struktur, som skall varsamt avmonteras, och pålitliga av Leif den I
godkända protokoll och metoder skall nu ersätta folket massmördande avtal och
protokoll i hela Sverige.
Varje departement leds av ett riksråd, vanligen informellt kallad minister, som är chef för sitt
departement, som verkställer folkstatens Konungariket Sverige urfolks monarkens Leif den I
regeringens urkunder, för monarkins Konungariket Sverige alla medborgares alla rättigheters
och plikters verkställande.
Utlysning av urfolks världsordningen av Gudalandet ledarskap av Kärleks Ordning, istället för
Döds Kulten, och Mänsklighetens Liv försäkring trogna ämbetsmän och kvinnor.





Högsta ledare av världs imperium av urfolks Gudlandet, som ersättter Pope Francis, Bill
Gates, WB David Malpass m fl är nu synliga kärleksfulla kapabla och kunniga, varje
människa och Mänskligheten lojala Gudlandets Diarker – Ditta och Leif av Gudlandet,
som anordnar världsystemets skyfte från Dödsklut till KärleksOrdning.



Sveriges Statsminister, EU-minister: Sveriges urfolks monark Leif den I

Utrikesdepartementet
Leif av Gudalandet



Försvarsdepartementet
Leif av Gudalandet



Socialdepartementet
Hanna av Gudalandet



Finansdepartementet
Ditta av Gudalandet


Justitiedepartamentet
Ditta av Gudalandet
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Utbildningsdepartementet
Ditta av Gudalandet



Miljödepartementet
Chris av Gudlandet



Näringsdepartementet
Chris av Gudalanet



Kulturdepartementet
Torbjörn av Gudalandet



Arbetsmarknadsdepartementet
Od Rune av Gudalandet



Infrastrukturdepartementet

Jan av Gudalandet
Verifiering och rerkytering, skriva om avtal för tjänst i folkstaten
Komnungariket Sverige
Verifiering aoch valideringskrav åt affärsbolaget Sveriges regering och
Statsrådsberedningen, krav på ed till Folkstaten Konungariket Sverige medborgare och
ansvarsfull tjänst till Folket.

Alla ska månatligen fylla sina oxa WIR checkar för arbete i återtag av folksateten
Konungariket Sverige från att vara ett döds läger. Alla avtal och ed skrivs och ges om,
bokförs hos Leif den I urfolks monark.
Vi rekryterar i fortsatt tjänst till urfolks regeringen, med personlig tjänstemanna ansvar,
alla som har arbetat och arbetar inom statlig och lokal verksamhet, och bl a följande
insatta människor, som ska nu teckna avtal med urfolks regeringen, och verkställa övergång
till urfolks oxa checkar för rikets medborgare som bas för det finansiella och monetära
systemet i folkstaten Konungariket Sverige:
o
o



Stefan Löfven, som assistant av Statsminister Leif den I akka Leif Erlingsson
Hans Dahlgren, som assistant av EU-minister Leif den I akka Leif Erlingsson
Arbetsmarknadsdepartementet
Eva Nordmark, som assistant av Arbetsmarknadsminister Leif den I akka Leif Erlingsson
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Märta Stenevi, som assistant av Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering, Leif den I akka Leif
Erlingsson
Finansdepartementet
Magdalena Andersson, som assistant av Finansminister Ditta av Gudalandet akka Ditta
Rietuma
Lena Micko, som assistant av Civilminister, Leif den I akka Leif Erlingsson
Åsa Lindhagen, som assistant av Finansmarknadsminister och biträdande finansminister
Ditta av Gudalandet akka Ditta Rietuma

Försvarsdepartementet
Peter Hultqvist, som assistant av Försvarsminister, Leif den I akka Leif Erlingsson
Infrastrukturdepartementet
Tomas Eneroth, som assistant av Infrastrukturminister
Anders Ygeman, som assistant av Energi- och digitaliseringsminister
Justitiedepartementet
Morgan Johansson, som assistant av Justitie- och migrationsminister Ditta av Gudalandet
akka Ditta Rietuma
Mikael Damberg, som assistant av Inrikesminister Leif den I akka Leif Erlingsson
Kulturdepartementet
Amanda Lind, som assistant av Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar
för idrottsfrågorna
Miljödepartementet
Per Bolund, som assistant av Miljö- och klimatminister Ditta av Gudlandet akka Ditta
Rietuma
Näringsdepartementet
Ibrahim Baylan, som assistant av Näringsminister Leif den I akka Leif Erlingsson
Jennie Nilsson, som assistant av Landsbygdsminister Leif den I akka Leif Erlingsson
Socialdepartementet
Lena Hallengren, i rehabilitering, som assistant vid arbetslust för socialministern Ditta av
Gudalandet akka Ditta Rietuma
Ardalan Shekarabi, som assistant av Socialförsäkringsminister socialministern Ditta av
Gudalandet akka Ditta Rietuma
Utbildningsdepartementet
Anna Ekström, som assistant av Utbildningsminister socialministern Ditta av Gudalandet
akka Ditta Rietuma
Matilda Ernkrans, som assistant av Minister för högre utbildning och forskning
socialministern Ditta av Gudalandet akka Ditta Rietuma
Utrikesdepartementet
Ann Linde, som assistant av Utrikesminister socialministern Ditta av Gudalandet akka
Ditta Rietuma
Anna Hallberg, som assistant av Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för
nordiska frågor Leif den I akka Leif Erlingsson
Per Olsson Fridh, som assistant av Minister för internationellt utvecklingssamarbete Leif
den I akka Leif Erlingsson.
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Direkta ämbets tillsättningar under övergång från dödsläger till samhälle
Direkta ämbets tillsättningar under övergång från dödsläger till samhälle, för
återtag av befintlig stats och korporativ infrastruktur, från främmande makt
1. Återtag av media
Klassisk Media - Torbjörn Sasserson
IT Video media – Jesper Johansson
2. Återtag av stats fastigheter
Leif den I av Gudalandet akka Leif Erlingsson
3. Återtag av Polis
Conny Andersson
4. Återtag av Säkerhetstjänsterna
Ole Dammegård
5. Återtag av Monetära och Finansssytemet, Skatteverket,
Riksgällden m fl
Ditta av Gudalandet akka Ditta Rietuma
6. Återtag av Försäkringssystemet
Maneka av Gudalandet
7. Återtag av mark
Filip av Gudalandet
8. Återtag av Militär
Ditta av Gudalandet
9. Återtag av Läkemedels bolag
Michael av Gudalandet
10. Återtag av Sjukvården
Mikael Nordfors
Hanna Åsberg
Glenn Dormer
Björn Hammarsköljd
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11. Återtag av födslorätten och familjerätten
Linda av Gudalandet
12. Avsluta slaveriets dolda former
Magnus av Gudlaandet
13. Återtag av väderingenjörs utrustning och gift sprutning
Max av Gudalandet
14. Återtag av matvaror och lager
Monica av Gudalandet
15. Återtag av allt på och inom marina vatten
Håkan Bergmark
16. Återtag av Posten
Samuel av Gudalandet
17. Återtag av alla religiösa församlingar
Bruse av Gudalandet
18. Återtag av Universitet, Folkhögskolornas, skolors, förskolors
fastigheter och u(t/r)bildnings program
Ditta av Gudalandet
19. Återtag av domstolar
Michael Zazzio av Gudalandet
20. Återtag av alla servrar
Leif av Gudalandet
21. Återtag av all industri
Henning av Gudalandet
22. Återtag av offshore paradis
Clas av Gudalandet
23. Återtag av fängelser och kriminalvården
Leif Gerhard av Gudalandet
24. Återtag av Frimureriet
Ingemar av Gudalandet
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2. Beslut-Sanningsredogörlese om ockupation av Sverige av främmande
makt, statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks
regering av Leif av Gudalandet , akka Leif Erlingsson. Separationslag
av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade
smittsamma människorna från ekologiska människor .

1. Nu är dryga 4,3 miljoner genförgiftade smittsamma ute i samhället med privilegier
framför dem oinjicerade, att - smitta barn och pacienter m m och - det är värre än
atombomb. De fylls på med rasande fart - det är fråga om veckor nu till kritiska massan är
nådd, om inte för sent redan! Maj månad börjar masspådrag av förgifting av hela friska
befolknings beståndet med Galna Kosjukan injektioner, som kriminelt genom bedrägeri
maskeras under namnet COVID 19 vacciner!
2. Och det fortfarande finns inte ett öre till försvar av dem gen-ekologiska människorna!!!!!!
Ni ska stödja Gudalandets diarkernas nationalisering av all finans system och alla resurser
nu, för att teckna om alla avtal och register ägande, patent, bonds and stocks! Vi begär att
Kungliga Slottet i Gamle Stan genast ges till Leif den I av Gudalandet förfogande, för att
etablera kvarter för Folkets Räddnings FredsKommitee för administration av strukturer av
gen-ekologiska människor, som har inga fastigheter nu för att driva sin stat.
3. Nu etablerar Gudalandets urfolks världs regenter Ditta och Leif av
Gudalandet separationslagen av dem COVID genmodifierings injicerade från de genekologiska människorna! Lagen är härmed utlyst via en enda mening - Dem COVID
genmodifierings injicerade människorna och av dem smittade ska ha skilda
verksamheter från de gen-ekologiska människorna, och båda grupperna ska skydda
och älska varandra, och lösa separationen rättsligt lugnt, via egna sedvanerätts ting,
då SVERIGES DOMSTOLAR är ockupations affärsbolag.
4. Antal gen-förgiftnings injicerade med kriminellt falskt kallade COVID19 vacciner.

2021-06-18

1.dos - 4 315 017

52,7 %

2 doser - 2 416 335

29,5 %

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaseroch-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/
5. Alla politiker är avskedade sedan fuskvalet år 18, och rekryteras av Leif den I att ta
ämbeten i av urfolks regeringen avtalade folkstaten Konungariket Sverige, istället för Bill
Gates övertagna SWEDEN KINGDOM OF affärsbolaget.Utlyst bl a
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf
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med mottagarlistan http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif
_I__1357.pdf
6. Alla aktivist ledare är medskyldiga! Ditta av Gudalander var på Frihet Sverige
konstituerande mötet 10.1.21. och yrkade behov av utlysning av urfolket och medborgarna
edsvuren pålitlig och kärleksfull regering, och visade alla urfolks tingets beslut taget 8.1.21
vid Riksdagen, men ordningen ignorerades. Inga lagar är giltiga som ej är signerade i avtal
med landets urfolks ledare.
7. Alla regeringar, som ej har dagsaktuella avtal genom ed och tjänstemanna ansvar, som
skyddar rättigheter och skyldigheter av alla landets urfolk, och brukar urfolk säkra stats
system, - är olagliga ockupations regeringar.
8. Ditta stod vid tusenmannamarschen under monumentet med Frihet Sverige ledare och
skulle utlysa att COVID 19 lagen är olaglig och ogiltigtförklarad av Goda Urfolks Tinget på
Mynttorget 8.1.21.
http://mss.lege.net/doc/Det_Goda_Urfolkstinget_Pa_Mynttorget_8_1_21/
och att tester, masker och experimentella injektioner är förbjudna av Leif den I urfolks
regent,
men FS lät oss inte utlysa laglig, verifiera, validerad och kärleks ordnings regering, istället
för Jesuit Francis romerska döds kulten.
9. FS skapar hittils meningslösa promenader, slag i luften, space crackers tids tjuveri,
medan folk förgiftas. Nu är sådana promenader smittspridar promenader, ifall Inte avstånd
och Galna Kosjukan fara utlyses genast och med all marknadsförings nöd-kraft!
Ingemar väntar på nästa fusk-val!!! sa han under 1000marshen på video. Istället för att utlysa
Leif den I som Sveriges Folk räddande monark! Och få slut på Mänsklighetens massmördar
Cv orgier!
10. COVID vaccin pass ska införas i hela världen, enbrt i avtal med Ditta och Leif av
Gudalandet, för att garantera att gen-modifierade förgiftade smittsamma människor ska
inte vistas i gen-ekologiska människors miljöer och det ska finnas säkerhet för båda
grupper. För det ska all förgiftning stoppas och Gudalandets SanningsKommissioner ska
genomföra enorma omstruktureringar för säkerhet.
11. Älskade folkmördar Frimurare och alla andra människor i makt korridorer, Ifall inte Ni
utlyser ockupation av Sverige nu, och Leif den I nöd-regering nu, blir Ni dömda som
folkmördare/eller vansinniga, var o en kan välja vilket! www.Mss.lege.net
12. Nu är det stora marshen imorgon. Det behövs kontaktas alla i Frihet Sverige m m att folk
ska inte kramas och ska hålla 2 m distans mellan hushåll, för de Cv-genmodifierade kan ha
Galna Ko sjuka liknande och steriliserande, mänskligheten likviderande smitta. Eller så blir
1.5.21. det värsta gen-förstörelse spridnings event någonsin, och sådan event vid avsaknad av
väl etablerad instruktioner är förbjudet av Diarker av Gudalandet!
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13. FS ska kommunicera ledningens beslut genast till leif@lege.net eller arresterings order
av FS ledare som ordnar marschen imorgon utlyses av Leif den I. Den arresterings ordern
ska genomföras av Er själva, så som självcensur, själv andnöd med maskerna och själv
arrestering i isolering i lägenhets-fängelserna. Ni har då förbud att skriva till någon eller att
tala till någon för samhällsrekomendationer, då Ni är dömda för gen-förgiftning av 3
miljoner människor m fl i Sverige, då Ni kunde stoppat det genom spridning av våra beslut.
14. Men Vi beordrar Alla nu att genast skriva avtal med Sveiges urfolks regent Leif den I av
Gudalandet, om att etablera kärleksordningen och ta aktiv ansvarsfull ämbete i urfolks och
medborgar regeringen trogna strukturer, som genomför genom kärleksfulla ord laglig
kontroll och rekonstruktion av den genom bedrägeri ockuperade makstrukturen, för att
befria alla gisslan som är av Bill Gates automatiserade biorobotisera slavar nu, och etablera
Konungariket Sverige medborgare trogna statssystem, som är avtalade med Sverige urfolks
ledare, som förbjuder det pågående mass gen-förgiftningen, lockdowns, m m!
15. I Frankrike läkemedels rådgivar organisation har förbjudit alla COVID vacciner och
beordrat att dessa ska genast tas från marknaden
CTIAP report https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contrela-covid.html
Catherine Frade 1.4.21. https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9clairage-sur-lesdonn%C3%A9es-publiques-europ%C3%A9ennes-amm-pour-frade
Frade https://fr.linkedin.com/in/catherinefrade/fr-fr
CATHERINE FRADE – Steliaxe, Energie Santé Qualité de Vie
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteurpharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travailfondatrice-steliaxe/
Cv CV-Catherine-FRADE-20210326-1.pdf (catherinefrade.com)
18. ar Dr Frade sertifikats My certifications Énergie Santé Qualité de Vie au coeur de la
Raison d'être (catherinefrade.com)
Info from https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demandsremoval-of-all-four-widely-used-covid-vaccines
16. DR. PALEVSKY: VACCINERAD FOLK SPRIDER COVID SPIK PROTEIN VIA
UTANDNING, SALIV, SVETT OCH HUDUTSLAG.
Se läkaren och vittnesmål http://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html
Dr Lawrence Palevsky, styrelsecertifierad läkare, författare och föreläsare, förklarar hur
COVID vaccinet installerar mRNA-genetiska instruktioner från SARS-Cov2-spikproteinet
som sedan använder DIN kropp för att reproducera sig själv vilket skapar infertilitet,
blodproppar och utkastning av spikproteinet till nära familjemedlemmar som gör dessa
mottagare till bärare av någon form av patogen via utandning, saliv, svett och hudutslag
som i sin tur upplever symtom på blodproppar, blåmärken och infertilitet trots att de INTE
har vaccinerats med Covid dödliga sprutan.
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17. Palevsky videon - text, auto översatt:
Det finns inte tillräckligt med data om mRNA vaccin för att garantera att dom är säkra för
den injekterade och för omgivningen.
Officiellt vill man få folk att tro på att detta är ett vaccin mot sars-cov-2 viral infektion. Om
ett vaccin ska vara effektivt så bör man sedan ha antikroppar mot viruset som den ska
skydda mot.
Det har ALLDRIG blivit bekräftat med dessa mRNA vaccin, när det gäller sars-cov-2 virus.
Det vad man har är den genetiska informationen som man TROR är en bit av sars-cov-2
viruset. Den biten kallas för spik proteinet. Denna teknik har aldrig använt med framgång
tidigare.
Det som man gör med mRNA vaccinet är att man injicerar in i kroppen detta spikprotein
med genetisk information och talar om för kroppen att att ta emot den och börja tillverka
mera utav spikproteinet.
Inget test har gjorts för att bekräfta att mRNA vaccinet är säkert, eller att vi slår på
produktionen i kroppen av detta spikprotein eller att produktionen av spikproteinet
någonsin stängs av. Spikproteinet i sars-cov-2 viruset i naturligt tillstånd har visat sig orsaka
hjärnhinneinflamation, neurologiska skador, hjärtattack, lungsjukdom, leversjukdom,
njursjukdom, och att interagera med det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet,
tillsammans med att påverka blodets förmåga att binda till sig syre och orsaka blodproppar.
Vi vet att den naturliga sjukdomen orsakad av sars-cov-2 viruset orsakad av effekterna av
spikproteinet gör folk sjuka med all dessa typer av system sjukdomar. Nu tar man den
informationen (mRNA) i spikproteinet och säger åt kroppen att tillverka mer av den, och
skapar därmed symptomen av covid-19 sjukdom i kroppen. Inget test har gjorts för att
bekräfta att mRNA vaccinet slår på produktionen spikproteinet i kroppen eller att
produktionen av spikproteinet någonsin stängs av. Detta spikprotein har visat sig vara
väldigt förödande för den mänskliga vävnaden. Vi vet att spikproteinet har hittats i saliv
och i anuset.
Man måste ställa sig frågan kommer spikproteinet att finnas hos molekylerna i
utandningsluften, kommer den att hittas i huden när vi svettas och luktar att spikproteinet
har kommit ut - och ISÅFALL - kommen det att påverka personer som vem (dom mRNA
vaccinerade) kommer i kontakt med.
Vad vi ser är en massiv ökning - hos dom som har fått injektionen - av blodproppar,
missfall, dödfödda, sterilitet, stroke, hjärtattack, autoimmunitet sjukdomar och död, bara
för att nämna några. Och det hos dom som har blivit injicerade. Så det borde finnas en
misstanke om att när man ser folk runt dom injicerade, som inte har blivit injicerade, får
dom typiska symptomen av covid utöver missfall, blödningar, oregelbunden menstruation,
det borde utgöra en väldigt starkt misstanke. Spikproteinet har sagts vara specifikt till sarscov-2 viruset. Så när din kropp (om du är injicerad) tillverkar det syntetiska spikproteinet
borde du producera en antikropp som borde angripa spikproteinet.
Nu vet vi inte om produktionen av spikproteinet bara fortsätter och fortsätter, och det borde
göra att
produktionen av antikroppar också fortsätter och fortsätter likaväl. Saken är att vi hittar att
den genetiska instruktionen av spikproteinet är inte specifikt till enbart sars-cov-2 viruset.
Den genetiska instruktionen av spikproteinet är också liknande eller samma som många
proteiner som existerar i själva kroppen. Så därför om vi ska producera en antikropp mot
dom genetiska anvisningarna hos spikproteinet, dom antikropparna kommer att hitta alla
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bitar av proteinvävnad i hela kroppen som matchar den genetiska instruktionen av
spikproteinet. Och den antikroppen till spikproteinets genetiska instruktion kommer att
orsaka en attack mot varje protein och vävnad i kroppen som är liknande eller samma som
den genetiska instruktionen hos spikproteinet. Det leder till autoimmuna sjukdomar.
Flera månader sedan fanns det en artikel som kom ut i en europeisk litteratur, där det var
flera proteiner i den manliga och kvinnliga reproduktions systemet som man fann ha
liknande genetiska instruktioner som dom genetiska instruktionerna hos spikproteinet.
Forskarna väckte oron att om vi injicerar den genetiska instruktionen av spikproteinet in i
kroppen och orsakar kroppen att tillverka antikroppen mot den genetiska instruktionen
hos spikproteinet så kommer vi även att orsaka kroppen att tillverka en antikropp mot den
manliga och kvinnliga reproduktions (fortplantnings-) systemet, eftersom proteinerna hos
den manliga och kvinnliga reproduktions systemet har liknande instruktioner som
spikproteinet. Och han väckte en väldigt stor oro kring det eftersom hans oro var att det i
grund och botten skulle göra spermierna oförmögna att befrukta ett ägg, det skulle även
hindra själva ägget och moderkakan. Så experterna runt om i världen gjorde följande. När
dom hörde denna vetenskapliga oro sa dessa experter följande; Å, men mängden genetisk
instruktion hos proteinet i den manliga och kvinnliga reproduktions systemet är så liten i
likhet till den genetisk instruktionen i spikproteinet så det borde verkligen inte göra någon
skillnad. Mina Damer och Herrar det är så vi fick vetenskapen som sa att det bör inte finnas
någon oro för infertilitet (sterilitet) eller missfall respektive män och kvinnor. Där fanns
inga studier, det var bara en åsikt, som sa att dom genetiska instruktionerna i proteinerna
hos den manliga och kvinnliga fortplantning systemet var så SMÅ likheter med
spikproteinet så det borde i spela någon roll, och därför spelade det ingen roll. Så vad vi ser
hos kvinnor som får injiceringen är en väldigt stor, flera hundra procent, ökning av antalet
missfall och dödfödda av deras spädbarn. Allt bli rapporterat till "Vaccine Adverse Event
Reporting System". Och nu ser vi kvinnor som är runt andra som har blivit injicerade har
samma erfarenheter, som måste väcka misstanken att denna messanger mRNA inte enbart
får kroppen att fortlöpande producera spikproteiner, men denna spikprotein kastas
förmodligen ut genom utandningen, saliven, huden och vem vet var annanstans på kroppen
den blir kastad ut från. Bara en sista sak innan du ställer mig nästa fråga - DET ÄR BARA
BASERAT PÅ VAD VI TROR ATT VI VET finns i dessa injektioner. Men Doktor Tenpenny
och jag har diskuterat detta i vid många tillfällen att det är möjligt för andra messanger
mRNA proteiner blir injicerade in i kroppen som skulle orsaka kroppen att tillverka alla
sorters proteiner som vi inte är medvetna om.
18. För att stoppa Morgellons som sprids med Chemtrails och PCR tester och masker. För att
slippa Morgellons - Alla ska avtala etablering av varje existerande patenterade och
experimentella produkternas riskanalys och förbud av användning innan deras säkerhet är
etablerad. Alla ska avtala olaglighet av produkter som ej fått IEIA-H-SCADA Sertificat, så
som i Dr. Hildegarde Staninger, Melinda Kidder, Bandjamin Colodzin instructioner.
19. För att slippa 3G 4G 5G strålningsskador. Alla ska begära etablering av mikrovågs
säkerhets gränsnivåer föreslagna av Pr Chris Busby i ECNRR-modellen, som ses på
euradcom.eu och bsrrw.org. Hämta ECNRR-modellen direktivet på http://www.bsrrw.org/
20. För att slippa joniserande strålnings skador så som av nano partiklar av kärnavfall m m,
alla ska begära användning av ECRR-modellen, som ses på euradcom.eu och bsrrw.org.
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21. För att etablera medborgarnas urfolks månadslöner för egenvalda arbetsinsater i lokal
urfolks och medborgarnas välstånds verksamheter använd WIR World Indigenous runes
oxa checkarna enligt sedvanliga lagarna för Checkar. Dessa registreras genom lokal urfolks
ting i World Indigenous Human LoveOrder Bank of Godland, och konverteras av lokal
socken ekonomi direktör till den valuta VAL-UTAN som de påtvingat Er utan ett avtal med
Er
OXA checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser, ny
sida öppnas (klicka här)
As a response to the Fukushima catastrophe a pdf of the Recommendations is free to
download (1.35 Mb)
22. Några av alla viktiga beslut av Gudalandets Urfolks Människors Kärleks Ordnings Världs
Tinget finns på länkarna inom följande verfierande och validering bringande dokument
och videos av Monarkin Staten Sverige som restaurerar den stulna Folkstaten Konungariket
Sverige.
Monarkin Staten Sverige fr MSS.lege.net
Regeringen, Carl XVI Gustaf, Riksdagen, Folkrörelsen - och det övriga Sverige vägrar ta
ansvar för att stoppa III världskriget,
men Vi har rätt att förhindra det III världskriget då ett sådant påverkar Oss, Vår familj, Vår
ätt, Vårt folk, Andra folk, hela Östersjöregionen, hela Jorden och universum.
Vi har därför beslutat ta ansvar,
Vi har därför Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns,
för att genom denna hävda Nationen Sverige som fredlig zon,
där främmande makts stridsövningar ej är tillåtna,
och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring.
Vi erbjuder Urfolks freds- och kärleksordning Godland vid uppfyllande av villkoren.
I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", proklamerar Vi oss som en absolut
monark, men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki varför konstitution mm
ingår i proklamationen om 20 sidor. Denna proklamation är i öppen rättssal i samband
med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17 förd till
rättens handlingar och Vi är där presenterade som Monark.
Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera statsskick via
urfolks ting och egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar. Det är
den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten. Vi ger den
verkliga makten tillbaka till Folket. Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna.
Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland

23. MSS historia
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MSS Struktur under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning, 12020-02-21.
Förklarar varför Gudalandets domsrätt nu är den lagliga domsrätten utifrån vilken all annan
struktur måste valideras och verifieras.
Leif av Gudalandet förklarar i bloggtråden Sanningskommission och "riksrätt" varför
Gudalandet och MSS konstitutionellt sett har vidtagit den enda möjliga åtgärden, PDF
kompilat av kommentarer skrivna 5 januari - 17 mars (1)2018, 24 sidor.

24. Proklamationer
Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17.
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14.9.17.
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, 14.9.17.
Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av
Gudalandet/Godland. 4.11.(1)2018. Bilaga: Sveriges Rikes GRUNDLAGAR och
Constitutionella Statuter; Regerings-Form Dat. Stockholm d. 6 Juni (1)1809; Med
ändringar till och med (1)1854.

25. Order, några av
Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017.
Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate
Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017.
Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer,
20.9.17.
Extraordinärt Regleringsbrev, Hitlers Platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från
(1)2017-09-08 tas bort ur BBiC modellen och motsvarande.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala
Ockupationssystemet.
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om Nationalisering av alla golfbanor och all
bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med rotfruktsodling.




C:a 22 000 svenska lokalpolitiker delgavs i maj (1)2018 fråga vilka säkerhetsåtgärder
som görs för att förhindra massvält med anledning av globala skördekollapser, där
ovan Regleringsbrev bifogades.
PDF sänd till c:a 22 000 svenska lokalpolitiker i maj (1)2018.

Välj Din Lag. Du måste nu Välja Din Lag, skälen visas på länken.
MSS riks-utskick 26 mars (1)2020 distribuerat till drygt 20 000 svenska lokalpolitiker om
ansvar i harmoni med principerna om universell domsrätt / jurisdiktion för de grövsta
brotten etablerad i den här realmen vid Nürnberger tribunalerna.
Direktiv om omorganisation av Regeringskansliet m.m. 17.06.(1)2020.

26. ÖUT-IWOCG-12019-199, beslut i krigstid
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Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09.
Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09.

Följande delgavs genom båda ovan likalydande skrivelser:
1.

Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide genom
arresteringsorder till följande … 19.6.19 samt 5.9.19 ÖUT-IWOCG-12019-199.
2. Court Order; Order To Comply With The Sentence Of This Court, September 5,
(1)2019.
o Översättning. Tingsbefallning: Befallning att Åtlyda Detta Tings Domslut
3. Statsbolagens korporativa identifieringsnummer, nämligen Haninge Kommun,
Sveriges Domstolar, Strängnäs kommun, Migrationsverket, Polismyndigheten,
Regeringskansliet, Sveriges Riksbank, partier, Sveriges Advokatsamfund,
Frimurarloger, Riksdagsförvaltningen, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet,
Familjehem, m.m..

27. Det Goda Urfolkstinget
Det Goda Urfolkstinget På Mynttorget 8.1.21. Folket står över regelmakare och kan därför så
som här skett ogiltigförklara regler, även om reglerna kallas lagar.

28. Stiftande dokument
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17).
Manifest of Unity of Diarchs of Godland, 12017-06-11.
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11.
Indigenous World Order Bank of Godland CoNstituting ACT, 11.06.(1)2017.
Diarchs of Godland decree on Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes,
21.6.(1)2017.
Oxa Money
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018.

29. Gudalandets finanssystem skyfte stiftande checkar och tally stick karvstockarna
OXA checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser, ny
sida öppnas (klicka här)
30. Metodik
Metodik och Konceptuella brott, ny sida öppnas (klicka här)

Process att bli med i den lagliga staten, ny sida öppnas (klicka här)
Uttalanden, ny sida öppnas (klicka här)
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Mallar för människan att påminna alla om faktum, ny sida öppnas (klicka här)
Associerade Stater, ny sida öppnas (klicka här)

31. Videos av Gudalandets diarkernas ed och utlyst lag och domsrätt
Proklamationer & Order i videoformat
Monark Leif Erlingsson af Staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar. 10.9.17
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland, m.m., playlist med nedan:
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17
Monarch Leif of State Sweden and president Ditta of state Republic Latvia.
Order of Revocation to NATO etc to return all military home to kin.

32. Stiftande dokument i videoformat
The hidden rulers challenged, playlist med nedan:
We challenged the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are... The
essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and
that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate
courts that are not under the control of the war business economic system.
Diarchs of Godland on justice, introduction. Coronation. 10.6.17
Coronation of Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. We
challenged the hidden rulers
Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17
Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that
they are legitimate
Ditta and Leif of Godland/Östersjöväldet on founding documents. 11.6.17
Founding documents read by Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of
Godland. Hidden rulers challenged

33. BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund 190602 på urfolks kult- och tingsplats, video
Ett kort litet uttalande angående ett andligt bedrägeri för godkännade av offrandet av sig
själv och av andra (5 minuter). Den gudomliga urfolksordningen som har återupprättats
genom Ditta & Leif av Gudalandet/Godland avslutar offrandet av Kristus.
BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund avhandlad i Gudalandets ting på gammal urfolks kultoch tingsplats 190602, playlist.
Vid detta urfolksting etablerade Gudalandets diarker de nya vetenskapliga gränsvärdena för
elektromagnetisk strålning, ECNRR protection against electromagnetic weapons
warfare, http://www.bsrrw.org/protection/emf-war/, hela standarden i PDF
format, http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519finalXXoXX.pdf .
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Avskrift och översättning av BSIC/IWOCG Tings beslut vid Galgstenen i Jordbro Sverige
den 2:a juni -19, (2.06.(1)2019). (Den Engelska avskrift som är den mest korrekta skriftliga
version som finns: Transcript of the BSIC/IWOCG court judgement at Gallowstone 2:nd of
June -19, (2.06.(1)2019).)

34.Övriga relevanta videos, men die finns tusentals fler på YT
Conf Security in Baltic Sea, tally to NATO, Russia etc. 22.04.17. 4/4
www.LoveOrder.info Ditta of Godland beviljade ordföranden för svenska
försvarsberedningen och NATO rådgivaren Björn von Sydow motsvarande i storleksordning
1,000,000,000,000 Euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att
decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem
militär personal tillbaka till deras familjer. Sydow rapporterade aldrig tillbaka till BSIC om
hur han använde dessa medel. Videon är på Engelska.
35. Utlysning av tjänster för urfolks ledd omorganisation av ockuperad statsstruktur
För att Ni och Folket ska lyckas att överleva den rådande transhumanism krigföringens
apokalyps, ska Ni verkställa en hel rad uppgifter för återtag av det, genom fashistisk Europa
Federationen, som låtsas vara EU, fr Sveriges medborgare och urfolk stulna bolagiserade
statsstrukturerna. Ni ska genast planera IT kurser som kommer att vara obligatoriska
förr all administrativ personal, samt bereda plats för av urfolks Gudalandets
diarker avtalade människor inom ledande administrations strukturen av Era
organisationer, som är återtagna rättsligt genom Sveriges urfolks monarkens Leif I, aka
Leif Erlingssons, Leif av Gudalandet/Godland, proklamation
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_C
entrala_ockupationssystemet.pdf
36. Ni och alla har Gudaländarnas Rättigheter till kärleksordning
Älskade Gudaländare, så som en av 7 miljarder Jordens människor, som har genom urfolks
Gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter, dokumenterade i den understrukna
länken och sammanfattningsvis på sidan 27 i detta dokument
On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model The Rights of Godlanders 15.5.18.
Men glöm inte även Era skyldigheter att försvara sig själv, sina närmaste, sin familj, sin ätt,
sitt kvarter, sin stad, sin by, sin socken, sin härad, sitt land, sin region, mänsklig
civilisation, världen och universum från massmördare, som är slugare än någonsin och har
hela universitetssystemet och Artificiell Intelligens arbetandes för Satanismens triumf –
nukleär kärnavfalls apokalips som är oundviklig ifall Ni låter bli att följa följande skrift.
Ni arbetar i en eller flera av Sveriges urfolk och statens medborgare overifierad DNB.com
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busines bolag och Ni förekommer som misstänkt för aktiv organisation av krigsbrott mot
Sveriges invånare. Under senaste 110 år har c a 500 miljoner Européer mist livet p g a en
handfull bankirfamiljer, som i dagsläget fotfarande genomför ett massmord på snart
ytterligare 500 miljoner Européer som verkställs bl a via fejk mat och HPV vaccin
förgiftning samt lågkokning med 4G vapen som maskeras under telekom utrustning, m m
och klimatförändringar som skapas av LOIS och EISCAT HAARP anlägningar i Sverige, via
Växjö Universitet, som är en vädervapen anläggning. Den dolda och tysta vapenföringen
som av Bilderbergarna har installerats inom verklighetens alla system har beskrivits som
konceptuell krigs metodik skifte 1954 i dokumentet Silent Weapons for Quiet Wars
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.p
df
37. VUT, tidigare BSIC tingets beslut om världs korpokratins omorganisation, utan
skadade
Världens Gudalandets Östersjö urfolks ting har tagit följande beslut om att alla skadligstrålning-system skapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för
omorganisation, utan skadade. Muntlig video fr (1)2015
https://youtu.be/8pRaB1w3TY0
38. Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund Jordbro avslutningsdag
2.6.19

Se alla videos med Världens Urfolks Tingets rättegångs sista dag och domens avkunnande
vid Galgstenen i Jordbro 2.6.19, där alla som ej omorganiserar sig till Gudalandets
kärleksordning, och tillbakadrar sig fr tjänst i Romesrk dödskult, bedöms stå i tjänst för
kriminella massmördare som driver AI, och är - omyndigförklarade, och deras arbetsplats
skall utlysas till tjänstgöring av människor som etablerar kärleksordning som etableras av
Gudalandets diarker, som är verifierade, validerade och ed svurna till varje levande
människa och allt levande.
https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6lJlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
39. Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal

Ni har fortfarande ej skickat in omarbetade stadgan och avtal av Er verksamhet.
Anställ urfolks människor för att genomföra uppgiften eller avsätt Er själva från
företagsledning.
Bara bolag som har giltiga avtal med urfolks föreningar eller deras ledare ö
försvarare är lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande ö uppdaterade,
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urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av
verksamheterna ö ska skickas till
VännEdsSjö Urfolks Tinget,
c/o Rietuma,
Södra Jordbrovägen 25,
13765 Jordbro.

40. Arresteringsorder (då samhället är helt övertaget av främmande fientlig AI)

1) Ifall Ni är genmodifierande av COVID gen-gift injektioner, eller kommer inte
att medverka i av Urfolks Gudalandet ledd omorganisation av de
massmördande och folket av Roman Currias Bill Gates m fl stulna och
massmord bedrivande stats bolagen, så ska Ni se till att avlägsna Er från
tjänsten där Ni kan inte medverka på riktigt, så som det sig bör i folkets stat
Konungariket Sverige;
2) Ifall Ni lyckas inte göra det, så ska Ni överlämna Er till närmaste
Polismyndighet och erkänna Era administrativ-massmords brott mot
statens Konungariket Sverige medborgare och urfolk;
3) Ifall Ni klarar inte det heller, så ska Ni helt enkelt anmäla Er till
Socialförvaltningen för att få ärlig försörjning och söka Socialbidrag och ta
Er tid att rehabilitera Er från våldsamheterna som Ni har administrerat. Då
kommer Ni att ha tid att förjupa Er ir kärlekordningens verktyg och Era
Gudalandets rättigheter och Ni kommer äntligen att få riktigt lyckliga dagar;
4) Ifall Ni klarar inte någon av tidigare 3 order, är Ni omyndigförklarade.

VännEdsSjöUrfolks Tinget eller Friends Oath Sea Court, tidigare Baltic Sea Indigenous Court
eller Östersjö Urfolks Ting, är urgammal rättsordning i enlighet med sedvanerätten och har
sitt säte även på Södrajordbrovägen 25 i Jordbro. www.bsrrw.org
Gudalandet/Godland är en världomfattande urfolksordning med Östersjöväldet som dess
region runt Östersjön. Gudalandet är en diarki som leds av Ditta Rietuma och Leif
Erlingsson, aka Ditta och Leif av Godland. www.LoveOrder.INFO
Monarkin Staten Sverige instiftar urfolks ordning genom att restaurera staten Konungariket
Sverige medborgarna troget statsskick via grundlagar och via urfolks ting och av var och en
urfolk egenproducerade pengar som är inte skuld, kallas - oxa - som bokförs vid urfolks
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föreningar och konverteras av socknens domarring eller ekonomichef. http://mss.lege.net/
Staten Latvijas Republika är en suverän stat som etablerades 18.11.(1)1918. Det okuperades av
Sovjet (1)1940 och av Roman Reich (1)1990. Ditta Rietuma är president av staten Latvijas
Republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland. www.LatvijasRepublika.INFO sök i
https://web.archive.org/ då under attack.

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem...

Hjärltigt,
Ditta av Gudalandet
aka Ditta Rietuma

Leif av Gudalandet
aka Leif Erlingsson

Världens Urfolks Konna av Godland
Högsta överbefäl WIHLOG
Överbefäl av staten Lettlands Republik

Världens Urfolks Konn av Godland
Högste överbefäl WIHLOG
Överbef staten Konungariket Sverige

Högsta domare VUT/ WIHLOCG
www.LoveOrder.INFO

Högste domare VUT/I WIHLOCG
www.LoveOrder.INFO

President av Lettlands Republik
www.LatvijasRepublika.INFO

Monark av Monarkin Staten Sverige
www.MSS.lege.net

Sveriges Urfolks Riksbanks direktör
Staten Konungariket Sverige
www.MSS.lege.net/oxa/
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+46-703-999 069
info@loveorder.info
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+038-120 350
leif@lege.net

6 Youtube channels of Godlands diarchs:
Baltic Sea Indigenous https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
Indigenous courts IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg
Neo I Am https://www.youtube.com/user/neoiam
Safe Humanity of Godland https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA
Free Latvia https://www.youtube.com/user/freelatvia
RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr
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