Urfolks imperator Ditta Rietuma inkallar Hova Byråd, och regering för återtag av
riksstruktur, jämnvecko söndagar kl 13.00, i Lands Tingets domarring, Grimstorp 28, med
början 25.9.22.
Dagordningen under (1)2022
1. Nu ska Ni välja – att fortsätta avrättas i Döds Kulten, eller att skapa Kärleks Ordningen. Sverige är
under total PsyOp och BioVapen attack! Inte ett öre finns till medborgar försvaret.
2. World Bank redan 2018 utlyste att COVID attacken kommer att avslutas april 2025. De vill att
2025 kommer det inte finnas några Människor kvar på Jorden! Bara genetiskt modifierade
sterila kvarlevare. Och 4 Oktober 2022 börjar THALES militär attack i Australien, Europa på tur –
för Dark Winter.
3. Folkstatens Konungariket Sverige riksrevisorn Ditta Rietuma har konstaterat att Sveriges rikes
medborgarnas alla andelar är stulna och Sverige har förvandlats till ett dödsläger åt dess
medborgare via av ABB IBM IMF drivet bolag Sweden Kingdom Of, registrerat i Washington DC,
driven i digital simulering av riksverksamhet, där Vi alla har stulna profiler. Medborgarnas pass är
inte utgivna av Riksbanken längre, men av privat militär världskonglamerat THALES som
övertagit 68 länder, och alla riksbolag - Regeringskansliet, Valmyndighet, Sveriges Domstolar,
Folkhälsomyndighet, Läkemedelsverket, Riksbanken, Post Giro Banken, Vattenfall, Kronofogden,
Kriminalvården, Försvarsmakten, Bankomaten, och alla andra av c a 382 riks bolag som är
Folkstatens Konungariket Sverige medborgare stulna verksamheter, som nu bedriver slug
avrättning av medborgarna. THALES är i avtal med Microsoft och använder både sina militära
och digitala, samt Big Pharma firmor för genmodifierande robotisering av överlevande Människor
via COVID injektionerna, vilket är redan genomförd och pågående biovapen attack med gifter
maskerade som vacciner. Krigsindustrin driver världskriget sedan 1945, men skyller nu på
Ryssland, för att få all hjälp för att avrätta ryssarna och dela Ryssland för gott, varmed Sverige
förblir arabiskt.
4. Alla Sveriges 382 riksbolag och andra privatiserade kritiska storbolag, samt alla byråds byggen, m
m, är sedan 5.9.19. rättsligt återtagna via Leif den I av Gudalandet världs urkund on detta ( finns
på 3 språk på http://mss.lege.net/oxa . Återtag av tillgångar av dessa företag i Folket troget
urfolks regerings förvärv – i Leif den I Erlingssons av Gudalandet ministeriets förvaltning, med
Ditta Rietuma som RunRiksbankens och Sedvanerätts Tingets riksminister.
5. Kapitulationkravet till varje arbetsledare inom dödslägrets riksstrukturer, d v s de som arbetar
inom det som kallas stat, kommun och lokal administration, men är inkorporerade i THALES
digitala avrättnings system nätverk, som driver dolt slavläger och dödsläger. Tillbakadra eller
erhöll dödsstraffet! Amnesty och världs andels värdepapper även till alla tillbakadragande ifrån
Döds Kulten. Fängelserna upplöses, häkten består återtagna i medborgar rikets förvaltning.
6. Därmed ogiltigförklarande av fusk-Valmyndighetens fusk val , och kapitulationskravet till
alla fusk-politiker, som sökt ämbete i dödsläger ledningen, där ingen undkommer tyrannins
partipiskor, och verksamhet bedrivs i kinesiska SS social scoring poäng program, där kontanter är
bara cover upp för att dölja att alla människor har av Microsoft-Thales gjorts till profiler i ett
gigantiskt Hunger Games avrättnings program.
7. Fredsfördraget beordras att signeras av varje arbetsledare inom dödslägrets
riksstrukturer. Fredsfördraget signeras även av i Folkmord indragna företags ledare, men enbart
efter att Kapitulations eden är inskickad till info@loveorder.info, eller Hova Lands Tinget,
Grimstorp 28, Hova, Sweden. Fredsfördraget signeras av det lokala urfolket och medborgare
trogna ledare, som erhållit avtal med Svearnas, Götarnas och Samernas Gylle, som gett avtal till
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och gjorts lagliga av monark Leif den I Erlingsson, regent av Folkstaten Konugariket Sverige,
inom alla urfolks världs KärleksOrdning skapande imperiumet Gudalandet.
Status just nu - av alla ifrån dödslägret i Sverige återtagbara c a 14 miljoner Människor –
hypnostiserade, dresserade, beslavade, med biovapen injektioner skadade, multipelt suicidala krigsfångar ( enligt Geneva Konventionen), i sina egna ockuperade länder och, oftast - i sina
egna av THALES/ Windows/ Telia/ Moderna vapeniserade hem-fängelser.
Carl G Bernadotte och alla andra, tydligt i Elisabeth Windsor begravnings inbjudan
Telegraph.co.uk lista, nämda 126 riks ockuperade nationer, beslavade av Deep State som i
mellanled leds bl a av Charles Windsor, inväntas inskicka Kapitulations bevis senast 11.11.22..
Innan kapitulations beviset har de ingen rätt att signera Fredsfördraget av Gudalandet Godland.
Efter datumet - dödsstraff! Inga våldsamheter är tillåtna! Enbart skarprättare efter dom i
tinget kan röja krigskriminella liv. Etablera Era egna lokala ting, via avtal med Leif den I
Erlingsson av Gudalandet som garanterar rättssäkerhet, eller upphör Mänskligheten!
Urfolks byalag återupprättas, och återgång ifrån stats getton till landsbyggden påbörjas, då krigs
ekonomi verkställande slavar skall bli Människor igen, vilka skall omprogrammeras, och få sina
världs arvs, EU arvs, Riks arvs, och urfolks arvs andelar, och få alla skapade resurser inom deras 14
Gudaländares rättigheter, och även ska åta arbete enligt sina plikter att skapa tjänster och
produkter, som skapar rättigheternas verkställande.
Därmed utlyser urfolket och medborgarna trogne monarken Leif den I Erlingsson av Gudalandet,
med urfolks gode Lars Rutger Solstråhle, med Sveriges Run Riksbanks direktör Ditta Rietuma, att
- det införes av urfolket skapat, registrerat, förvaltat och kontrollerat betalningsmedel –
världs urfolks runor – World Indigenous Runes WIR valuta. Valuta som är inte med avtal
anknuten till run valutan är inte ett lagligt betalningsmedel i Folkstaten Konungariket Sverige,
men ska i begränsad omfattning användas under övergångsperioden, för att utesluta nöd.
WIR oxa 6 olika checkar laddas ner ifrån http://mss.lege.net/oxa , fylles in månatligen, registreras
hos lokala byrådets urfolks tinget, konverteras hos ockupations regimens krigsfånge administrationen – kommun(istika) ekonomi och social direktörerna, och användes för att
säkerställa förnödenheterna och lokala samhälligheterna.
Ad-ministrar betyder Helvetes ministrar, i Döds Kulten av Klaus Shwabs och påvarnas Jesuit
Orden, som nu kapitulerar då urfolks vise överallt signerar Fredsfördrag för övergång till
Kärleksordningen. Röda Korset i Hova är Jesuiternas, och övertas nu av Kärleks Ordning
skapande diarker Ditta och Leif av Gudalandet, som allt annat. Röda Korsets Hova valkrets ledare
Margareta Carlsson och valnämnden är icke avtalade av urfolks vise, därmed icke lagliga enligt
sedvanerätten och världs Gudalandets Godland stadga. Av urfolket avtalade försäkrade edgivna
för-val-tare etableras iställer för ad-ministratörer.
Jesuiternas ad-ministration påtvingar oss sedan 2 världskriget ett hemligt krigstillstånd, genom
administrativ terror som ersätter urfolk mot invandrare, som triggas att överta invandrings
länderna.
Media återtas nu först för att stoppa mördande lögn hypnos inom alla nätverk.
Aktuellt är COVID-kriget med beprövade genmodifierande biovapen injektioner, för att
likvidera hela Mänskligheten, genom Big Pharma tyranni. Krigs attacken har eskalerat genom
PTS.se i krigsbrott tillåten militärWIFI DECT mikrovågsteknik modem/routrar som installeras i
hemmen, liksom med mobiltelefoner, som långsamt steriliserar och kokar, medan offren betalar,
för att inte bli kommunikationslösa. Jesuiternas grundregel – offren skapar själva sina
avrättningsplatser.
Rekonstruktion av alla rikets och socken struktur påbörjas nu, för att alla strukturer och
processer ska bli trogna det lokala urfolket och rikets medborgare, alla Människors säkerhet.

Cigenar och Jiddish minoriteter utlyses att ha bedrivit krigsbrott mot de numera i Sverige
priviligierade Nordiska och Östersjö folk, enligt grannlandsprincipen. Båda är inte skyddade
men kapitulerande minoriteter i Sverige, och världen, som de av Jesuiter lurats att
plundra. Synagogas och Katolska krigs ekonomi konspirationen Kapitulerar nu! Men varje syndig
Människa, som tillbakadragit ifrån DödsKulten, erhåller alla förnödenheter och samhälligheter
enligt lokala kvoter, som andel av sina Human´s Earth Heritage Bond värdepapper som
laddas ifrån Dekret 5 i NViRunBerg II tingsbeslutet på http://loveorder.wordpress.com/ blog .
18. Hova centrums Vera Magasinet ska nu vara Hovabornas Förnödenhets Lådemagasin, där alla nödiga
kan få sina alla 14 kritiska förnödenheters kvoter, samt njuta av fri varm soppa 12 timmar per dygn. Den
Himmelsblå villan i rundellen ska nu vara Hova RunRiksbanken där alla ska erhålla sina riks-, EU- och
världs-andels värdepapper, samt få sina i trä karvade run mynt och pappers run checkar registrerade, och
vid behov konverterade till av dödsläger ad-min än så länge påtvingade digitala SS poäng och Jesuiternas
cash sedlar.
19. De i Gudaländarnas Rättigheter utlysta 14 kritiska förnödenheterna är –
1) pålitliga ledares arbets avtal med medborgar ID, för arbete i sitt eget riksstruktur för bevisat
värdefulla, säkra produkter och tjänster, istället för i Jezuiternas dödslägerstruktur
2) avtalade mänskliga domstolar som är sanna och förverkligar mänskliga rättigheter för
ursprungsbefolkningar, medborgare, och alla Människor i riket,
3) Säkerhet och Skydd Garanterande Urfolks-, Socken-, Riks-, EU- och Världs- Försäkringar för ett
fredligt samhälle utan krig, Inhemskt ledd skyddsnät genom gräsrots urfolks och medborgar föreningar,
4) i byråd egen skapade kvoter av betalningsmedel oxa (uttalas oksa), skapade av var och en karvade,
tecknade trä mynt, samt checkar till sig själv eller vännen, genom att bokföra det i lokala
ursprungsbefolkningens ting. Oxa och oxabanker - ersätter det degraderade krigsbrotts kriminella
begräppet pengar (utgörs av skulder och skatter till Jesuit piraterna) och penningbankerna
5) av byråd, urfolks ting och medborgar föreningar avtalad försvarsmakt, som beskyddar urfolket,
medborgarna och alla Människor, istället för att genmodifiera och råna Människorna, som tvingats att
bo i ett dödsläger, ingår andlig försvarskraft, och kunskaps data bas med de kunniges råd,
6) balans mellan alla värden och resurser,
7) hälsa och familjernas/ätternas fruktsamhet, säker fysisk, psykisk, genetisk hälsa,
8) sann identitet, och etniskt skydd,
9) samhällighets mark och byggnader för ekologisk jordbruk och hemfrid för välbefinnande,
10) tillgången till el och andra former av energi på ett hälsosamt sätt, de kan kopplas periodvis bort ifall
attack sker via dessa som blir till dödlig teknik,
11) uRbildning, ledd av Folket trogna av urfolks imperatorn och rikets och lokala urfolks vise utnämnda,
med strategi för att uppnå blixt snabba resultat,
12) förvaltnings och tekniskt stöd för säkra kommunikationsnätverk,
13) det centrala kontroll nätverket som förvaltas av alla i Kärleks Ordning avtalade människor för
sannings kontroll i alla kritiska system, med världens bästa pålitliga rådgivare,
14) Kärleks gudarnas kyrkor har öppna portar, där människor älskar varandra och lever i gåvoekonomi
av fördelning, som uttrycker och bevarar mänsklighetens gudomliga väsen.
20. Det viktigaste är att skapa Människo barn i en trygg familj, kultur arvad ätt, och i en trygg nation,
som äger sin stat och alla dess bolag. För att detta ska kunna ske skapar Vi nu en epokförändring, bort
från Vatikanens Folkmordslednings krigsekonomi med marina- och luftkrig, till Jordisk Freds
KärleksOrdning.
21. Separationslag, för att rädda de sista icke genetiskt modifierade och icke steriliserade Människorna!
Alla icke gift vaccin skadade barn ska skyddas så långt det går, ifrån möjligen biovapen inficerade
och genetiskt skadade. De är nog de sista Människorna på Jorden!
22. Badhus skapas överallt för att tvätta ut synderna!!!
23. Sverige och världen är nu inte längre helvete för de lokalt infödda som tvingats bli en del av SkyNet
tiranins robot-era, då nu återtar Vi de av Mänsklighet mördande piraterna stulna alla storbolagen, som
bedrivit krigsbrott och lämnat alla 7100 språk-Folk försvarslösa. Nu är Vi alla rika igen!
Ditta Rietuma av Gudalandet, T 0703 999 069, i Hova Lands Tinget, Grimstorp 28, Hova

