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Godland
Östersiöväldet

stateTl

Latviias
Republika

staten

Konungariket

Baltic Sea
Indigenous Court
II,YOCG

Sverige
Monarkin Staten
Sverige
1o.r1.21. tidigare bl a 23.8.19 ro.u.zr-KSLT-WT-WIHLOCG- t2o2r-tgt

Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör, Haninge,
Till Mihel Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förrraltuingschef,

Til ÅHagarmyndigheten, Riksåklagare Petra Lundh,
TilI Polismyndighetens högste administrative chefl Anders Thornberg,
Till Polisstation i Haninge, chef Magnus Strid m fl
Tiull Polisstationen i Solna, chef *,rZo
h/A /e*",U/

äi,

Offentlig världs urkund. Folkstatens Koungariket Sverige urfolks Lands Tinget
utlyser Polisens och alla andra riks strukurernas återtag till Sveriges folket trogna
ledare, finansiering med urfolks och medbo{gares checkar, biståtill Kapitulation
och arrestering av alla som fiirvandlat Sverige till ett öppet dödsläger, order om
stöd till att hålla Nirnberfordbro våirldsAllting och återta den stulna Riksbanken
för att skapa världs nationernas kooperativa bafik, istäIlet fiir KinesiskAll
Måinsktighet Mördande AI tyranni. Förbud av COVID iniektioner, tester, masker...
Återtag av POLISIrIYNDIGHETEN och alla andra rikets strukturer i Sveriges utfolks
ochfolkstatens Konungariket Sverige lagliga regeringens av Leif den I av
Gudalond*teåning.

Arresteringsorder av Anders Arborelius för sanningsredogörelser och
kapitulation.
Föliande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (r94u:583), och
beredskapsforfogandelagen $g4z:584) samt allmänna fiirfogandelagen (1954:279). l.agarna
är fullmaktslagar i enlighet med 13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan
sättas i tillämpning niir riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när det råder sådana
utomordentliga förhållanden som är foranledda av krig eller av krigsfara som riket har
befunnit sig i.
Dessa fastigheter där det bedrivs dödsläger via USA business bol ag
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Polisstation i Haninge och Solna, bland alla fastigheter av POLISMYNDIGHETEN,
DOMSTOLSVERKET, KRIMINALVÅRDEN, ÅKI.Å.GARIVTTNDIGHETEN,
FO LK}IASOIVTYNDI GH ETEN, RE GERINGSKANSLI ET, RI KSBANKEN, RI KSDAG EN, AIIA
DE PARTEMENT, STRÅLSÄKERHETSIvTYNDIGHETEN, pTS, alla telekom bolag, alla
kommunbolag, alla Sveriges ambassader, FORSVARSMAKTEN, SÄPO, allabanker, alla
kyrkor, alla skolor, alla medier, alla vårdcentraler, alla sjukhus, alla Pharma bolag, alla
bostads bolag - alla DNB.com och uPIK.de registrerade busines bolag m fl
är omhändertagna fiir medborgar och urfolks maktutövning enlig i staten
Konungariket Sverigelyf3gillande grundlagar, i krigsnöd för behov ar urfolks och
medbegarffireningar i Elaninge aeh övriga Sverige i ealighet med riksåirendet
kallatArende - omorganisation av pågående maismords makt-strukturer i Haninge
och Sverige p g a Romsr Reiäs krigso ckupationvia övertagen stats infrastruktur
som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och awättning genom dolda Noahid lagar.

Ditta och Leif anv Gudalandet utlyser och bes§ddar Gudalandet Nirnberg II
alltings 66"661{}ingar
Härmed bestämmer Vi att krigsbrottslighets förhandlingar ska annordnas i alla vdrldens
låinder, av lokala urfolks och medborgar Miinnisko nationer. Vi, urfolls världs diarker ,
Ditta och Leif anv Gudalandet, är utlysare och bes§ddare av Gudalandet Nirnberg II

alltings förhandlingar. Alla finanser fiir förnhandlingarna etableras i urfolks oxa WIR
checkar eller karvstockat, som numera används i hela världen for att etablera säkerhet mot
cyberattack och mot AI.
WIHTOCG avkräver Ovillkorlig Kapitulation avfordens inkvisition håtlande fesuit

monopolet

Alla nationer är under order av Högste befäl Dita av Gudalandet, och genomför
Gudalandets jurisdictions mandat att etablera fredlig Kärleks Ordning på Jorden, genom
Leif den I av Gudalandet, monark av Sverige, occh Ditta av Gudalandet, Minister i urfolks
regeringen av Konungariket Sverige sedan Oktober (r)zor8, likväl president av Lettiska
Republiken och urfolks konna av Lettiska Folket, som har nu under senaste 3o åren har
massakerats och förintats, genom Jesuiternas banker registrerade i Sverige. Ovillkorlig
Kapitulation avJordens inkvisition hållande The Order ofJesus Jesuit Satanister avkrävs nu.
Kapitulationen avlrävs i namn av Hela Miinskligheten som awätas blixt snabbt genom
genmodifiering och sterilisering genom Unrestricted Warfare av Jesuit bolag, så som
salss.com och ibm.se, som arbetar för att till zo3o göra Korden obeboelig for Människorna IBM commits to net zero greenhouse gas emissions by zo3o, vilket betyder att COz som är
grundläggande fiir allt levands ska elimineras helt, dvs Mänsklighet ska upphöra!!!! Detta
görs under ftirtäckning av Klimatkris, vilket är helt ålskt.
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WIHTOCG etablerar krigsreparationer
Östersjö Urfolks Tinget (ÖUT, engelska BSIC/IWOCG) etablerar krigsrepararioner - för
skador skapade av de t.6tzor7 rättsligt stängda, men desperat anfallande busines bolagkrigsutövare The Crown Corporation, Washington D.C. oeh Vatikanen m m fl,- i trrfolks
oxa WIR (World Indigenous Runes money fr IWOBG indigenous stock oxa), likväl som
ersättring till tidigare åstighrtuägare.
Fastigheternas tillsyn överfors till "Folkstatens Konungariket Sverige Nationaliseringsbo
(r)zorg" tillbaka till medborgar koopeativet folkstaten Kontmgarike Sverige, bort fr
Romerska busines bolaget SWEDEN KINGDOM OF, registrerat på SEC.GOVi USA. polisen
ska till pass bifoga medborgar:ras avtal om andelar i deras follstats kooperativ

Konungariket Sverige, samt klara beslut om medborgarnas mänskliga, urfolks,
medborgares, unions deltagares världs civilisations aktieägares andelar, och deras
rättigheter och s\yldigh*er.AIIa tidigare konstilationer ska reformeras for artändigen
etablera lagliighet där ingen tidigare fanns, angående Födslorätt, markrätt, familierätt m m.
Polisen ska etablera ledning som är trogen Sveriges urfolk och Folksatens Konungariket
Sverige medborgare, som ska signera avtal med utfolket och medborgarna trogna ledaren
Ditta av Gudalandet Polisen ska genast återa alla medborgarregister från Romersle
Currian som har registrerat Människorna Medborgarna som rättslösa
PERSONER/PACIENTER som awättas som boskap nu med COVID injektioner, falska
gftiga tester och masker, och alla ska erhålla genmodifierings skador botande kurer och
detox.

Alla folkstatens strukturer återtas från All Mänsklighet Mördande Industrier. Polisen ska
bistå Sveriges urfolket edsrurna och folksatens medborgare i återtag av deras stats stuktur
från dödslagret drivande DNB.com affärsbolag som låtsas vara staten, {ör att awätta alla
genom Unrestricted Warfare där vanliga produkter och tjänster har vapeniserats, så som
SjukSköterskorna har förvand],ats till Fri.skFörgifterskor, utan att alhnåinhet insett detta, och
alla avgörande kår har nu forgiftats och ska erhålla kurer snarast, eller insjknar i AIDS,
EBOLq, och GALNA KOSJUKA m m.
Polisen ska utge pass som bifogas alla Måinniskans avtal av rättighete och s§ldigheter inom
sin urfol§ stat, EU, IMF, FN, och allavaluta system och banker, även Gudalandets
domsrätt. Då alla tidigare har varit bedräggerier, ska for titlf;illet enda tillförlitliga
imperatorns Ditta av Gudalandet domsrätt råda primärt, men alla andra kan åberopas vid
behov.
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xw Gustaf Bernadott, och politiker, är desvärre bara löneslavar/slavdrivare av
Romeska J€sqit påven, och dessutom ä Bernadottar bes§ddare av konspirerande
Carl

Frimurarna Vilka åir rri? - Srenska F"imurare orden Srenska Frimurare orden
(frimurarorden.se) https://frimurarorderr.se/vilka-ar-vii FIan har aldrighaftnågot

egentlig

val att agera enligt egen vilia, och måste befrias från att vara gysslan och kunna arbeta åt
Follstatens egentliga stock hållare - Folkststens Konungariket Sverige medborgarna.

Arresteringsorder av Anders Arborelius för sanningsredogörelser och
kapitulation.
Då Mega Extrem Jesuit Påve Franciskus meddelade den zr maj zorT att biskop Anders
Arborelius skulle utses till kardinal, är det uppenbart att Anders Arborelius år också en
Extrem Jesuit. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den z8
iuni
zorT i Peterskyrkan i Rom. Samtidigt med utnämningen tilldelades kardinal
Arborelius basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri som sin titelkfrka i Rom. Anders
Arborelius är den förste svensk som har utsetts till kardinal. Kardinal Arborelius är
medlem av Kleruskongregationen i den Heliga Stolen, Kongregationen för de
orientaliska kyrkorna samt det Påvliga rådet for främjandet av de kristnas enhet. Sedan
zozo är han också mediem av Vatikanens ekonomiråd. Vår biskop - kardinal Arborelius
I
Katolska lorrkan

https:/irvrvw.katolskalqnkan.seii-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius
;2

Aklagelserna mot Anders Arborelius:

1.

Sauvd rapporten påvisar dokumenterat

att Katolic Jesuit näwerket sysslar med
pedofil internationell organiserad brottslighet Katolska kyrkan efter
pedofilskandalerna z8 oktober zozr - Människor och tro I Sveriges Radio
https://werigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna
2.. Att vara med i Vatikanens ekonomiråt kan innebära att rara med på att leda den nu
genomfiirda kuppen på alla nationers resurser då BIS Stefan Ingve etablerar, och
av boskapsdiur, minkar, frglar, tuistar, steriliserade katter och alla
torterade och mass mördade människor genom systemisk bedräggeri i ekonomi
modellen, där alla våirldens banker är Vatican monopol, varmed all mark och allt
levande har blivit gysslan som awättas via vaperriserad Artificiell Intelligens AI,
vilket betyder att Människor inom alla regeringar är okapabla att göra egna beslut,
men förljer mobilens och datorns order, som automatiserade robotar, varmed
Måinsligheten har upphört, och färrstyrs av BL,ACK ROCK konglameratets
superdatorer, och alla som ei lyder deras order awättas. Bolag som IBM, Visa,
Ericsson, SEB, Klarna, Fidesmo, Chromaway - och

till

och med det amerikanska

teknikuniversitetet MIT - stFr nu Riksbanken och den planerade e-kronan åir inget
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annat än den Kinesiska Social scori.ng tyrani digitala fåirrstyrnings tvångs
styrningen.

3. Att människorna först förlorade sina Mänskliga Rättigheter då länge har de kallats
for Personer, naerl då tacdsTingetupplö*es octr övdertogsavREGIONE& starbde
genast COMDT9 attacken, varmed PERSONERNÅ har nu transformerats till
omyndig PACIENT status, som också iir bedräggeri, för miinniskorna nu awättas
med gift iniektionerna ålskt kallade for vacciner. Allt detta for att dölja att Vatican
har stulit hela Mänsklighetens resursbestånd och nu avrättar de rätffiirdiga ägarna,
även djurer flora och fauna.

Nirnberg |ordbro Alltinget av Gudalandet
Därfor har Dita av Gudalandet utlyst och inrättat Nimberg II alltinget vars beslut gäller
hela världen, för att s§dda alla i historiskt ny omfattning drabbade nationer.

i

Extremt brådskande vapen stand down order. Alla COMD injektioner åir biovapen och helt
ftirbjudna. lG +G 5G mobila master och WFI DECT Bluetooth och mobilerna som
utrustning är biovapen och licenserad anviindning kan skötas srbart av sertifierade
personer, rrarmed alla ska erhålla sertifierings examen frir att bruka de.
Tidigare Nirnberg tribunal höIls dock avJesuiterna, och de kommer att forsöka så klart
neka oss rätten att hålla Nirnberg II. Men det enda rätta ftir att bevara livet på Jorden är att
det är alla nationers urfolker edsvurna domare de trogna medborgar ting som ska dömma
alla lokala massmördare avJesuit ordens slavdrivar nätverk. Dödsdommar ska undvikas så
longt det åir möjligt men ifall forövarna våigrar att kapitulea och ar.gå fråm Mänsklighets

awättnings syslor, ska de dömas vid lokala Galgsten. Alla av mördarna färrstyrda
Människorna i dessaAll Mänsklighet nu mördande nätverk, ska avsättas från malten, och
Häktas för att avläggavittnesmål om strukturen ochfinansierings systemet som måste
snarast awecklas, varsamt, utan att skada någon Människa, så gott som möiligt. All
forövare iir under personlig förs\.ar av Ditta av Gudalandet som mblerar nu Kiirleks
Ordnings Landsbyggds Gårdar, där alla ftirövare ska kunna rehabilitera sig, och vara
älskade, så som iiven alla offer är. Alla fängelser ska upplösas, enbart håkterna består.
Kärlelis Ordnings landsbyggds Gårdar etableras isället.

Gudalandets Nirnberg II urkunder zozr
https: //loveorder.files.wordpress.com/zozrlo8/kara-manniskor-i-kommun-o-siukvardslednine-zz.8.zr..odf
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humanity.pdf

back-the-states-23.
Kallelse

8.

zro-9ne. pdf

till tinget

till-it-rz.c.18.odf

m-fl-9.Z.zr..pdf

Nirnberg

rgr45

Ntirnbergkonventionen - Wikipedia
https: / /sv.wikipedia.org /wiki /N%C3ToBCrnbergkonventionen

Niirnbergkonventionen innehåller principer som skall foljas
vid experiment som involverar människor. Konventionen togs fram i anslutning
till Ntirnbergrättegångarna och Låkarrättegången där mot bland andra Karl Brandt.
De

tio punkterna i konventionen är:

1. Individens frivilliga samtycke

åir absolut nödvåindigt. Detta innebär att individen ska
ha laglig kapacitet att ge sitt samtycke, ska därmed ha rätten att använda sig av sitt
fria val utan några som helst påtryckningar, vilseledning eller andra former av
påverkan; individen ska ha tillräcklig kunskap och förståelse i sal&ågan for att
kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till
all känd kunskap och kända risker som det kan medfora att dela i orperimentet.
Ansvaret ftir att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som

initierar experimentel
z. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och viila noga planerat.
3. E4perimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad
medicinsk kunskap.
4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga $rsiska och mentala plågor

och skador.
5. Inga experiment skall utfloras om anledning finns att tro att död eller skador som ger
men för livet kan inträffa.
6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nythn för mänskligheten
7. Noggranna forberedelser skall vara gjorda frir att undvika dven osannolika risker.
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8. E:iperimentet slell genomfiiras av endast vetenskapligt loralificerade personer.
9. Under uffirandet av €xperira€ntet slatl iadividen ha möllighet aybqita
experimentet.
to. Experimentledaren måste avbqya exgerimentet ornedelbart om risker
frirsöl«spersonens hälsa

fiireliger

Ofrivffig dödshi:ilp[redigera

I redigera

fiir

wikitext]

Med oftivillig dödshjåilp avses patienter som skulle kunna uttrycka en vilia att dö men
beslutet ändå tas av någon annan, utan patienters samscke.H Sad"n dödshiåilp betraktas
tämligerr altmii*t smr mord, äv@ an förespråke fiir dödshiåilp"H

Nazisternas eutanasiprogram[redigera

I redigera

wikitext]

Det är omtvistat huruvida nazisternas eutanasiprogram Aktion T4 ska definieras som
dödshjälp eller inte" Eritish HumanistAssociation (medlem av IHEU) definierar
eutanasiprogrammet som "ofrivillig, aktiv dödshjälp",[u] likso* SVI,[:I med flera. Andra,
såsom United States Holocaust Memorial Museum, menar att "dödshiälp" (eutanasi) avser
handlingen att smärtfritt {tirkorta livet på kroniskt och gravt sjuka personer som i annat fall
skulle lida. Dåirf<ir, menar de senare, kan inteAktion T4 betecknar iorn
"dödshiåilp".trsl 5166 med de nazistiska eutanasiprogrammen var att ta vad de definierade
s9m "liv ovärdiga att leva" (Lebensunwertes Leben),tsl inte att förkorta ett obotligt och

dödlig lidande.

Contast National Constitrrtional

tourt

or similar to establish the obrious

Constitution - BBC-Edition

declares-eu-laws-incompatibl e-with-the- c onstituti on /

relation to goods, and to be a defacto member of the EU Customs

union.ffi

The European Union and its institutions have developed gradually since their
establishment, including 47 years of British membership.
The effects of Brexit will in part be determined by the EU-UK Trade and Cooperation
Agreement, which was signed on 30 December zo2o, and was provisionally applied from r
January zozr when the Brexit transition period ended, before it formally entered into force
on r May zozr after ratification processes on both sides were completed.H Tt broad
consensu§ among economists is that it will likely harm the UK's economy and" reduce its
real pg.sapitaineonsc in the long term, and that the referendum itself damaged the
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It is likely to reduce immigratign from European Economic Area (EEA)

"cono*y.H
countristo&e
UK arrdposescflalt€ngcsfol Britishhigfsr duetion, asdemicres€arch
and security. Following Brexig EU law and the Court ofJustice of the European Union no
longer have zuPremacy over British laws, orcept in select areas in relation io Northern
lreland.s The European Union (Withdrawal) Act zorS retains rdenant EU Iaw as domestic
law, which ttre U« can no\M amend or repeal
https

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
r
.
.
.
.

:

/

/en.wikipedia. orglwiki /Brexit

European Union (WithdrawalAgreement) Act zozo
EU-UKTrade and CooperationAgr.eement
International reactions to the zo16 United Kingdom European Union membership referendurn

Opposition to Brexit in the United Kingdom
Referendums related to ttre European Union
Multi-soeed Eurone
Interpretation of EU Treaty law by European Court oflustice
zoros in United Kingdom political history
zozos in United Kingdom political history
Withdrawal of Greenland from the European Communities
Danishwithdrawal from the European Union
Dutch withdrawal from the European Union
Frexit
Greekwithdrawal fror-n the eurozone
Polexit
Romanian withdrawal from the European Union

Only one mernber state, lreland, obliged by their constitution, decided on ratification of
the Treaty of Lisbon through a referendum.

. I I Ireland -

a referendum to approve the Twenty-eighth Amendment of the
Constitution Bill, zoo8 (Ireland), rz June zoo8, 13.2o/o against, hrrnout 53.ro/o
In zoo8, Irish voters reieeted the Treaty of Lisbon.

. I

tr lreland
a referendum to approve the Twenty-eighth Amendment of the
constitution- of Ireland, e october w, @.ro/oin favour, firmor* 5g.oo/a
After the firstvote by Ireland on the Usbon Treaty, the European Council and the
Irish Governmerrt released separate docurments, refemed to as the "lrish Guarantees",
that stated the other member countries would not use the possibil§ in the Treaty
to diminish the number of permanent commissioners in favour of a rotating system
with fetrer crvmmission€rs, and not threaten lreland's milihry neutrality and rules
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on abortion.fuudWith these asflrances, the Irish approved the unchanged Lisbon
Treaty in a second referendum.
Fr Referendums related to the European Union - Wikipedia

Beslut ang; det öppna elektriska dödslägret i hela Haninge och sverige, dit
ÖsterstöräIdets' Europas ech värtrdms n*årtga urinvånare oe& dem trogca samt
medborgarna villkoras in för massawättning. utan att bli informerade om att de
står u{rder t}eslryddande domsrätt av urfolks Ö$ersiöyiildets/ Gudalmdets reg€nter
och har födslorätt. bostadsrätt och sammankomsträtt inom sina ursprtrngs
reglonef.

Gudalandets/Östersiövildets Fredsförhandling. Reformkrävande dödsdomar /
domar om omyndi#örklarandet avfientliga overifierade, oraliderade ledare. Oxa
KrigsreParationer. Sveriges myndighets fastighets nationalisering åt folket.
Till åstighetssamordnare i Solna. Haninge och öwiga Sverigg och vdrlden
Detta är ett larm om ockupation av Solna, Haninge, Sverige och världen av främmande
makt som via AI genomför awättning av de flesta via elektromagnetiska miluovågor och
vapeniserade vacciner m m m, då alla utsatta kommer att avlida i för tidig död och blir
steriliserade, varmed kommande generation uteblir. SSM.se brotts bevis
https : / /youtu.be /Z:bJhlAFU+
Fastighets samordnarna är ytterst viktiga i att stoppa denna apokalyptiska massmord då
massmordet genomförs genom Noahid lagarna då Mossad har programmerats att bli

biororbotiserad våirlds sdkerhetstjänst arm6 som i nätverket med CIA och MI5 håller
regeringar gisslan (https://youtu-be/+d8YPkbKg3A ) som i Sverige så i andra länder och
wingar myndigheterna att genomfiira det avArtificiell Intelligens tekniskt strukturerade
beslavandet och awättningen av 99 o/o av världens befolkning.
Detta genomfiirs via media, banker, säkerhetstjänster och militåirt industriella komplexet,
samt telekombolagen som senaste åren har etablerat aktiva 4G och modem utrustningar i
skol Hasser och i aIIa hem och arbetsplatser med IT som Iågkokar varie människa med
ytterst hälsovådlig mikrovågs strålning samt med lögner påwingar befolkningen
steriliserande och debiliserande vapeniserade vacciner, samt aadra q/s'ta §\rarmärkta
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awättnings vapen som ingår i Depopulations matrisen som antogs av Bilderbergarna 1954
via dokumentet §ilerrt'W'eapons for euiet Wars.
Dessutom just nu genomförs medborgar-statens bank, forsdkringskassa, arbetsförmedlings
m m likvidations proees§ då aIIa slc tvingas att använda IBM btrockchain chipisoing med
påwingade mobilAppar och 5G Internet of Things, som är långsam massmordwapen.

Vi, världens Gudalandets Diarker och bes§ddare och representatnts av alla världens
urfolk och alla nationalstaternas alla medborgare, anfortror Er uppgiften att ta reda på hela
listan avfastighefer, Iägenheter och andra lokale i Haninge, Stoekholm, Sverige och
världen, som har beslagtagits av massmördande krigsbrottslingar, och tvingar ledningen

att genomföra fiuls.§mord av alla viirldens urfolk, och beslavande av mänskligheten" Vi har
bara några månader kvar innan de likviderar bankerna och övergår till av en IBM kvantum
dator styrd blockchain chipiserings matris där MASTERCARD och VISA åir redan
etablerade. De flesa människor är redan villkorade in i trånga storstäde for slavarbete i
krigsbolag. Massmördama redan har en dron arm6 och inom z år kommer Boston Robotics
robotarmd att sH f;irdig i alle kyart€r. För den behövs det
5G.
Härmed är Ni mobiliserade i folkstatens Konungariket Sverige värnplikt att stå forsvar av
Sveriges urfolls medborgare och irrvåuare. Förwaret finansieras bl a via lagliga oxa
värdepapper som boldörs av urfolk i urfolks och medborgares foreningar och konverteras
av lokala administrationens trrvattningschefer (så som Jörn Karlsson i Haninge).

Ni ska även leverera till Leif I regering Era dokument av ägande/forr.attningsrätt av
fastigheterna. Dessa dokumerrt skall vara verifierade oeh valideade av l*#g
statsöverhuvud och lokal urfolksting. Atla i avtal inblandade signatörer skall vara
sertifierade enligt deras loialitet till varje lotal urfolk och medborgare av nationella lokala
staten. Verifierings, validerings och sertifiering dokumentation skall tillhandahållas Leif I
regering allt eftersom den är tillgåinglig, men senast inom 3 månader.
Ni och alla fastighets förvaltningsledare ska avge ed att Ni är inte Satanister som använder
dolda metoder ftir att massmörda lokalbefolkningen, men att Ni är hederliga människor. Ni
ska genast sluta fredsavtal med Sveriges urfolks ledare om att åstighets forr-altare har
fredliga avsikter mot Sveriges Germanska, Finsk Ugriska, Preusiska, Slaviska, Baltiska och
andra lokala urfolks maioritet, samt med nationalstatens alla medborgare.

Ni har Gudaländarnas Rättigheter
Alskade Gudaländare, så som en av 7 miljarder Jordens människor, som har genom urfolks
Gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter, dokumenterade i den understrukna
länken och sammanfattningwis på sidan z7 i deta dokument
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On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model The Rights of Godlanders r5.5.r8.
Men glöm inte även Era s§ldigheter att försvara sig själv, sina närmaste, sin famili, sin ätt,
sitt kvarter, sin stad, sin by, sin socken, sin hiirad, sitt land, sin region, mänsklig

civilisation, världsr och univssum från massrnördare som dr slugare åtn nagonsin och har
hela universitetssystemet och Artificiell Intelligens arbetandes for Satanismens triumf
nukleär kirnavfalls apokalips som är oundviklig ifall Ni låter bli atr f<ilja foljande skrift.
Er ledning av

krigsbrott mot mänskligheten, och åtgärder

Ni arbetar i en eller flera av Sveriges urfolk och statens medborgare overifierad DNB.com
busines bolag och Ni förekommer som misstänkt for storskalig organisation av krigsbrott
mot Sverige invånare. Under senaste uo år har c a 5oo miljoner Europeer mist livet p g a
en handfull bankirfamiljer, som i dagsläget fotfarande genomftir etr massmord på snarr
ytterligare 5oo milioner Europäer som verkstäls bl a via feik mat och HPVvaccin

forgiftning samt lågkokning med 4G vapen som maskeras under telekom utrustning, rl rr
och klimatförändringar som skapas av LOIS och EISCAT HAARP antiigningar i Sverige, via
Vaxrö Universitet, som är en vädenrapen anläggning. Den dolda och tysta vapenföringen
som av Bilderbergarna har installerats inom verklighetens alla system har beskrivits som
konceptuell krigs metodik skifte ryr+ idokumerrtet SilentWeaponsfor QuietWars

Våirldens Gudalandets Östersjö urfolks ting ha" tagit fiiljande beslut om att alla
atomkrigssystem slapnde korpor*iouo ;ir krimindla a€h r*ftdfut sriingda fitr
omorgarrisation, utan skadade, till kärle}sordning. Muntligvideo fr rzor5
https: / lyouft .be /SpRahr^r3TYo

yUT, tidigare BSIC tingets beslut om världs korpokratins omorganisation, utan
skadade
Våirldens Gudalandets Östersiö urfolks ting har tagit foliande beslut om atr alla skadligstråIahg-symslra4qrarlekorpCIrådm€riirk*ilrirrella och räry*ligr #i[xrg4å Sr
omorganisation, utan skadade. Muntlig video fr (r)zor5
https:/ /youttråe/&pRaBrnelYo

Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund fordbro avslutningsdag z.6.19
videos med Våirldens Urfolks Tingets rättegångs sisa dag och domens avkunnande
vid GalgsEem@ i fordhro 2.6*9 de a§a sorrr ei omorga*i§€ru sig tffi Gudatrmdets
Se alla
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kärleksordning, och tillbakadrar sig fr tfiinst i Romesrk dödskult, bedöms stå i tjänst for
kriminella massrnördare som driverAI, ochär - omyndigfrrklarade, och deras arbetsplats
skall utlysas till tjänstgöring av människor som etablerar kärleksordning som etableras av
Gudalandets diarker, som är verifieradg validerade och ed svurrra tiltr varie levaade
människa och allt levande.

lo$nMpYds@
Alla Verifierar och Validerar Maktens Avta1
Ni har fortfarande ei skickat in omarbetade stadgan och avtal av Er verksamhet.
ÅffiI urfr&s rnärrrrq{kq 6r at gMrauppgilben eller amätt fr siähra från
fiiretagsledning.
Bara bolag sorn har giltiga avral Eed Efelks ffirenfugar eftrer desas ledue ö
fiirwarare åir lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande ö uppdaterade,

urfotks fir*glr& rrr*lassr&, *aforo
verksamheterna ö ska skickas till

e

påvisas ffir lcgitimcring a\r

VännEds§iö UrfoIIG Tinget,
c/o Rietuma,
&idra Jordbrovågen 25,

8T65 Jordbro.

Arresteringsorder (då samhiitlet är helt övertaget av främmande fientligAl som
sprider biovapen)
r) Alla av Er givna löften till Romerska Imperiet är Null och Void, enligt beslut
tag€t av Ditta av Gudalaadet;
z) IfaII Ni är Gen-Modifierade av bio-vapnet injicerat under falsk beteckning
som CCYID vacein, sem ålr my&et smittsam m;h kan skapaÅrDs, EB€ILÅ,
Galna Ko Siukan, Zombiftera m m - andas inte på och rör inte människor och
di*", dler ifall Ni vill/kan inte medverka i av Urfolks Gudalandet ledd
omorganisation av de massmördande och folket av Roman Curria stulna stats
bolagen, så ska Ni se till att avlägsna Er från tiänsten där Ni kan inte
medverka
så som det sig bör i Människunas folkstat Konungariket

":irdigt,
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Sverige, och Ni skall håIla Er i siälvarrest och hålla distans från GenEkologislra människor, ffir att bevala Människor som art, så att Vi kan bota Er
med kurer och ge Er och Era ätter Kärleks Ordning;
3) IfaH Ni lyekm inte göra det, så *a Ni medde*a Er ' 't[ n:årmasre
Polismyndighet och erkänna Era administrativa-massmords brott mot
stateas Konungariket Sverige medborgare och urfolk, och Ni skall hålla Er i
siäIv-arrest och hålla distans fnån Gen-Ekologiska människor, fiir att bevara
Människor som artl
4) lfaE Ni ldar.ar inte det heEer, s.* ska Itli he*t skefit anmiila Er riE
Socialförvaltningen för att få ärlig försörining och söka Socialbidrag och ta Er
tid att rehabilitera Er frårl v:åldsamhetsaa srlm Ni har admiaistrerat" Då
kommer Ni att ha tid att föriupa Er ir kärlekordningens verktyg och Era
Gudalandets rättigheter och Ni kommer åintligen att få
lyckliga dagar,
"iktigt
ifall Ni klarar av att hålla Er i siäIv arresr och håIIa distans
fiån GenEkologiska människor, för att bevara Människor som artl
6rligare 3 order, är Ni omyndigfi6rklarade, men
5) Ifall Ni klarar inte aågon
".r
endå ska försöka göra Ert bästa för att hilla Er i siälvarrest och håIla säker
distans från Gea-Ekologiska människor, för att bevara Msrrtiskor som art.

ÄIla Verifierar och Validerar Maktens Avtal
Bara bolag som har

gltrg.

avtal med urfolks föreningar eller deras ledare ö
fiirsvarare åir lagliga. Alla bolags ö fiireningirrna konstituerande, ö uppdaterade,
urfolks rättighetm aq»msade, stadg@ slm pårise* ffir fqgiti@ a.
verksamheterna ö ska skickas till

till

Kornrngarftet §verige Urfolks landsTinget
c/o Rietuma,
Södralordbrovägen 25,
13765 Jordbro.

Background of the World Indigenous Human Loveorder Court of Godalnd
The goal of the conference-court entitled Criminalize Nuclear War Systems (CNI4IS) is to
establish a ptratform for a global network of indigenous and citizen courts that control the
controlers of ury administrations. Indigenous courts are aimed at criminalising arry death
cult systems that have brought us into the reality of Cold Nuclear War and now a COVID
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trapped in a grid of slavery. Indigenous ceurts are offering solutions to achieve safe
ty:try and bringto tlrevistims and pepetrators the gifu of o:a - compenstions and
salaries for switch from the death cult to the love order.

Record of Godlands Criminalise Nuclear W'ar Systems court proceedings:
CNWS X, English, August rzorT-June r;zotg
CNWS IX, Eglish, JuTy :c,oq
CNWSVIil, tr.atvian March lrzoaT
CNWS VII, Swedish, December rzor6
CNWS VI, In Russian, September tzot6
CNWS V, English, IuIy :u,or6
CNWS IV, lawian, March rzot6
CNWS III, Swedish, Deceraber rzor5
CN\^/S II, Russian, September r2or5
CNWS [, English, June rzor5

Quaterly Indigenous World Order of Godland CNWS courts proceedings can be found on
BSBRtr{"org I^aBie.lv, LoveOrder"INFO documentary videomateri.l" olr three Youtube
channels and others
RadioactiveBSR https ://www.youtube.com/radioactivebsr
Freelawia https: / /www.yotrtube. com/freelatvia
Baltic Sea Indigenous htrps:/hvrvw.youtube.com/channel/UCcQSKlSlsSyKardtiAlOw-Ww
The strategyis to make a shift from imposed goal ofthe block chain chips technology on
humans imposing digital concentration camp, into a global indigenous Godland
community where various loving indigenous people are the rulers of each state and protect
its all citisens, and any indigenous people create oxa money themselves without
dictatorship of the Roman Emperor NaZis, as it is being imposed now through Rothschilds
privatised all cerrtral banks of the world, stifl $Eging wars on the ]ast unoccupi.d *ir1fu,
souls and bodies.
The method is to put aside the statements of military mass murderers and comrpt
corporate businesses and those imitating govemmefiB, and to present radically Lonest
work by independent scientists spreading their findings to those still alive and not biorobotised, and now - not yet Zombyfied by Covid injections.
see the decisions

of östersiö urfolks Tinget vsIC/IwocG

(vened/Baltic sea
Indigenous Court / lndigenousWorld Order Court of Godtand on www.LoveOrder.INFO
. VSIC/IWOCG cooperates with International Tribunal on Crimes of Church and State.
ITCCS.org with St KevinAnnet leading the reformation of Christianity criminalizing
previous Pope Benedict Ratzinger, as well as the current Pope Francis, hiding from
Justice
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within Vatican, and The Crown hostage Queen Elisabeth, Xi Jinping, murdered Putins
double, B. Neanjahu, Trump and their illegitimate, private, babilonian, war criminal,
corporate court men and women are all pronounced NWO specicide tyrants, but may
apply to the Diarchs of Godla*d f,or recovery treatr,rer*s, orarrmestli.and. oxa gifts of
Godland etc. See more on specicide coup untrustable trusts
https : / /www.youtube. com /watch ?v=4hQlWltk6ta

FifthYear of Godland Era begun on the §h of February ft)zozt, to.ooo added for
indigenores aei§enlåa4 andwe clerim ell tremds f,o k tlae lcrrds menagrd by the
Indigenous people of those lands. Wb claim the rights of Indigenous people to be
restored by Us - the diarchs of Godland, and protected by local indigenous courts
and. sacirfis and fiaanred by t*re gifts of axa in l{nrld ftrdigrrnorrs flrynes crr ysnf,y
issued by the Indigenous World Order Bank of Godland that replaces Federal Reserve
Ba'nk af US a,md Bf§'arg in Slweitz,
The

To establish local Indigenous Court You need to find Your wise and loving Indigenous
Rulers and help them re-establish Indigenous Courts and Banks, that are recognised by the
Diarch of Godland according to constituting acts of Indigenous World Order of Godland,
IWOCG, and Indigenous World Order Bank of Godland, IWOBG.
The founding document of Indigenous World Order Court of Godland, r5.5.r8 update XXX
r5.I.r8. STATUTE IndigenousWorld Order COURT of Godland

Constituting act of IWOBank of Godland, update r5.5.r8 Indigenous W ()rder Bank
n.o6.r7. ACT 6 Indigenous World Order Bank of Godland, IWOBG, page is on subpage

oxA

On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model The Rights of Godlanders r5.s.r8.

Konungariket Sverige Urfolks LandsTinget som del av Baltic Sea Indigenous Court är
Östersiö Ulfrtlks Ting sam ör urgammal rättsordning i enlighet med sedvanerätten ach har
sitt sote även på Södrajordbrovägen z5 i Jordbro. www.bsrrw.org
Gudalanda / Godland är en världomfattande utfolksordning med Östersjöväldet som dess
region runt Östersjön. Gudalandet är en diarki som leds av Ditta Rietuma och Leif Erlingsson,
aka Ditta och Leif av Gudolandetlaf Godlond. www.LoveOrd.er.INF?

Monarkin Staten Sverige instiftar urfolks ordning genom att restaurera staten Konungariket
Sverige medborEarns troge-t stafsskick ia grundlagar ochvia utfulks ting och w vet och en
urfolk egenproducerade pengar - oxa - som bokfors vid [Jrfolks fireningar och konverteras av
sacknens domarring eller ekonomichef. http: / / mss.lege.netl
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Staten Latuiias Republika är en suverän stat som etablerades fi.n.(ltq8. Det okuperades av
Soviet (t)ry4o och {v Rssist RofåchiJd ftoman Reicft $)rygo. Diffs Rrefuma är president av
staten Latvijas Republika i exil med ett ministerråd aktivt i Lettland.
www. Lawii asRepublika. INF O se w eb. archiv e och riksrådet på

Kårleksgudarna

ä Ålltid

rned Oss då Vi

ä med Dern

q

Hiärltigt,

Ditta Rietuma

Leif Erlingssan

aka Ditta ov Gudaiandet

oka Leif av Gudalondet

Världens Urfolks Konna av Godland
Högsh beål idomare I(SLT^MIHLOCG
www.LoveOrder.INFO

Världens Urfolks Konn av Godland
Högste be{äl /domare KSLTAMIHTOC G
www.LoveOrder.INFO

President av Letdands Repubtik
tawii asRepublika. I NFO

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

www.

Konungariket Sverige regerande minister
Konungariket Sverige regerande monark
Enligt z - nationell ochJorden vid utlysning senastJuni zr, med maillista
av-leif-i-regering. -24.
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