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Till varje sockens alla kapabla människor
Till sockens urfolks sheriff
Till sockens Sannings Kommission

Etablering av Sannings Kommissioner i varje socken, övergång från Bill Gates/IBM världsvaluta
SDR, till WIR World Indigenous Runes checkar karvstockar, run mynt, för att stoppa genomförd folk
avrättning genom smittsam gen-skadande biovapen med grafen – COVID injektioner, samt 4G 5G.
Kära människor i kommun ledning, sjukhus och kyrka! Upp till försvar, i avrättningens slutfas! Militär
rekrytering! Återtag av alla strukturer som övertagits av förgiftarna!
Vi är högsta domare i ting nätverket, med säte i Jordbro Sverige, och håller redan i drygt 6 år i
Sannings Kommissions tingets utredning, utan vilken pågående total förgiftning av befolkningen kan
inte stoppas. Öppna Sannings Kommissions utredning i varje socken, skriv vem tar ämbetet i den till
info@loveorder.info . Alla som inte öppnat Sannings Kommissions utredningar har ingen möjlighet
att komma ur ockupations-avrättnings läget och är fiendens armé, beordrad att kapitulera! Sannings
Kommissioner avskaffade Apartheid i SydAfrika, och avskaffar avrättnings strukturer i Sverige!
Gen-Ekologiska fertila människor är de enda som kan få barn, som ej genmodifierats, men är nu i
minoritet, ifall inte stor del av COVID-injicerade har fått placebo, vilket ska genast redovisas pålitligt.
De Covid injicerade gravida i majoritet får missfal, och sjuka gen-skadade barn.
Gen Modifiering av människan är kriminell verksamhet, som har nu i smyg utan informerad
medgivande genomförts alla omfattande, genom dessa Covid panik processer!! C-injektionerna har
genomförts utan etisk prövning och är därmed helt olagliga enligt rådande lagstiftning. Nurenberg II
Alltinget leds av Ditta av Gudalandet för hela världens mämniskors räddning. Nurenberg II kod
förbjuder eksperiment på människor utan informerat medgivande, vilket ingen har gett, då info har
varit grovt felaktigt.
Svagheten har byggts in och används av främmande makt fullt ut nu. Den militära hierarkin, där alla
hänvisar till FolkHälsoMyndighetes direktiv, men ingen har sett bevis på FHM påståenden, har
vapeniserats fullt ut, så att biovapen injiceras i barns armar, av hälsovårds personal, som är själva nu
nästan alla biovapen-skadade. SVERIGES DOMSTOLAR har inte hållit någon förhandling för att utreda
sanningsenligt, avslöja, och dömma apokalyptiska bedräggerier som avrättar Sveriges Folk.
Regeringskansliet är övertagna och ledda av avrättare av Sveriges Folk, där Sveriges officiella
ministrar behöver räddas för avgiftning fr avanserade fjärrstyrnings teknik implantat och grafen
bredband i kroppen, som styr dem genom 4G 5G.

Våra Sannings Kommissioner lokalt i socken och centralt genom Folkstaten Konungariket Sverige
Lands Tingets urfolks ting, ska nu råda bot på detta allt-omfattande systemfel. Det sedvanliga
Landstingen omorganiserades olagligt till privata-SDR- bolag 2019, som genomfört Covid- krigs
brottet direkt, men det har återuppstått genom urfolks tinget.
Vi har etablerat och utlyst urfolks regering, och med Er, är nu avgörande för att skapa lösning till
rådande Controlled Demolition av Sveriges och världens Civilisation, genom COVID injektioner
bedrägligt kallade för vacciner, lögnaktiga COVID tester, och biovapen i tester och injektioner. Bara
de som tagit på allvar följande beslut av Ditta av Gudalandet aka Ditta Rietuma, har en chans att
vara en del av lösningen, i läge där all Mänsklighetens struktur är övertagen av fientlig främmande
makt, som verkställer avrättning/sterilisering av (Väst)världen, som kan vara genomförd inom
närmaste veckor, p g a att sanningen är förbjuden att sägas inom all stats struktur, som är övertagen
av IBM-avrättaren, och inga medel finns till försvar, ingen annan kommer att rädda oss och barnen –
bara Vi själva!
Viktigt – Vi ger Amnesty till alla som skrivit Sanningsredogörelse om order-följd fr högre ort med
namn av ansvariga, som följt avrättarnas order. Urfolks Tingets måla är att ersätta avrättarnas högsta
instans ledning med värdiga verifierade och validerade synliga levande mänskliga ledare. Färngelse
systemet är orsaken till rådande rädsla och tysthet, den avskaffas.
December 2019 den dolda övergången till den digitala SDR (Special Drawing Rights) val-utan var
komplett, och all nationell valuta är egentligen nu bara på låtsas, för att avleda uppmärksamhet från
genomförd ockupation, för att kunna förgifta alla genom nationens egen sjukvårds struktur. Detta
finns oficiellt synligt, men avgörande betydelse, av detta, har inte landat i stats stukturens ledares
sinnen, Alls! Förstrollning är total! Vakna Nu! Inte en dag senare!
Inga val spelar någon roll tills varje människa har avtal och kontroll i sin socken genom urfolks,
medborgares, mänskliga rättigheters och pliketrs sTockar – socken sTockar. Därför återetableras
Kärleks Ordningen genom WIHLOCG urkund fr 23.8.21.. Översättningarna är hastiga, därför använd
Engelska versionen för perfektion vid oklarhet, ring 0703 999 069, skriv till info@loveorder.info .
Ni alla får lön av fientlig system, som steriliserar Mänskligheten. För det har Vi nu etablerat rask
övergång fr pengar till oxa checkar, karvstockar, run mynt i WIR World Indigenous Runes valuta.
Cyberattack kan slå ut alla elsystem vilken stund som helst, och den planerar ockupanten World
Economic Forum WEF att vara mycket långvarig, i månader, tills alla gett upp sina nationella stater,
och genmodifierat all befolkning med C-injektioner.
Ni har fått alla protokoll att agera av fientlig struktur i WHO/VHO, som är en privat Mänskligheten nu
avrättande kommand center som leds av Bill Gates/IBM övertagna FN IMF WB BIS WEF som har
etablerats av Jesuit Vatican. Jesuiterna var i Sverige förbjudna tills 1970, och nu ser Vi varför. För de
säger gott men gör ont- total ont. Lutherska Svenska Kyrkan står nu i brand för den är helt förlamad
för att hantera pågående avrättnings attack, som genomförs genom vapeniserad sjukvård, som
förgiftar friska människor genom att genmodifiera dem, förstöra deras gudomliga gener, sterilisera
dem och fylla dem med diverse gifter för att göra människan till steriliserare genom onaturlig Spike
Protein Transmission, samt ett cryptovalutas mottagare/sändare – som grafen nano LNP, Charles
Lieber virus simulation nano transistors, m fl teknik för att med 5G aktivera patent av Kanadensiske
Persinger för EMS driven fjärrstyrning av människan/offret.

Graphene oxide projekt i EU leds av Chalmers! Läkemedelsverkets chef är tidigare Astra Zeneca chef!
Glaxo Smith Kline driver lab i Wuhan och även Phizer! Sveriges bolag är bovarna och övertas nu ar
urfolks regeringens avtalade förtrogna, bli en av de!
Desvärre ÄR ALLA MÄNSKLIGHETENS RESURSER nu i förvaltning HOS DE INJICERADE! Fara är att de
injicerade förstår inte att de är biovapen spridande och kommer nu att sterilisera sista resten av
fertila.
De injicerade ska skydda de nu heliga sista oinjicerade från sig själva!! Veta – de oinjicerades
fertilitet är nu helig för att Mänskligeten ska ej upphöra!
De injicerade ska skydda de nu heliga sista oinjicerade från ALLA FIENDENS PLANER!!
All lagerhållning av resurserna ska nu hållas av 2 separata grupper – injicerade och oinjicede. Alla
resurser ska fördelas så att det basala saknas ingen – men oinjicerade är prioriterade/skyddade fr
injicerade smittsamma, fördelning sker genom sedvanlig bokföring i för oinjicerade separata butiker
och lager, genom antecknings böcker, men även utan någon som helst skriveri, så som hos alla flock
djur, dock med 2-3 m distans hållning. Fördelningen ska beredas ske utan elektroniska /el medel, då
fienden, IBM-REGERINGSKANSLIET övertagna bolag, bereder stänga av el. Civil försvaret och
rationering till varje, är prio nu. Men kyrka och militär är övertagna av främmande makt, sedan
Palme mordet. Du, som läser ska nu skriva till info@loveorder.info och anmäla Dig i tjänst!
Panik kan uppstå nu, vilket är det farligaste, och ska inte tillåtas. Läget är skarpt, lokala urfolks
sheriffer utropar sig och inkallas, för att leda återtag av statsstruktur fr Bill Gates/IBM avrättarna.
Sherriffer och bokförare av tillgångar ska genast kontakta Ditta av Gudalandet för att meddela sitt
TillbakaDragande fr tjänst i avrättarnas struktur, och inträdande i ämbete i återtagna folkstaten
Konungariket Sverige, som återetableras genom dessa modiga människor, både injicerade och
oinjicerade, men som ska nu skapa separata verksamheter, för att skydda oinjicerade-sista-fertila
från steriliseringen som överförs via de injicerade med flera biovapen från COVID injektionerna.
Alla som inte förstår eller ej tar tid att sätta sig in i urfolks tingets Sannings Kommissionens utredning
och urkunder, är icke kapabla att leda och regera, och är p g a det avsatta från ledande positioner.
Alla som försöker indirekt eller direkt skada urfolks tingets ledare, och ej skyddar dem, är avrättare
av Mänsklighetens sista försvarare, så som Svenska Kyrkans Jesuiter gjort med Julian Assange.
Hjärtligt,
Ditta Rietuma, aka Ditta av Gudalandet
Högste befäl/domare/ regent
Folkstaten Konungariket Sverige Lands Tinget
www.MSS.lege.net
Världs Urfolks Människornas Kärleks Ordning av Gudalandet/Godland
www.LoveOrder.INFO
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