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10.11.21.   tidigare bl a 23.8.19   10.11.21-KSLT-VUT-WIHLOCG- 12021-191 

Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör, Haninge,  
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef,  
Till Åklagarmyndigheten, Riksåklagare Petra Lundh, 
Till Polismyndighetens högste administrative chef, Anders Thornberg, 
Till Polisstation i Haninge, chef Magnus Strid m fl 
Tiull Polisstationen i Solna, chef  
 
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 medborgares checkar, bistå till Kapitulation 
och arrestering av alla som förvandlat Sverige till ett öppet dödsläger, order om 
stöd till att hålla Nirnber Jordbro världs Allting, och återta den stulna Riksbanken 
för att skapa världs nationernas kooperativa bank, istället för Kinesisk All 
Mänsklighet Mördande AI tyranni. Förbud av COVID injektioner, tester, masker... 
 
Återtag av POLISMYNDIGHETEN och alla andra rikets strukturer i Sveriges urfolks 

och folkstatens Konungariket Sverige lagliga regeringens av Leif den I av 

Gudalandet ledning. 

Arresteringsorder av Anders Arborelius för sanningsredogörelser och 

kapitulation. 

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 USA business bolag 
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Polisstation i Haninge och Solna, bland 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 Haninge 
och Sverige p g a Romar Reihs krigsockupation via övertagen stats infrastruktur 
som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och avrättning genom dolda Noahid lagar. 
 

Ditta och Leif anv Gudalandet  utlyser och beskyddar Gudalandet Nirnberg II 

alltings förhandlingar 

Härmed bestämmer Vi att krigsbrottslighets förhandlingar ska annordnas i alla världens 

länder, av lokala urfolks och medborgar Människo nationer. Vi, urfolks världs diarker , 

Ditta och Leif anv Gudalandet, är utlysare och beskyddare av Gudalandet Nirnberg II 

alltings förhandlingar. Alla finanser för förnhandlingarna etableras i urfolks oxa WIR 

checkar eller karvstockar, som numera används i hela världen för att etablera säkerhet mot 

cyberattack och mot AI.  

WIHLOCG avkräver Ovillkorlig Kapitulation av Jordens inkvisition hållande Jesuit 

monopolet 

Alla nationer är under order av Högste befäl Ditta 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 (1)2018, likväl president av Lettiska 

Republiken och urfolks konna av Lettiska Folket, som har nu under senaste 30 åren har 

massakerats och förintats, genom Jesuiternas banker registrerade i Sverige.  Ovillkorlig 

Kapitulation av Jordens inkvisition hållande The Order of Jesus Jesuit Satanister avkrävs nu. 

Kapitulationen avkrävs i namn av Hela Mänskligheten som avrättas blixt snabbt genom 

genmodifiering och sterilisering genom Unrestricted Warfare av Jesuit bolag, så som 

salss.com och ibm.se, som arbetar för att till 2030 göra Korden obeboelig för Människorna - 

IBM commits to net zero greenhouse gas emissions by 2030, vilket betyder att CO2 som är 

grundläggande för allt levande ska elimineras helt, dvs Mänsklighet ska upphöra!!!! Detta 

görs under förtäckning av Klimatkris, vilket är helt falskt. 
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WIHLOCG etablerar krigsreparationer 

Östersjö Urfolks Tinget (ÖUT, engelska BSIC/IWOCG) etablerar krigsreparationer - för 

skador skapade av de 11.6.12017 rättsligt stängda, men desperat anfallande busines bolag-

krigsutövare The Crown Corporation, Washington D.C. och Vatikanen m m fl,- i urfolks 

oxa WIR (World Indigenous Runes money fr IWOBG indigenous stock oxa), likväl som 

ersättning till tidigare fastighetsägare. 

Fastigheternas tillsyn överförs till  ”Folkstatens Konungariket Sverige Nationaliseringsbo 

(1)2019” tillbaka till medborgar kooperativet folkstaten Konungariket Sverige, bort fr 

Romerska busines bolaget SWEDEN KINGDOM OF, registrerat på SEC.GOV i USA. Polisen 

ska till pass bifoga medborgarnas avtal om andelar i deras folkstats kooperativ 

Konungariket Sverige, samt klara beslut om medborgarnas mänskliga, urfolks, 

medborgares, unions deltagares världs civilisations aktieägares andelar, och deras 

rättigheter och skyldigheter. Alla tidigare konstilationer ska reformeras för att äntligen 

etablera lagliighet där ingen tidigare fanns, angående Födslorätt, markrätt, familjerätt m m. 

Polisen ska etablera ledning som är trogen Sveriges urfolk och Folkstatens Konungariket 

Sverige medborgare, som ska signera avtal med utfolket och medborgarna trogna ledaren 

Ditta av Gudalandet. Polisen ska genast återta alla medborgarregister från Romerska 

Currian som har registrerat Människorna Medborgarna som rättslösa 

PERSONER/PACIENTER som avrättas som boskap nu med COVID injektioner, falska 

giftiga 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 edsvurna och folkstatens medborgare i återtag av deras stats stuktur 

från dödslägret drivande DNB.com affärsbolag som låtsas vara staten, för att avrätta alla 

genom Unrestricted Warfare där vanliga produkter och tjänster har vapeniserats, så som 

SjukSköterskorna har förvandlats till FriskFörgifterskor, utan att allmänhet insett detta, och 

alla avgörande kår har nu förgiftats och ska erhålla kurer snarast, eller insjknar i AIDS, 

EBOLA och GALNA KOSJUKA m m. 

Polisen ska utge pass som bifogas alla Människans avtal av rättighete och skyldigheter inom 

sin urfolk, stat, EU, IMF, FN, och alla valuta system och banker, även Gudalandets 

domsrätt. Då alla tidigare har varit bedräggerier, ska för tillfället enda tillförlitliga 

imperatorns Ditta av Gudalandet domsrätt råda primärt, men alla andra kan åberopas vid 

behov. 
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Carl XVI Gustaf Bernadott, och politiker, är desvärre bara löneslavar/slavdrivare av 

Romeska Jesuit påven, och dessutom är Bernadottar beskyddare av konspirerande 

Frimurarna Vilka är vi? - Svenska Frimurare Orden Svenska Frimurare Orden 

(frimurarorden.se)  https://frimurarorden.se/vilka-ar-vi/  Han har aldrig haft något egentlig 

val att agera enligt egen vilja, och måste befrias från att vara gysslan och kunna arbeta åt 

Folkstatens egentliga stock hållare – Folkststens Konungariket Sverige medborgarna. 

Arresteringsorder av Anders Arborelius för sanningsredogörelser och 

kapitulation. 

Då Mega Extrem Jesuit Påve Franciskus meddelade den 21 maj 2017 att biskop Anders 
Arborelius skulle utses till kardinal, är det uppenbart att Anders Arborelius är också en 
Extrem Jesuit. Konsistoriet då biskopen utnämndes till kardinal ägde rum den 28 juni 
2017 i Peterskyrkan i Rom. Samtidigt med utnämningen tilldelades kardinal 
Arborelius basilikan S. Maria degli Angeli e dei Martiri som sin titelkyrka 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 för främjandet av de kristnas enhet. Sedan 
2020 är han också medlem av Vatikanens ekonomiråd.  Vår biskop - kardinal Arborelius | 
Katolska kyrkan 

https://www.katolskakyrkan.se/i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius 

Aklagelserna mot Anders Arborelius: 

1. Sauvé rapporten påvisar dokumenterat att Katolic Jesuit nätverket sysslar med 

pedofil internationell organiserad brottslighet   Katolska kyrkan efter 

pedofilskandalerna 28 oktober 2021 - Människor och tro | Sveriges Radio   

https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna 

2. Att vara med i Vatikanens ekonomiråt kan innebära att vara med på att leda den nu 

genomförda kuppen på alla nationers resurser då BIS Stefan Ingve etablerar , och 

avrättning av boskapsdjur, minkar, fåglar, hästar, steriliserade katter och alla 

torterade och mass mördade människor genom systemisk bedräggeri  i ekonomi 

modellen, där alla världens banker är Vatican monopol, varmed all mark och allt 

levande har blivit gysslan som avrättas via vapeniserad 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 

Mänsligheten har upphört, och fjärrstyrs av BLACK ROCK konglameratets 

superdatorer, och alla som ej lyder deras order avrättas. Bolag som IBM, Visa, 

Ericsson, SEB, Klarna, Fidesmo, Chromaway - och till och med det amerikanska 

teknikuniversitetet MIT – styr nu Riksbanken och den planerade e-kronan är inget 

https://frimurarorden.se/vilka-ar-vi/
https://frimurarorden.se/vilka-ar-vi/
https://frimurarorden.se/vilka-ar-vi/
http://www.santamariadegliangeliroma.it/
http://www.clerus.va/content/clerus/en.html
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/it.html
https://www.katolskakyrkan.se/i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius
https://www.katolskakyrkan.se/i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius
https://www.katolskakyrkan.se/i-sverige/var-biskop-kardinal-arborelius
https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna
https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna
https://sverigesradio.se/avsnitt/katolska-kyrkan-efter-pedofilskandalerna
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annat än den Kinesiska Social Scoring tyrani digitala fjärrstyrnings tvångs 

styrningen. 

3. Att människorna först förlorade sina Mänskliga Rättigheter då länge har de kallats 

för Personer, men då LandsTinget upplöstes och övdertogs av REGIONER, startade 

genast COVID19 attacken, varmed PERSONERNA har nu transformerats till 

omyndig PACIENT status, som också är bedräggeri, för människorna nu avrättas 

med gift injektionerna falskt kallade för vacciner. Allt detta för att dölja att Vatican 

har stulit hela Mänsklighetens resursbestånd och nu avrättar de rättfärdiga ägarna, 

även djuren flora och fauna. 

 

Nirnberg Jordbro Alltinget av Gudalandet  

Därför har Ditta av Gudalandet utlyst och inrättat Nirnberg II alltinget vars beslut gäller i 

hela världen, för att skydda alla i historiskt ny omfattning drabbade nationer.  

Extremt brådskande vapen stand down order. Alla COVID injektioner är biovapen och helt 

förbjudna. 3G 4G 5G mobila master och WIFI DECT Bluetooth och mobilerna som 

utrustning är biovapen och licenserad användning kan skötas enbart av sertifierade 

personer, varmed alla ska erhålla sertifierings examen för att bruka de. 

Tidigare Nirnberg tribunal hölls dock av Jesuiterna, och de kommer att försöka så klart 

neka oss rätten att hålla Nirnberg II. Men det enda rätta för att bevara livet på Jorden är att 

det är alla nationers urfolker edsvurna domare de trogna  medborgar ting som ska dömma 

alla lokala massmördare av Jesuit ordens slavdrivar nätverk. Dödsdommar ska undvikas så 

longt det är möjligt, men ifall förövarna vägrar att kapitulera och avgå fråm Mänsklighets 

avrättnings syslor, ska de dömas vid lokala Galgsten. Alla av mördarna fjärrstyrda  

Människorna i dessa All Mänsklighet nu mördande nätverk, ska avsättas från makten, och 

Häktas för att avlägga vittnesmål om strukturen och finansierings systemet som måste 

snarast avvecklas, varsamt, utan att skada någon Människa, så gott som möjligt. All 

förövare är under personlig försvar av Ditta av Gudalandet som etablerar nu Kärleks 

Ordnings Landsbyggds Gårdar, där alla förövare ska kunna rehabilitera sig, och vara 

älskade, så som även alla offer är. Alla fängelser ska upplösas, enbart häkterna består. 

Kärleks Ordnings Landsbyggds Gårdar etableras istället. 

Gudalandets Nirnberg II urkunder 2021 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kara-manniskor-i-kommun-o-sjukvards-

ledning-27.8.21..pdf 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kara-manniskor-i-kommun-o-sjukvards-ledning-27.8.21..pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kara-manniskor-i-kommun-o-sjukvards-ledning-27.8.21..pdf
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https://loveorder.files.wordpress.com/2021/10/oditta-of-godland-6.10.21-plus.-earth-wide-

mobilisation-into-take-backs-of-human-resources-from-hybrids-murdering-all-

humanity.pdf 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/to-humanities-indigenous-leaders-to-take-

back-the-states-23.8.21o-one.pdf 

Kallelse till tinget https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kallelse-av-basala-bolag-

till-jt-17.5.18.pdf 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/07/dittas-e-webmail-skickat-till-arkebiskopen-

m-fl-9.7.21..pdf 

 

Nirnberg 1945  

Nürnbergkonventionen – Wikipedia 

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen 

Nürnbergkonventionen innehåller principer som skall följas 
vid experiment som involverar människor. Konventionen togs fram i anslutning 
till Nürnbergrättegångarna och Läkarrättegången där mot bland andra Karl Brandt. 

De tio punkterna i konventionen är: 

1. Individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. 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 sakfrågan för att 
kunna ge sitt informerade samtycke. Detta innebär att individen ska ha tillgång till 
all känd kunskap och kända risker som det kan medföra att delta i experimentet. 
Ansvaret för att deltagarens samtycke är informerat och fullgott vilar på den som 
initierar experimentet. 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat. 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad 
medicinsk kunskap. 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor 
och skador. 

5. Inga experiment skall utföras 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 nyttan för mänskligheten 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker. 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/10/oditta-of-godland-6.10.21-plus.-earth-wide-mobilisation-into-take-backs-of-human-resources-from-hybrids-murdering-all-humanity.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/10/oditta-of-godland-6.10.21-plus.-earth-wide-mobilisation-into-take-backs-of-human-resources-from-hybrids-murdering-all-humanity.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/10/oditta-of-godland-6.10.21-plus.-earth-wide-mobilisation-into-take-backs-of-human-resources-from-hybrids-murdering-all-humanity.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/to-humanities-indigenous-leaders-to-take-back-the-states-23.8.21o-one.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/to-humanities-indigenous-leaders-to-take-back-the-states-23.8.21o-one.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kallelse-av-basala-bolag-till-jt-17.5.18.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kallelse-av-basala-bolag-till-jt-17.5.18.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/07/dittas-e-webmail-skickat-till-arkebiskopen-m-fl-9.7.21..pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/07/dittas-e-webmail-skickat-till-arkebiskopen-m-fl-9.7.21..pdf
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Experiment
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs%C3%B6ksperson
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergr%C3%A4tteg%C3%A5ngarna
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA_mot_Karl_Brandt_et_al.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_Brandt
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8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer. 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta 
experimentet. 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för 
försökspersonens hälsa föreligger 

 

Ofrivillig dödshjälp[redigera | redigera wikitext] 

Med ofrivillig dödshjälp avses patienter som skulle kunna uttrycka en vilja att dö men 
beslutet ändå tas av någon annan, utan patientens samtycke.[2] Sådan dödshjälp betraktas 
tämligen allmänt som mord, även av förespråkare för dödshjälp.[2] 

https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp 

Nazisternas eutanasiprogram[redigera | redigera wikitext] 

Det är omtvistat huruvida nazisternas eutanasiprogram Aktion T4 ska definieras som 
dödshjälp eller inte. British Humanist Association (medlem av IHEU) definierar 
eutanasiprogrammet som "ofrivillig, aktiv dödshjälp",[2] liksom SVT,[3] med flera. Andra, 
såsom United States Holocaust Memorial Museum, menar att "dödshjälp" (eutanasi) avser 
handlingen att smärtfritt förkorta livet på kroniskt och gravt sjuka personer som i annat fall 
skulle lida. Därför, menar de senare, kan inte Aktion T4 betecknas som 
"dödshjälp".[19] Syftet med de nazistiska eutanasiprogrammen var att ta vad de definierade 
som "liv ovärdiga att leva" (Lebensunwertes Leben),[19] inte att förkorta ett obotligt och 
dödligt lidande. 

Contact National Constitutional Court or similar to establish the obvious  

Judgment: Polish Constitutional Court declares EU laws incompatible with the 

Constitution - BBC-Edition 

https://bbc-edition.com/international/2021/10/07/judgment-polish-constitutional-court-

declares-eu-laws-incompatible-with-the-constitution/ 

 relation to goods, and to be a de facto member of the EU Customs Union.[2][3] 

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 2020, and was provisionally applied from 1 
January 2021 when the Brexit transition period ended, before it formally entered into force 
on 1 May 2021 after ratification processes on both sides were completed.[5] The broad 
consensus among economists is that it will likely harm the UK's economy and reduce its 
real per capita income in the long term, and that the referendum itself damaged the 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6dshj%C3%A4lp&veaction=edit&section=9
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6dshj%C3%A4lp&action=edit&section=9
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-humanismforschools.org.uk-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mord
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-humanismforschools.org.uk-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6dshj%C3%A4lp&veaction=edit&section=10
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6dshj%C3%A4lp&action=edit&section=10
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazister
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4
https://sv.wikipedia.org/wiki/International_Humanist_and_Ethical_Union
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-humanismforschools.org.uk-2
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_Television
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-svt.se-3
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-ushmm.org-19
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lebensunwertes_Leben
https://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dshj%C3%A4lp#cite_note-ushmm.org-19
https://bbc-edition.com/international/2021/10/07/judgment-polish-constitutional-court-declares-eu-laws-incompatible-with-the-constitution/
https://bbc-edition.com/international/2021/10/07/judgment-polish-constitutional-court-declares-eu-laws-incompatible-with-the-constitution/
https://bbc-edition.com/international/2021/10/07/judgment-polish-constitutional-court-declares-eu-laws-incompatible-with-the-constitution/
https://bbc-edition.com/international/2021/10/07/judgment-polish-constitutional-court-declares-eu-laws-incompatible-with-the-constitution/
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Customs_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_Brexit
https://en.wikipedia.org/wiki/EU%E2%80%93UK_Trade_and_Cooperation_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/EU%E2%80%93UK_Trade_and_Cooperation_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/Provisional_application_(treaty)
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit_transition_period
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit#cite_note-CouncilRatifies-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Per_capita_income
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economy.[a] It is likely to reduce immigration from European Economic Area (EEA) 
countries to the UK, and poses challenges for British higher education, academic research 
and security. Following Brexit, EU law and the Court of Justice of the European Union no 
longer have supremacy over British laws, except in select areas in relation to Northern 
Ireland.[19] The European Union (Withdrawal) Act 2018 retains relevant EU law as domestic 
law, which the UK can now amend or repeal. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit 

 European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 

 EU–UK Trade and Cooperation Agreement 

 International reactions to the 2016 United Kingdom European Union membership referendum 

 Opposition to Brexit in the United Kingdom 

 Referendums related to the European Union 

 Multi-speed Europe 

 Interpretation of EU Treaty law by European Court of Justice 

 2010s in United Kingdom political history 

 2020s in United Kingdom political history 

 Withdrawal of Greenland from the European Communities 

 Danish withdrawal from the European Union 

 Dutch withdrawal from the European Union 

 Frexit 

 Greek withdrawal from the eurozone 

 Polexit 

 Romanian withdrawal from the European Union 

 

Treaty of Lisbon[edit] 

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

  Ireland — a referendum to approve the Twenty-eighth Amendment of the 
Constitution Bill, 2008 (Ireland), 12 June 2008, 53.2% against, turnout 53.1% 

In 2008, Irish voters rejected the Treaty of Lisbon. 

  Ireland — a referendum to approve the Twenty-eighth Amendment of the 
Constitution of Ireland, 2 October 2009, 67.1% in favour, turnout 59.0% 

After the first vote by Ireland on the Lisbon Treaty, the European Council and the 

Irish Government released separate documents, referred to as the "Irish Guarantees", 

that stated the other member countries would not use the possibility in the Treaty 

to diminish the number of permanent commissioners in favour of a rotating system 

with fewer commissioners, and not threaten Ireland's military neutrality and rules 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit#cite_note-21
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Justice_of_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Primacy_of_European_Union_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit#cite_note-22
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_(Withdrawal)_Act_2018
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Brexit
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_(Withdrawal_Agreement)_Act_2020
https://en.wikipedia.org/wiki/EU%E2%80%93UK_Trade_and_Cooperation_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/International_reactions_to_the_2016_United_Kingdom_European_Union_membership_referendum
https://en.wikipedia.org/wiki/Opposition_to_Brexit_in_the_United_Kingdom
https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-speed_Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/R_(Factortame_Ltd)_v_Secretary_of_State_for_Transport#House_of_Lords
https://en.wikipedia.org/wiki/2010s_in_United_Kingdom_political_history
https://en.wikipedia.org/wiki/2020s_in_United_Kingdom_political_history
https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_of_Greenland_from_the_European_Communities
https://en.wikipedia.org/wiki/Danish_withdrawal_from_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_withdrawal_from_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Frexit
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_withdrawal_from_the_eurozone
https://en.wikipedia.org/wiki/Polexit
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_withdrawal_from_the_European_Union
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Referendums_related_to_the_European_Union&action=edit&section=13
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_Bill,_2008_(Ireland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_Bill,_2008_(Ireland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Twenty-eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Council
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on abortion.[1][2] With these assurances, the Irish approved the unchanged Lisbon 

Treaty in a second referendum.  

 

Fr Referendums related to the European Union - Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union 

 

Beslut ang. det öppna elektriska dödslägret i hela Haninge och Sverige, dit 

Östersjöväldets, Europas och världens många urinvånare och dem trogna samt 

medborgarna villkoras in för massavrättning, utan att bli informerade om att de 

står under beskyddande domsrätt av urfolks Östersjöväldets/ Gudalandets regenter 

och har födslorätt, bostadsrätt och sammankomsträtt inom sina ursprungs 

regioner.  

Gudalandets/Östersjöväldets Fredsförhandling. Reformkrävande dödsdomar/ 

domar om omyndigförklarandet av fientliga overifierade, ovaliderade ledare. Oxa 

Krigsreparationer. Sveriges myndighets fastighets nationalisering åt folket.  

Till fastighetssamordnare i Solna, Haninge och övriga Sverige, och världen 

Detta är ett larm om ockupation av Solna, Haninge, Sverige och världen av främmande 

makt som via AI genomför avrättning av de flesta via elektromagnetiska mikrovågor 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/Z3bJhlAFlJ4  

Fastighets samordnarna är ytterst viktiga i att stoppa denna apokalyptiska massmord då 

massmordet genomförs genom Noahid lagarna då Mossad har programmerats att bli  

biororbotiserad världs säkerhetstjänst armé som i nätverket med CIA och MI5 håller 

regeringar gisslan (https://youtu.be/4d8YPkbKg3A  ) som i Sverige så i andra länder och 

tvingar myndigheterna att genomföra det av Artificiell Intelligens tekniskt strukturerade 

beslavandet och avrättningen av 99 % av världens befolkning. 

Detta genomförs via media, banker, säkerhetstjänster och militärt industriella komplexet, 

samt telekombolagen som senaste åren har etablerat aktiva 4G och modem utrustningar i 

skol klasser och i alla hem och arbetsplatser med IT som lågkokar varje människa med 

ytterst hälsovådlig mikrovågs strålning samt med lögner påtvingar befolkningen 

steriliserande och debiliserande vapeniserade vacciner, samt andra tysta svårmärkta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union#Euro
https://en.wikipedia.org/wiki/Referendums_related_to_the_European_Union
https://youtu.be/Z3bJhlAFlJ4
https://youtu.be/4d8YPkbKg3A
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avrättnings vapen som ingår i Depopulations matrisen som antogs av Bilderbergarna 1954 

via dokumentet Silent Weapons for Quiet Wars. 

Dessutom just nu genomförs medborgar-statens bank, försäkringskassa, arbetsförmedlings 

m m  likvidations process då alla ska tvingas att använda IBM blockchain chipisering med 

påtvingade mobilAppar och 5G Internet of Things, som är långsam massmordsvapen. 

Vi, världens Gudalandets Diarker och beskyddare och representatnter av alla världens 

urfolk och alla nationalstaternas alla medborgare, anförtror Er uppgiften att ta reda på hela 

listan av fastigheter, lägenheter och andra lokaler i Haninge, Stockholm, Sverige och 

världen, som har beslagtagits  av massmördande krigsbrottslingar, och tvingar ledningen 

att genomföra massmord av alla världens 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 är redan 

etablerade. De flesta människor är redan villkorade in i trånga storstäder för slavarbete i 

krigsbolag. Massmördarna redan har en dron armé och inom 2 år kommer Boston Robotics 

robotarmé att stå färdig i alla kvartér. För den behövs det 5G. 

Härmed är Ni mobiliserade i folkstatens Konungariket Sverige värnplikt att stå försvar av 

Sveriges urfolk, medborgare och invånare. Försvaret finansieras bl a via lagliga oxa 

värdepapper som bokförs av urfolk i urfolks och medborgares föreningar och konverteras 

av lokala administrationens förvaltningschefer (så som Jörn Karlsson i Haninge). 

Ni ska även leverera till Leif I regering Era dokument av ägande/förvaltningsrätt av 

fastigheterna. Dessa dokument skall vara verifierade och validerade av laglig 

statsöverhuvud och lokal urfolksting.  Alla i avtal inblandade signatörer skall vara 

sertifierade enligt deras lojalitet till varje lokal urfolk och medborgare av nationella lokala 

staten. Verifierings, validerings och sertifiering dokumentation skall tillhandahållas Leif I 

regering allt eftersom den är tillgänglig, men senast inom 3 månader. 

Ni och alla fastighets förvaltningsledare ska avge ed att Ni är inte Satanister som använder 

dolda metoder för att massmörda lokalbefolkningen, men att Ni är hederliga människor. Ni 

ska genast sluta fredsavtal med Sveriges urfolks ledare om att fastighets förvaltare har 

fredliga avsikter mot Sveriges Germanska, Finsk Ugriska, Preusiska, Slaviska, Baltiska och 

andra lokala urfolks majoritet, samt med nationalstatens alla medborgare. 

Ni har Gudaländarnas Rättigheter 

Älskade Gudaländare, så som en av 7 miljarder Jordens människor, som har genom urfolks 

Gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter, dokumenterade i den understrukna 

länken och sammanfattningsvis på sidan 27 i detta dokument 
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On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model  The Rights of Godlanders 15.5.18. 

Men glöm inte även Era skyldigheter att försvara sig själv, sina närmaste, sin familj, sin ätt, 

sitt kvarter, sin stad, sin by, sin socken, sin härad,  sitt land, sin region, mänsklig 

civilisation, världen och universum från massmördare, som är slugare än någonsin och har 

hela universitetssystemet och Artificiell Intelligens arbetandes för Satanismens triumf – 

nukleär kärnavfalls apokalips som är oundviklig ifall Ni låter bli att följa följande skrift. 

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 för storskalig  organisation av krigsbrott 

mot Sveriges invånare. Under senaste 110 år har c a 500 miljoner Européer mist livet p g a 

en handfull bankirfamiljer, som i dagsläget fotfarande genomför ett massmord på snart 

ytterligare 500 miljoner Européer som verkställs bl a via fejk mat och HPV vaccin 

förgiftning samt lågkokning med 4G vapen som maskeras under telekom utrustning, m m 

och klimatförändringar som skapas av LOIS och EISCAT HAARP anlägningar i Sverige, via 

Växjö Universitet, som är en vädervapen anläggning. Den dolda och tysta vapenföringen 

som av Bilderbergarna har installerats inom verklighetens alla system har beskrivits som  

konceptuell krigs metodik skifte 1954  i dokumentet  Silent Weapons for Quiet Wars 

http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pd

f 

Världens Gudalandets Östersjö urfolks ting har tagit följande beslut om att alla 

atomkrigssystem skapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för 

omorganisation, utan skadade, till kärleksordning. Muntlig video fr 12015 

https://youtu.be/8pRaB1w3TY0  

VUT, tidigare BSIC tingets beslut  om världs korpokratins omorganisation, utan 

skadade 

Världens Gudalandets Östersjö urfolks ting har tagit följande beslut om att alla skadlig-

strålning-system skapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för 

omorganisation, utan skadade. Muntlig video fr (1)2015 

https://youtu.be/8pRaB1w3TY0  

Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund Jordbro avslutningsdag 2.6.19 

 

Se alla videos med Världens Urfolks Tingets rättegångs sista dag och domens avkunnande 

vid Galgstenen i Jordbro 2.6.19, där alla som ej omorganiserar sig till Gudalandets 

https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf
https://youtu.be/8pRaB1w3TY0
https://youtu.be/8pRaB1w3TY0
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kärleksordning, och tillbakadrar sig fr tjänst i Romesrk dödskult,  bedöms stå i tjänst för 

kriminella massmördare som driver AI, och är - omyndigförklarade, och deras arbetsplats 

skall utlysas till tjänstgöring av människor som etablerar kärleksordning som etableras av 

Gudalandets diarker, som är verifierade, validerade och ed svurna till varje levande 

människa och allt levande. 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-

Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4 

Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

 

Ni har fortfarande ej skickat in omarbetade stadgan och avtal av Er verksamhet. 

Anställ urfolks männsikor för att genomföra uppgiften eller avsätt Er själva från 

företagsledning. 

Bara bolag som har giltiga avtal med urfolks föreningar eller deras ledare ö 

försvarare är lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande ö uppdaterade, 

urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av 

verksamheterna ö ska skickas  till  

VännEdsSjö Urfolks Tinget,  
c/o Rietuma,  
Södra Jordbrovägen 25,  
13765  Jordbro. 
 

Arresteringsorder (då samhället är helt övertaget av främmande fientlig AI som 

sprider biovapen) 

 

1)  Alla av Er givna löften till Romerska Imperiet är Null och Void, enligt beslut 

taget av Ditta av Gudalandet; 

2) Ifall Ni är Gen-Modifierade av bio-vapnet injicerat under falsk beteckning 

som COVID vaccin, som är mycket smittsam och kan skapa AIDS, EBOLA, 

Galna Ko Sjukan, Zombifiera m m  – andas inte på och rör inte människor och 

djur, eller 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 tjänsten där Ni kan inte 

medverka värdigt, så som det sig bör i Människornas folkstat Konungariket 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
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Sverige, och Ni skall hålla Er i själv arrest och hålla distans från Gen-

Ekologiska människor, för att bevara Människor som art, så att Vi kan bota Er 

med kurer och ge Er och Era ätter Kärleks Ordning;  

3) Ifall Ni lyckas inte göra det, så ska Ni meddela Er till närmaste 

Polismyndighet och erkänna Era administrativa-massmords  brott mot 

statens Konungariket Sverige medborgare och urfolk, och Ni skall hålla Er i 

själv-arrest och hålla distans från Gen-Ekologiska människor, för att bevara 

Människor som art;  

4) Ifall Ni klarar inte det heller, så ska Ni helt enkelt anmäla Er till 

Socialförvaltningen för att få ärlig försörjning och söka Socialbidrag och ta Er 

tid att rehabilitera Er från våldsamheterna som Ni har administrerat. Då 

kommer Ni att ha tid att förjupa Er ir kärlekordningens verktyg och Era 

Gudalandets rättigheter och Ni kommer äntligen att få riktigt lyckliga dagar, 

ifall Ni klarar av att hålla Er i själv arrest och hålla distans från Gen-

Ekologiska människor, för att bevara Människor som art;  

5) Ifall Ni klarar inte någon av tidigare 3 order, är Ni omyndigförklarade, men 

endå ska försöka göra Ert bästa för att hålla Er i självarrest och hålla säker 

distans från Gen-Ekologiska människor, för att bevara Människor som art. 

 

Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

Bara bolag som har giltiga avtal med urfolks föreningar eller deras ledare ö 

försvarare är lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande, ö uppdaterade, till 

urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av 

verksamheterna ö ska skickas  till  

Konungariket Sverige Urfolks LandsTinget,  
c/o Rietuma,  
Södra Jordbrovägen 25,  
13765  Jordbro. 
 

Background of the World Indigenous Human LoveOrder Court of Godalnd 

The goal of the conference-court entitled Criminalize Nuclear War Systems (CNWS) is to 
establish a platform for a global network of indigenous and citizen courts that control the 
controlers of any administrations. Indigenous courts are aimed at criminalising any death 
cult systems that have brought us into the reality of Cold Nuclear War and now a COVID 
Swab Gates ReSet, embedded in the Depopulation massacre matrix of the whole humanity 
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trapped in a grid of slavery.  Indigenous courts  are offering solutions to achieve safe 
systems and bring to the victims and perpetrators the gifts of oxa – compensations and 
salaries for switch from the death cult to the love order. 

Record of Godlands Criminalise Nuclear War Systems court proceedings: 

CNWS X, English, August 12017-June 12019 
CNWS IX, Eglish, July 12017 
CNWS VIII, Latvian March 12017 
CNWS VII, Swedish, December 12016 
CNWS VI, In Russian, September 12016  
CNWS V, English, July 12016  
CNWS IV, Latvian, March 12016 
CNWS III, Swedish, December  12015  
CNWS II, Russian, September  12015  
CNWS I, English, June 12015  
 
Quaterly Indigenous World Order of Godland CNWS courts proceedings can be found on 
BSRRW.org, LaBie.lv, LoveOrder.INFO  documentary videomaterials on three Youtube 
channels and others 
 

   RadioactiveBSR https://www.youtube.com/radioactivebsr 
FreeLatvia https://www.youtube.com/freelatvia 

Baltic Sea Indigenous https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww  

 The strategy is to make a shift from imposed goal of the 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 central banks of the world, still waging wars on the last unoccupied minds, 
souls and bodies. 

The method is to put aside the statements of military mass murderers and corrupt 
corporate businesses and those imitating governments, and to present radically honest 
work by independent scientists spreading their findings to those still alive and not bio-
robotised, and now - not yet Zombyfied by Covid injections. 
 
See the decisions of  Östersjö Urfolks Tinget  VSIC/IWOCG (Vened/Baltic Sea 

Indigenous Court / Indigenous World Order Court of Godland on  www.LoveOrder.INFO   

. VSIC/IWOCG cooperates with  International Tribunal on Crimes of Church and State. 

ITCCS.org with St Kevin Annet leading the reformation of Christianity criminalizing 

previous Pope Benedict Ratzinger, as well as the current Pope Francis, hiding from Justice 

https://www.youtube.com/radioactivebsr
https://www.youtube.com/freelatvia
https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
http://www.loveorder.info/
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within Vatican, and The Crown hostage Queen Elisabeth, Xi Jinping, murdered Putins 

double, B. Netanjahu, 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 Godland for recovery treatments, or amnesty and oxa gifts of 

Godland etc. See more on specicide coup untrustable trusts 

https://www.youtube.com/watch?v=4hQLWLtk6ro 

The Fifth Year of Godland Era begun on the 8th of February (1)2021, 10.000 added for 

indigenous calendar, and we claim all lands to be the lands managed by the  

Indigenous people of those lands. We claim the rights of Indigenous people to be 

restored  by Us - the diarchs of Godland, and protected by local indigenous courts 

and societies and financed by the gifts of oxa in World Indigenous Runes currency 

issued by the Indigenous World Order Bank of Godland that replaces Federal Reserve 

Bank of US and BIS.org in Shweitz. 

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, 15.5.18 update XXX 
15.5.18. STATUTE Indigenous World Order COURT of Godland 

Constituting act of IWOBank of Godland, update 15.5.18 Indigenous W Order Bank 
11.06.17. 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 15.5.18. 

 

Konungariket Sverige Urfolks LandsTinget som del av Baltic Sea Indigenous Court är 

Östersjö Urfolks Ting som är urgammal rättsordning i enlighet med sedvanerätten och har 

sitt säte även på Södrajordbrovägen 25 i Jordbro. www.bsrrw.org  

Gudalandet/Godland är en världomfattande urfolksordning med Östersjöväldet som dess 

region runt Östersjön. Gudalandet är en diarki som leds av Ditta Rietuma och Leif Erlingsson,  

aka Ditta och Leif av Gudalandet/of Godland.  www.LoveOrder.INFO  

Monarkin Staten Sverige instiftar urfolks ordning genom att restaurera staten Konungariket 

Sverige medborgarna troget statsskick  via grundlagar och via urfolks ting och av var och en 

urfolk egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar och konverteras av 

socknens domarring eller ekonomichef.  http://mss.lege.net/  

https://www.youtube.com/watch?v=4hQLWLtk6ro
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-order-court-of-godland.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-order-court-of-godland.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/indigenous-w-order-bank-11-06-17-act-6.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/indigenous-w-order-bank-11-06-17-act-6.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
http://www.bsrrw.org/
http://www.loveorder.info/
http://mss.lege.net/
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Staten Latvijas Republika är en suverän stat som etablerades 18.11.(1)1918. Det okuperades av 

Sovjet (1)1940 och av Rasist Rothchild Roman Reich (1)1990. Ditta Rietuma är president av 

staten Latvijas Republika i exil med ett ministerråd aktivt i Lettland. 

www.LatvijasRepublika.INFO se web.archive och riksrådet på  

https://www.scribd.com/document/359075359/valsts-38-g-min-kab-15-9-17-2  

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem 

Hjärltigt, 

 

Ditta Rietuma     Leif Erlingsson 

aka Ditta av Gudalandet    aka Leif av Gudalandet 

Världens Urfolks Konna av Godland     Världens Urfolks Konn av Godland 
Högsta befäl/domare KSLT/WIHLOCG   Högste befäl/domare KSLT/WIHLOCG 
www.LoveOrder.INFO    www.LoveOrder.INFO  
   
President av Lettlands Republik   Monark av Monarkin Staten Sverige 
www.LatvijasRepublika.INFO             www.MSS.lege.net 
 
Konungariket Sverige regerande minister  Konungariket Sverige regerande monark  
Enligt 2 - nationell och Jorden vid utlysning senast Juni 21, med maillista 
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/06/workspace-webmail-__-print-aterutlysning-
av-leif-i-regering.-24.6.21-horis.pdf 
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/06/o-ihwocg-nationalisering-av-folkstatens-ks-
resurser-22.6.21..pdf 
o-ihwocg-nationalises-back-all-nation-assets-establishing-love-order-and-gene-protection-
laws-21.6.21..pdf (wordpress.com) 
 
T     +46-703-999 069    T     +038-120 350 
E     info@loveorder.info     E     leif@lege.net  
 
 
 

            Jordbro, 10 November  (1)2021.  
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