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ordning 
Godland 

Östersjöväldet 

 

   stat 
Latvian Republic 

 
 

    
  stat  

Konungariket 
Sverige 

Monarchy State                   
Sweden 

 
 

 

 
ting 

FriendsOathSea 
Indigenous Court 

WIHLOCG 

10.1.21. KSULT-VUT-WIHLOCG-12021-9  

 

Från  folkastatens Konungariket Sverige Urfolks Lands Tinget, i 
World Indigenous Human LoveOrder Court of Godland,  
Leifs av Gudalandet urfolks regering av folkstaten Konungariket Sverige, 
mss.lege.net  
 

Till av främmande Jesuit-WHO tirani makts dödsläger verksamhet  privatiserade 

bolaget 

Högsta Domstolen, ledare Anders Eka 

Riddarhustorget 8, 111 28 Stockholm    hogsta.domstolen@dom.se   
 

Till alla ärade medborgar/gisslan i övertagna folkstaten Konungariket Sverige  

 
 

Det Goda Urfolks Tingets på Mynttorget beslut 

förklarade som ogiltigt den grundlags vidriga                   

COVID 19  lagen samma dag reglerna anses antagits  av 

Riksdagen - 8.1.21..   

 

Till urfolks folkstatens Konungariket Sverige urklagare  Od Rune Jacobsen, för 
verkställighet, urklagare@gmail.com . 
 
 
 
 

mailto:hogsta.domstolen@dom.se
mailto:urklagare@gmail.com
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För information till bolags ledare indragna i krigsbrott mot medborgarna och urfolk, och beordrade 
att tillbakadra från tjänst till utländsk makt och skapa avtal för folkstaten Konungariket Sverige 
medborgares och urfolks  bästa: 
 

Till Carl XVI Gustaf Bernadotte, Sveriges av Romerska Jesuit orden ägde låtsas kung, 
press@royalcourt.se  
Till Stefan Ingves, den av BIS.org ockuperade riksbankens låtsas chef, 
registratorn@riksbank.se, 
Till Stefan Löfven, den av BIS.org ockuperade regeringens låtsas chef, 
Till Magnus Strid, POLISMYNDIGHETEN Haninge, privat väpnad utländsk bolag med D-
U-N-S® number: 77-544-6060 
Till Michael Bydén, överbefäl av privat dödsläger affärsbolag åt främmande makts vinster, 
med D-U-N-S® number: 42-792-9336      exp-hkv@mil.se 
Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör, Haninge 
Till Christina Lundahl, ockuperade Sotholms härads ekonomidirektör, Haninge,  
Till Bo Jensen, ockuperade Sotholms härads avrättnings säkerhets chef, Haninge,  
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef,  
Till Åklagarmyndigheten, Riksåklagare Petra Lundh, affärsbolagets chef 
Till Polismyndighetens högste administrative chef, Anders Thornberg, 
Till ockuperade Strängnäs Kommun Familjehemsenheten, Henrik Ekerot, Enhetschef 
Till ockuperade Haninge Kommun Familjehemsenheten, Åsa Lundell, Enhetschef 
Till Tommy Malm, ockuperade Västerrekarne härads förvaltningsdirektör, Eskilstuna,  
Till ockuperade SVERIGES DOMSTOLAR Eskilstuna Tingsrätt  
myndighetschef  Nils Cederstierna m fl i målet T 553-20 
Till Siw Lidestål, bolagets HANINGE KOMMUN socialtjänstens förvaltningschef, 
Till Lars Ekström, bolagets STRÄNGNÄS KOMMUN kommundirektör,   
Till Per Malmquist, bolagets STRÄNGNÄS KOMMUN ekonomidirektör , 
per.malmquist@strangnas.se, lars.ekstrom@strangnas.se  
Till Christer Sjökvist, bolagets POLISMYNDIGHETEN i Strängnäs chef ,   
Till Peter Sigurd, POLISMYNDIGHETEN Strängnäs kommunpolis - tillbakadra fr 
krigsbrott, in i värnplikt åt statens medborgare, eller omyndigförklarad. 

 
Till alla Haninges, fr Roman Curria DNB.com bolag av Ditta och Leif av Gudalandet 
avskedade Haninges, hela Sveriges och hela världens låtsas-politiker, som 
vekställer dödslägret, men ska genast söka arbete i de återupprättade 
nationalstaterna inom urfolks Gudalandet, ansökan via info@loveorder.info , 
 
Till Svenskarnas massmordsadministratörerna inom administration av DNB.com busines bolagen  

registrator@skolverket.se,registrator@ssm.se,m.registrator@regeringskansliet.se,na
ringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,justitiedepartementet.registra
tor@regeringskansliet.se,utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.s
e,forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,finansdepartementet.regi
strator@regeringskansliet.se,forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet
.se,arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 

mailto:press@royalcourt.se
mailto:registratorn@riksbank.se
mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:info@loveorder.info
mailto:registrator@skolverket.se
mailto:registrator@ssm.se
mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Folket står över regelmakare, varmed  

folket trogna regenter eller domarringar  

ska, så som här skett,  

ogiltigförklara skadliga regler,  

då äffärsföretags reglerna - är inte lagar, och  

fusk-val skapar inga folkvalda. 

 

Det Goda Urfolkstinget På Mynttorget 8.1.21. 
direkt efter Riksdagens votering om COVID-19 lagen. 

 

 

    Transkription av video, två olika videos har använts, där Maneka 

Hellebergs video är att föredra för att bäst se vad som händer men där 

vissa detaljer syns och hörs bättre i Ditta Rietumas video.  Utdrag ur 

dessa videos kan komma att publiceras separat länkat till någon 

uppladdningstjänst som inte är känd för censur men i rådande 

censurläge är det oklokt att här länka till dem till varifrån de är 

hämtade.  Talspråk har behållits, ingen ändring till skriftspråksord har 

gjorts av talspråksord som "dom" o.s.v.. 

 

Folkstatens Konungariket Sverige medborgare med vänner har kommit 

till Riksdagen och uttrycker högt avtalsbrott-statskupp som skett i 

Riksdagen. 

 

Transkriptionen börjar.  
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Vi ropar Grundlagsbrott 

 

Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, Grundlagsbrott, 

[Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] 

Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] 

Grundlagsbrott, [Trumma] Grundlagsbrott, [Trumma] 

Grundlagsbrott, Grundlagsbrott. 

 

Vi håller domarring som upplöser Riksdagsbeslut 

 

Ditta Rietuma:  Ni är en Domarring.  Ni är redan en Domarring.  Ni 

behöver inte skapa nått.  Ni behöver bara att göra en utredning i något 

ämne som ni behöver besluta om.  Vi gör en utredning, vi läser igenom 

det och sen beslutar vi själva.  Vi är urfolks domarring.  Vi har rätt att 

bestämma här.  Och det är dom som måste ha med oss ett avtal [not. 

korrekt ordföljd:  som måste ha ett avtal med oss].  Och dom har inte 

det.  Så det som händer där är helt olagligt.  Så det är lugnt.  Det är helt 

olagligt.  Det har ingen verkan. 

 

Peter:  Hur ska vi komma åt det då? 

 

Ditta Rietuma:  Vi behöver helt enkelt här och nu ... 

 

Maneka Helleberg:  Jag tror inte på antingen eller.  Man måste göra 

allt.  Både och.  Vi tar parti och... 

 

Ditta Rietuma:  Vi kan hålla domarring här. 

 

Maneka Helleberg:  Ja, ja. 

 

Ditta Rietuma:  Vi är domarna. 
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Maneka Helleberg:  Absolut. 

 

Ditta Rietuma:  Vad heter du?  — Fredrika.  Pernilla Rosengren.  Ditta 

av Gudalandet.  Lexus.  Peter.  Kristina.  Klitt.  Maneka 

Helleberg.  Ulla.  Helena Mattson.  Marianne. 

 

Margit:  Vi ska skapa en egen domstol. 

 

Ditta Rietuma:  Vad heter du, domaren? 

 

Margit:  Nej, jag kan inte vara domare. 

 

Ditta Rietuma:  Jo! 

 

Margit:  Ja, jag heter Margit. 

 

Ditta Rietuma:  Det är domaren Margit. 

 

Fredrika. 

 

Ditta Rietuma:  Vi har här en domarring.  [Vinkar till Maneka 

Helleberg. 

 

Maneka Helleberg:  Ja, jag filmar.] 

 

Ditta Rietuma:  Tystnad domarringen.  Så vi är alla vittnen till att här i 

dag har begåtts ett grundlagsbrott.  Är vi det? 

 

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA. 

 

Ditta Rietuma:  Och dom här människorna där inne dom har försökt 
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att stoppa Konungariket Sverige grundlagar.  Har dom det? 

 

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA. 

 

Röst kommer in i ringen, det är en man i polisuniform:  Ursäkta mig, 

jag ska informera om att ni utgör en allmän sammankomst när ni 

uttrycker era budskap på de här plakaten och då får ni bara vara åtta 

personer.  Antingen tar ni ner plakaten som uttrycker åsikter eller så 

blir ni åtta personer. 

 

Ditta Rietuma:  Men just nu håller vi ju en domarring. 

 

Marianne:  Jag måste förstå det här hur plakaten gör att vi inte kan stå 

här, vad handlar det om? 

 

Mannen i polisuniform:  Det har inget med viruset att göra, det handlar 

om juridik. 

 

Marianne:  Det är det jag förstår, det är det jag förstår, och det har du ju 

hela dom där, pekar på riksdagshuset, som bestämde nu, det har ju 

ingenting med viruset att göra.  Det har ju bara med att vi inte ska få 

prata med varandra att göra, det är det dom håller på med. 

 

Kristina:  Men ska dom censurera oss? 

 

Klitt:  Den här grundlagen, visar upp papper för mannen i 

polisuniform...  Blir avbruten: 

 

Mannen i polisuniform:  Ni får vara åtta personer. 

 

Maneka Helleberg:  Vi protesterar mot den lagen.  Vi protesterar mot 

lagen om att vi bara ska få vara åtta personer.  Och enligt grundlagen så 
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har vi rätt att protestera mot den lagen.  Men vi protesterar mot den 

lagen att vi ska vara åtta personer. 

 

Marianne:  Vi är dåliga på att räkna. 

 

Mannen i polisuniform:  Ni är tjugo stycken 

 

Ditta Rietuma:  Okej, vi avslutar domarringen.  Han har räknat, han 

har räknat att vi är tjugo i domarringen här i gammal urfolkssed att 

hålla domarring och vi håller nu domarring och vi säger ... 

 

Maneka Helleberg:  Och vi är på en urheljgdsplats, vilket är otroligt 

starkt i grundlagen. 

 

Ditta Rietuma:  På en helig urfolksplats här.  Och här har vi stiftat nu 

att det där beslutet där, pekar på riksdagshuset, är helt ogiltigt.  Och 

det gäller inte.  Och vi befriar alla som tror sig tagna av det här beslutet 

från ansvaret att genomföra det här brottsliga, grundlagsvidriga 

beslutet.  Och vi tjugo som polisen har räknat fram oss, vi tjugo i 

domarringen, vi har beslutat att det här brottet är nu dokumenterat 

och det är upplöst från att vara laggiltigt. 

 

Maneka Helleberg:  Är vi överens? 

 

I korus, kraftfullt från alla i ringen:  JAAAAA. 

 

Ditta Rietuma:  Må det vara så.  Folket är befriat från brottet. 

 

Ditta Rietuma bockar mot Mannen i polisuniform och säger till 

honom:  Tack så jättemycket att du hjälpte med räkningen.  Mannen 

nickar. 
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Maneka Helleberg:  Vi har en polis som vittne.  Och jag förstår att det 

inte är lätt för dig att stå där.  Men vi har våra rättigheter och vi tänker 

stå upp för dom.   

Slut på transkriptionen.  

 [Till Monarkin Staten 

Sverige och 

Folkstatens 

Konungariket 

Sverige.] 

 
Bifogad bild fr 8.1.21. med banderoll som inredde torget hela morgonen innan 
riksdagens möte, se hela Dittas  video https://youtu.be/zxMDVKmUBgg 
Vi ropar Grundlags Brott i video tiden https://youtu.be/zxMDVKmUBgg?t=8718  
Vi håller domarring som uplöser 

Riksdagsbeslut https://youtu.be/zxMDVKmUBgg?t=9929  
 
Manecas video med tinget  är bättre då man ser  Ditta leda 
tinget   https://www.facebook.com/search/top?q=maneka%20jc%20helleberg 

  

 
 

 

http://mss.lege.net/
http://mss.lege.net/
http://mss.lege.net/
http://mss.lege.net/
http://mss.lege.net/
https://youtu.be/zxMDVKmUBgg
https://youtu.be/zxMDVKmUBgg?t=8718
https://youtu.be/zxMDVKmUBgg?t=9929
https://www.facebook.com/search/top?q=maneka%20jc%20helleberg
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Ditta av Gudalandet, riksråd i Leif den I urfolks regering, beskriver urfolks 

tingets 8.1.21. beslutets domsrätt.  

Hej Alla ledare ur systemskiftes fällan in i kärleksordningen,  

Vi tar några varv djupare i det som är viktigt, att när vi stod och ropade mellan de 2 

portarna av Riksdagshusets mitten gång Grundlags Brott, och blev hejdade att säga 

vår mening och ofredade av män i Polisuniform, hördes det stark röst Var är 

ViKingarna? Jag undrar vem var det som sa detta, för det var Guds ord som kom 

genom denna mans mun. Det är så det ska låta för att initiera processen av 

verifiering, validering, kontroll och återtag av det som brottsligt stulits 

utanför avtalad process och struktur. Gudalandet dock ger kärlekslösning och 

söker inte straffa någon människa men beskriva sanningsenligt brotten och 

människorna involverade idetta ska avlägsnas och ersättas av validerade urfolket 

och medborgarna trogna kärleksfulla ämbetsmän och kvinoor. 

För vem har makt över högsta makthavare?  Vem kontrollerar högsta 

kontrollanterna? 

Det finns en hierarki i makt och kontroll funktionen, som är skriven i Gudaländares 

Rättigheter fr sida 54 här av https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-

rights-of-godlanders-15-5-18.pdf och i världstingets stadga längre ner. 

"The basic divine level 0 education is provided by Gods of Love, Peace and 

Understanding. Level 1 education is provided by appointees of Indigenous Court of 

CoNn/ - a. Level 2 education is provided by appointees of Indigenous Chiefs. Level 

3 education is provided by appointees of Indigenous Courts of 9 casual indigenous 

humans. Level 4 education is provided by appointees of National State government 

common law courts. Level 5 education is provided by appointees of local council 

government common law courts. " 

Vissa tror att det är teater eller protest, men det är tusentals år gammal 

rättsordnings process, för validering och verifiering av varje viktig process inom 

makt strukturen. Ifall av urfolket avtalad stat har antagit något som ej är avtalat 

med urfolket, så infinner urinvånarna sig, och anulerar det urfolks avtal vidriga 

beslutet, eller flera. Vilket här var fallet. 

Följande gäller. Maneka håller Level 3 Court of 9 casual indigenous humans, men 11 

andra onämnda medborgare och vänner är med i domstolen som medborgare av 

folkstaten Konungariket Sverige, och andra världs stater och alla 20 är med som 

världens människor som beslutar om viktig systemskiftande dödsläger etablerande 

https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
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beslut tagen av Riksdagens anställda av urfolket overifierade och ovaliderade, icke 

avtalade löneslavar i MASTERCARD / VISA utländska monopolet. Outtalat är att 

Ditta av Gudalandet är konna av världs Gudalandet och dess World Indigenous 

Court of Godland, och riksråd i Leif den I urfolks regering utlyst sedan ngn dag efter 

senaste valet året 18. I sin roll är Ditta i kapacitet att ta beslut alldeles ensam, så som 

framgår att Court of Conn  beslut är beslut av Level 1. 

 

Så denna Det Goda Urfolkstingets beslut är ett beslut taget på 3 nivåer av Kärleks 

Ordningens Gudalandet sedvanerätts stadga - 1) Ditta av Gudalandet, urfolks världs 

konna har domsrätt att ta sådant beslut alldeles ensam då hon är domare i nivå 1,   

2) av nivå 3 ting där 9 styck yrfolks människor samlats och beslutat, 3) av minst 21 

människa, för polisen är med och står tyst, han avstår, fast han är som vittne och 

representant av hela med lögner och bedrägeri mörbultade Sverige-befolkningen, 

då Jonas är biorobotiserad soldat, men han är bedragen urfolks man Jonas, 

medborgare som är hipnotiserad av lögner och VISA i fickan - han figurerar som 

bevis på hur folket har programmerats att tjäna det utländska SWEDEN KINGDOM 

OF affärsbolaget, men i sitt hjärta är Jonas en trogen medborgare, fast lurats att 

arbeta som dödslägrets soldat/avrättare, och han agerar i urfolks tinget  minst 3 

roller, som deltagar räknare, ordningens bevakare,  och som gisslan löneslav inom 

VISA ockupations armé, som vet inte i räknandets ögonblick - vem äger VISA Inc.. 

Men tinget har väckt Jonass vetgirighet och Jonas vet nog redan nu, två dagar 

senare, då protokollet skapas, att  urfolks egna WIR oxa check är att föredra framför 

VISA, och snart vet hela världen det. 

 

Gudalandets urfolks makts process ordning är stiftad inom stadga för Gudalandets 

världsting Indigenous World Order Court of Godland, här citat fr sida 7 av 65 

fr  https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-

world-order-court-of-godland.pdf 

 

"PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW  

Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court  

1. Diarchs, Global Konns of Godland, have foreclosed the fraud full Roman Law 

practice of alive people being presumed dead, and exposed to suffering by 

https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-order-court-of-godland.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/xxx-15-5-18-statute-indigenous-world-order-court-of-godland.pdf
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“judgement” without a human victim, and have re-established their living rights to 

all of their Unalienable rights, their local constitutional rights and their indigenous 

rights as well as the Rights of Godlanders and other agreements.  

2. Diarchs of Godland have criminalised and nullified all lawful grounds for the 

genocidal cannibal net of CoRporate religious, banking, military, pretence 

governmental and other fraudful units registered in private mega fraud of 

enslavement through UPIK.de and DNB.com and Babylonian Commercial Code of 

Siccode.com trapped in Roman papal jurisdiction of Military, State, Federal and 

Teritorial Talmudic priests pretending to be legitimate court judges, refusing to 

acknowledge the jurisdiction of indigenous order courts and societies  

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 

resources, 10) energy, 11) true knowledge, 12) real networks, 13) control of the order, 

14) be loved and love.  

 4. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a 

provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and 

setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with 

respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant 

provisions of the Charter of Godland.   " 
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Så det är viktigt att Ni alla läser på urfolks världs ordnings stadga för banken, 

tinget, 14 rättighets och skyldighets områden av Gudaländares Rättigheter / 

Rights of Godlanders, och inse att vi har etablerat nu världs kärleksordning 

och nu ska alla urfolks nationella stater utlysa sina av urfolket godkända 

regeringar, så fort som möjligt för att återta dem av utländsk makt stulna 

medborgarnas statets stukturer. 

 

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

skadade 

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

strålning-system skapande korporationer är kriminella och rättsligt stängda för 

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

https://youtu.be/8pRaB1w3TY0  

 

Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund Jordbro avslutningsdag 2.6.19 

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

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

kärleksordning, och tillbakadrar sig fr tjänst i Romesrk dödskult,  bedöms stå i tjänst för 

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

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

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

människa och allt levande. 

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

Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4 

 

 Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

 

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

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

företagsledning. 

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

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

urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av 

verksamheterna ö ska skickas  till  

https://youtu.be/8pRaB1w3TY0
https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
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VännEdsSjö Urfolks Tinget,  
c/o Rietuma,  
Södra Jordbrovägen 25,  
13765  Jordbro. 

 

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

 

1) Ifall Ni kommer inte att medverka i av Urfolks Gudalandet ledd 

omorganisation av de massmördande och folket av Roman Currias Bill Gates 

m fl  stulna och massmord bedrivande stats bolagen, så ska Ni se till att 

avlägsna Er från tjänsten där Ni kan inte medverka på riktigt, så som det sig 

bör i folkets stat Konungariket Sverige;  

2) Ifall Ni lyckas inte göra det, så ska Ni överlämna Er till närmaste 

Polismyndighet och erkänna Era administrativ-massmords  brott mot 

statens Konungariket Sverige medborgare och urfolk;  

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

Socialförvaltningen för att få ärlig försörjning och söka Socialbidrag och ta 

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

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

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

4) Ifall Ni klarar inte någon av tidigare 3 order, är Ni omyndigförklarade. 

 

VännEdsSjöUrfolks Tinget eller Friends Oath Sea Court, tidigare Baltic Sea Indigenous Court 

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

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

Gudalandet/Godland är en världomfattande urfolksordning med Östersjöväldet som dess 

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

Erlingsson,  aka Ditta och Leif av Godland.  www.LoveOrder.INFO  

Monarkin Staten Sverige instiftar urfolks ordning genom att restaurera staten Konungariket 

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

urfolk egenproducerade pengar som är inte skuld, kallas - oxa - som bokförs vid urfolks 

föreningar och konverteras av socknens domarring eller ekonomichef.  http://mss.lege.net/  

Staten Latvijas Republika är en suverän stat som etablerades 18.11.(1)1918. Det okuperades av 

Sovjet (1)1940 och av Roman Reich (1)1990. Ditta Rietuma är president av staten Latvijas 

Republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland. www.LatvijasRepublika.INFO sök i 

https://web.archive.org/ då under attack. 

http://www.bsrrw.org/
http://www.loveorder.info/
http://mss.lege.net/
http://www.latvijasrepublika.info/
https://web.archive.org/
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Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem... 

 

Hjärltigt,      

 
Ditta av Gudalandet     Leif av Gudalandet 

aka Ditta Rietuma    aka Leif Erlingsson 

 

Världens Urfolks Konna av Godland Världens Urfolks Konn av Godland 
Högsta överbefäl WIHLOG   Högste överbefäl WIHLOG 
Överbefäl av staten Lettlands Republik Överbef staten Konungariket Sverige 
  
Högsta domare VUT/ WIHLOCG   Högste domare VUT/I WIHLOCG  
www.LoveOrder.INFO   www.LoveOrder.INFO  
   
President av Lettlands Republik  Monark av Monarkin Staten Sverige 
www.LatvijasRepublika.INFO  www.MSS.lege.net 
 
Sveriges Urfolks Riksbanks direktör  
Staten Konungariket Sverige 
www.MSS.lege.net/oxa/ 
 
T     +46-703-999 069   T     +038-120 350 
E     info@loveorder.info    E     bsi.court@lege.net  
 
 
 

6 Youtube channels of Godlands diarchs: 
 
 

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

Indigenous courts IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg  

NeoIAm https://www.youtube.com/user/neoiam  

Safe Humanity of Godland https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA 

FreeLatvia https://www.youtube.com/user/freelatvia 

RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr  

http://www.loveorder.info/
http://www.loveorder.info/
http://www.latvijasrepublika.info/
http://www.mss.lege.net/
http://www.mss.lege.net/
mailto:info@loveorder.info
mailto:bsi.court@lege.net
https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg
https://www.youtube.com/user/neoiam
https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA
https://www.youtube.com/user/freelatvia
https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

