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25.11.21. KSLT-VUT-WIHLOCG-12021.11.25-211  

Till Lena Hallengren och Richard Bergström, SOCIALDEPARTEMENTET, SWEDEN 

KINGDOM OF  Via socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se  

Till Carolin Westlund, Polismyndigheten, Solna sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se, 

registrator.stockholm@polisen.se. 

Dittas av Gudalandet riksurkund med Arresteringsorder av Lena Hallengren 
och Richard Bergström, och alla konspiratörer som driver Folkmordet, och om 
Återetablering av urfolks och medborgarnas Mänskliga Regeringskansliet, 
Mänskliga Kronofogde- och länsmanstjänsterna, Mänskliga Polisen, Mänskliga 
Domstolsväsendet, Mänskliga Häktet med Den Kärleksfulla 
Rehabiliteringsvården ersätter affärsbolaget Kriminalvården, m m genom 
ÅterTag av rikets strukturer fr Hybridiserade och GenModifierade av 
Massmördarna Fjärrstyrda offer i statsledningen och internationella 
insititutioner.  

 

Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583), och 
beredskapsförfogandelagen (1942:584) samt allmänna förfogandelagen (1954:279). 
Lagarna är fullmaktslagar i enlighet med 13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att 
lagen kan sättas i tillämpning när riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när det 
råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara 
som riket har befunnit sig i.  
 

Dessa fastigheter där det bedrivs dödsläger via U.S. business bolag 
Alla fastigheter av POLISMYNDIGHETEN, DOMSTOLSVERKET, KRIMINALVÅRDEN, 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN, FOLKHÄSOMYNDIGHETEN, REGERINGSKANSLIET, RIKSBANKEN, RIKSDAGEN, 
alla DEPARTEMENT, STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, PTS, alla telekom bolag, alla kommunbolag, alla 
Sveriges ambassader, FÖRSVARSMAKTEN, SÄPO, alla banker, 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 för medborgar och urfolks maktutövning enligt i 
staten Konungariket Sverige 1973 gällande grundlagar,  i krigsnöd 
för behov ar urfolks och medborgarföreningar i Haninge och övriga 
Sverige i enlighet med riksärendet kallat Ärende – omorganisation 
av pågående massmords makt-strukturer i Sverige p g a Romar Reihs 
krigsockupation via övertagen stats infrastruktur som påtvingat 
Sveriges invånare i slaveri och avrättning genom dolda Noahid lagar. 

mailto:socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:sarskilda.utredningar-kansli@polisen.se
mailto:registrator.stockholm@polisen.se
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Lagliga regeringens återetablerings bakgrund. 

Det är ett brott mot mänskligheten att SOU Statens Offentliga Utredningar har 

fortfarande inte startats av REGERINGSKANSLIET för att utreda den falska FHM 

utlysningenen av pandemi, för övertag av stats resurser av främmande makt, och om 

dold vapeniserad innehåll i COVID tester, masker och injektioner. Det har rättats av 

Nirnberg II Gudalandets Tings förhandlingar på LoveOrder.INFO. Ni ska genast skicka 

oss nycklar för tillträde till regeringskansliet och övriga statslednings fastigheter, som 

nu återtas från ockupationsmakten som avrättar hela Folket, men begärs härmed att 

Kapitulera och teckna fredsfördrag med Ditta och Leif av Gudalandet. 

Ditta av Gudalandet som världens Mänsklighets Försvars högste befäl begäran 

om ovillkorlig kapitualtion av Jesuit maffian med alla dess  AI företag, utgår 

ifrån faktum att genom hyperavanserade mänskligt ofattbara processer AI har 

redan lyckats att genmodifiera 85 % av Sverige befolkning , med avdrag möjligen 

för placebo injektionerna. Så det är möjligt att det finns enbart 15% av befolkning som 

är ursprungliga genetiska Människor, som terroriseras och mobbas som ovaccinerade, 

och resten är bestående genetiskt skadade med outtalade Crispn teknologier inuti 

mRNA i COVID injektionerna, och smittsamma!  

Kallelse till Nirnberg II av Gudalandet förhör,  för ledning av pågående 

Folkmord i Sverige och arbete i Mänsklighetens Utiliserings Indutrins bolag. 

Bakgrund till bevisligen begångna massmords brott  

Regeringens övergripande mål 2020 2021 är att begränsa smittspridningen för att skydda 

människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.  

Ni ska bevisa att Ni har autoritet att kalla Er att vara Folkets regering – 1) att Ni har mandat 

från Folket att regera i Sverige, fast valet 2018 polisanmäldes som kapad av främmande makt, 

2) att Ni vet vad som är sant och vad är lögn, 3) att Ni är kunnig och kapabel att ta beslut, 4) 

att Ni har tagit beslut som Ni signerar, och att de har inte tagits av Folket fientlig makt, som 

övertagit Er. 

Ni ska bevisa att Ni har inte drivits av främmande makt som har nu förgiftat Sveriges 

befolkning och fortsätter begå avrättnings krigsbrott. Ni ska bidra till att stoppa 

massmördarna. 

Dessvärre har Ni under senaste 2 år agerat tvärtom än vad regeringens mål uttryckligen är. 

Detta då 2020 bevisligen fanns ingen överdödlighet och absolut inte någon epidemi/pandemi. 

Men REGERINGSKANSLIET har bedrivit av BIG PHARMA förd skrämselpropaganda i helt ny 

omfattning, för Folkets medel, varmed Folket försattes i schizofren sckreck hypnos, inklusive 

sjukvårdens kapacitet. 

Efter dessa krigs brott 2020, har Ni under 2021 bedrivit enligt Nirnberg code förbjudna 

experiment på människor  av helt nya otestade preparat på hela tillgisslan tagna befolkningen, 
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varmed merparten av de har blivit injicerade med mRNA genmodifierande optiska platformar 

för tidig död, sterilisering och fjärrstyrning och hybridisering av Folket, som  IBM/WHO/FN/ 

IMF/WB/Vatican har dessutom rånat på deras urfolks och medborgar stockar, marker, 

födslorätt och övriga rättigheter, medan de påtvingar nu digital convergens transhumanisering 

utan informerad medgivande om detta. 

Kallelse till förhör där Ni väljer ifall Ni erhåller Romerska straff eller Gudalandets 

Amnesty. Förbud att utöva beslutande makt p g a massmördar status. 

För dessa brott erhåller Ni förbud att utöva beslutande makt p g a massmördar status. 

Enligt Romersk Nirnberg tribunal tradition kan Ni vara förtjänta att erhålla straff 

genom hängning. Därför är Ni kallade att begrunda förfädernas tingsplats och avlägga 

Sanningsredogörelse, medan Ni infinner Er vid Jordbro Galgstenet 13.12.21 kl 13.00. 

Förberedelse av val av Bestraffnings eller Amnesty proceduren görs via Zoom möte där 

Ni är kallade att infinna Er på nätet 30.11.21 och 7.12.21. kl. 13.00. genom följande länkar. 

30.11.   kl. 13.00      Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

https://us02web.zoom.us/j/83036189053?pwd=empiR3pNSjQ4NmlrQ2thR0ZLUFFIdz09  

Meeting ID: 830 3618 9053 

Passcode: 544629 

7.12. kl. 13.00 

https://us02web.zoom.us/j/86449424199?pwd=bC9laW5IWENnTmw2YlJHbnVvZW1GZz0

9  

Meeting ID: 864 4942 4199 

Passcode: 377824 

 

Ni kan erhålla Amnesty, ifall Ni inlämnar utförliga Sanningsredogörelser av Massmördande 

strukturen och utförarna, samt tillbakadrar från tjänst till Satans Vatican AI drivna strukturer, 

och tecknar avtal med Sveriges, Östersjöväldets, Europas och världens urfolks och nationens 

Konungariket Sverige medborgare trogna ledare, inom Leifs av Gudalandet urfolks regering. 

Vi förstår att Ni också är på många sätt tagna gisslan av omänsklig AI och frimurarna och 

därför ska Ni inkomma med komplett sanningredogörelse av den brottsorganisation som har 

påtvingat Er att begå massmord och tortyr av Sveriges vuxna och barn befolkningen. Vi är här 

för att rädda även Er. Vi inför ny domsrätt av Gudalandet för att stoppa fängelse inkvisitions 

affärsverksamheterna och hela människorna i härliga landsgårdar, tillsammans med räddade 

djur, flora och fauna. Ni kan dock bli intagna i häktet tills Ni har tillbakadragit från arbete åt 

Mänskligheten Utiliserande Industriella Komplexet av Jesuit Curria, och tecknat arbets avtal 

inom Gudalandets folkstat Konungariket Sverige. 

https://us02web.zoom.us/j/83036189053?pwd=empiR3pNSjQ4NmlrQ2thR0ZLUFFIdz09
https://us02web.zoom.us/j/86449424199?pwd=bC9laW5IWENnTmw2YlJHbnVvZW1GZz09
https://us02web.zoom.us/j/86449424199?pwd=bC9laW5IWENnTmw2YlJHbnVvZW1GZz09
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För att Ni ska inte erhålla högsta straffet, ska Ni genast utlysa att alla gift injektioner som göms 

under beteckning vacciner, genast stoppas. Covid injektions pass register, så som alla övriga 

register  överförs till förvaltning av Ditta av Gudalandet, för bot och reparationer. Barn och 

vuxna som har redan förgiftats av injektionerna ska informeras om vilka som fått placebo, och 

hela ingredienslistan i de injektioner som olagligt påtvingats de genom oinformerad 

medgivande PsyOp operation. Mass Hypnosen stoppas nu, alla ska vakna, Ditta av Gudalandet 

ges Regeringskansliets press konferens utlysning, för att väcka de hypnotiserade massorna, för 

att stoppa pågående avrättning i industrialiserad skala.  

Ni sk autlysa at all 3G 4G 5G 6G teknologi ska avverkas och ersättas med strålningsfria 

bredband m m. 

Alla medier och alla hälsovårds strukturer som aktivt gjort affärer på detta fortfarande 

pågående massmord och genmodifierings brott, är återtagna i urfolks och medborgarnas 

regerings ledning. Nationalisering av all stats struktur från folket mördande utländska på U.S. 

DNB.com registrerade affärsbolaget REGERINGSKANSLIET genomförs genast. 

Begångna krigs brott av Avrättning av Hela Mänskligheten: 

Hela befolkningen har tagits gisslan genom administrativa och AI system, bokförda som 

1)fängelse hyresgäster i sina egna bostäder och 2) avrättnigsbara med Covid-gift shipiserade 

patienter. Människorna är inte längre registrerade som levande människor, inte heller som 

medborgare i sin folkstat Konungariket Sverige som övertagits av utländsk affärsbolag 

SWEDEN KINGDOM OF, inte heller som arvtagare av sina urfolks förfäder. Alla medborgarna 

och urfolks stockar av Sveriges mark är stulna av Vatican Jesuit Curria. 

Hela befolkningen är dödligt felinformerade om sin status, och tvingas gå till arbete i 

affärsbolag som genomför förvandling av deras samhällen till dödsläger för dem och deras 

barn. Skolor drillar tilll lidiga slavar. Numera skolor är förgiftnings platser för convergence 

digital transhybridisering. Familjen likvideras och Post Människor ska produceras industriellt 

genom IVF könslösa och genmodifierade. 

Klara bevis 

1)Mänskligheten har utan informerat medgivande GenModifierats, för att för alltid kroppen 

ska skapa giftiga smittsamma Spike Proteiner. Denna genmodifiering har genom lögner om 

säkerhet av injektionerna påtvingats nästan alla vuxna och barn. 

Bayer Monsanto Pharmaceuticals President Stefan Oelrich “mRNA Vaccines are an example for 

that cell and gene therapy”,  1:37:00 min. Berlin World Health Summit, 24.10.21. 

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

SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro - 

PubMed (nih.gov) 

…spike protein localizes in the nucleus and inhibits DNA damage repair by impeding key DNA 

repair protein BRCA1 and 53BP1 recruitment to the damage site. Our findings reveal a potential 

https://www.youtube.com/watch?v=OJFKBritLlc
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/
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molecular mechanism by which the spike protein might impede adaptive immunity and 

underscore the potential side effects of full-length spike-based vaccines. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/ 

2) för att lyckas skada Mänskligheten ljög 2020 alla ockupations bolag som utger sig vara 

myndigheter att det pågår COVID 19 ny pandemi, fast dödlighet steg inte någonstans, och även 

nu när 2021 är snart slut, ingen utlyser att 2020 fanns ingen pandemi, att dödsligheten har 

stigit av injektionerna istället. Se att dödlighets tal är normala 2020 i hela världen    

Estimates - Crude death rate (deaths per 1,000 population) - Total - Total (wordpress.com) 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-

estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-

agency.pdf 

https://newsvoice.se/2021/11/medical-doctors-real-covid-death-rate-sweden/ 

3) CDC och FDA i USA visste om de grava konsekvenserna av dessa injektioner som ljugs att 

vara vacciner. Redan  i Oktober 2020 presenterade FDA lista av de fruktansvärda 

biverkningarna, bl a död. Why is mass murderer Fauci still alive?    Asks Dr Ardi.     

https://odysee.com/@Justice_League_Odysee:d/RemdesivirVentaltors:3 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696485/
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-agency.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-agency.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-agency.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/09/final.-estimates_crude_death_rate_deaths_per_1000_population_total_total-fr-kevin-bougth-fr-un-agency.pdf
https://newsvoice.se/2021/11/medical-doctors-real-covid-death-rate-sweden/
https://odysee.com/@Justice_League_Odysee:d/RemdesivirVentaltors:3
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Med Effectivnes av vaccines uppenbarligen avsogs just injektionernas kapacitet att 

säkerligen skada de injicerade. 

4) Samtidigt infördes helt nya protokoll för avlivande behandlingar, varmed människor 
är rädda att gå till sjukhus där det affärsmässigt är mycket vintgiivande för vårdarna att 
pacienterna dör. I  Sverige, eller USA så som i alla länder används krigs kriminella 
WHO protokoll!!! 

Are Hospital Protocols Killing Covid Patients? 

https://odysee.com/@LauraLynnTT:9/HospitalProtocols:1 

Vittnesmål fr läkarna  https://thedrardisshow.com/ ,  https://botasverige.se/  

COVID-19 Hospital Protocols Have Turned Hospitals Into Killing Fields 

https://odysee.com/@Robert-Self:a0/COVID-19-Hospital-Protocols-Have-Turned-Hospitals-

Into-Killing-Fields:4 

5) Sveriges Life Science institut är en av världsledarna i genmodifieringen och robotiseringen 

av Mänskligheten rent biologiskt, och DNB.com affärsbolaget FOLKHÄLSOMYNDIHGHETEN 

finns alldeles vid sidan av det geografiskt.  Nu är dessa sluga förljugna krigs anfallar bolag 

nationaliserade rättsligt, enligt beslut av Leif den I av Gudalandet och deras nycklar ska genast 

överlämnas till Ditta av Gudalandet. Folkhälsomyndighetens ledare är nu läkaren Glenn 

Dormer. 

Krigsbrottslingarnas konferens ses på Salss.com, där robot life science, lämnas utan ordet 

robot, för att bedra och gömma krigsbrottet av ersättande av Människor med Robotar på 

Jorden. Focus 2021 was Cell and Gene Therapy and a crucial discussion on the Worldwide 

Pandemic. Together with some of the most prominent speakers and executives in the global 

Life Science industry, The Swedish-American Life Science Summit 2021 once again went 

beyond all expectations 
Swedish American Life Science Summit 2018 - Speaker Bios (salss.com) 

https://odysee.com/@LauraLynnTT:9/HospitalProtocols:1
https://thedrardisshow.com/
https://botasverige.se/
https://www.salss.com/speakerbios.html
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https://www.salss.com/speakerbios.html 

https://www.salss.com/companybios.html 

https://www.salss.com/sponsors.html 

6) World Health Summit deltagarna ska alla arresteras och deras nationaliserade bolag ska 

omorganiseras, för massmord och genmodifiering och transhybridisaring av männskligheten 

WHS21_Programm.pdf (d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net) 

https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/WHS

21_Programm.pdf 

7) POLISMYNDIGHETEN utger pass utan hänvisning till folkstaten Konungariket Sverige, och 

medborgarna får inga avtal med sin stat angående medborgarnas andelar i staten, om deras 

urfolks rättigheter till förfädernas arvs andelar, om deras markrätt och födslorätt, inga avtal till 

användande av av medborgarna och urfolket godkänd, förvaltad  och kontrollerad valuta 

bifogas heller, inga avtal med statsledning, socken ledning, EU ledning  och världs ledning. 

Människorna är lämnade helt rättslösa, bestulna och avrättningsbara, utan några vapen i hela 

EU, och får inte ens bära en sedvanlig kniv på sig i hela Sverige!!! Då utländsk på DNB.com 

registrerad beväpnad affärsbolag utger sig att vara folkets polis, men är inte det längre. De nya 

regementen kan vara förberedare av dödsläger för avrättning av de sista Genetiskt Oskadade 

Ekologiska medborgarna i Sverige, numera mobbade med förljugen fashistisk aparteid 

beteckning – ovaccinerade, så som i Australien, Österrike m m. Varje medborgares avtal med 

Polismyndigheten ska snarast etableras, innan 13.12.21. och förmedlas till varje medborgare, för 

säkerhet. 

8) Då alla konspirationsvägar leder till Rom – Vatican Jesuit Order, så ska det aldrig glömmas 

att samma metoder används nu som i hundratals år. Vakcin pandemi skapades redan som 

Spanka sjukan, och mässling har använts som bio vapen av Jesuiterna länge, även med 

Indianerna i Kanada, där Kevin Annett håller Jesuiterna ansvariga för död av en tredjedel av 

barn i internatskolor för indianernas barn. Ett mål att mörda en tredjedel av barnen var 

uppsatt av Janadas regering och Katolska kyrkan i Kanada. Bl metoderna av massmordet 

beskrivs just att  de sjuka barnen skulle hållas ihop med de friska för att insjukna och dö. 

https://republicofkanata.ca/category/annetts-weekly/ 

9) det är viktigt att inse att de med flera biovapen injicerade mass offren är smittsamma, kan 

vara inficerade med Ebola, AIDS, dödliga parasiter och producera sitetiska giftiga Spike 

Proteiner. Men det göms av FHM och andra desinformerade, för att alla resterande ska 

inficeras och dö. Det är uppenbart att WHO förbereder panik om Marburg virus som kommer 

ljugas att den mördar 88 % insjuknade, bara för att dölja de allvarliga biverkningarna av 

injektionerna, som kommer snart. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease? 

https://www.salss.com/speakerbios.html
https://www.salss.com/companybios.html
https://www.salss.com/sponsors.html
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/WHS21_Programm.pdf
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/WHS21_Programm.pdf
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/WHS21_Programm.pdf
https://republicofkanata.ca/category/annetts-weekly/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/marburg-virus-disease
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Därför ska de gen skadade smittade erhålla så långt som möjligt tjänster separat från de sista 

gen Ekologiska Människorna, som är de enda få 15 % kvar som kan försöka föda Människorna, 

för att Mänsklighetenn ska inte upphöra nu. 

Separationslagen är utlysd sedan Valborg  

WIHLOC of Godland utlyser Separationslag av gen-förgiftade och eko-genetiska människor. (lege.net) 

http://mss.lege.net/doc/WIHLOC_Separationslag_gen-forgiftade_och_eko-genetiska/ 

Ni ska verkställa KärleksOrdningen nu. Vi älskar varandra och skyddar alla och var och en. 

10) då alla konspiratörer använder samma WHO mall för att begå massmordet, befarar vi att Ni 

också har byggt upp koncentrations läger, vilket vore inte första gng i Socialdemokratins 

historia. 

Australia begins covid ETHNIC CLEANSING with military roundups of indigenous people… junk science 

“sewage” testing used to imprison entire communities at gunpoint – NaturalNews.com 

https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-with-

military-roundups-of-indigenous-people.html 

11) det finns detox för genmodifierade grafen Ebola AIDS inficerade, först genomgår Ni 
en anti parasit kur med Ivermectin och Suramin, Hydroxichlorokin är ett riktigt 
vaccin, sedan ska Ni använda Dimethylglycine som Dr Judy Mikovitz använder för att 

restaurera  mRNA och DNS, varmed det finns hopp även för de stukna. Därefter finns det 

nytta att genomgå 7 dagars fasta på enbart vatten, men det ska göras försiktigt, då främmande 

biovapen som grafen m fl kan komplicera fastan, som leder till att de gamla friska cellerna 

kommer att äta upp de sjuka genmodifierade. 

https://www.metabolics.com/dimethylglycine.html  

https://www.bitchute.com/video/84iTDzmB4vvo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u9f-alZnPpE  

12) Vi befarar att Sveriges FÖRSVARSMAKTEN affärsbolag, som övertagits av främmande 

makt, kommer att föra sista medborgare som har inte blivit genModifierade till dessa 

dödsläger efter att Ni/Gates/fienden har stängt av IT eller El, vilket Bill Gates har redan utlyst 

som Cyberkrig övning. Vi befarar att resterande gen Modifierade medborgarna kommer att 

fyllas på med injektioner tills de avlider  en del men de som överlevt kommer att leva i trånga 

fängelseliknande lägenhets block, men inte som människor men som post människo hybrider 

som eksisterar i virtuella simulerade verkligheter i sina mobiler liggandes i sina celler dagarna 

långa. Vi befarar att familjeliv kommer att vara helt likviderarad 2030 och fabriker av 

genmodifierade könslösa hybrider kommer att skapas av AI, där fångarnas sista DNA kommer 

att användas för eksperimentell teror foskning. Redan 2050 kommer Jorden se ut som i 

Oblivion filmen, med Tom Cruise, ifall inte Ni står upp för Mänskligheten nu. 

http://mss.lege.net/doc/WIHLOC_Separationslag_gen-forgiftade_och_eko-genetiska/
http://mss.lege.net/doc/WIHLOC_Separationslag_gen-forgiftade_och_eko-genetiska/
https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-with-military-roundups-of-indigenous-people.html
https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-with-military-roundups-of-indigenous-people.html
https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-with-military-roundups-of-indigenous-people.html
https://www.naturalnews.com/2021-11-23-australia-begins-covid-ethnic-cleansing-with-military-roundups-of-indigenous-people.html
https://www.metabolics.com/dimethylglycine.html
https://www.bitchute.com/video/84iTDzmB4vvo/
https://www.youtube.com/watch?v=u9f-alZnPpE
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11) AI Artificiell Intelligens måste kopplas bort i hela världen innan Mänskligheten reder ut hur 

den kan kontrolleras utan att något liknande teknik robot övertag, av Mänsklighetens kroppar 

och själ, kan upprepas. 

Omfattning och djup av perversion av sådana brott är inte känd i  Mänsklighetens historia. Det 

är ytterst viktigt att Ni, med det mänskliga som är kvar inom Er, tar Er samman och bidrar 

med allt Ni kan, för att stoppa den organiserade brottsligheten nu, och etablerar 

Mänskligheten trogen ledning. 

Vi är de sista Mänskliga Kärleksfulla Ledare och Vi kan skapa en riktig Kärleks Ordning nu, 

men det är viktigt att Vi Är Nu Bara Kärlek För Varandra, och all tortyr ska nu upphöra.  

12) det finns inga resurser allokerade för att granks pågående attack och för att kontrollera och 

åtgärda den absolut för Mänskligheten Apokalyptiska processen, vilket är anledning till varför 

den är helt olaglig och ska upplösas genast, genom Bokförings beslut där det ska erkännas att 

AI eksperimentet misslyckades helt och ReSet för att rädda Mänskligheten nu inleds genom 

övergång till Gudalandets domsrätt som ersätter Döds Kulten med Kärleks Ordning. 

13) Då SVERIGES RIKSBANKEN är ockuperad och skapar inga hederliga pengar eller 

beslut alls, och driver  av artificiell Intelligens super dator omänsklig AI tyrani drivna 

RIX-INST införandet (så som redan finns i slavlandet China), under nödläget återinförs 

nu oxa checkar, karvstockar och trä run mynt och urfolks världs lagstiftning. Därför 

återgår Vi nu i detta Mänsklighetens Överlevnads Nödläge (MÖN) till Världs Urfolks 

Beltaningsmedel (VUB) som förutom oxa checkarna är inte skrivet på papper, 

men karvas fram av kvistar där belopp och bokförings detaljet bränns, skrivs 

eller ristas in på run mynt och karvstockar, kunskap bevarad genom 

sedvanerätt, och kan vara överförd muntligt av lokal urfolk, rikets urfolk och 

urfolks världs regeringens Människor, och  härstammar från högre makter, 

genom kärleksfullt delnings och gåvo ekonomi samvete, som finns i alla 

världens Gudalandets Människor. BIS INNOVATIONSCENTER BIS Innovation Hub 

grundades 2019 av BIS. Syftet är att identifiera och utveckla insikter om kritiska trender inom 

finansiell teknik som är relevanta för centralbanker, att utforska utvecklingen av offentliga 

nyttigheter för att förbättra det globala finansiella systemets funktion och att tjäna som en 

knutpunkt för ett nätverk av centralbanksexperter inom innovation. Sedan 2019 finns BIS 

innovationscenter i Hong Kong, Schweiz och Singapore. Under förra året utvidgades nätverket 

till ytterligare fyra innovationscenter, i samarbete med Bank of Canada (Toronto), Bank of 

England (London), Eurosystemet (Frankfurt och Paris) och de fyra nordiska centralbankerna, 

Danmarks Nationalbank, Islands Sedlabanki, Norges Bank och Sveriges riksbank (Stockholm). 

Det Nordiska centret är placerat i Stockholm. Bank for International Settlements, BIS, har 

utsett Beju Shah från Bank of England att leda BIS Nordiska Innovationscenter i Stockholm, 

med start 2022. Detta är ett Babilon kupp, som Vi accepterar inte på något sätt. 

14) Det är Sanningen som ska sägas, sådan som den är, det finns ingen ful sanning. Utan 

Sannings Kommission finns det ingen möjlighet för Mänskligheten att överleva denna atack. 

Alla som säger Sannings redogörelser får Amnesty och härlig rehabilitering i natur områden 

där Vi tillsammans skapar Kärleks Ordnings samhällen. 
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Bevis av Arresterings Order med begäran av Kapitulation inlämnad till Polisen i Solna 
 
Dokumentet med beslutet inlämnad till Polisen i Solna 10.11.21. med DNr 5000-K1365685-21 

OFFENTLIG URKUND TILL POLISMYNDIGHETEN OM ARREST AV KARDINALEN FÖR 
KAPITULATION AV DÖDS KULTEN. 10.11.21 
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-
stampel-skan-20211110.pdf 

För att klicka på länkarna bifogas ostämplad osignerad version 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-
10.11.21.pdf 

Video Ditta av Gudalandet lämnar in Kapitulations/Återtags kravet till Solna Polisen 

https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-
kapitulerar-.html  
 

Gudalandets Nirnberg II beslut om pågående avrättning av Mänskligheten och Kapitulations 
krav till alla världens Massmords grupperingar som utger sig vara nationella regeringar och 

myndigheter finns på https://loveorder.wordpress.com/blog/ . 
 

På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas världs regeringens vägnar, 

 

Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma 

Nirnberg II av Gudalandet tingets högst domare 

Se 4 Nirnberg II dekret på https://loveorder.wordpress.com/blog/ 

Bankdirektör av världsbanken World Indigenous Human Love Order Bank of Godland 

Imperatorn som ersätter högste Jesuit påven, som kapitulerar nu 

Världens Mänsklighets Försvars högsta befäl 

Högste domare i folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget 

Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige  

Statskassör i  folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken 

Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige  

www.MSS.lege.net 

www.LoveOrder.INFO 

 

T 0703 999 069 

E info@loveorder.INFO 

A Jordbro, Sverige 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-stampel-skan-20211110.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-stampel-skan-20211110.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-10.11.21.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-10.11.21.pdf
https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-kapitulerar-.html
https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-kapitulerar-.html
https://loveorder.wordpress.com/blog/
https://loveorder.wordpress.com/blog/
http://www.mss.lege.net/
http://www.loveorder.info/
mailto:info@loveorder.INFO
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För att börja bruka oxa WIR stockarnas medel måste varje Människa, 

förening, stat eller annan administration teckna avtalen med urfolks 

och medborgar människornas Kärleks Ordnings skapare imperatorn 

Ditta av Gudalandet eller hennes fullmäktige, och Tillbakadra bort 

från Jesuit påvarnas dödskult som genom bedräggeri etablerats i 

Romfördragets döds läger nätverk som håller nu hela Jorden i snabba 

avrättnings processer av Hela Mänskligheten.  

 

 

Kopia till 

 

Leif den I regeringskansli 

Urklagaren Lars Rutger Solstråhle  

 

Från ockuperande affärsbolag genom kapitulation av Jesuit Döds Kulten återtagbara: 

Riksdagen, Bostadsutskottet 

Riksrevisionen 

Statsrådsberedningen 

Justitiedepartementet 

Utrikesdepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Utbildningsdepartementet 

Jordbruksdepartementet 

Kulturdepartementet 

Miljödepartementet 

Näringsdepartementet 

Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi 

Kammarkollegiet 

Statskontoret 

Valmyndigheten 

Krisberedskapsmyndigheten 

Statens räddningsverk 

Socialstyrelsen 

Handikappombudsmannen 

Statens folkhälsoinstitut 

Riksgäldskontoret 

Statens fastighetsverk 
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Ekonomistyrningsverket 

Statens jordbruksverk 

Statens livsmedelsverk 

Fiskeriverket 

Sametinget 

Riksantikvarieämbetet 

Naturvårdsverket 

Kemikalieinspektionen 

Boverket 

Post- och telestyrelsen 

Vägverket 

Arbetsmarknadsstyrelsen 

Jämställdhetsombudsmannen 

Konkurrensverket 

Skogsstyrelsen 

Glesbygdsverket 

Statens energimyndighet 

Integrationsverket 

Verket för innovationssystem 

Verket för näringslivsutveckling 

Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län 

Regionförbundet i Kalmar 

Gotlands kommun 

Region Blekinge 

Skåne läns landsting 

Region Halland 

Västra Götalands läns landsting 

Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län 

Svenska Kommunförbundet 

Landstingsförbundet 

Institutet för tillväxtpolitiska studier 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 

Finansdepartementet, ekonomigruppen 

Finansdepartementet, RoB 

 


