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any national state
order
Godland
Östersjöväldet

Monarchy State
Sweden
Konungariket
Sverige

Baltic Sea
Indigenous Court

Till cheferna för
Vårdcentralen Jordbro
Tandvården Jordbro
Apoteket i Jordbro
Affärerna i Jordbro
Ansvarig - Jordbro Kyrka
Islamiska Föreningen

med alla andra lokala basala verksamheter

17.8.12021. JT-KSULT-VUT-WIHLOCG-133-N1BK
Kallelse till utfrågning/ verifiering/ validering av gällande avtal med i Jordbro,
Haninge, i Sverige levande Levande Människor, Medborgare, Urfolk.
Ni ska infinna Er för att vittna om de COVID brott som skett i Era affärsbolag mot Jordbro
invånarna, och om hur Ni ska se till att de inte upprepas. Att ignorera denna kallelse kan
leda till att Ni döms vid Jordbro Galgsten. Vi vill inte att denna utredning ska leda till några
arresteringar eller påföljder, men ifall Ni ej medverkar i tings förhandlingarna, blir det så.
Ni ska komma

20.08.2021 kl 17.15

till Jordbro Stock Holmens Lands Tings

utrednings tall hall vid Jordbro Kyrka. Ring 0703 999 069 vid allvarliga förhinder.
Ditta av Gudalandet som högste domare i Gudalandets Konungariket Sverige Lands Tingets
Nirnberg II Alltingets förhandlingar, inlädde förhandlingarna med
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Kallelsen https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/varldens-gudalandets-nirembergii-alltinget-i-jordbro-15.8-kl-15.pdf?
Trotts personlig delgivning har ingen av Er kommit till den offentliga förhandlingens första
del 15.8.21.kl 15 -18.
Ni kan ta del av den via video nu https://rumble.com/vlac42-tertag-av-kyrkor-15-8-21-fravtal-med-folket-krlekordnings-reset-jordbro-ky.html
Ditta av Gudalandet sammanfattar den enorma utredningen om biovapen i COVID
injektioner
https://rumble.com/vladez-ditta-av-gudalandet-om-biovapen-i-cv-injektionerna-ochtesterna-ivermectin.html
Vi har nu ringt i Jordbro Kyrkans klocka och utlyst återtag av all rikets infrastruktur från
Förgiftarna av Mänskligheten som lämnat Jordbro invånarna m fl utan något försvar från
pågående medicinska mass förgiftningar.
Anklagelse mot Er
Enligt bolagiserad Nationell lagstiftnings 87 a § i lagen om smittsamma sjukdomar
(1227/2016) om skyldighet att delta i covid-19-test som avses i lagens 16 b § 1 mom. eller 16 d
§ 1 mom, med brottspåföljd, samt nämnda 16 b, 16 d och 87 a § har tillfogats genom L
701/2021, som gäller temporärt 12.7.2021–15.10.2021 och Bestämmelser om straff för
hälsoskyddsförseelse finns i 44 kap. 2 § i strafflagen (39/1889).
Ni har likväl övergått till digitaliserade overifierade och ovaliderade betalningmedel, som
drivs av utländsk makt som har inga avtal med lokal urfolk och medborgare. Övergång till
betalningsmedel som är oberoende av el måste nu införas, och garantera säkerhet för varje
människa i Jordbro, Haninge, Sverige.
Gudalandets Konungariket Sverige Lands Tingets Nirnberg II Alltinget dömer enligt
Gudalandets sedvanerätts världs domsrätt formulerad i stadgarna av världs tinget
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-ordercourt-of-godland.pdf
3. The Court has jurisdiction in following types of serious crimes of concern to the
international community as a whole:
(a) The crimes of genocide and democide;
(b) Crimes against humanity;
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(c) War crimes;
(d) The crime of aggression
(e) The crime of invisible attack
(f) The crimes against the rights of indigenous peoples protected in Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples, signed 13.9.07 (
g) Hindering of establishment of Godlanders’ rights in any of the 14 parameters of
Baltic Sun Model that is one more KONceptual base of the Rights of Godlanders – to
have guaranteed 1) free will labor, 2) love rules of order, 3) social insurance, 4)
selfgoverned money, 5) peace, 6) stability, 7) fertility, 8) identity, 9) selfgoverned
resources, 10) energy, 11) true knowledge, 12) real networks, 13) control of the order,
14) be loved and love.
Eran rätt och plikt att använda resurser från världs banken av Gudalandet
Ni har rätt att använda resurser från världs banken av Gudalandet med en kvadriljon World
Indigneous Runes WIR emiterade i oxa värdepapper, karvstockar och run mynt. Varje
människars stock i Gudalandets Världs Civilisationpå Jorden utgör 143 Milliarder WIR
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/indigenous-w-order-bank-11-06-17-act-6.pdf
Med utlysta Gudaländares Rättigheter och Plikter enligt the Rights of Godlanders
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
Besutet del 1 Jordbro Vårdcentral 17.8.21.
Jag har upprättat och utrett pågående CVID 19 processernas systemiska krigsbrott och har
beslutat att skyldighet att delta i covid-19-test och alla andra covid-19 processer i vården är
olaglig, och kan ha skadat Folket obotligt genom gifter i injektionerna och testerna. SARS
CoV2 har inte isolerats och har inte bevisats vara den smittsamma allmänfarliga sjukdom
som ska ge symptomen för Covid-19, men har använts för att lura Människor att ta
biovapeniserade COVID injektioner.
Alla COVID -injektioner och tester är förbjudna och deklarerade olagliga
genmodifieringar och grafen- och morgellonhybridiserings experiment, som i
Nürnbergkoden.
All COVID injections and tests are prohibited and declared unlawful gene
modification and graphene and morgellons hybridization experiments, as in
Nuremberg Code.
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Alla avtal som gäller gen modifierande injektioner i Sverige, ska publiceras och
förklaras ogiltiga som krigsförbrytelser mot mänskligheten.
All agreements for all genes modifying injections in Sweden to be published, and
declared Null and Void, as war crimes against humanity.
Det är nu uppenbart klart att Jordbro Vårdcentral och Tandvården har desvärre hamnat i
desinformations fälla angående COVID processerna i det av fientlig AI övertagna riket.
Vi gör slutsatser enbart baserade på värdefulla vetenskapliga publikationer, styrkta fakta
och patent, utanför av fientlig media och Big Pharma censurer.
Beslutets syfte:
1. Att inse att alla COVID processer är del av Controlled Demolition process av
Mänsklig Civiliation, för World Economic Forums likvidering av Nationella stater
och deras ägare – medborgarna, samt deras boskapsdjur, lantbruk m m för att skapa
hunger nöd och medicinsk massmord, där digitalisering totalt rycker alla resurser
från Mänskligheten,
2. Att genast stoppa all reklam av COVID 19 pandemi skräckpropaganda från WHO,
som är ett privat fientligt Bill Gates affärsföretag, och har inga gällande avtal med
Mänskligheten,
3. att upphäva den rådande felaktiga uppfattningen om Wuhan COVID virus pandemi,
som utlystes brottsligt felaktigt av FHM Februari 2020, utan några bevis på att
COVID 19 är ett isolerat virus. Statistik vittnar om at 2020 dödlighet i Sverige var
lägre än vissa tidigare år.
4. inse och informera Människorna om att det är gifter i COVID injektionerna, som
sprider flera nya obotliga några självspridande biovapen – genmodifierande mRNA
DNS, graphene, Lipid Nano Particles, Charles Lieber transistor Persinger RF
mottagare, levande parasiter, ST, Luciferese, och även i maskerna och PCR tester,
5. att det är PCR testerna som är helt falska och är inte skapta för att diagnostisera
sjukdomsfall, men falsk histeri,
6. bota med Ivermectin, Hydroxichloroquin Zink, D3 m m, åtminstone delvis, den hårt
utsatta medicinska personalen m fl som under Psyop (Psykologiska Operationer)
har utsatts för skador från biovapen maskerade som läkemedel och utrustning ,
7. förmedla information för informerad samtycke i all vård, vilket har inte funnits
hittils, om injektionernas mRNA genmodifierings Spike Protein skapande,
Graphene Oxide hemlig ingrediens toxin förgiftning, som finns även i maskerna
och då i form av Morgellons kanske själv replicerande nano maskiner som i
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kroppen kan växa till fiber, genom att använda som byggmaterial mineraler m m i
vävnader.
8. Apokalyptisk Biovapeniserad Smittsamhet (ABS) från de injicerade med COVID
injektioner, som kan vara vandrande Biovapen spridare/steriliserare. Syntetisk spike
protein producerande, gen modifierade injicerade kan sprida smitta som steriliserar,
och Spike Protein kristaller kan växa då i 30 olika organ, så som i hjärna där det
agerar som prioner och kan orsaka Galna Ko sjukan, tromber, infarkter, sterilisering
m m. Denna ABS kan leda till att redan 2022 föds inga barn!

Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade
smittsamma människorna från ekologiska människor.

Beslut-Sanningsredogörlese om ockupation av Sverige av främmande makt, statens återtag
genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif
Erlingsson
3 m distans regel gäller i slutna rum, 2 m – ute. Separationslag ska åtföljas
http://mss.lege.net/doc/IHWOCG_30.4.21/IHWOCG-separation-av-folkstatens-KSgenforgiftade-smittsamma-30.4.21.-or-1.pdf
Botemedel, mot levande och tekniska nano parasiter
Ivermectin har används i hundra år för parasitsjukdommar, och botar de flesta symptom
av virus sjukdommar, och även de parasitsjukdommar som, outtalat av fientlig Pharma,
bifogats influensa och andra vacciner redan i många år.
COVID vax injicerade ska tugga Tall barr för Suramin som upplöser Sike Protein
kristallerna, men stoppar icke Spike produktionen som kan vara evig redan efter första
injektionen.
Grephene nano partiklarna slussar kroppen ut så småningom. Så det viktigt att inte ta
order från Tegnell som lovar 12 uppföljar injektioner. Det är DARPAS patent för att göra
Människor till fjärrstyrda zombi robotar. CDC i USA har utlyst i 12 år att Zombi apokalyps
kommer 2021.
Urin terapi kan hjälpa då kroppen är bäst på att tillverka medicinering som bara den själv
vet att den behöver. 3 mun fulla på morgonen profilaktiskt, och 3 mf x 3 under dagen, vid
akut tillstånd.
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Systemiska åtgärder för delning av vård-fastigheter för injicerade åtskilda från de
Gen Oskadade Människorna
De Gen Ekologiska oinjicerade människorna ska skyddas för att barn ska fortsätta
födas, för de injicerade kan vara alla steriliserade eller skadade för livet och generationer.
Vård ska delas så att Gen Ekolgiska Människor ska skyddas, och de injjicerade ska inte ha
kontakt med oinjicerade särskilt fruktsamma och barn, annars kanske redan 2022 föds inga
fler barn p g a COVID injektion attacken. Det är Dr Ray Kurzweil som är designer av detta
diaboliska process, som utan informerat medgivande tvingats på Mänskligheten. Så vi ska
nu stämma staten och återta den från Kurzweil.
3G 4G 5G aktiverar Morgellons, Graphene bredband i kroppen m m för planerad
digital banksystem i människan m m

Det är uppenbart att 3G 4G 5G utrustning har införts på sjukhus, och pacienter går med
strålande mobil även under sjukhusvistelse. 3G 4G 5G utrustning har införts i Västvärlden
och det är bevisat att inga resurser har allokerats hos Universitet, stat, socken eller
försvaret för att utreda dess skador, och Pr Olle Johanssons
(https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/olle_johansson.pdf
https://www.radiationresearch.org/wpcontent/uploads/2020/05/20090504_johansson_emfs_immune_system.pdf )
och Pr Chris Busbys ( https://www.greenaudit.org/wp-content/uploads/2019/10/cvchristopher-busby.pdf ) forsknings projekt som vi ansökte om 2010 med mig Ditta Rietuma
som administratör där jag förde in i KI 240.000 SEK för delsumma i internationellt project,
om icke ioniserande strålnings påverkan på det levande, men KI har lämnat projektet utan
finansiell teckning, alla äkta vetenskapsmänniskor har frysts ut ur universitet, Olle
Johanssons lab togs ifrån honom året därefter, för högskolorna har övertagits av fientlig
omänsklig utländsk makt. Så denna absoluta förändring av srålnings miljö pågår helt utan
ens monitoring, än mindre enligt av vår IFRRR utsatt säkerhets mall som är säkerhets lag
nu i alla världens nationer och är utskickad till alla strålsäkerhets agenturer 29.5.19.
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519finalXXoXX.pdf
och allmänt se tidningen Miljömagasinet om riskerna med joniserande strålnings projekt i
Sverige, där jag är utgåvans redaktör https://nonuclear.se/files/anti-nuclearmiljomagasinet72dpi200809.pdf

Detta är även förgiftningsbrott enligt Nirenberg konventionen.
Vården har nu övertagits av genetiska modifierare som ljuger om orsaker av COVID för att
genomföra olagliga genmodifieringar av Mänskligheten https://news.ki.se/genetic-riskinfo@loveorder.info
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factors-for-severe-covid-19-identified , och transformation av människor till fjärrstyrda
cyborgs vilket vi befarar redan har delvis genomförts med politikerna
https://news.ki.se/developing-brains-2021 . Alla dessa hyper avanserade brott måste
stoppas snarast genom insiktsfullt sammarbete med varje av Ditta Rietuma akka Ditta av
Gudalandet tilltalad och alla andra.
Det är påvisat att människor genetiskt modefierande substancer i injektioner, bedrägligt
felaktigt kallade för influensa vacciner, har lurats in genom oinformerad medgivande i
Europas människor sedan 2007 och i USA har gen modifierings material börjat införas av
FDA i injektioner sedan 2015, också genom oinformerade medgivanden i influensa vacciner.
Laglighetprincipen gäller och COVID 19 paranoija på sjukhus är inte i harmoni med av er
redovisade motivering av lagstöd. Folkhälsomyndigheten har inte publicerat några som
helst bevis på att COVID 19 virus existerar och skulle ha isolerats. Läkemedelsverkets chef
är tidigare chef från Astra Zeneca vilket är en hårresande jäv situation och bevisar en
vedervärdig konspiration mot Sveriges Folk.
Samtidigt sägs inte ett ord att de COVID injicerade har alla blivit offer för experimentella
injektioner om vilkas egentliga innehåll ingen av dem har fått sanningsenlig information,
för många ingredienser är hemlighets stämplade som affärshemligheter, varmed inte ett
enda COVID injektion har utförts lagligt, då ingen har kunnat ge informerat samtycke.
Beroende på detta är alla COVID injektioner brott mot mänskligheten och föreligger för
straff enligt Nurenberg Konventionen om experiment på människor utan deras samtycke,
utan uppföljning, utan kompensationer från tillverkaren och utan nationell lagstiftning och
domstols process mot brotts utövarna.

Medias, Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens ledning samt hela kedjan
av vårdens administration och vårdpesonal ner till vårdcentralerna är misstänkta
vara delaktiga i krigs brott av massförgiftning som kan vara apokalyptisk
Beroende på att medias och läkemedelsbolag har vetat om att dessa injektioner är
-

-

bestående genmodifierande, och har ljugit om att de är inte det,
att de innehåller giftig graphene oxide , och har dolt det
att graphene oxide finns där för att göra människor till fjärrstyrd hårdvara, vilket är
brott mot människans integritet,
att fjärrstyrd hårdvara som förs in i människor för att förslava människorna
skapar biverkningarna från diverse biovapen i injektionen dödar enormt antal av
injicerade och orsakar obotliga kroniska nya omänskliga tillstånd som är helt nya i
mänsklighetens historia, så som både blodförtunnande och blod proppar samtidigt
skapar icke övergående smittsamhet/ ständig transmission av steriliserande Spike
Proteiner, vilket avslöjas i biverknings beskrivningen, men i stort tiger alla överallt

info@loveorder.info

JT / WIHLOCG

T. 0703 999 069

MSS.lege.net

8 no 8

om detta helt och hållet fortfarande, vilket utgör att detta biovapen kan komma
sterilisera hela Mänskligheten som självspridande sterilisator – en fara som
mänskligheten aldrig tidigare mött.
Alla injektions bolag är helt borttagna deras kriminellt avtalade immunitets privilegier, och
ska stå för alla skadestånd till de drabbade offren först och främst. Men urfolks kassa
emiterar alla nödvändiga oxa medel för rehabilitering av varje människa och varje folk.
Av dem planerade kollaps och bankrupt av Nationella stater därmed är anulerad.
Oxa WIR checkar har etablerats för att täcka alla nationella och internationella kostnader
som uppstår i samband med att reda ut denna lömska globalist attack på mänskligheten.

Pfizer contract with Israel 6.1.21. is a war crime. Liknande krigs kriminella avtal har
alla Nationer tvingats skriva under, de är alla Null och Void.
https://docs.google.com/document/d/1ImrjogEe0UFCCL90gPqiA61y12noT0BNqZnBmRpEa
Wg/edit?usp=sharing
I demand all agreements for all genes modifying injections in Sweden to be published, and
declared Null and Void, as war crimes against humanity.
All injections are prohibited and declared unlawful gene modification experiments, as in
Nuremberg Code.
67 Groups Representing More Than 1 Million People File Amicus Brief in Support of CHD’s
Lawsuit Against FCC - Truth Comes to Light
https://truthcomestolight.com/67-groups-representing-more-than-1-million-people-fileamicus-brief-in-support-of-chds-lawsuit-against-fcc/
by The Highest Judge of Indigenous World Order Court of Godland
Signatories

Ditta Rietuma, minister av folkstaten Konungariket Sverige, Jordbro Tingets högste domare,
World Konna of Godland
Kallelsen utfärdad av urklagaren Lars Rutger Solstråhle
17.08.12021.
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