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2.06.(1)2019, i Jordbro, Sverige.

Avskrift och översättning av BSIC/IWOCG Tings beslut vid
Galgstenen i Jordbro Sverige den 2:a juni i urfolksåret 12019.
BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund, Gudalandet den 2:a juni i urfolksåret
12019. Avskrift av BSIC/IWOCG tings domar vid Galgstenen i Jordbro Sverige
den 2:a juni i urfolksåret 12019 översatt till Svenska. Observera att det är den
verbalt talade Engelska versionen som är den gällande, medan den Engelska
avskriften därav är den mest korrekta skriftliga version som finns. Detta är ett
bästa försök till översättning, utförd av Leif den första själv.
De verbala domarna uttalades på Engelska vid Galgstenen i Jordbro Sverige den
2:a juni i urfolksåret 12019, i den romerska kulten känt som år 2019.
Inspelningarna av detta publicerades på
1(2) http://www.youtube.com/watch?v=X8MVg0RkK7Q även
http://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE (börjar 3 m 35 s in.)
2(2) http://www.youtube.com/watch?v=skki-4FMaC8 även
http://www.youtube.com/watch?v=g78i68GZSCM
också publicerat på Playlist https://www.youtube.com/watch?
v=X8MVg0RkK7Q&list=PL8C8A98ghpnflAiXC3QvQV7d1Hmz6VpJJ&index=9
Avskrift från det verbalt uttalade, namn på de som talar inom [] parenteser,
även förtydligande noteringar inom [] eller (). Originaltranskriberingen på
Engelska är troget gjord från inspelningarna 1(1) och 2(2) av Leif of Godland,
här nedan i översättningen Leif av Gudalandet, och i den Engelskspråkiga
originaltranskriberingen är vadhelst som är tillagt till det i de två
inspelningarna talade angett inom parentes. Denna översättning är också
utförd av Leif av Gudalandet och den följer samma princip men då det är en
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översättning så är ordvalet översättarens bästa och mest trogna ansträngning
att trofast representera de ursprungliga Engelskspråkigt uttalade domarna och
andra uttalanden.
[Ditta av Gudalandet:] [Klockor.]
[Leif av Gudalandet:] Vi är samlade här vid Häng Stenen [Galgstenen] i
Jordbro, Jordbro Galgsten [uttalat på svenska], för uttalandet av domar. [Ditta
av Gudalandet korrigerar:] Galgstenen. [Leif av Gudalandet korrigerar sig
själv:] Galgstenen, för uttalanden av domar i Tribunal Jordbro Peace Decree
[oöversatt namn på Engelska], eller på svenska Tinget Jordbro FredsUrkund
[namnet uttalades på Svenska] av tolvtusennittonhundra vid noll sex noll två,
eller andra juni. Tiotusen läggs till för urfolkstid. Och Ditta av Gudalandet
kommer att läsa dagordningen och hon kommer att läsa paragraferna i enlighet
med vilka detta uttalande, denna dom fattas.
[Ditta av Gudalandet:] Tack, kära Leif av Gudalandet och Östersjöordningen.
Vi har idag haft följande förfarande. Vi har varit i Jordbro. På de öppna fälten
i Jordbro urfolks kultområde som är [en] minst åtta tusen år gammal kultplats
för urfolksbefolkningar i Östersjöregionen. När detta var platsen där alla
Östersjömänniskor träffades för ritualer och de höll Ting för att ha fred, kärlek
och förståelse i regionen. Detta är en världsskatt. Detta är ... arkeologer fann
stenyxor här för bara en vecka sedan och detta är den krigstid då dessa
människor i Östersjöregionen massakreras med tysta vapen i tysta krig som har
utformats sedan 1954 och tillkännagavs i det första Bilderberger-mötet som den
kontinuerliga dolda krigföringen gentemot världens människor.
Och idag har vi haft en framgångsrik dag där vi har lyckats att hävda
återförandet av alla mänsklighetens resurser och alla levande system att
hanteras av de kärleksfulla, de kapabla, de verifierade och validerade och
lojala gentemot det lokala inhemska folket, härskare som kan håll rättvisa
ting. Dessa härskare av Urfolks Världsordningen av Gudalandet är vi, Leif av
Gudalandet (uttalas både av Leif och Ditta av Gudalandet), och jag, Ditta av
Gudalandet. Och vi härskar över denna värld sedan förkunnandet som vi gjorde
den 10:e juni (faktiskt 11 juni, men förbereddes den 10:e) tolvtusensjutton.
Och Leif av Gudalandet är till och med Monark af Staten Sverige som återställer
medborgarkooperativet Kingdom of Sweden vilket har kapats och stulits från
nationerna av finansiella pirater och militära psykopater, i detta fall Sveriges
Nation och dess medborgare och även dess urfolksbefolkningar som inte ens
erkänns vara urfolksbefolkningar här som den den grupp av germanska
människor som ingen accepterar att ha sina urfolksrättigheter här och som för
närvarande är folkmördade och bland annat kokta med elektromagnetiska
strålningsvapen som är maskerade vapen (dvs. dolda vapen) genom deras form
av telekommunikativa enheter.
Men idag har vi också hävdat rätt modell för att mäta dessa elektromagnetiska
sår och skador. De säkra doserna har utropats idag under tinget. Och detta då
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vi har fastställt de grundläggande säkerhetsnormerna för elektromagnetisk
strålning från ECNRR, som ni kan finna på bsrrw.org, Baltic Sea Region
Radiation (egentligen Radioactivity) Watch (
http://www.bsrrw.org/protection/emf-war/ ). Och detta var vi tvungna att
göra eftersom de lokala universitetsnätverken är helt ockuperade av det
militärindustriella komplexet. Och de kokar våra barn i skolor som inte är
några skolor utan interneringsläger för likvidation, sterilisering med olika typer
av vapen på grund av hela matrisen med avfolkningsvapen som ni också kan
hitta väl beskrivna av Kevin Galalae (Kevin Mugur Galalae), bland andra. Och
allvarligt engagemang i detta tas av universiteten. Och detta har
materialiserats på Jordbro urfolks gravfält på grund av dessa arkeologarbeten
som har skadat en levande och helig ek genom att skära av alla dess rötter på
den södra sidan av den. Det vackraste och hälsosamma har skadats svårt. Och
det här rättsfallet om denna kriminella krigsakt symboliserar det globala
massmordet på alla, inte bara urfolksbefolkningen men alla folk och alla
medborgare i alla nationer som har korporatiserats [till businessföretag] och
allt deras välstånd har blivit stulen av denna piratmaffia som driver [det]
militärindustriella komplex och [det] banksystem, som nu befinner sig under
likvidation för att ersättas av blockchain och bitcoin IBM dödsläger historiskt
företag för att driva den globala fängelseplaneten, dödslägret, det världsvida
dödslägret.
Dessa brott har idag avslöjats i tinget, och de har ersatts med de hälsosamma
systemen av våra Gudlandets gåvor. Bland dem, Urfolks världsordnings oxa,
bankrörelsen ... [Lars Rutger av Gudalandet:] system av fritt (?) ... [Ditta av
Gudalandet:] Den nya bankrörelsen av Urfolks världsordnings oxa aktier, där
människorna själva är aktierna i de pengar som skapas, vilket är [det] naturliga
sättet för det friska banksystemet. Och genom detta räddar vi banksystemet
som nu förstörs för att ersättas av IBMs artificiell intelligens dator som kommer
att styra alla chippade människor via blockchain, vilket är en mycket allvarlig
attack och idag har den stoppats genom att alla dessa företag har utropats
återtagna av Gudalandets Urfolkshärskare till förvaltningen genom lokala
urfolksbefolkningar i varje stat.
Och vidare, urfolksting måste inrättas i varje stat och i varje lokalsamhälle.
Och dessa är de primära och de mest kraftfulla tingen av alla. Dessutom måste
urfolks milis etableras i varje samhälle och i varje stat som återställs genom att
inrätta överenskommelser och avtal med Urfolks Världsordningen av
Gudalandets härskare. Och vi har haft två praktiska ärenden av attacker mot
Jordbro urfolks gravfält på kultområdet för urfolksbefolkningen som har funnits
här i minst åtta tusen år. Den första kallades, på Svenska, Avhuggna rötter, på
Engelska, [Leif av Gudalandet:] Cut Off Roots, [Ditta av Gudalandet:] Cut Off
Roots, och den andra kallades, Avhuggna Sakrala träd (Engelska: Cut Off Sacred
Trees). I dessa två fall har följande korporationer varit involverade:
Stockholms universitet - businessföretag i [den] romerska kulten, och Post och
Telestyrelsen - businessföretag i [den] romerska kulten, och alla andra
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korporationer som låtsas vara byråer för människor och institutioner i staten
kungariket Sverige som har korporatiserats och stulits från folket. Dessa
praktiska brott har ytterligare symboliskt anklagats såsom begreppsmässiga
brott och därför är alla världens korporationer som är inblandade i denna
massmordkult och krigsekonomi kriminaliserade av detta Ting, i dag. De är alla
omorganiserade in i urfolksmakt och de måste finna urfolksmänniskor inom sina
företag och dessa urfolksmänniskor måste underteckna avtal med härskarna av
Urfolks Världsordningen av Gudalandet för att bli ombildade och för att få rätt
instruktioner om hur de ska omorganisera dessa businessföretag som
massmördar allt liv på jorden. Det andra fallet involverade följande företag:
Romerska kulten businesskorporation som har stulit det lokala samhällets
välstånd kallad Haninge Kommun, romerska kulten businesskorporation som har
stulit hela svenska statens välstånd och som förvaltar slavbeståndet kallad
Regeringskansliet, romerska businesskulten korporationen kallad Europa
[Europeiska] kommissionen, till och med Vatikanen, Förenta Nationerna (FN)
och Bank of International Settlements (BIS), och alla andra som nu blir
omorganiserade för att stoppa sådana brott som har begåtts på Jordbro urfolks
gravfält.
Tack för ordet.
[Leif av Gudalandet:] Redan i tinget på gravfältet dömdes det, beslutades, att
tallarna på gravfältet som hade fällts på kultplatsen, att de har sakralt värde
då de har tagit upp av förfäderna. [Ditta av Gudalandet:] Askan och [Leif av
Gudalandet:] Ja [Ditta av Gudalandet:] resterna från alla tidigare
generationer har tagits upp av rötterna av dessa träd in i deras vävnad. [Leif
av Gudalandet:] Det beslutades redan där att dessa träd därför tillhör
samfundet, urfolkssamfundet benämnt Östersjö Urfolks Ting (Engelska: Baltic
Sea Indigenous Court) för dem att bygga flera hus för samfundet. Redan där
beslutades det. Och landet beslutas också att tillhöra [korrigering:] för
förvaltning, för urfolkssamfundet att förvalta och besluta om landet. Och jag
ska låta Ditta av Gudalandet läsa paragraferna enligt vilka och vilka domar hon
kommer att föreslå och sedan kommer jag att bestämma vad vi ska uttala, vad
jag kommer att uttala. [Ditta av Gudalandet:] Ja, och Rutger har också ett
förslag. [Leif av Gudalandet:] Rutger [Lars Rutger av Gudalandet, Lars Rutger
Solstråhle] har också ett förslag.
[Ditta av Gudalandet:] Ja. Så, Urfolks Världsordning av Gudalandets Tings
stadgar (Engelska: Indigenous World Order Court of Godland Statutes) innebär
följande artiklar som är engagerade i detta ting. Artikel åtta, kallad
krigsförbrytelser (War Crimes), och dessa stadgar kan ni finna på webbsidan
LoveOrder.info, där ni kan finna Indigenous World Order Court of Godland
Statutes för nedladdning (de är på Engelska). Sextifem sidor. Och de är... De
lägger grunden för alla urfolksting och hur dessa byggs över hela världen och ni
måste ha ett avtal med oss för att kalla era Gudalandet ting på era lokala
platser.
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Så, artikel åtta av krigsbrott (War Crimes), punkt två, definierar
krigsförbrytelser som a) Grova rott mot Genèvekonventionen, som vi använder
även om den inte är urfolks men den är mångas arbete. i), som är under a), i)
inom parentes [(i) under 2. (a), som är avsiktligt dödande; Wilful killing], ii)
tortyr eller omänsklig behandling (Torture or inhuman treatment), inklusive
biologiska experiment, iii) inom parentes [(iii) under 2. (a)] Avsiktligt orsaka
stort lidande, eller allvarlig skada på kropp eller hälsa, vi) inom parentes [(vi)
under 2. a)] Avsiktligt berövande en krigsfånge eller annan skyddad person de
rättigheter till rättvis och normal rättegång. viii) inom parentes [(viii) under 2.
(a)] Tagande av gisslan. För att förklara tillämpningen av dessa paragrafer på
dessa fall, så har vi sett till hela mänskligheten just nu såsom gisslan åt dessa
konspirerande korporativa pirater som planerar att mörda större delen av
mänskligheten och de flesta levande system på jorden.
Så vi är gisslan i en dödsfälla och vår hälsa ignoreras totalt, våra rättigheter till
det. Och i det här fallet görs de biologiska experimenten av dessa namngivna
korporationer, och jag nämnde inte heller Länsstyrelsen, korporationen
Länsstyrelsen är starkt involverad i att ignorera urfolksbefolkningarnas
rättigheter här. Och det är [en] viktig en, [som] jag glömde att nämna. Och
det är ett kriminellt korporativt organ som måste omorganiseras, ja. Och
sedan, så dessa biologiska experiment av tortyr och påverkan på hälsa
genomförs av alla dessa korporativa organ som har prövats idag och här i
Jordbro kultområde, urfolks kultområde, dessa studenter som arbetade med
arkeologlärare utsattes för strålning från mobilerna som de använde och med
rätta antog vi att Stockholms universitet borde ha varit den som gjorde dessa
gränser och doser som vi har varit tvungna att utropa, utan någon form av
skatteinkomster och levande på extrem, i extrem fattigdom, vi har tvingats
rädda mänskligheten genom rättvis vetenskap och rättvisa ting. Men
Stockholms universitet är skyldigt, det är befunnet skyldigt i att inte skydda
sina studenter. Och studenter utlovas utbildning och hälsosam miljö när de
inte får det. Det är en avrättningsfälla där de steriliseras med dessa
elektromagnetiska enheter och sann vetenskap finns inte i Stockholms
universitet. Det är, det förbjuds och döljs eftersom själva ordet universitet är
en kod för en version av Set [Seth] eller Satan, en version av Satan. Det är vad
universitetet betyder. Därför kommer orden att vara annorlunda i Gudalandets
kärleksordning.
Det följande b), i samma paragraf två i artikel åtta, Andra allvarliga
kränkningar, xvi) Plundring av en stad eller plats, eftersom de har plundrat allt
vi har och alla urfolksmänniskor och medborgare. xx) Använder vapen och
material och krigsmetoder som är av en natur att orsaka överflödiga skador
eller onödigt lidande. Det är detsamma [b) under punkt två]. xxi) Övergrepp
på personlig värdighet. xxii) Påtvingad sterilisering, som redan har diskuterats.
Vidare, vi har använt artikel 75 om ersättning till offer. Och de har beslutats,
som en rättvis [ersättningar] de beslutas om, ersättningar till alla världens
offer genom Urfolks Världsordnings gåvor av Gudalandet. Och artikel 76
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handlar om dömande. Del sju handlar om påföljder. Artikel 77 [Tillämpliga
påföljder, Engelska: Applicable penalties] paragraf 1, vi har använt följande
överväganden om påföljder som c) Dödsstraff i allvarliga fall av hopplös omöjlig
att omprogrammeras mordbesattheter med utsökt specifikt ansvar att rädda
envar av de åtta miljarder Gudaländares liv, då varje Gudaländare äger
aktierna av [inspelningen dog].
[Ny inspelning, se ovan 2(2) referens.]
Ditta av Gudalandet:] Okej, det var att, genom några krafter av främmande
intelligens, videon blev stoppad vid den plats där vi talade om dödsstraff. Och
nu kommer vi att försöka igen. Och vi har väldigt lite tid. Så, artikel 77 c)
paragraf 1, de följande påföljderna [artikel 77 Tillämpliga påföljder, punkt 1,
c)], Dödsstraff i allvarliga fall av hopplös omöjlig att omprogrammeras
mordbesattheter. Och då måste vi komma ihåg att varje själ i hela världens
sju miljarder [eller om det är åtta miljarder] människo-aktier äger aktierna av
hundra fyrtiotvå miljarder World Indigenous Runes. Därmed har de
möjligheterna att få rehabilitering, att få ombildning, de måste bara göra
anspråk på det. I artikel 79 inrättas en stiftelsefond för offer för [de] sataniska
kulterna. Del åtta, överklaganden och genom artikel 81, paragraf 1, [a] ett
beslut kan överklagas vid [hos] Urfolks Världsordning av Gudalandets diarker.
Ni finner kontakterna på LoveOrder.info. Artikel 89, Överlämnande av
personer till tinget [Engelska: Surrender of persons to the Court]. Paragraf 3,
b) inom parentes, arresteringsorder överlämnande [§3 (b) (iii) The warrant for
arrest and surrender]. Så det kommer att utfärdas arresteringsorder för
arrestering av alla de korporativa ledarna för dessa krigsförbrytelsedrivande
korporationerna.
Artikel 109, Gåvor av permanent Oxa amnesti. Paragraf ett till elva punkt fem
[Artikel 109, §1 - §11.5], och alla, både offren och gärningsmännen kommer att
få oxa Gåvor av Gudalandet genom Urfolks oxa aktie Pengar för alla
medborgare i alla nationalstater som återställs genom detta. Genom gåvorna
av rätten att hålla era egna ting, Urfolks Ting, och att ha era egna urfolks
härskare. Och genom era rättigheter till er Urfolks Milis. Och genom era
rättigheter till Gudaländarnas fjorton rättigheter, som etableras här. Tack för
ordet. Och ni kan fortsätta med att uttala, er dom. Har ni bestämt er
angående frågan hur att döma vilka påföljder att ge till de människor som
praktiskt var inblandade i brotten mot träden?
[Leif av Gudalandet:] För de människor som var... Jag har beslutat att för de
människor som kapat av rötter och högg ned träd att de kommer, kan de välja
mellan tre alternativ och de alla har också rätten till alla av Gudalandets
Urfolks gåvor som ni alla har rätt till. Som ni alla är ägare till aktier i, av er
själva, i, av er själ, i Gudalandets Världsekonomi. [Det vill säga att ni alla är
ägare av aktier i er själ, i Gudalandets Världsekonomi.] Och dessa människor
som har kapat av rötter eller, och/eller träd, de kan välja som dom, att
dömas, a) [korrigerande sig själv: ] som påföljd kan de välja ett av tre
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alternativ som påföljder. a) Att arbeta hundra dagar för Sverige, Sveriges och
världens urfolksbefolkning med att undersöka och ta reda på vilka de
overifierade och ovaliderade entiteterna är som illegitimt styr i bakgrunden,
[Ditta av Gudalandet:] Ja, De Dolda Härskarna, [Leif av Gudalandet :] De
Dolda Härskarna. b) [Ditta av Gudalandet:] Som vi ersätter, medan... [Leif
av Gudalandet:] Ja. Ja. [Ditta av Gudalandet:] Som vi helt enkelt måste
ersätta just nu i denna nödsituation. [Leif av Gudalandet:] Ja. Och b) [det]
andra alternativet, de kan välja att arbeta hundra dagar med att stoppa
strålningsvapen, med att lära människor i skolor där människor är, där barn och
människor bestrålas och på alla sätt arbeta för att stoppa strålningsvapen. Det
tredje alternativet eller c) är att arbeta hundra med att bilda ett lokalt
Urfolkssamfund och börja föra bok över Sveriges medborgares Urfolks Pengar,
oxa, och att hålla Urfolks Ting eller Urfolks Tribunaler och också tillsammans
med Urfolk, skapa Urfolks Miliser. Dessa är de tre alternativen som de kan
välja.
Och när det gäller de människor som har, ledarna för korporationer som
arbetar för De Dolda Härskarna, de som är de synliga människorna, de, domen
är bestraffningen är att de kommer att utredas psykiatriskt, i Sverige kallas det
rättspsykiatrisk undersökning, det, tyvärr [Ditta av Gudalandet:] psykiatrisk
utredning [Leif av Gudalandet:] utvärdering [Ditta av Gudalandet:]
utvärdering, ja [Leif av Gudalandet:] utvärdering, utvärdering av kriminalitet,
och detta enligt Gudalandets Urfolks Metodik. Och eftersom vi inte har en,
medlen ännu för att skapa en sådan metodik, [Ditta av Gudalandet:] vi har
metodik men vi har inte [Leif av Gudalandet:] ursäkta, vi [Ditta av
Gudalandet:] de lyssnar inte till, de gör inte, vi driver inte, [Leif av
Gudalandet:] Ja, förlåt, jag sa fel. Vi driver inte de psykiatriska klinikerna
ännu enligt Gudalandets Urfolks Metodik. Så därför kan de befintliga
klinikerna, de måste göra detta arbete men konsultera oss för Metodik.
[Ditta av Gudalandet:] Okej, det låter som en, ... Så ni har accepterat Lars
Rutgers förslag. Den heliga Lars Rutger, kan ni vänligen närma er Tinget. [Leif
av Gudalandet:] Ja, när inspelningen hade dött så hade Lars gett mönstret så
vi borde ha låtit honom säga det först. Men kan ni upprepa, försöka att
upprepa det ni sa som inspirerade detta domslut?
[Lars Rutger av Gudalandet:] Ja. Att förlora ens värdighet och självbeslut är
mycket, att bli socialt kasserad och att du måste ha någon som verkligen är
etisk för att undersöka ditt liv och det är, ja, du kommer att vara en slags slav i
ett år, först och sedan ytterligare ett år och sedan ytterligare ett år tills
samfundet finner att du är, att du har ändrat dig. Om det händer. [Ditta av
Gudalandet:] Så det vi talar om är att dessa människor förmodligen kommer
att förlora sin psykiatriska psykiska vårdnad och det kommer att finnas andra
människor installerade för att ha vårdnad över dem tills dessa människor inte
agerar på [Leif av Gudalandet:] folkmordssätt [Ditta av Gudalandet:] på
psykopatiskt sätt. Eftersom vi talar om [ett] psykopatiskt mönster av [Lars
Rutger av Gudalandet:] Ja, och förövarna är ofta de tidigare offren för samma
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beteende och när de överväldigas av denna erfarenhet övertar de värdena,
mönstren från deras gärningsman, och detta är en cykel som gör det möjligt att
läka människor, människors sinne, och det är mycket viktigt att, för om de
inkarnerar igen så kommer de bara [Leif av Gudalandet:] att upprepa [Lars
Rutger av Gudalandet:] upprepa den här typen av destruktivt liv i nästa
omgång, så det bästa är att läka människor.
[Leif av Gudalandet:] Nämnde vi i det, när vi startade om videon att
arresteringsorder kommer att utfärdas? [Ditta av Gudalandet:] Ja. [Leif av
Gudalandet:] Ja. [Ditta av Gudalandet:] Ni kan uttala det. [Leif av
Gudalandet:] Arresteringsorder kommer att utfärdas enligt dessa domar,
denna dom.
[Ditta av Gudalandet:] Så i allmänhet bör metoden då vara den att, det är en
enorm mängd gärningsmän. [Leif av Gudalandet:] Ja. [Ditta av Gudalandet:]
Så metoden är [den] följande. Snälla, människor. Läs Gudalandets stadgar.
Och bli härskare i dina lokala områden. Skriv kontrakt med oss. Med
Gudalandets härskare. Och var härskarna i din lokala stats Urfolks Gudaland
områden. Och Urfolks samfunds konns i din stat och ditt lokala område. Och
sedan när ni är härskarna i era lokala områden så vet ni bäst vilka förövarna
är. [Leif av Gudalandet:] Ja. [Ditta av Gudalandet:] Och då kan ni utfärda
arresteringsorder för dessa korporativa brottslingar för att få dem undersökta
av professionella människor för att vara psykopater som massmördar ert folk
och... Det kommer att bli mycket arbete för oss. [Leif av Gudalandet:] Ja.
[Ditta av Gudalandet:] Och vi har inte medel för detta nu. Det är därför vi har
återkrävt skattekontoren för att ge medel för att skapa fonderna för
återtagande av grundläggande folkstaters institutioner till urfolkens makt.
[Leif av Gudalandet:] Ja. [Ditta av Gudalandet:] Och det är vad ni måste
göra.
Ni måste göra det i era lokala områden och vi har dessa, alla politiker har blivit
avskedade i hela världen av oss. På grund av det faktum att de har varit
anställda av illegitima korporativa valförättningsbusinessföretag som inte är
certifierade att hålla val av Urfolksbefolkningar och lokala medborgare i er
nation. Så de måste alla underteckna nya kontrakt med de lokala
urfolkshärskarna i Gudalandet, i varje nationalstat och i varje område. Så
snälla underteckna kontrakten med oss så att ni kan bli de Heliga Räddarna av
Ert Folk i vårt Heliga Urfolks Gudaland. Och alla människor kommer då att få
stiftelsefonder som är upprättade för offer för de sataniska kulterna som
bedriver de kriminella, krigsförbrytande, bank, domstol och militärindustriella
komplex som alla just nu styrs av en artificiell intelligens och det själs från
världens människor av IBM - korporationen som chippar oss alla nu och chippar
hela mänskligheten för att styras av en artificiell intelligens kvantdator, och till
och med vädret, och så i allmänhet kommer ni alla att dömas av artificiell
intelligens om ni inte vill, nu, att dömas av oss. Om ett par år kommer ni att
dömas av Boston Robotics robotarmé som kommer att vara där med
ansiktsigenkänning, artificiell intelligens, likviderande alla människor eftersom
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de kommer att säga att de inte behöver oss. (Boston Dynamics skriver på deras
företagssida https://www.bostondynamics.com/atlas, i översättning:
"ATLAS® Världens mest dynamiska humanoidrobot, Atlas är en
forskningsplattform som är utformad för att pressa gränserna för helkroppsrörlighet. Atlas avancerade kontrollsystem och avancerade hårdvara ger
roboten kraft och balans för att visa smidighet på mänsklig nivå." Det ser ut ur
Star Wars. (Originalcitat: "ATLAS® The world's most dynamic humanoid
robot, Atlas is a research platform designed to push the limits of whole-body
mobility. Atlas's advanced control system and state-of-the-art hardware give
the robot the power and balance to demonstrate human-level agility."))
Så detta är det sista utropet för mänskligheten att följa vår dom som Leif den
första har utmätt här i Sverige men den är giltig för hela världen och för
världen vi har utmätt den tillsammans, vi konns av Gudalandet.
Och ni kan hänvisa till den här dagen, som är den andra juni, tolv tusen nitton,
med tiotusen tillagda för Urfolks tideräkning, att Den Här Dagen Har Vi Utmätt,
Att Alla Resurser Är Åter-Tagna, och ni, Urfolksmänniskor i varje område måste
återställa Kärleksordningen.
[Leif av Gudalandet:] Och med det slutar vi här vid Galgstenen i Jordbro
Sverige där de dömda till dödsstraff dödades. Här har vi uttalat domen och vi
avslutar därmed domen från Tinget Jordbro FredsUrkund tolv tusen nitton den
andra juni, tiotusen tillagda för Urfolks tid, och vår mycket modige Lars
Solstråhle [Lars Rutger av Gudalandet, Lars Rutger Solstråhle] ansluter med oss
här. [Lars Rutger kommer in i kameravyn.] [Ditta av Gudalandet:] Detta är
beviset på att vi fortfarande har Kärleksordningen. Han har kommit hit från
två hundra kilometer för att vara med oss och han är åttioett år gammal och vi
alla tre älskar er väldigt mycket. Och vi tror att vi kommer att lyckas
återställa Kärleksordningen på vår Moder Jord. Och må alla gudarna av Urfolks
tidigare generationer vara med oss i detta Mirakel. Må Det Vara Så. [Leif av
Gudalandet:] Stort tack. [Ditta av Gudalandet:] Måste det vara så.
[Klockor.] [Lars Rutger av Gudalandet]: Amen, som vi säger på latin.
Avskrift och översättning av Tings beslut uttalade vid Galgstenen i Jordbro
Sverige den 2:a juni i urfolksåret 12019 slutar.
Ditta Rietuma

Leif Erlingsson

Konna av Gudalandet
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