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Till cheferna för Röda Korset Hova/Sverige/ världen Lotti Larsson, Margareta Carlsson
Till Valmyndighetens chefer i Hova - Margareta Carlsson, Margita Dagobert, Kerstin
Isaksson
Till Valmyndighetens chef i bolaget som låtsas vara staten – Anna Nyqvist.
Vården i Hova/Sverige/ världen
Tandvården Hova/Sverige/ världen
Apoteket i Hova/Sverige/ världen
Affärerna i Hova/Sverige/ världen
Kyrkor i Hova/Sverige/ världen
Svearnas, Götarnas och Samernas Gylle, med alla andra lokala basala verksamheter
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef
Till ockuperade Åklagarmyndigheten, riksåklagare
Till ockuperade EkoBrottsMyndigheten, Åklagarmyndigheten
Till ockuperade Polismyndighetens högste administrative chef
Till ockuperade Polisstation i Falkenberg, Skövde, Stockholm och Göteborg
Till Polisstationen i Solna, där aresteringsorder lämnades in 10.11.21.
Till den återtagna Ekobrottsmyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av
folkstaten Konungariket Sverige
Till den återtagna Polismyndighetens hederligaste ämbetsmänniskor av folkstaten
Konungariket Sverige, krigsbrotts avdelningen
Offentlig världs urkund, kallelse till Kapitulations processen för DödsKults
regimen och till Fredsfördrags signering. Folkstatens Koungariket Sverige urfolks
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Lands Tinget utlyser ogiltigförklaring/nullifiering av 11.9.22. val i Sverige och alla
andra val i världen, som hållits i falska skuldpengars digitala regim, som förgiftar
sina folk med biovapen. Röda Korsets, Valmyndighetens, Polisens och alla andra
riks strukurernas återtag till Sveriges folket trogna ledare, finansiering med
urfolks och medborgares oxa run mynts checkar. Bistå till Kapitulation och
arrestering av alla som förvandlat Sverige till ett öppet dödsläger, order om stöd till
NiRunBerg Världs Alltinget av Gudalandet/Godland, och återta den stulna
Riksbanken för att skapa världs nationernas kooperativa bank, istället för Kinesisk
All Mänsklighet Mördande digital AI tyranni. Förbud av COVID injektioner, tester,
mask tvång...

Återtag av Valmyndigheten i Sverige / världen in i Folkets/Mänsklighetens tjänst,
ifrån Dödkultens Jesuit Orden The Order of Jesus. Kapitutalitionksravet av Jesuit
ledningen i Sverige – Anders Arborelius med Jesuit brödranda, som etablerat öppna
dödsläger i Sverige och på hela Jorden genom övertag av alla statsstrukturer.
Kallelse till utfrågning/ verifiering/ validering av gällande avtal med i Hova, i
Gullspång, i Sverige levande Levande Människor, Medborgare, Urfolk. Etablering av
lagliga av Folket skapade, förvaltade och kontrollerade run betalningsmedel, i trä,
månatliga oxa checkar, riks, EU och världs andels värdepapper av Gudalandet.

Bolaget Valmyndigheten, Röda Korset som drivs av Katolska kyrkan med alla andra som
dotterbolag till den, Frimurar Orden och Synagogan, är de grund strukturer genom vilka
Sverige övertogs av Romerska Currian/Vatikan och har hållits som en koloni av de mest
mentalt dresserade förslavade Människorna, i flera hundra år. Men nu ska enligt Döds
Kultens pLandemi - alla Människor ersätts av robotar, likt då arbetshästarna ersattes av
traktorer. Nu driver Vatikan en avrättningsprocess av Mänskligheten, via COVID
pLandemin och övergång till total digital Hunger Games digital program, av hela världens
hela mänsklighet, via en super dator, av IBM, och BlackRock offshore dolda ägare.
Mänskligheten är planerad att vara avrättad och ersatt av drönare och robotiserade
hybrider redan 2025 – Agenda 2030 är Robotised Life agenda, som leds via Swedish
American Life Sciences Summit salss.se.
Ni är nu kallade, och ska infinna Er för att bistå i att skapa Fredsfördragets process, där
nationerna urfolks ledare av Gudalandet ska signera laglig fredsfördrag, och ska tvinga
Mänsklighetens mördare att kapitulera. Ni ska även vittna om de digitala dödsläger
systemets tyranni och COVID brott som skett i Era affärsbolag mot Hovas, Gullspångs,
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Sveriges, världens invånarna, och om hur Ni ska se till att de inte upprepas, och dessa bolag
återtas i Folkets förvaltning och ägande.
Att ignorera denna kallelse kan leda till att Ni döms av urfolks vises domarring vid
Galgstenet. Vi vill inte att denna utredning ska leda till några arresteringar eller påföljder,
men ifall Ni ej medverkar i tings förhandlingarna, blir det så.
Ni ska infinna Er via nedan angiven Zoom länk 16.09.2022

kl 10.00

för förhör

och sanningsredogörelser till tings ärendet drivet av urklagaren Lars Rutger
Solstråhle och högste domaren Ditta Rietuma, på Hova Lands Tinget på Grimstorp
28, Hova. Ring 0703 999 069 vid allvarliga förhinder. Ni kan även kontakta oss för
en tid, inom en vecka, som passar Er bättre.
Zoom kan laddas ner som app och användas på android mobil eller dator.
Kallelse till tings utredning 16.9.22.kl 10.00. Fredsfördraget- Kapitulationskravet Kallelsen till krigsbrotts WIHLOCG besluts påföljds verkställande - återtag av
privatiserad/stulen riksstruktur Valmyndigheten som driver privat dödsläger av
medborgarna, men låtsas vara medborgarnas riksstruktur.

Alla människor som kallas och deltar i urfolks tingets processer förklaras för att
vara heliga och erhåller amnesty, med stor tacksamhet ifrån Världssamfundet, p g a
att dagarna är räknade för Mänskligheten ifall återtaget av riket och världs
civilisations strukturerna inte sker genast, och alla som bidrar är hjältar, även de
som varit massmördare.
Till Valmyndighetes ledning i riket Konungariket Sverige, och lokalt i Hova
Ni ska infinna Er på av mig, Ditta Rietuma av Gudalandet, ledd
tingsförhör, om omedelbar ovillkorlig kapitulation och upplösning av
dödslägret, och förberedande tings förhandling via Zoom länk för
återkommande möten – 16. 9.22. kl 10.00.
Godland Courts is requesting you to a scheduled Zoom meeting. Link is
a recurring meeting Meet anytime.
Skriv till info@loveorder.info eller sms-a till 0703 999 069 för att föreslå fler
tider.
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https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUck
xUeEhnQT09

Meeting ID: 898 3507 0535
Passcode: 99mpU5
Ni kan föreslå tilläggs tid för att gå igenom all material Ni vill åberopa medan Ni
ska avlägga Sanningsredogörelserna och Vi ska tillsammans ha sammanträde om
hur vi ska genomföra återtag av statsstrukturen från de som havererar den för att
mörda hela Folket.
Ni är misstänkta för medhjälp till krigs brott av folkavrättning med kemiska biovapen av
mRNA bestående genmodifiering av produktion av Spike Proteiner som steriliserande
smitta, Morgellons, Lieber nano transistorer, Graphene nano, Lipid Nano Particles LNP,
Luciferese och Mark of the Beast markering av Människor, utan informerad medgivande.
DARPA gel m m som kristalliserar kan finnas i PCR testerna. Ni antas vara både offer och
förövare av våldsmonopolet med vilket Massmordet av hela Sverige befolkning genomförs.
Men Ni ska fortsätta driva återetablering av folkets riks administrations arbete, efter att Ni
signerat tillbakadragande från Dödsläger verksamhet och signerat övergång till arbete i
ledning av Sveriges medborgares stock värdepappers återetablerare, kapabla säkerhets
matrisens risk hanterare.
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 VALMYNDIGHETEN, POLISMYNDIGHETEN, DOMSTOLSVERKET,
KRIMINALVÅRDEN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, FOLKHÄSOMYNDIGHETEN,
REGERINGSKANSLIET, RIKSBANKEN, RIKSDAGEN, alla DEPARTEMENT,
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN, PTS, alla telekom och el 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 m m – d v s alla DNB.com och UPIK.de registrerade
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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 maktstrukturer i Sverige p g a Romar Reihs krigsockupation via övertagen stats
infrastruktur som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och avrättning genom dolda
Noahid lagar.
Arresterings order av Folkets lönnmördare för att underteckna kapitulations- och
fredsfördraget, eller beordrar erhålla dödsstraff.
Arrestera Folkets lönnmördare som påtvingar slugt Folket injektioner och pcr djupa
tallkottkörtel kristaliserande petanden av kemiska biovapen från Astra Zeneca, Sputnik,
Pfizer, Moderna och alla andra medkonspiratörer.
Beordrar konspiratörerna att underteckna kapitulations- och fredsfördraget, eller beordrar
erhålla dödsstraff, på samma plats där massmördarna vägrar att sluta påtvinga Människor
biovapen in i kropparna. YxMänn är redan utlysta till ViKinga rekrytering i egen takt!
Galgstenet har redan invigts för återtagna dödsstraff, och skarprättarna vässar skarpa
verktyg. https://odysee.com/@Godland:a/deathpenaltyrestored:0
Order om att konfiskera och förstöra lager av alla CV19 syntetiska biovapen
Order om att konfiskera och förstöra lager av alla syntetiska biovapen, som döljs under
betekning COVID 19 medicinering, tester, masker, både på brottsplatser och i lager.
Alla nödvändiga bevis finns på NViRunBerg II World Courts webbplats Blog – XXXiiiXXX
(wordpress.com) samt MSS.lege.net på Svenska och LaBie.lv. på Lettiska

GODLAND GOVERNMENT MOBILISATION AND ARREST ORDER OF
POISONERS OF HUMANITY
minister-cabinet-wihlog-government-claim-28.11.21.DOWNLOAD
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-lena-hallengren-arresteringsorderkallelse-m-m-25.11.21.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/ateretablering-av-urfolks-och-medborgarnaslandstinget-m-fl-20.10.21.-19.11.pdf
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GODLAND GOVERNMENT NIRUNBERG II COURT PROCEEDINGS AND ARREST
ORDER OF POISONERS OF HUMANITY
Video på Svenska https://odysee.com/@Godland:a/video1023992334:8
https://odysee.com/@Godland:a/PolisTingsRikets%C3%85tertagsF%C3%B6rhandling2:c
Video på Engelska https://odysee.com/@Godland:a/CourtOnPolis13.1.22.:a
https://odysee.com/@IndigenousCourtsYTGodland:3/video1429525325:4
https://odysee.com/@Godland:a/DisaLaima17:7
https://odysee.com/@Godland:a/DrChrisBusbyDittaRietumaSMSfoodSong:1
https://odysee.com/@Godland:a/DeathCampCapitulationCourtPeaceAgreementsofGodlan
d.30.12.21:e
Video på Lettiska Latviešu Biedrības Goda Tiesas Pavēste Arestam Kapitulācijai un Miera
Līguma parakstīšanai Kara noziegumu lietā. 29.12.21. (odysee.com)
DITTA AND LEIF OF GODLAND TAKE BACK OF ALL NATIONS INTO RESCUERULE OF THEIR INDIGENOUS PEOPLE, CLOSING ROMAN DEATH CAMPS
WORLD WIDE
o IHWOCG nationalises back all nation assets establishing Love Order and gene protection
laws 21.6.21.DOWNLOAD

Även en världomspännande domstol i Bryssel/Vancouver med en arresteringsorder för 75
världskrigsförbrytare av CV19 pLandemin International Court Indicts 75 Perpetrators w/
Kevin Annett (odysee.com)
Världen vid arresterings order Verdict and Sentence of The International Common Law
Court of Justice PDF (scribd.com)
🔥🔥🔥🔥Mycket viktigt meddelande till alla
💥 Vänligen skaffa en kopia av ditt lands konstitution och kontrollera vilka artiklar som är
relevanta för att skydda din rätt att protestera, att utöva yttrandefrihet.
💥Skriv ut konstitutionen.
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💥Skriv ut Genèvekonventionen
💥Skriv ut dina suveränitetsrättigheter
💥Skriv ut dina mänskliga rättigheter
💥Skriv ut hela Nürnbergkoden som måste innehålla artikel 6 samt de tio punkterna. 1-10
💥Skriv ut Magna Carter-stadgan för landets lag, som skyddar alla medborgares liv.
💥Känn till dina oförytterliga mänskliga rättigheter, som vi fått genom födseln.
💥Vet att ditt födelsebevis är en kreditnota till ett företag som har registrerats som ett
offshore sjöfartsföretag.
Du faller inte under företagets lag eftersom Vatikanen inte längre är borgenär för London
Corporation, eller USA, australiensiska eller tyska företag.
Du måste veta detta.
Vet att polisen och militären svär en ed för att skydda konstitutionen, som representerar
folket.
Om en polis stoppar säger du till dem att de arbetar för folket och enligt landets lag måste
de upprätthålla konstitutionen.
Fråga dem om deras ID.
Vet detta är det ytterst viktigt att ha denna kunskap.
💥Vet att Internationella brottmålsdomstolen står tillsammans med Internationella
människorättstribunalen.
💥 Vänligen hitta länkarna för Reiner Fuelmich här samt för ICLCJ och Kevin Anette.💥
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
https://truthcomestolight.com/reiner-fuellmich-update-on-international-lawsuitscontinued-exposure-of-globalist-agenda-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopulatethe-planet/
https://www.fuellmich.com/kontakt/
https://republicofkanata.ca/category/breaking-news/
info@loveorder.info
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https://t.me/murderbydecree
Kevin Anette International Common Law Court. Ingår I WIHLOCG
Anklagelse mot Er, några av
Ni anklagas att ha etablerat fusk val i fusk stat, med fusk politiker, som har inga fullmakter
ifrån medborgarna av Folkstaten Konungariket Sverige, men bara ljuger om att de arbetar
åt Folket, medan de egentligen arbetar åt Pope Francis dödsläger drivande AI, som
genomför beslavning och avrättning av Folket, där Folket i digital bedräggeri har rånats på
sina socken, rikes, EUs och världs arvs andelar, och nu efter 2020 blir sönder injicerade som
slakt boskap.
Ni anklagas att ha spridit genmodifiering påtvingande bolags bedräggeri regel som
maskerats som Nationell lagstiftning 87 a § i lagen om smittsamma sjukdomar
(1227/2016) – och därmed simulerat skyldighet att delta i covid-19-test som avses i lagens 16
b § 1 mom. eller 16 d § 1 mom, med brottspåföljd, samt nämnda 16 b, 16 d och 87 a § har
tillfogats genom L 701/2021, som gäller temporärt 12.7.2021–15.10.2021 och Bestämmelser om
straff för hälsoskyddsförseelse finns i 44 kap. 2 § i strafflagen (39/1889).
Ni har likväl, utan verifiering av laglighet av den utan folkomröstning påtvingade
processen, övergått till digitaliserade overifierade och ovaliderade betalningmedel, som
drivs av utländsk privat fientlig makt som har inga avtal med lokal urfolk och medborgare.

Övergång till betalningsmedel och varo kuponger, som är oberoende av el
måste nu införas, och garantera säkerhet för varje människa i Gullspång,
Haninge, och hela Sverige. Ifall Ni inte tänker bistå detta, blir Ni då
anklagade i motstånd till införande av för Folkets överlevnad säker
betalnings och varu fördelnings system.

Sommaren ´22 har Vi genomfört förljande försök att nå
makthavare i Hova / Gullspång och etablera Dödslägrets
kapitulations process
Alltingets förberedelse mötet 15.7.22. video
Ditta och Lars av Gudalandet förbereder Alltinget och Återtaget av Folkstaten Konungariket Sverige.
20220715 (odysee.com)
info@loveorder.info
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https://odysee.com/@Godland:a/20220715_111512:0
Röda Korsets chef Lotti Larsson och Riddarveckans Ingemar Ek erhöll mappen med
dekret om övergång till run mynt, ladda ner mappens innehåll som pdf
Ditta och Lars av Gudalandet i Hova 13 14.7.22. Riddarvecka. Peace treaty with rune oxa money and Take
Back of Red Cross via Lotti Larsson/Ingemar Ek (odysee.com)
https://odysee.com/@Godland:a/13-14.7.22.-Riddarvecka-:c
MSS.lege.net/oxa, LoveOrder.INFO
Download document package for the systemic shift from Death Cult to LoveOrder, with oxa checks and
Human´s Earth HEritage Bond, that Lotti Larsson, The chief of Red Cross in Hova Sweden received from
Ditta Rietuma av Godland https://loveorder.files.wordpress.com/2022/07/till-lotti-14.7.22-namn-mini.pdf

Tidigare under våren var det riksrevisions återtags processer
via Ekobrottsmyndighet och Polisen m m
Ditta Rietuma av Gudalandet på Haninge Kommuns fullmäktige avsätter krigs brottslingar Årsrevision 21,
medborgarstock återetablering i suveräna Konungariket Sverige

Revision och återtag, Gudalandets tings förberedelse möte 2. 5.12.21

Ditta Rietuma av Gudalandet stoppades delta i KonjunkturInstitutets rapport analys, medborgarstock
återetablering i suveräna Konungariket Sverige

Take Back of Regeringskansliet via Annika Strandhäll 12.4.22.
Proof video protocol https://odysee.com/@Godland:a/soc-dem14.4.22.Vega-krogen-:8
mini-alla-gavo-former-till-annika-strandhall-12.4.22.-compressed

DOWNLOAD

Take Back of Regeringskansliet via Annika Strandhäll 12.4.22.
Take Back of Justice Chancellor / Justitiekanslern of Sweden 10.3.22.
Proof video
protokoll https://odysee.com/@Godland:a/DittaSamuelJustitiekanslern10.3.
22.:7
info@loveorder.info
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even with Pr Chris Busby
2011 https://odysee.com/@Godland:a/DittaChrisJustitiekanslern2011:0
Take Back of Haninge Councils all corporations, all nations
3mini-dr-av-g-inlamnar-riksatertags-dokument-10.4.22-compressed

DOWNLOAD

Take Back of Haninge council for Haninge humans, emperors Ditta of
Godland act for all nations all councils on Earth, refer to everywhere
hk-atertag-via-revision-inlamnade-doc-4.4.22.-mini-compressed

DOWNLOAD

Video protokoll of audit 2022 Haninge council
meeting https://odysee.com/@Godland:a/HK-KF-4.4.22:9
Dittas decree on affidavit protocol of crimes at audit of Haninge Kommun
Holding AB 2021 audit meeting 4.4.22.. Dekret om mötet 4.4.22. falsifierande
protokoll
dekret-om-protokollet-av-ditta-rietumas-beslut-och-yrkanden-4.4.22.-hk-motearsrevision21

DOWNLOAD

the criminal protocoll of Haninge Kommun hiding the lawful procedures, of Take
Back of The council properties from fraudsters, established by Ditta of Godland
on 4.4.22., as § 28 is lacking the above published documents and claims
statements delivered loud and clear at 16.11-16.18 on 4.4.22. at Haninge
Kommunfullmäktige meating
protokollkf-2022-04-04.pub_

DOWNLOAD

Video protocoll of unconstitutional refusal of citisen participation in presentation
of report of audit of public spending 2021 in Sweden, by Riksgälen
Konjukturinstitutet, fraudful process to exclude lawfull inspection and audit
revision https://odysee.com/@Godland:a/DittaStoppadesDeltaIKonjunkturI
nstitutetsRapportAnalys:d
MSS.lege.net, LoveOrder.INFO etablerar laglig folkstats regering, driver
riksrevision och utger värdepapper m m
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KonjunkturInstitutet på Riksgäldens uppdrag skriver helt falsk 2021 årsrapport
https://www.konj.se/publikationer/specialstudier/specialstudier/2022-0209-langsiktigt-hallbara-offentliga-finanser.html
Click to access HBR2022.pdf

Bedräggeri sammanfattad som lögner om att det fanns pandemi 2020 m m, fast
dödlighet var vanlig och avrättning med CV injektioner är nu pågående…

Gudalandets Konungariket Sverige Lands Tingets Nirnberg
II Alltinget dömer enligt Gudalandets sedvanerätts världs
domsrätt formulerad i stadgarna av världs tinget
Gudalandets sedvanerätts världs domsrätt formulerad i stadgarna av världs tinget World
Indigenous Human Love Order Court of Godland, ladda ner ifrån
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-ordercourt-of-godland.pdf
3. The Court has jurisdiction in following types of serious crimes of concern to the
international community as a whole:
(a) The crimes of genocide and democide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression
(e) The crime of invisible attack
(f) The crimes against the rights of indigenous peoples protected in Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples, signed 13.9.07 (
g) Hindering of establishment of Godlanders’ rights in any of the 14 parameters of
Baltic Sun Model that is one more KONceptual base of the Rights of Godlanders – to
have guaranteed 1) free will labor, 2) love rules of order, 3) social insurance, 4)
selfgoverned money, 5) peace, 6) stability, 7) fertility, 8) identity, 9) selfgoverned
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resources, 10) energy, 11) true knowledge, 12) real networks, 13) control of the order,
14) be loved and love.
Eran rätt och plikt att använda resurser från världs banken av Gudalandet
Ni har rätt och plikt att använda resurser från världs banken av Gudalandet med en
kvadriljon World Indigneous Runes WIR emiterade i oxa värdepapper, karvstockar och run
mynt. Varje människars stock i Gudalandets Världs Civilisationpå Jorden utgör 143
Milliarder WIR https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/indigenous-w-order-bank-1106-17-act-6.pdf
Med utlysta Gudaländares Rättigheter och Plikter enligt the Rights of Godlanders
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
Besutet del 1 Jordbro Vårdcentral 17.8.21.
Jag har upprättat och utrett pågående COVID 19 processernas systemiska krigsbrott och har
beslutat att skyldighet att delta i covid-19-test och alla andra covid-19 processer i vården är
olaglig, och kan ha skadat Folket obotligt genom gifter i injektionerna och testerna. SARS
CoV2 har inte isolerats och har inte bevisats vara den smittsamma allmänfarliga sjukdom
som ska ge symptomen för Covid-19, men har använts för att lura Människor att ta
biovapeniserade COVID injektioner.
Bio vapen konventionen gäller https://www.un.org/disarmament/biological-weapons
https://www.un.org/disarmament/wmd/ , och här är det så att bio vapen injiceras i
människor.
Biological Weapons Convention – UNODA
Biological weapons disseminate disease-causing organisms or toxins to harm or kill
humans, animals or plants. They can be deadly and highly contagious. Diseases caused by
such weapons would not confine themselves to national borders and could spread rapidly
around the world. The consequences of the deliberate release of biological agents or toxins
by state or non-state actors could be dramatic. In addition to the tragic loss of lives, such
events could cause food shortages, environmental catastrophes, devastating economic loss,
and widespread illness, fear and mistrust among the public.
The Biological Weapons Convention
The Biological Weapons Convention (BWC) effectively prohibits the development, production,
acquisition, transfer, stockpiling and use of biological and toxin weapons. It was the first multilateral
disarmament treaty banning an entire category of weapons of mass destruction (WMD).

The BWC is a key element in the international community’s efforts to address WMD proliferation and
it has established a strong norm against biological weapons. The Convention has reached almost
universal membership with 184 States Parties and four Signatory States.
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Text of the Convention
The BWC itself is comparatively short, comprising only 15 articles. Over the years, it has been
supplemented by a series of additional understandings reached subsequent Review Conferences. The
BWC Implementation Support Unit regularly updates a document that provides information on
additional agreements which (a) interpret, define or elaborate the meaning or scope of a provision of
the Convention; or (b) provide instructions, guidelines, or recommendations on how a provision should
be implemented.
The text of the Convention is available for download in the six official UN
languages: English, Español, Français, Pусский, 中文, عرب ي

Key Provisions of the Convention

Article
Article I
Article II

Article III

Provision

Undertaking never under any circumstances to develop, produce, stockpile, acquire or retain biological wea
Undertaking to destroy biological weapons or divert them to peaceful purposes.

Undertaking not to transfer, or in any way assist, encourage or induce anyone to manufacture or otherwise
weapons.
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Article IV

Requirement to take any national measures necessary to prohibit and prevent the development, production
acquisition or retention of biological weapons within a State’s territory, under its jurisdiction, or under its con

Article V

Undertaking to consult bilaterally and multilaterally and cooperate in solving any problems which may arise
objective, or in the application, of the BWC.

Article VI

Right to request the United Nations Security Council to investigate alleged breaches of the BWC, and unde
in carrying out any investigation initiated by the Security Council.

Article VII

Article X

Undertaking to assist any State Party exposed to danger as a result of a violation of the BWC.

Undertaking to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, ma
information for peaceful purposes.

Further information, including information on adherence, can be found in the UNODA
Disarmament Treaties Database.

Report of the Secretary General on Measures to Prevent Terrorists from Acquiring Weapons of Mass
Destruction – UNODA
https://www.un.org/disarmament/sgreport-terrorism/
The Role of the UN Office for Disarmament Affairs (UNODA) in support of the Committee established
pursuant to Security Council Resolution 1540 (2004)
In resolution 1540 (2004), the Security Council decided that all States shall refrain from
providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire,
manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and
their means of delivery, in particular for terrorist purposes. The resolution requires all States
to adopt and enforce appropriate laws to this effect as well as other effective measures to
prevent the proliferation of these weapons and their means of delivery to non-State actors, in
particular for terrorist purposes.
Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons
(UNSGM) – UNODA

https://www.un.org/disarmament/wmd/secretary-general-mechanism

Visserligen är inte alla injektioner vapeniserade- enligt serienummer patches rapporten så
är det bara en del av de injicerade som får de, för att inte skapa panik, och abortering av
denna militära PsyOperation.

info@loveorder.info

HT / WIHLOCG

T 0703 999 069

MSS.lege.net

15 no 37

Sverige har drivit biovapen tillverkning i Ukraina, och de tillvekras i Sverige fortfarande.
Sverige leder EU projekt av Graphene oxide, och även i världen, via bl a Chalmers, med
nano Graphene fabrik i Linköping.
Alla COVID -injektioner och tester är förbjudna och deklarerade olagliga
genmodifieringar och grafen- och morgellonhybridiserings experiment, som i
Nürnbergkoden.
All COVID injections and tests are prohibited and declared unlawful gene
modification and graphene and morgellons hybridization experiments, as in
Nuremberg Code.
Alla avtal som gäller gen modifierande injektioner i Sverige, ska publiceras och
förklaras ogiltiga som krigsförbrytelser mot mänskligheten.
All agreements for all genes modifying injections in Sweden to be published, and
declared Null and Void, as war crimes against humanity.
Det är nu uppenbart klart att alla Vårdcentraler och Tandvården har desvärre hamnat i
desinformations fälla angående COVID processerna i det av fientlig AI övertagna riket.
Vi gör slutsatser enbart baserade på värdefulla vetenskapliga publikationer, styrkta fakta
och patent, utanför av fientlig media och Big Pharma censurer.

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
Polisstation i Haninge och Solna, bland alla fastigheter av POLISMYNDIGHETEN,
DOMSTOLSVERKET, KRIMINALVÅRDEN, ÅKLAGARMYNDIGHETEN,
FOLKHÄSOMYNDIGHETEN, REGERINGSKANSLIET, RIKSBANKEN, RIKSDAGEN, alla
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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
hela 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 Nirunberg 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 Nirunberg 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 Jorden 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.
Jesuit super dator monopolet kan vara nu drivet av icke mänskliga varelser, d v s
existenciell attack ifrån en annan dimesion av omänsklig intelligens. David Icke kallar
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dessa – archons – nano demoner ifrån annan dimension, bara genom mikroskop synliga
formeringar, även av andra kallade Black Goo, som kan vara injicerade inget anande
Människorna, även i en del av COVID injektionerna och andra vacciner, varmed
människorna blir övertagna och hackade fjärrstyrda zombifierade biorobotar.
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 bolagkrigsutövare 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
info@loveorder.info

HT / WIHLOCG

T 0703 999 069

MSS.lege.net

18 no 37

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

Kallelsen till Zoom mötet enligt eget val av tid nästa vecka
Vi kallar Er till utrednings möte av gemensamma lösningar, via Zoom länk, där Ni väljer tid
nästa vecka, meddela världstingets och världsbankens av Gudalandet högste domare och
högste kassör Ditta Rietuma via Tel 0046 703 999 069.
Godland Courts is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Godland Courts Truth Commission
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89835070535?pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhnQT0
9
Meeting ID: 898 3507 0535
Passcode: 99mpU5

Begäran av legitimisering av Eran kompetens, autoritet och mandat i Folkstaten
Konungariket Sverige, för Sveriges urfolks och medborgares försäkrade säkerhet.

Följande sekvens av avtal ska skickas av Er till Lars Rutger Solstråhle, för att Eran
kompetens och autoritet skall styrkas, eller återetableras:
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1.
Påskrivet original av konstituerande möte av etablering av Folkstaten Konungariket
Sverige. Signatörernas fullmakter ifrån Folket – medborgarna och urfolket trogna ledare
med deras verifierings och validerings bevis.
2.
Varje medborgares pass eller ID bifogade 4 styck andels värdepper - sockens andels,
riks-, EU-, samt världs Civilisations andels värdepapper. Skicka oss våra och Era egna
Mänsklighets andels värdepapper, EU andels värdepapper, Riks andels medborgar
värdepapper, och urfolks markandels värdepapper. Ladda ner världs Gudalandet stadgande
tings och bank dokument ifrån https://loveorder.wordpress.com/blog/, samt det utlysta
värdepappret Human´s Earth Heritage Bond, där medborgarens årliga riksandel utgör 25
Milliarder WIR (eller 250 Milliarder SEK) en tionde del av c a 250 Milliarder WIR (per
9.9.22. ), från https://loveorder.files.wordpress.com/2022/03/humanc2b4s-earth-heritagebond-of-godland-19.2.22..pdf
3.
Medborgar pass utgivande bolagets POLISMYNDIGHET avtal och fullmakter att
förvalta medborgarnas och urfolkets register, och fördela eller förvalta arvsandelar, samt
Valmyndighetens avtal med sådana pass innehavande ledare, som har avtal med Svearnas,
Götarnas och Samernas Gylle föreningen.
4.
Varje myndighets avtal och fullmakter att förvalta medborgarnas och urfolkets arv och
andelar. Signatörernas fullmakter ifrån eller ed till Folket – medborgarna och urfolket
trogna ledare med deras verifierings och validerings bevis.
5.
Banksystemets, valutans och digitala servrarnas och apparnas - ägarnas avtal inom
Folkstaten Konungariket Sverige. Signatörernas fullmakter ifrån eller ed till Folket –
medborgarna och urfolket trogna ledare med deras verifierings och validerings bevis.
6.
Alla val ansvarige tjänstemäns och handläggares ed till medborgarna och urfolk, eller
andra av de givna ed ska bekännas, samt social försäkrings avtal inom Folkstaten
Konungariket Sverige eller med annan struktur som ockuperat riket, ska bekännas.

Övergång till gåvoekonomi istället för digital data spel dödsläger, i IBM ägares
superdator.
Då Sveriges RIKSBANKEN är ockuperad och skapar inga hederliga pengar eller beslut alls,
och drivs av privat 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
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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.
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.
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-stampelskan-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-somkapitulerar-.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/ .
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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
Anklagelserna 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 ekonomiråd kan innebära att vara med på att leda den nu
genomförda kuppen på alla nationers resurser, då BIS Stefan Ingve etablerar världs
dödslägret, med 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 följer mobilens och datorns order, som automatiserade robotar, varmed
Mänskligheten 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
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
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har stulit hela Mänsklighetens resursbestånd och nu avrättar de rättfärdiga ägarna,
även djuren flora och fauna.

Ogiltigförklaring av privata bolags i bedräggeri kallade VALMYNDIGHETEN och
REGERINGSKANSLIET, gällande alla beslut tagna av alla inom 382 bolag som låtsas
vara Folkstatens myndigheter, men är dödslägrets verksamheter, för att stegvis
avrätta Sveriges invånare. Begäran av 6 stegs legitimisering av Eran kompetens,
autoritet, riks-värdepapper och mandat i Folkstaten Konungariket Sverige, för
Sveriges urfolks och medborgares försäkrade säkerhet. Leif den I av Gudalandet
regering är den enda som är laglig och giltig, etablerad lagligt som Folkstaten
Konungariket Sverige återetablerande Monarki Staten Sverige, inom urfolks och
medborgares Östersjöväldet, inom urfolks världsregerings struktur, i Gudalandets
världs domsrätt. Enbart Leif den I av Gudalandet regerings beslut har laga kraft i
Sverige.
Bakgrund och beslut.
Åtskilliga krigsbrott har begåtts av ovan nämnda i smyg via offshores privatiserade
agenturernas agenter, som betalas av digitala social scoring poängsystemet i cryptovaluta
av BIS.org som införts olagligt utan folkomröstning, via ockuperat Riksbank och
Regeringskansli, samt alla dess 381 bolag.
De DUNS nummer bärande utländska affärsverksamhetena - Valmyndigheten, som stödjs
Polismyndigheten, har bevisligen falsificerat valresultatet 4 år sedan. Men ännu viktigare är
att de har inte mandat och kompetens att bedriva riket konstituerande riks lednings val,
och beväpnad tvångs och hot verksamhet mot medborgarna i Sverige. Statlig Polis
institution och Valmyndighet har övertagits av utländsk makt så som i District of Colombia
i Washington registrerade SEC.gov bolag som SWEDEN KINGDOM OF,
POLISMYNDiGHETEN, SVERIGES DOMSTOLAR, RIKSDAGEN, REGERINGSKANSLIET,
FORSVARSMAKTEN o sv, och alla försök att få Polismyndighetena att bevisa sin laglighet
och sina avtal inom Folkstaten Konungariket Sverige har misslyckats, p g a av ledningens
vägran att leverera dokument, och olaglig ignorering av krav, även nyligen inskickade till
Ekobrottsmyndigheten och Polismyndighetens Krigsbrotts avdelning.

Nirunberg Jordbro Alltinget av Gudalandet
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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 Nirunberg 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 NVi-Run-Berg II urkunder 2021
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kara-manniskor-i-kommun-o-sjukvardsledning-27.8.21..pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/10/oditta-of-godland-6.10.21-plus.-earth-widemobilisation-into-take-backs-of-human-resources-from-hybrids-murdering-allhumanity.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/to-humanities-indigenous-leaders-to-takeback-the-states-23.8.21o-one.pdf
Kallelse till tinget https://loveorder.files.wordpress.com/2021/08/kallelse-av-basala-bolagtill-jt-17.5.18.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/07/dittas-e-webmail-skickat-till-arkebiskopenm-fl-9.7.21..pdf
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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.
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
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
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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-courtdeclares-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.

Beslutets syfte:
1. Att inse att alla COVID processer är del av Controlled Demolition process av
Mänsklig Civiliation, för World Economic Forums likvidering av Nationella stater
och deras ägare – medborgarna, samt deras boskapsdjur, lantbruk m m för att skapa
hunger nöd och medicinsk massmord, där digitalisering totalt rycker alla resurser
från Mänskligheten,
2. Att genast stoppa all reklam av COVID 19 pandemi skräckpropaganda från WHO,
som är ett privat fientligt Bill Gates affärsföretag, och har inga gällande avtal med
Mänskligheten,
3. att upphäva den rådande felaktiga uppfattningen om Wuhan COVID virus pandemi,
som utlystes brottsligt felaktigt av FHM Februari 2020, utan några bevis på att
COVID 19 är ett isolerat virus. Statistik vittnar om at 2020 dödlighet i Sverige var
lägre än vissa tidigare år.
4. inse och informera Människorna om att det är gifter i COVID injektionerna, som
sprider flera nya obotliga några självspridande biovapen – genmodifierande mRNA
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5.
6.

7.

8.

DNS, graphene, Lipid Nano Particles, Charles Lieber transistor Persinger RF
mottagare, levande parasiter, ST, Luciferese, och även i maskerna och PCR tester,
att det är PCR testerna som är helt falska och är inte skapta för att diagnostisera
sjukdomsfall, men falsk histeri,
bota med Ivermectin, Hydroxichloroquin Zink, D3 m m, åtminstone delvis, den hårt
utsatta medicinska personalen m fl som under Psyop (Psykologiska Operationer)
har utsatts för skador från biovapen maskerade som läkemedel och utrustning ,
förmedla information för informerad samtycke i all vård, vilket har inte funnits
hittils, om injektionernas mRNA genmodifierings Spike Protein skapande,
Graphene Oxide hemlig ingrediens toxin förgiftning, som finns även i maskerna
och då i form av Morgellons kanske själv replicerande nano maskiner som i
kroppen kan växa till fiber, genom att använda som byggmaterial mineraler m m i
vävnader.
Apokalyptisk Biovapeniserad Smittsamhet (ABS) från de injicerade med COVID
injektioner, som kan vara vandrande Biovapen spridare/steriliserare. Syntetisk spike
protein producerande, gen modifierade injicerade kan sprida smitta som steriliserar,
och Spike Protein kristaller kan växa då i 30 olika organ, så som i hjärna där det
agerar som prioner och kan orsaka Galna Ko sjukan, tromber, infarkter, sterilisering
m m. Denna ABS kan leda till att redan 2023 föds inga barn!

Separationslag av akut nödvändighet av separation av dem gen-modifierade
smittsamma människorna från ekologiska människor.
Beslut-Sanningsredogörlese om ockupation av Sverige av främmande makt, statens återtag
genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av Gudalandet , akka Leif
Erlingsson
3 m distans regel gäller i slutna rum, 2 m – ute. Separationslag ska åtföljas
http://mss.lege.net/doc/IHWOCG_30.4.21/IHWOCG-separation-av-folkstatens-KSgenforgiftade-smittsamma-30.4.21.-or-1.pdf
Botemedel, mot levande och tekniska nano parasiter
Ivermectin har används i hundra år för parasitsjukdommar, och botar de flesta symptom
av virus sjukdommar, och även de parasitsjukdommar som, outtalat av fientlig Pharma,
bifogats influensa och andra vacciner redan i många år.
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COVID vax injicerade ska tugga Tall barr för Suramin som upplöser Sike Protein
kristallerna, men stoppar icke Spike produktionen som kan vara evig redan efter första
injektionen.
Grephene nano partiklarna slussar kroppen ut så småningom. Så det viktigt att inte ta
order från Tegnell som lovar 12 uppföljar injektioner. Det är DARPAS patent för att göra
Människor till fjärrstyrda zombi robotar. CDC i USA har utlyst i 12 år att Zombi apokalyps
kommer 2021.
Urin terapi kan hjälpa då kroppen är bäst på att tillverka medicinering som bara den själv
vet att den behöver. 3 mun fulla på morgonen profilaktiskt, och 3 mf x 3 under dagen, vid
akut tillstånd.
Systemiska åtgärder för delning av vård-fastigheter för injicerade åtskilda från de
Gen Oskadade Människorna
De Gen Ekologiska oinjicerade människorna ska skyddas för att barn ska fortsätta
födas, för de injicerade kan vara alla steriliserade eller skadade för livet och generationer.
Vård ska delas så att Gen Ekolgiska Människor ska skyddas, och de injjicerade ska inte ha
kontakt med oinjicerade särskilt fruktsamma och barn, annars kanske redan 2022 föds inga
fler barn p g a COVID injektion attacken. Det är Dr Ray Kurzweil som är designer av detta
diaboliska process, som utan informerat medgivande tvingats på Mänskligheten. Så vi ska
nu stämma staten och återta den från Kurzweil.
3G 4G 5G aktiverar Morgellons, Graphene bredband i kroppen m m för planerad
digital banksystem i människan m m

Det är uppenbart att 3G 4G 5G utrustning har införts på sjukhus, och pacienter går med
strålande mobil även under sjukhusvistelse. 3G 4G 5G utrustning har införts i Västvärlden
och det är bevisat att inga resurser har allokerats hos Universitet, stat, socken eller
försvaret för att utreda dess skador, och Pr Olle Johanssons
(https://www.radiationresearch.org/wp-content/uploads/2018/06/olle_johansson.pdf
https://www.radiationresearch.org/wpcontent/uploads/2020/05/20090504_johansson_emfs_immune_system.pdf )
och Pr Chris Busbys ( https://www.greenaudit.org/wp-content/uploads/2019/10/cvchristopher-busby.pdf ) forsknings projekt som vi ansökte om 2010 med mig Ditta Rietuma
som administratör där jag förde in i KI 240.000 SEK för delsumma i internationellt project,
om icke ioniserande strålnings påverkan på det levande, men KI har lämnat projektet utan
finansiell teckning, alla äkta vetenskapsmänniskor har frysts ut ur universitet, Olle
Johanssons lab togs ifrån honom året därefter, för högskolorna har övertagits av fientlig
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omänsklig utländsk makt. Så denna absoluta förändring av srålnings miljö pågår helt utan
ens monitoring, än mindre enligt av vår IFRRR utsatt säkerhets mall som är säkerhets lag
nu i alla världens nationer och är utskickad till alla strålsäkerhets agenturer 29.5.19.
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519finalXXoXX.pdf
och allmänt se tidningen Miljömagasinet om riskerna med joniserande strålnings projekt i
Sverige, där jag är utgåvans redaktör https://nonuclear.se/files/anti-nuclearmiljomagasinet72dpi200809.pdf

Detta är även förgiftningsbrott enligt Nirenberg konventionen.
Vården har nu övertagits av genetiska modifierare som ljuger om orsaker av COVID för att
genomföra olagliga genmodifieringar av Mänskligheten https://news.ki.se/genetic-riskfactors-for-severe-covid-19-identified , och transformation av människor till fjärrstyrda
cyborgs vilket vi befarar redan har delvis genomförts med politikerna
https://news.ki.se/developing-brains-2021 . Alla dessa hyper avanserade brott måste
stoppas snarast genom insiktsfullt sammarbete med varje av Ditta Rietuma akka Ditta av
Gudalandet tilltalad och alla andra.
Det är påvisat att människor genetiskt modefierande substancer i injektioner, bedrägligt
felaktigt kallade för influensa vacciner, har lurats in genom oinformerad medgivande i
Europas människor sedan 2007 och i USA har gen modifierings material börjat införas av
FDA i injektioner sedan 2015, också genom oinformerade medgivanden i influensa vacciner.
Laglighetprincipen gäller och COVID 19 paranoija på sjukhus är inte i harmoni med av er
redovisade motivering av lagstöd. Folkhälsomyndigheten har inte publicerat några som
helst bevis på att COVID 19 virus existerar och skulle ha isolerats. Läkemedelsverkets chef
är tidigare chef från Astra Zeneca vilket är en hårresande jäv situation och bevisar en
vedervärdig konspiration mot Sveriges Folk.
Samtidigt sägs inte ett ord att de COVID injicerade har alla blivit offer för experimentella
injektioner om vilkas egentliga innehåll ingen av dem har fått sanningsenlig information,
för många ingredienser är hemlighets stämplade som affärshemligheter, varmed inte ett
enda COVID injektion har utförts lagligt, då ingen har kunnat ge informerat samtycke.
Beroende på detta är alla COVID injektioner brott mot mänskligheten och föreligger för
straff enligt Nurenberg Konventionen om experiment på människor utan deras samtycke,
utan uppföljning, utan kompensationer från tillverkaren och utan nationell lagstiftning och
domstols process mot brotts utövarna.
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Medias, Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens ledning samt hela kedjan
av vårdens administration och vårdpesonal ner till vårdcentralerna är misstänkta
vara delaktiga i krigs brott av massförgiftning som kan vara apokalyptisk
Beroende på att medias och läkemedelsbolag har vetat om att dessa injektioner är
-

-

bestående genmodifierande, och har ljugit om att de är inte det,
att de innehåller giftig graphene oxide , och har dolt det
att graphene oxide finns där för att göra människor till fjärrstyrd hårdvara, vilket är
brott mot människans integritet,
att fjärrstyrd hårdvara som förs in i människor för att förslava människorna
skapar biverkningarna från diverse biovapen i injektionen dödar enormt antal av
injicerade och orsakar obotliga kroniska nya omänskliga tillstånd som är helt nya i
mänsklighetens historia, så som både blodförtunnande och blod proppar samtidigt
skapar icke övergående smittsamhet/ ständig transmission av steriliserande Spike
Proteiner, vilket avslöjas i biverknings beskrivningen, men i stort tiger alla överallt
om detta helt och hållet fortfarande, vilket utgör att detta biovapen kan komma
sterilisera hela Mänskligheten som självspridande sterilisator – en fara som
mänskligheten aldrig tidigare mött.

Alla injektions bolag är helt borttagna deras kriminellt avtalade immunitets privilegier, och
ska stå för alla skadestånd till de drabbade offren först och främst. Men urfolks kassa
emiterar alla nödvändiga oxa medel för rehabilitering av varje människa och varje folk.
Av dem planerade kollaps och bankrupt av Nationella stater därmed är anulerad.
Oxa WIR checkar har etablerats för att täcka alla nationella och internationella kostnader
som uppstår i samband med att reda ut denna lömska globalist attack på mänskligheten.

Pfizer contract with Israel 6.1.21. and other nations - is a war crime. Liknande krigs
kriminella avtal har alla Nationer tvingats skriva under, de är alla olagliga och
ogiltiga - Null och Void.
https://docs.google.com/document/d/1ImrjogEe0UFCCL90gPqiA61y12noT0BNqZnBmRpEa
Wg/edit?usp=sharing
I demand all agreements for all genes modifying injections in Sweden to be published, and
declared Null and Void, as war crimes against humanity.
All injections are prohibited and declared unlawful gene modification experiments, as in
Nuremberg Code.
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67 Groups Representing More Than 1 Million People File Amicus Brief in Support of CHD’s
Lawsuit Against FCC - Truth Comes to Light
https://truthcomestolight.com/67-groups-representing-more-than-1-million-people-fileamicus-brief-in-support-of-chds-lawsuit-against-fcc/

Utkastet av fredsfördraget som uppmuntras att justeras
Dittas av Gudalandet /Godland fredsfördrag, för skapande av en alltomfattande kärleksordning i Sverige,
EU och på Jorden

För kapitulationen av jesuiternas demon AI drivna mensjeviker och nedmonteringen av det
världsomspännande dödslägret.
31.12.21
jag ................................................... ................................................... .................................namn efternamn,
född g.
................................................ .. ..................................................................... .......robotiserad yrke tidigare
(1)2021, företag, region
................................................ .. ..................................................................... Jag tillträder nu tjänsten i
Folkets stat Konungariket Sverige (1) 2022
och vittnar om sanningen att
1. Jag drar mig ur jesuiternas dödskult, som dödar allt liv på Jorden, och jag är inte längre en mobiloid slav
av Satan i EU:s dödsläger, och synnerligen företaget SWEDEN KINGDOM OF av SEC.GOV,
2. Jag kommer aktivt att arbeta för att avveckla hela Dödslägret av teknologi som hotar mänskligheten och
levande arter – genom att förstöra biovapen, klimatvapen, kärnvapen, mikrovågsvapen,
solförmörkelsevapen, CO2 i luften förstörelsevapen etc. som införs av Big Pharma och det industriella
konplexet. De militära massmords teknologierna ska senare,efter ordentlig utredning, av Gudalandets
världs UrRåd i viss mån rekonstrueras till fredliga för Mänsklighets framtids 1000 generationer helt säkra
produkter.
3. Jag lovar att införa Gudalandets KärleksOrdning, att genomföra Gudalandets Dittas och Leifs beslut
/dekret/ urkunder/ order för rask återhämtning av mänsklig hälsa, fertilitet via urfolks kultur, rikets
medborgares visdom, och alla invånares styrka, med försäkringkontroller i oxa WIR (World Indigenous
Runes) trärunor som den trygga monetära och kontraktssystem, som jag inför för elfri säkerhet av varje
människa,
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4. Jag kommer att arbeta för att återta, till Sveriges folk, den folkstat Konungariket Sverige som stulits av
mensjevikerna (Jesuit minoriteterna), för rehabilitering av alla under årtionden av terror, psykiskt och
fysiskt allvarligt skadade medborgare och återlämnande till dem av stulen mark, fastigheter, företag,
statsmyndigheter, egendom o s v, samt kärleksfull fördeling av basala nödvändigheter till alla levande,
enligt VännEds Sol Modellen i The Rights of Godlanders.
5. Jag kommer att använda riks, Eus- och världs andels avtal för alla Sveriges invånares välfärd, för en del
av Sveriges resurser genom kommande kupongböcker ifrån MSS.lege.net som redan finns på LaBie.lv för
varje person i Lettland,
6. Jag kommer att uppfylla alla av Ditta och Leif av Gudalandet godkända beslut /dekret/ urkunder/ order
/beställningar från den svenska Svearnas, Götarnas och Samernas Urfolks Gylle föreningen, som
restaurerar det förintade Svenska Folket, likt Lettiska föreningen LaBie.lv i Lettland som restaurerar det
förintade Lettiska Folket, och alla andra nationers urfolk som ska nu restaurera sina urfolk via Gudalandets
Godland kärleks ordnings metodik som etableras via stadga av World Indigenous Human Love Order
Courts and Banks of Godland.
7. Jag kommer att genomföra rekonstruktionen av makt nätverket i Sverige för att försäkra att Svearnas,
Götarnas och Samernas Urfolks Gylle föreningen har makten över det statliga ledarskapet, och att inga
avtal är giltiga utan att de är signerade med Svearnas, Götarnas och Samernas Urfolks Gylle föreningen.
8. Jag kommer att översätta och genomföra den nationella urfolks privilegie rättighets urkunden från den
ärade domstolen av Letternas förening, som antogs den 7.3.16., i enlighet med den världsomfattande
deklarationen om urfolkens rättigheter 13.9.07 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
9. Jag kommer att genomföra Konungariket Sverige grundlagar, så som de var 1972 innan staten
bolagiserades, förutom succesionsordningen av dislektiker Bernadottar, som har inte skapat avtal till
medborgarna, samt utanför agenturen av Klauss Schwabs lärjunge Margareta Andersson, som som ersätts
nu av Leif den I Erlingsson av Gudalandet, med konstitution av Monarkin Staten Sverige som återetablerar
folkstaten,
10. Jag kommer att implementera världomspännande mänskliga rättigheter, med ytterligare Gudaländares
rättigheter ifrån The Rights of Godlanders, för att rädda varje människa, om den är inte en hejdlös
mördare,
11. Jag kommer att verifiera att nationen själv kontrollerar och förvaltar alla maktstrukturer genom de fyra
grund-avtal som är knutna till medborgarnas pass med deras andelar i Mänskliga Civilisationen klart
reglerade – urfolks avtalet, riks avtalet, EU avtalet, världs avtalet, så att utländska skurkar som Jesuit
påvarna och Klaus Shwabs maffia, inte längre kan påverka våra statliga strukturer,
12. Jag kommer att förändra de omänskliga media-, finans-, domstols- och fängelsesystemen, som har
blivit orsaken till det förestående mordet på hela mänskligheten, ifall Vi inte avsätter massmördarna ifrån
makten,
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13. Jag tackar uppriktigt världens imperator marshall, Ditta Rietuma av Gudalandet, för överbefälhavarens
intelligenta omsorg, som räddar mänskligheten från ett säkert slut, och tillkännager Gudalandets alla
dekret från NViRunBerg II, som avsätter dem världsomspännande Jesuit imperatörerna Pope Francis och
Pope Arturo Sossa, samt de lydiga Menschvikerna ifrån makten, och driver kapitulation och
nedmonteringen av det världsomspännande dödslägret, för det välsignade arbetet med att skapa
Gudalandets KärleksOrdning, för att rädda alla levande arter från AI Artificiell Intelligens-apokalyps 2025
så som väl varnats i Matrix trilogin,
14. Jag är mänsklighetens försvarare, som har ett avtal med den människoälskande vetenskapskvinnan,
den pålitliga Ditta av Gudalandet, imperatorn av Gudalandet/Godland of the World LaBie.lv
LoveOrder.INFO (kontraktet behöver inte vara skrivna eller talade, eftersom alla miljarder människor finns
med i Ditta-skyddskontraktet, som anges i Godland-fördraget i anteckningsboken fr LaBie.lv
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/L %C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020X.pdf? som översätts, skrivs ut och verkställs ), och om Ditta gick bort och en pålitlig överbefälhavare inte
dök upp, kommer jag att ersätta Ditta genom att implementera Godland bankens och tingets
världsomspännande stadgar;
15. som mänsklighetens försvarare återtar jag varje statsenhet för nationens Folk, ifrån pirat ledningen för
den kapitulerande dödskulten, in i Godland Gudalandets kärleksordning, urfolks och medborgar Alltinget i
R Folkstaten Konungariket Sverige och det svenska samhället, enligt NiRuBbergs II tings beslut av
Gudalandet, vars hittils 5 dekret laddas ifrån https://loveorder.wordpress.com/blog
Jag undertecknar ett avtal med Ditta av Gudalandet, som med den överbefälhavare som skyddar Sveriges
nation och hela mänskligheten, som återställer nätverket av sammanslutningar av Svenskar och andra Folk
i Sverige, för att säkerställa varje Människas mänskliga rättigheter, urbefolkningens rättigheter och plikter,
diverse språkgruppernas folks och medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Jag stödjer Dittas och Leifs
av Gudalandet ministerkabinett, i Sverige, och deras kärleksordnings imperium trogna regeringar i världen,
och uppfyller deras order i alla nationer.

Signaturdatum ............................................... ...........................................................................
....................................................
Namn och efternamn ............................................... ...................................................
Födelsedatum ............................................... ...................................................
Bostadsort ................................................... ................................................
Telefon ................................................... ................................................
E-post ................................................... ..................................................
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älska alla
Godzeme Ditta akka Ditta West
Högste befälhavare för det världsomspännande Gudalandet
Högste domare i den världsomspännande Godland NViRunBerg II tinget www.LoveOrder.INFO
Folkets Konungariket Sverige finansminister, kassör för statskassan
Folkets Konungariket Sverige Lands Tings högsta domare
http://MSS.lege.net
T 0703 999 069
E info@loveorder.info
A Södra Jordbrovägen 25, Jordbro, Sverige samt Grimstorp 28, Hova

Reminding

All COVID injections, tests and masks are still prohibited and declared unlawful
gene modification experiments, as in Nuremberg Code.
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 monopol dödskult
som genom bedräggeri etablerats i Romfördragets döds läger nätverk som håller nu
hela Jorden i snabba avrättnings processer av Hela Mänskligheten.

YOUR BOND, HUMAN´S EARTH HERITAGE BOND OF GODLAND DOWNLOAD,
FROM DECREE 5 NIRUNBERG II
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Here downloadable is Your Human´s Earth Heritage Bond of Godland, that You print out
and fill with Your or other´s name and contact detail at the end. Scan or photograph it and
send to info@loveorder.info for registry, use it to Take Back your, family´s, tribe´s,
nation´s, union´s, Humanity´s shares and stocks that have been stolen from everybody by
the conspiring cabal of pirates, who now have to stand down and plead amnesty, sign
capitulation and peace treaties of Godland, or receive death penalty for crimes of Attempt
to Murder All Humanity. Use even oxa WIR World Indigenous Runes checks on
https://mss.lege.net/oxa , wooden tallysticks and rune coins, for from electricity
independent payment insurance.
https://loveorder.files.wordpress.com/2022/03/humanc2b4s-earth-heritage-bond-ofgodland-19.2.22..pdf

by The Highest Judge of Indigenous World Order Court of Godland
Signatories
Ditta Rietuma
minister av folkstaten Konungariket Sverige, Folkstatens Konungariket Sverige Lands
Tingets högste domare, World Konna of Godland, m m

Leif Erlingsson
monark av Folkstaten Konungariket Sverige, Folkstatens Konungariket Sverige Lands
Tingets högste domare, World Konn of Godland , monarch of Monarchy State Sweden, m
m
Fredsfördraget-Kallelsen signeras och utfärdas av urklagaren

Lars Rutger Solstråhle
Folkstatens Konungariket Sverige Lands Tingets ur-å-klagare, m m.
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15.9.12022. (10´adderade för urfolks tideräkning)
Kontakta i första hand Ditta Rietuma
På urfolks monarkens Leif den I urfolks och medborgarnas världs regeringens vägnar,

Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma
Nirunberg II av Gudalandet tingets högst domare
Se och bruka 5 st NiRunBerg 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
Lands Tinget i Hova högsta domare
Minister i Leif den I urfolks regering i folkstaten Konungariket Sverige
Statskassör i folkstatens Konungariket Sverige Riksbanken
Statsrevisor i folkstatens Konungariket Sverige Riksrevision
www.MSS.lege.net
www.LoveOrder.INFO
T 0703 999 069
E info@loveorder.INFO
A Södra Jordbrov. 25, Jordbro, Sverige och
Grimstorp 28, Hova

Kopia till
Leif den I regeringskansli
UrÅklagaren Lars Rutger Solstråhle
UrSekreteraren Odd Rune Jacobsen
UrSherriffen Fritjof Persson
Från ockuperande affärsbolag genom kapitulation av Jesuit Döds Kulten återtagbara:
Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
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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
Ekonomistyrningsverket
Statens jordbruksverk
Statens livsmedelsverk
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
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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
m fl
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