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FriendsOathSea 
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WIHLOCG 

30.4.21. KSULT-VUT-WIHLOCG-12021-111  

 

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  
 

Mycket av det här vidare uppskrivna sanningsredogörelsen  är dokumenterat med 

videos och stadge dokument, som finns i överflöd  på LoveOrder.INFO, MSS.lege.net 

och  5 Youtube kanaler – Indigenous Court IWOCG, Baltic Sea Indigenous, 

RadioactiveBSR, FreeLatvia, Safe Humanity of Godland, samt stulna ULC ersättares 

ULCT kanal av EmOven universallawcommunitytrust.com, och finanssystemet 

avslöjande kanal StopPirates och stopthepirates.blogspot.com. 

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   

 

Ärade medborgare, gisslan i övertagna folkstaten Konungariket Sverige 

 

Beslut-Sanningsredogörlese  om ockupation av Sverige av främmande makt,  

statens återtag genom Monarkin Staten Sverige urfolks regering av Leif av 

Gudalandet , akka Leif Erlingsson. Separationslag av akut nödvändighet av 

separation av dem gen-modifierade smittsamma människorna från 

ekologiska människor .   

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

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=https%3A%2F%2Fwww.universallawcommunitytrust.com%2F&pid=1899912208&uid=379776
https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=https%3A%2F%2Fstopthepirates.blogspot.com%2F&pid=1899872660&uid=379776
mailto:hogsta.domstolen@dom.se
mailto:urklagare@gmail.com
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För information till bolags ledare indragna i krigsbrott mot medborgarna, 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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1. Nu är dryga 3 miljoner genförgiftade smittsamma ute i samhället med privilegier framför 
dem oinjicerade, att -  smitta barn och pacienter m m och - det är värre än atombom. De 
fylls på med rasande fart - det är fråga om veckor nu till kritiska massan är nådd, om inte 
för sent redan! Maj månad börjar masspådrag av förgifting av hela friska befolknings 
beståndet med Galna Kosjukan injektioner, som kriminelt genom bedrägeri maskeras 
under namnet COVID 19 vacciner! 
 
2. Och det fortfarande finns inte ett öre till försvar av dem gen-ekologiska människorna!!!!!! 
Ni ska stödja Gudalandets diarkernas nationalisering av all finans system och alla resurser 
nu, för att teckna om alla avtal och register ägande, patent, bonds and stocks! Vi begär att 
Kungliga Slottet i Gamle Stan genast ges till Leif den I av Gudalandet förfogande, för att 
etablera kvarter för Folkets Räddnings FredsKommitee för administration av strukturer av 
gen-ekologiska människor, som har inga fastigheter nu för att driva sin stat.  
 
3. Nu etablerar Gudalandets urfolks världs regenter Ditta och Leif av 
Gudalandet separationslagen av dem COVID genmodifierings injicerade från de gen-
ekologiska människorna! Lagen är härmed utlyst via en enda mening - Dem COVID 
genmodifierings injicerade människorna och av dem smittade ska ha skilda 
verksamheter från de gen-ekologiska människorna, och båda grupperna ska skydda 
och älska varandra, och lösa separationen rättsligt lugnt, via egna sedvanerätts ting, 
då SVERIGES DOMSTOLAR är ockupations affärsbolag. 
 
4. Antal gen-förgiftnings injektioner kriminellt falskt kallade COVID19 vacciner. 
 

2021-04-29            3 142 934 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-
och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19/ 
 
5. Alla politiker är avskedade sedan fuskvalet år 18.Utlyst bl a  
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-
199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf  
med mottagarlistan    http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-
199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif
_I__1357.pdf  
 
6. Alla aktivist ledare är medskyldiga! Ditta av Gudalander  var på Frihet Sverige 
konstituerande mötet 10.1.21. och yrkade behov av utlysning av urfolket och medborgarna 
edsvuren pålitlig och kärleksfull regering, och visade alla urfolks tingets beslut taget 8.1.21 
vid Riksdagen, men ordningen ignorerades. Inga lagar är giltiga som ej är signerade i avtal 
med landets urfolks ledare.  
 
7. Alla regeringar, som ej har dagsaktuella avtal genom ed och tjänstemanna ansvar, som 
skyddar rättigheter och skyldigheter av alla landets urfolk, och brukar urfolk säkra stats 
system, - är olagliga ockupations regeringar. 
 
8. Ditta stod vid tusenmannamarschen under monumentet med Frihet Sverige ledare och 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/vaccinationsstatistik/statistik-for-vaccination-mot-covid-19
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif_I__1357.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif_I__1357.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif_I__1357.pdf
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skulle utlysa att COVID 19 lagen är olaglig och ogiltigtförklarad av Goda Urfolks Tinget på 
Mynttorget 8.1.21. 
http://mss.lege.net/doc/Det_Goda_Urfolkstinget_Pa_Mynttorget_8_1_21/ 
 
och att tester, masker och experimentella injektioner är förbjudna av Leif den I urfolks 
regent, 
men FS lät oss inte utlysa laglig, verifiera, validerad och kärleks ordnings regering, istället 
för Jesuit Francis romerska döds kulten. 
 
9. FS skapar hittils meningslösa promenader, slag i luften, space crackers tids tjuveri, 
medan folk förgiftas. Nu är sådana promenader smittspridar promenader, ifall Inte avstånd 
och Galna Kosjukan fara utlyses genast och med all marknadsförings nöd-kraft! 
 
Ingemar väntar på nästa fusk-val!!! sa han under 1000marshen på video. Istället för att utlysa 
Leif den I som Sveriges Folk räddande monark! Och få slut på Mänsklighetens massmördar 
Cv orgier! 
 
10. COVID vaccin pass ska införas i hela världen, enbrt i avtal med Ditta och Leif av 
Gudalandet, för att garantera att gen-modifierade förgiftade smittsamma människor ska 
inte vistas i gen-ekologiska människors miljöer och det ska finnas säkerhet för båda 
grupper. För det ska all förgiftning stoppas och Gudalandets SanningsKommissioner ska 
genomföra enorma omstruktureringar för säkerhet. 
 
11. Älskade folkmördar Frimurare och alla andra människor i makt korridorer, Ifall inte Ni 
utlyser ockupation av Sverige nu, och Leif den I nöd-regering nu, blir Ni dömda som 
folkmördare/eller vansinniga, var o en kan välja vilket! www.Mss.lege.net 
 
12. Nu är det stora marshen imorgon. Det behövs kontaktas alla i Frihet Sverige m m att folk 
ska inte kramas och ska hålla 2 m distans mellan hushåll, för de Cv-genmodifierade kan ha 
Galna Ko sjuka liknande och steriliserande, mänskligheten likviderande smitta. Eller så blir 
1.5.21. det värsta gen-förstörelse spridnings event någonsin, och sådan event vid avsaknad av 
väl etablerad instruktioner är förbjudet av Diarker av Gudalandet! 
 
13. FS ska kommunicera ledningens  beslut genast till leif@lege.net eller arresterings order 
av FS ledare som ordnar marschen imorgon utlyses av Leif den I. Den arresterings ordern 
ska genomföras av Er själva, så som självcensur, själv andnöd med maskerna och själv 
arrestering i isolering i lägenhets-fängelserna. Ni har då förbud att skriva till någon eller att 
tala till någon för samhällsrekomendationer, då Ni är dömda för gen-förgiftning av 3 
miljoner människor m fl i Sverige, då Ni kunde stoppat det genom spridning av våra beslut. 
 
14. Men Vi beordrar Alla  nu att genast skriva avtal med Sveiges urfolks regent Leif den I av 
Gudalandet, om att etablera kärleksordningen och ta aktiv ansvarsfull ämbete i urfolks och 
medborgar regeringen trogna strukturer, som genomför genom kärleksfulla ord laglig 
kontroll och rekonstruktion av den genom bedrägeri ockuperade makstrukturen, för att 
befria alla gisslan som är av Bill Gates automatiserade biorobotisera slavar nu, och etablera 
Konungariket Sverige medborgare trogna statssystem, som är avtalade med Sverige urfolks 
ledare, som förbjuder det pågående mass gen-förgiftningen, lockdowns, m m! 
 

http://www.mss.lege.net/
mailto:leif@lege.net
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15. I Frankrike läkemedels rådgivar organisation har förbjudit alla COVID vacciner och 
beordrat att dessa ska genast tas från marknaden  
 
CTIAP report https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-
la-covid.html 
 
Catherine Frade 1.4.21.  https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9clairage-sur-les-
donn%C3%A9es-publiques-europ%C3%A9ennes-amm-pour-frade 
 
Frade https://fr.linkedin.com/in/catherinefrade/fr-fr 
CATHERINE FRADE – Steliaxe, Energie Santé Qualité de Vie 
 
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteur-
pharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travail-
fondatrice-steliaxe/ 
 
Cv CV-Catherine-FRADE-20210326-1.pdf (catherinefrade.com) 
18. ar Dr Frade sertifikats My certifications Énergie Santé Qualité de Vie au coeur de la 
Raison d'être (catherinefrade.com) 
 
Info from https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-
removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines 
 
16. DR. PALEVSKY: VACCINERAD FOLK SPRIDER COVID SPIK PROTEIN VIA 
UTANDNING, SALIV, SVETT OCH HUDUTSLAG.  
Se läkaren och vittnesmål    http://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html 
Dr Lawrence Palevsky, styrelsecertifierad läkare, författare och föreläsare, förklarar hur 
COVID vaccinet installerar mRNA-genetiska instruktioner från SARS-Cov2-spikproteinet 
som sedan använder DIN kropp för att reproducera sig själv vilket skapar infertilitet, 
blodproppar och utkastning av spikproteinet till nära familjemedlemmar som gör dessa 
mottagare till bärare av någon form av patogen via utandning, saliv, svett och hudutslag 
som i sin tur upplever symtom på blodproppar, blåmärken och infertilitet trots att de INTE 
har vaccinerats med Covid dödliga sprutan. 
 
 
17. Palevsky  videon - text, auto översatt: 
Det finns inte tillräckligt med data om mRNA vaccin för att garantera att dom är säkra för 
den injekterade och för omgivningen. 
Officiellt vill man få folk att tro på att detta är ett vaccin mot sars-cov-2 viral infektion. Om 
ett vaccin ska vara effektivt så bör man sedan ha antikroppar mot viruset som den ska 
skydda mot. 
Det har ALLDRIG blivit bekräftat med dessa mRNA vaccin, när det gäller sars-cov-2 virus. 
Det vad man har är den genetiska informationen som man TROR är en bit av sars-cov-2 
viruset. Den biten kallas för spik proteinet. Denna teknik har aldrig använt med framgång 
tidigare. 
Det som man gör med mRNA vaccinet är att man injicerar in i kroppen detta spikprotein 
med genetisk information och talar om för kroppen att att ta emot den och börja tillverka 
mera utav spikproteinet. 

https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html
https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9clairage-sur-les-donn%C3%A9es-publiques-europ%C3%A9ennes-amm-pour-frade
https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A9clairage-sur-les-donn%C3%A9es-publiques-europ%C3%A9ennes-amm-pour-frade
https://fr.linkedin.com/in/catherinefrade/fr-fr
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteur-pharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travail-fondatrice-steliaxe/
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteur-pharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travail-fondatrice-steliaxe/
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteur-pharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travail-fondatrice-steliaxe/
http://www.steliaxe.com/catherine-frade-psychologue-prospective-strategique-docteur-pharmacie-coach-intuitive-systemique-international-psychopathologue-du-travail-fondatrice-steliaxe/
http://www.catherinefrade.com/wp-content/uploads/2021/04/CV-Catherine-FRADE-20210326-1.pdf
http://www.catherinefrade.com/en/my-certifications/
http://www.catherinefrade.com/en/my-certifications/
https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines
https://www.lifesitenews.com/news/french-drug-assessment-center-demands-removal-of-all-four-widely-used-covid-vaccines
http://www.truthunmasked.org/p/stay-away.html
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Inget test har gjorts för att bekräfta att mRNA vaccinet är säkert, eller att vi slår på 
produktionen i kroppen av detta spikprotein eller att produktionen av spikproteinet 
någonsin stängs av. Spikproteinet i sars-cov-2 viruset i naturligt tillstånd har visat sig orsaka 
hjärnhinneinflamation, neurologiska skador, hjärtattack, lungsjukdom, leversjukdom, 
njursjukdom, och att interagera med det manliga och kvinnliga reproduktionssystemet, 
tillsammans med att påverka blodets förmåga att binda till sig syre och orsaka blodproppar. 
Vi vet att den naturliga sjukdomen orsakad av sars-cov-2 viruset orsakad av effekterna av 
spikproteinet gör folk sjuka med all dessa typer av system sjukdomar. Nu tar man den 
informationen (mRNA) i spikproteinet och säger åt kroppen att tillverka mer av den, och 
skapar därmed symptomen av covid-19 sjukdom i kroppen. Inget test har gjorts för att 
bekräfta att mRNA vaccinet slår på produktionen spikproteinet i kroppen eller att 
produktionen av spikproteinet någonsin stängs av. Detta spikprotein har visat sig vara 
väldigt förödande för den mänskliga vävnaden. Vi vet att spikproteinet har hittats i saliv 
och i anuset. 
Man måste ställa sig frågan kommer spikproteinet att finnas hos molekylerna i 
utandningsluften, kommer den att hittas i huden när vi svettas och luktar att spikproteinet 
har kommit ut - och ISÅFALL - kommen det att påverka personer som vem (dom mRNA 
vaccinerade) kommer i kontakt med. 
Vad vi ser är en massiv ökning - hos dom som har fått injektionen - av blodproppar, 
missfall, dödfödda, sterilitet, stroke, hjärtattack, autoimmunitet sjukdomar och död, bara 
för att nämna några. Och det hos dom som har blivit injicerade. Så det borde finnas en 
misstanke om att när man ser folk runt dom injicerade, som inte har blivit injicerade, får 
dom typiska symptomen av covid utöver missfall, blödningar, oregelbunden menstruation, 
det borde utgöra en väldigt starkt misstanke. Spikproteinet har sagts vara specifikt till sars-
cov-2 viruset. Så när din kropp (om du är injicerad) tillverkar det syntetiska spikproteinet 
borde du producera en antikropp som borde angripa spikproteinet. 
Nu vet vi inte om produktionen av spikproteinet bara fortsätter och fortsätter, och det borde 
göra att 
produktionen av antikroppar också fortsätter och fortsätter likaväl. Saken är att vi hittar att 
den genetiska instruktionen av spikproteinet är inte specifikt till enbart sars-cov-2 viruset. 
Den genetiska instruktionen av spikproteinet är också liknande eller samma som många 
proteiner som existerar i själva kroppen. Så därför om vi ska producera en antikropp mot 
dom genetiska anvisningarna hos spikproteinet, dom antikropparna kommer att hitta alla 
bitar av proteinvävnad i hela kroppen som matchar den genetiska instruktionen av 
spikproteinet. Och den antikroppen till spikproteinets genetiska instruktion kommer att 
orsaka en attack mot varje protein och vävnad i kroppen som är liknande eller samma som 
den genetiska instruktionen hos spikproteinet. Det leder till autoimmuna sjukdomar. 
Flera månader sedan fanns det en artikel som kom ut i en europeisk litteratur, där det var 
flera proteiner i den manliga och kvinnliga reproduktions systemet som man fann ha 
liknande genetiska instruktioner som dom genetiska instruktionerna hos spikproteinet. 
Forskarna väckte oron att om vi injicerar den genetiska instruktionen av spikproteinet in i 
kroppen och orsakar kroppen att tillverka antikroppen mot den genetiska instruktionen 
hos spikproteinet så kommer vi även att orsaka kroppen att tillverka en antikropp mot den 
manliga och kvinnliga reproduktions (fortplantnings-) systemet, eftersom proteinerna hos 
den manliga och kvinnliga reproduktions systemet har liknande instruktioner som 
spikproteinet. Och han väckte en väldigt stor oro kring det eftersom hans oro var att det i 
grund och botten skulle göra spermierna oförmögna att befrukta ett ägg, det skulle även 
hindra själva ägget och moderkakan. Så experterna runt om i världen gjorde följande. När 
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dom hörde denna vetenskapliga oro sa dessa experter följande; Å, men mängden genetisk 
instruktion hos proteinet i den manliga och kvinnliga reproduktions systemet är så liten i 
likhet till den genetisk instruktionen i spikproteinet så det borde verkligen inte göra någon 
skillnad. Mina Damer och Herrar det är så vi fick vetenskapen som sa att det bör inte finnas 
någon oro för infertilitet (sterilitet) eller missfall respektive män och kvinnor. Där fanns 
inga studier, det var bara en åsikt, som sa att dom genetiska instruktionerna i proteinerna 
hos den manliga och kvinnliga fortplantning systemet var så SMÅ likheter med 
spikproteinet så det borde i spela någon roll, och därför spelade det ingen roll. Så vad vi ser 
hos kvinnor som får injiceringen är en väldigt stor, f lera hundra procent, ökning av antalet 
missfall och dödfödda av deras spädbarn. Allt bli rapporterat till "Vaccine Adverse Event 
Reporting System". Och nu ser vi kvinnor som är runt andra som har blivit injicerade har 
samma erfarenheter, som måste väcka misstanken att denna messanger mRNA inte enbart 
får kroppen att fortlöpande producera spikproteiner, men denna spikprotein kastas 
förmodligen ut genom utandningen, saliven, huden och vem vet var annanstans på kroppen 
den blir kastad ut från. Bara en sista sak innan du ställer mig nästa fråga - DET ÄR BARA 
BASERAT PÅ VAD VI TROR ATT VI VET finns i dessa injektioner. Men Doktor Tenpenny 
och jag har diskuterat detta i vid många tillfällen att det är möjligt för andra messanger 
mRNA proteiner blir injicerade in i kroppen som skulle orsaka kroppen att tillverka alla 
sorters proteiner som vi inte är medvetna om. 
 
18. För att stoppa Morgellons som sprids med Chemtrails och PCR tester och masker. För att 
slippa Morgellons - Alla ska avtala etablering av varje existerande patenterade och 
experimentella produkternas riskanalys och förbud av användning innan deras säkerhet är 
etablerad. Alla ska avtala olaglighet av produkter som ej fått IEIA-H-SCADA Sertificat, så 
som i Dr. Hildegarde Staninger, Melinda Kidder, Bandjamin Colodzin instructioner. 
 
19. För att slippa 3G 4G 5G strålningsskador. Alla ska begära etablering av mikrovågs 
säkerhets gränsnivåer föreslagna av Pr Chris Busby i ECNRR-modellen, som ses på 
euradcom.eu och bsrrw.org. Hämta ECNRR-modellen direktivet på http://www.bsrrw.org/  
  
20. För att slippa joniserande strålnings skador så som av nano partiklar av kärnavfall m m, 
alla ska begära användning av ECRR-modellen, som ses på euradcom.eu och bsrrw.org.  
 
21. För att etablera medborgarnas urfolks månadslöner för egenvalda arbetsinsater i lokal 
urfolks och medborgarnas välstånds verksamheter använd WIR World Indigenous runes 
oxa checkarna enligt sedvanliga lagarna för Checkar.   Dessa registreras genom lokal urfolks 
ting i World Indigenous Human LoveOrder Bank of Godland, och konverteras av lokal 
socken ekonomi direktör till den valuta VAL-UTAN som de påtvingat Er utan ett avtal med 
Er 
 
OXA checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser, ny 
sida öppnas (klicka här) 
 
As a response to the Fukushima catastrophe a pdf of the Recommendations is free to 
download (1.35 Mb) 
 
22. Några av alla viktiga beslut av Gudalandets Urfolks Människors Kärleks Ordnings Världs 
Tinget finns på länkarna inom följande verfierande och validering bringande dokument 

http://www.bsrrw.org/
http://mss.lege.net/oxa/
http://mss.lege.net/oxa/
https://euradcom.eu/wp-content/uploads/2016/04/ecrr2010.pdf
https://euradcom.eu/wp-content/uploads/2016/04/ecrr2010.pdf
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och videos av Monarkin Staten Sverige som restaurerar den stulna Folkstaten Konungariket 
Sverige. 
 
Monarkin Staten Sverige   fr MSS.lege.net 
 
Regeringen, Carl XVI Gustaf, Riksdagen, Folkrörelsen - och det övriga Sverige vägrar ta 
ansvar för att stoppa III världskriget, 
men Vi har rätt att förhindra det III världskriget då ett sådant påverkar Oss, Vår familj, Vår 
ätt, Vårt folk, Andra folk, hela Östersjöregionen, hela Jorden och universum. 
Vi har därför beslutat ta ansvar, 
Vi har därför Proklamerat en legitim stat där förut ingen legitim stat fanns, 
för att genom denna hävda Nationen Sverige som fredlig zon, 
där främmande makts stridsövningar ej är tillåtna, 
och där sådana är en krigshandling och en krigsförklaring. 
 
Vi erbjuder Urfolks freds- och kärleksordning Godland vid uppfyllande av villkoren. 
 
I det rådande krisläget, då folket i övrigt "gömmer sig", proklamerar Vi oss som en absolut 
monark, men det lite längre delmålet är en konstitutionell monarki varför konstitution mm 
ingår i proklamationen om 20 sidor.  Denna proklamation är i öppen rättssal i samband 
med ett vittnesmål i Mark och Miljödomstolen inför ~100 deltagare i Nacka 8.9.17 förd till 
rättens handlingar och Vi är där presenterade som Monark. 
 
Monarkin Staten Sverige instiftar Urfolks ordning genom att restaurera statsskick via 
urfolks ting och egenproducerade pengar - oxa - som bokförs vid Urfolks föreningar.  Det är 
den som har Pengamakten; att skapa pengar; som har den verkliga makten.  Vi ger den 
verkliga makten tillbaka till Folket.  Alla former av krig är kriminaliserade och förbjudna. 
 
Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland 
 
 
23. MSS historia 
 
MSS Struktur under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning, 12020-02-21. 
Förklarar varför Gudalandets domsrätt nu är den lagliga domsrätten utifrån vilken all annan 
struktur måste valideras och verifieras. 
Leif av Gudalandet förklarar i bloggtråden Sanningskommission och "riksrätt" varför 
Gudalandet och MSS konstitutionellt sett har vidtagit den enda möjliga åtgärden, PDF 
kompilat av kommentarer skrivna 5 januari - 17 mars (1)2018, 24 sidor. 
 
 
24. Proklamationer 
 
Monarkin Staten Sverige till Regeringen för Kungariket Sverige, 10.09.17. 
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17). 
Följebrev till alla ministrar, här till statsministern, 14.9.17. 
Följebrev till Anställda vid Kungariket Sverige, 14.9.17. 
Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av 

http://mss.lege.net/doc/explication/MSS_struktur/
http://mss.lege.net/doc/explication/Konstitutionellt_den_enda_mojliga_atgarden/Leif_av_Gudalandet_forklarar_i_bloggtraden_Sanningskommission_och__riksratt__varfor_Gudalandet_och_MSS_konstitutionellt_sett_har_vidtagit_den_enda_mojliga_atgarden.pdf
http://mss.lege.net/doc/explication/Konstitutionellt_den_enda_mojliga_atgarden/Leif_av_Gudalandet_forklarar_i_bloggtraden_Sanningskommission_och__riksratt__varfor_Gudalandet_och_MSS_konstitutionellt_sett_har_vidtagit_den_enda_mojliga_atgarden.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Monarkin_Staten_Sverige_genom_Monarken_till_Regeringen_for_Konungariket_Sverige.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf
http://mss.lege.net/cover_letters/foljebrev__har_till_statsministern.html
http://mss.lege.net/cover_letters/foljebrev__har_till_anstallda.html
http://mss.lege.net/doc/founding/Regeringsforklaring__120181104.pdf
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Gudalandet/Godland.  4.11.(1)2018.  Bilaga:  Sveriges Rikes GRUNDLAGAR och 
Constitutionella Statuter;  Regerings-Form Dat. Stockholm d. 6 Juni (1)1809;  Med 
ändringar till och med (1)1854. 
 
 
25. Order, några av  
 
Public Order of Revocation to all Military Corporations and Return to Kin av 10.9. (1)2017. 
Public Order of Revocation, Reminding the Nullifying of legal authority of all Corporate 
Police and Law Enforcement Agencies in the World 10.9. (1)2017. 
Direktiv från Monarkin Staten Sverige till kvarlämnade befintliga domstolsstrukturer, 
20.9.17. 
Extraordinärt Regleringsbrev, Hitlers Platonistiska ideal ska med retroaktiv verkan från 
(1)2017-09-08 tas bort ur BBiC modellen och motsvarande. 
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om nationalisering av Centrala 
Ockupationssystemet. 
Extraordinärt Regleringsbrev; Proklamation om Nationalisering av alla golfbanor och all 
bördig jord runt storstäderna samt att organisera beredskapsarbete med rotfruktsodling. 

 C:a 22 000 svenska lokalpolitiker delgavs i maj (1)2018 fråga vilka säkerhetsåtgärder 
som görs för att förhindra massvält med anledning av globala skördekollapser, där 
ovan Regleringsbrev bifogades. 

 PDF sänd till c:a 22 000 svenska lokalpolitiker i maj (1)2018. 

Välj Din Lag.  Du måste nu Välja Din Lag, skälen visas på länken. 
MSS riks-utskick 26 mars (1)2020 distribuerat till drygt 20 000 svenska lokalpolitiker om 
ansvar i harmoni med principerna om universell domsrätt / jurisdiktion för de grövsta 
brotten etablerad i den här realmen vid Nürnberger tribunalerna. 
Direktiv om omorganisation av Regeringskansliet m.m. 17.06.(1)2020. 
 
 
26. ÖUT-IWOCG-12019-199, beslut i krigstid 
 

 Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09. 
 Nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd av Leif I, (1)2019-09-09. 

Följande delgavs genom båda ovan likalydande skrivelser: 

1. Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide genom 
arresteringsorder till följande …  19.6.19 samt 5.9.19 ÖUT-IWOCG-12019-199. 

2. Court Order; Order To Comply With The Sentence Of This Court, September 5, 
(1)2019. 

o Översättning.  Tingsbefallning: Befallning att Åtlyda Detta Tings Domslut 
3. Statsbolagens korporativa identifieringsnummer, nämligen Haninge Kommun, 

Sveriges Domstolar, Strängnäs kommun, Migrationsverket, Polismyndigheten, 
Regeringskansliet, Sveriges Riksbank, partier, Sveriges Advokatsamfund, 

http://mss.lege.net/doc/founding/Regeringsforklaring__120181104.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Sveriges_Rikes_GRUNDLAGAR_och_Constitutionella_Statuter.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Sveriges_Rikes_GRUNDLAGAR_och_Constitutionella_Statuter.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Sveriges_Rikes_GRUNDLAGAR_och_Constitutionella_Statuter.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation_and_Return_to_Kin.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation__Corporate_Law_Enforcement.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Public_Order_of_Revocation__Corporate_Law_Enforcement.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Direktiv_av_Monarkin_Staten_Sverige_till_kvarlamnade_befintliga_domstolsstrukturer.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Direktiv_av_Monarkin_Staten_Sverige_till_kvarlamnade_befintliga_domstolsstrukturer.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Hitlers_Platonistiska_ideal_ska_med_retroaktiv_verkan_fran_170908_tas_bort_ur_BBiC_modellen.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Hitlers_Platonistiska_ideal_ska_med_retroaktiv_verkan_fran_170908_tas_bort_ur_BBiC_modellen.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Centrala_ockupationssystemet.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Centrala_ockupationssystemet.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_alla_golfbanor_och_all_bordig_jord_runt_storstaderna.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_alla_golfbanor_och_all_bordig_jord_runt_storstaderna.pdf
http://mss.lege.net/statements/Forhindra_massvalt_maa_globala_skordekollapser.html
http://mss.lege.net/statements/Forhindra_massvalt_maa_globala_skordekollapser.html
http://mss.lege.net/statements/Forhindra_massvalt_maa_globala_skordekollapser.html
http://mss.lege.net/doc/orders/Extraordinara_varmoten_for_hastig_lantbruks_och_annat_sakerhetsarbete_skall_anordnas__120180507.pdf
http://mss.lege.net/choose/
http://mss.lege.net/doc/orders/MSS_riks_utskick_i_anda_av_riks_utskicket_varen__18__Amnet_ar_fortfarande_att_forhindra_massvalt_och_sakerhetsatgarder_for_overlevnad.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/MSS_riks_utskick_i_anda_av_riks_utskicket_varen__18__Amnet_ar_fortfarande_att_forhindra_massvalt_och_sakerhetsatgarder_for_overlevnad.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/MSS_riks_utskick_i_anda_av_riks_utskicket_varen__18__Amnet_ar_fortfarande_att_forhindra_massvalt_och_sakerhetsatgarder_for_overlevnad.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Direktiv_om_omorganisation_av_regeringskansliet__120200617.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod_av_Leif_I__1344.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/nya_forvaltare_av_omhandertagna_statsbolag_i_krigsnod__fr_Leif_I__1357.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_1__For_folk_o_stat_fr_Sverigeforvaltaren_MSS_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_2__Leif_I_order_on_reclaimed_state_corporations_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_2__Leif_I_order_on_reclaimed_state_corporations_5_9_19.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_2__Leif_I_befallning_om_atertagna_statskorporationer_5_9_19__oversattning.html
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_3__Haninge_Kommun_plus_UPIK_de_DUNS_nr.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_3__Haninge_Kommun_plus_UPIK_de_DUNS_nr.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_3__Haninge_Kommun_plus_UPIK_de_DUNS_nr.pdf
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Frimurarloger, Riksdagsförvaltningen, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet, 
Familjehem, m.m.. 

 
27. Det Goda Urfolkstinget 
 
Det Goda Urfolkstinget På Mynttorget 8.1.21.  Folket står över regelmakare och kan därför så 
som här skett ogiltigförklara regler, även om reglerna kallas lagar. 
 
 
28. Stiftande dokument 
 
Proklamation av Monarkin Staten Sverige, Monarchy State Sweden av Hösten 12017 (8.9.17). 
Manifest of Unity of Diarchs of Godland, 12017-06-11. 
Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11. 
Indigenous World Order Bank of Godland CoNstituting ACT, 11.06.(1)2017. 
Diarchs of Godland decree on Baltic sea Indigenous Runes / World Indigenous Runes, 
21.6.(1)2017. 
Oxa Money 
Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), 6.02.(1)2018. 
 
 
29. Gudalandets finanssystem skyfte stiftande checkar och tally stick karvstockarna 
 
OXA checkar och finansiella instrument grundläggande för återtag av stulna resurser, ny 
sida öppnas (klicka här) 
 
30. Metodik  
Metodik och Konceptuella brott, ny sida öppnas (klicka här) 
 
 
Process att bli med i den lagliga staten, ny sida öppnas (klicka här) 
 
Uttalanden, ny sida öppnas (klicka här) 
 
Mallar för människan att påminna alla om faktum, ny sida öppnas (klicka här) 
 
Associerade Stater, ny sida öppnas (klicka här) 
 
 
31. Videos av Gudalandets diarkernas ed och utlyst lag och domsrätt 
 
Proklamationer & Order i videoformat 
 
Monark Leif Erlingsson af Staten Sverige tilltalar Sveriges ministrar. 10.9.17 
 
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland, m.m., playlist med nedan: 
Monarken af Staten Sverige introduceras av Ditta af Godland. 9.9.17 

http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_3__Haninge_Kommun_plus_UPIK_de_DUNS_nr.pdf
http://mss.lege.net/doc/OUT-IWOCG-12019-199__beslut_i_krigstid/Dok_3__Haninge_Kommun_plus_UPIK_de_DUNS_nr.pdf
http://mss.lege.net/doc/Det_Goda_Urfolkstinget_Pa_Mynttorget_8_1_21/
http://mss.lege.net/doc/founding/Proklamation_av_Monarkin_Staten_Sverige.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Manifest_of_Unity_of_Diarchs_of_Godland__120170611.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Declaration_of_Godland_and_Charter_of_Godland__120170611.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Indigenous_W_Order_Bank_170611__ACT.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Godlands_BSIB_oxa_WIR_BIR.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/Godlands_BSIB_oxa_WIR_BIR.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/oxa-money-2-sided-min.pdf
http://mss.lege.net/doc/founding/STATUTE_Indigenous_World_Order_COURT_of_Godland_180206.pdf
http://mss.lege.net/oxa/
http://mss.lege.net/oxa/
http://mss.lege.net/methodology/
http://mss.lege.net/unite/
http://mss.lege.net/statements/
http://mss.lege.net/templates/
http://mss.lege.net/associated_states/
https://www.youtube.com/watch?v=ooWRY-GzjQ4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8C8A98ghpncBKUk060mKn__JdpoE93jB
https://www.youtube.com/watch?v=ddPqUcezAok&index=1&list=PL8C8A98ghpncBKUk060mKn__JdpoE93jB
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Monarch Leif of State Sweden and president Ditta of state Republic Latvia. 
Order of Revocation to NATO etc to return all military home to kin. 
 
 
32. Stiftande dokument i videoformat 
 
The hidden rulers challenged, playlist med nedan: 
We challenged the hidden powers to show that they are legitimate rulers, else we are...  The 
essence is that the hidden rulers are now challenged to show that they are legitimate, and 
that otherwise we are the legitimate rulers, and that the people need to organize legitimate 
courts that are not under the control of the war business economic system. 
Diarchs of Godland on justice, introduction. Coronation. 10.6.17 
Coronation of Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland. We 
challenged the hidden rulers 
Diarchs of Godland/Östersjöväldet in holy Jordbro of Scandinavia. 10.6.17 
Ceremonies in connection with the hidden rulers now having been challenged to show that 
they are legitimate 
Ditta and Leif of Godland/Östersjöväldet on founding documents. 11.6.17 
Founding documents read by Leif, Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of 
Godland. Hidden rulers challenged 
 
 
33. BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund 190602 på urfolks kult- och tingsplats, video 
 
Ett kort litet uttalande angående ett andligt bedrägeri för godkännade av offrandet av sig 
själv och av andra (5 minuter).  Den gudomliga urfolksordningen som har återupprättats 
genom Ditta & Leif av Gudalandet/Godland avslutar offrandet av Kristus. 
BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund avhandlad i Gudalandets ting på gammal urfolks kult- 
och tingsplats 190602, playlist. 
Vid detta urfolksting etablerade Gudalandets diarker de nya vetenskapliga gränsvärdena för 
elektromagnetisk strålning, ECNRR protection against electromagnetic weapons 
warfare, http://www.bsrrw.org/protection/emf-war/, hela standarden i PDF 
format, http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-
XXoXX.pdf . 
 
Avskrift och översättning av BSIC/IWOCG Tings beslut vid Galgstenen i Jordbro Sverige 
den 2:a juni -19, (2.06.(1)2019).  (Den Engelska avskrift som är den mest korrekta skriftliga 
version som finns:  Transcript of the BSIC/IWOCG court judgement at Gallowstone 2:nd of 
June -19, (2.06.(1)2019).) 
 
 
34.Övriga relevanta videos, men die finns tusentals fler på YT 
 
Conf Security in Baltic Sea, tally to NATO, Russia etc. 22.04.17. 4/4 
www.LoveOrder.info Ditta of Godland beviljade ordföranden för svenska 
försvarsberedningen och NATO rådgivaren Björn von Sydow motsvarande i storleksordning 
1,000,000,000,000 Euro i Baltic Indigenous Runes från Baltic Sea Indigenous Court för att 
decentralisera alla globala krigsföretag till urfolksadministration och för att sända hem 

https://www.youtube.com/watch?v=lmFzYQu_UN0&index=2&list=PL8C8A98ghpncBKUk060mKn__JdpoE93jB
https://www.youtube.com/watch?v=pUy-QQwqCUs&index=3&list=PL8C8A98ghpncBKUk060mKn__JdpoE93jB
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44
https://www.youtube.com/watch?v=YoXyOlQ-EuQ&list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=duAiXzLd5rE&list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uq1J7_uApcM&list=PL8C8A98ghpnduTXK5U3nzaEPG6XWU9j44&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SgakUZsDnNM&list=PL8C8A98ghpnflAiXC3QvQV7d1Hmz6VpJJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=SgakUZsDnNM&list=PL8C8A98ghpnflAiXC3QvQV7d1Hmz6VpJJ&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=IHOfLY4F1qc&list=PL8C8A98ghpnflAiXC3QvQV7d1Hmz6VpJJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IHOfLY4F1qc&list=PL8C8A98ghpnflAiXC3QvQV7d1Hmz6VpJJ&index=2
http://www.bsrrw.org/protection/emf-war/
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf
http://mss.lege.net/doc/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_12019/BSIC_IWOCG_Tings_beslut_vid_Galgstenen_i_Jordbro_Sverige_den_2a_juni_i_urfolksaret_12019__avskrift_och_oversattning_till_Svenska.pdf
http://mss.lege.net/doc/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_12019/BSIC_IWOCG_Tings_beslut_vid_Galgstenen_i_Jordbro_Sverige_den_2a_juni_i_urfolksaret_12019__avskrift_och_oversattning_till_Svenska.pdf
http://mss.lege.net/doc/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_12019/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_in_the_Indigenous_year_of_12019__transcript.pdf
http://mss.lege.net/doc/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_12019/BSIC_IWOCG_court_judgement_at_Gallowstone_Jordbro_Sweden_on_the_2nd_of_June_in_the_Indigenous_year_of_12019__transcript.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HxFhiXobbXU
http://www.loveorder.info/
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militär personal tillbaka till deras familjer.  Sydow rapporterade aldrig tillbaka till BSIC om 
hur han använde dessa medel.  Videon är på Engelska. 
 

35. Utlysning av tjänster för urfolks ledd omorganisation av ockuperad stats-

struktur 

För att Ni och Folket ska lyckas att överleva den rådande transhumanism krigföringens 

apokalyps, ska Ni verkställa en hel rad uppgifter för återtag av det, genom fashistisk Europa 

Federationen, som låtsas vara EU, fr Sveriges medborgare och urfolk stulna bolagiserade 

statsstrukturerna. Ni ska genast planera IT kurser som kommer att vara obligatoriska 

förr all administrativ personal, samt bereda plats för av urfolks Gudalandets 

diarker avtalade människor inom ledande administrations strukturen av Era 

organisationer, som är återtagna rättsligt genom Sveriges urfolks monarkens Leif I, aka 

Leif Erlingssons, Leif av Gudalandet/Godland, proklamation 

http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_C

entrala_ockupationssystemet.pdf   

36. Ni och alla har Gudaländarnas Rättigheter till kärleksordning 

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

Gudalandets proklamation erhållit följande rättigheter, dokumenterade i den understrukna 

länken och sammanfattningsvis på sidan 27 i detta dokument 

On The Rights of Godlanders and Baltic Sun Model  The Rights of Godlanders 15.5.18. 

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

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

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

hela universitetssystemet och Artificiell Intelligens arbetandes för Satanismens triumf – 

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

Ni arbetar i en eller flera av Sveriges urfolk och statens medborgare overifierad DNB.com 

busines bolag och Ni förekommer som misstänkt för aktiv organisation av krigsbrott mot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

df 

http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Centrala_ockupationssystemet.pdf
http://mss.lege.net/doc/orders/Regeringsbeslut__Proklamation_om_nationalisering_av_Centrala_ockupationssystemet.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2016/12/the-rights-of-godlanders-15-5-18.pdf
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf
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37. 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  

38. 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 

39. Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

 

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

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

företagsledning. 

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

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

urfolks rättigheter anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av 

verksamheterna ö ska skickas  till  

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

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

 

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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1) Ifall Ni är genmodifierande av COVID gen-gift injektioner, eller 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. 

 

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem... 

 

Hjärltigt,      

 

http://www.bsrrw.org/
http://www.loveorder.info/
http://mss.lege.net/
http://www.latvijasrepublika.info/
https://web.archive.org/
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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  

Neo I Am https://www.youtube.com/user/neoiam  
Safe Humanity of Godland https://www.youtube.com/channel/UCLZCCqmQgpviDsv3celx9AA 

Free Latvia 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

