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Om Rådhgifware
Kunungur skal the förste ok wisaste af rikino i sit rådh
haua/ ok ther medh flere godhe rätuise witra ok rönta
män leca ok lärda. Ok medh thöm skal han akta ok
rådha rikesins äranda ok tarua almoghans: Ty at thet är
gamalt ordquädhe
Ther är got rådh finna/
Ther månge witre män um väla

Till ”talmannen” Andreas Norlén
RIKSDAGEN, KONUNGARIKET SVERIGE
Stockhom andreas.norlen@riksdagen.se
Till förvaltningschef Mikael Granholm
REGERINGSKANSLIET, Stockholm
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Till Carl Gustaf XVI Bernadotte
info.stockholms-slott@royalcourt.se

Till Stefan Löfven, ”tillfällig statsminister”
REGERINGSKANSLIET, Stockholm
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
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Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin
Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av
Gudalandet/Godland
Sveriges genom FN, Vatikan, City of London och NATO ockupations Regering och
Riksdag som är en verkställande makt till BIS.com NWO Pirat Bilderberg släkterna
är avsatta från sina tidigare avtal men skall kvarstå för att verkställa den av urfolk
verifierade och validerade regeringens order som förklaras härmed.

Part of the global Indigenous Decentralisation of Godland that restructures
the hidden war structures of la-grande conspirators of NWO, completing
the series of since (1)2015 quarterly week-long Conferences-Courts of
Baltic Sea Indigenous Court of IWOCG
Älskade Gudaländare, Ni alla har Gudalandets rättigheter och skyldigheter
www.LoveOrder.INFO.
Härmed etableras av Er alla efterlängtade kärleksordningen som blir väldigt,
väldigt annorlunda till dödslägret som Ni hittills har levt i, då urfolket nu
skapar penga-kvoten själva. Systemskiftet införs parallellt med de gamla
systemen, varsamt, utan att skada några. Vi Konnar av Östersjö Urfolks
Ordningen gör vad vi kan för att påverka återetablering av det
sönderhackade samhället som nu ska bli bättre än någonsin varit möjligt.
Det finns ett uttryck "The Fog Of War". Innebär att mitt i krigshändelserna,
och kriget har pågått länge då slagfältet är i medvetande och sociala
medier, och alla verkligheter, mitt i krigshändelserna så är det väldigt svårt
att säkert veta vad som pågår, men det är viktigt att agera ansvarsfullt och
återfå sina lagstadgade rättigheter genom att agera i enlighet med sina
urfolks- och medborgar-skyldigheter.
Tre somrar som värmen slagit rekord är inte någon okontrollerbar
klimatförändring men dåd av Göran Persson signerade och av NATO
etablerade EISCAT och LOIS HAARP anläggningar som fädigställdes 2016 och
desvärre inte används för att skapa moln, men som vi sett bevis på – för att
omvandla Sverige till öken. Fakta är att 2018 brann Kaliforniens
bostadsområden i mikrovågsvapen bränder, medan Florida m.m. m.fl.
utsätts för HAARP orkan.
Alla aspekter av mänsklighetens livsmiljö har nu av den kapade
vetenskapsindustrin vapeniserats och beskrivs som Depopulationsmatris
delvis av den Helige Kevin Galalae vars böcker är tillgängliga för
nedladdning på http://www.bsrrw.org/protection/population/
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I denna tid av historiskt apokalyptisk krigsnöd ger vi världen en laglig,
kunnig och folktrogen regering av Sveriges stats alla-medborgares
kooperativ Monarkin Staten Sverige
Sveriges genom FN, Vatikan, City of London och NATO ockupations Regering och
Riksdag som är en verkställande makt till BIS.com NWO Pirat Bilderberg släkterna
är avsatta från sina tidigare avtal men skall kvarstå för att verkställa den av urfolk
verifierade och validerade regeringens order som förklaras härmed.
Alla myndigheter som har bolagiserats 1975 är återetablerade enligt 1973 rådande
lag i enlighet med urfolks och medborgarrättigheter.

Regeringen
Monarken Leif I

Riksrådet
Under pågående massmordsattack mot statens Konungariket Sveriges medborgare
och urfolk i riksrådets tjänst inkallar Monarken Leif I af Monarkin Staten Sverige
följande verifierde och validerade urfolk och medborgare av Sverige.
Televerket
Säkerheten
Inbanker & skoNa
Resursförvaltning
Välfärden
Gudanärvaro
Folkgemenskap
Lag och Ting
Kriminalvård
Fertilitetshälsa

Claes Miedl
Olle Johansson
Ditta Rietuma
Lars Rutger Solstråle
Tuula Kinnonen
Henrik Hallgren
Sören Lindgren
Henning Witte
Ivan von Birchan
Linda Karlström

Härmed är regeringen utlyst och etablerad i den ovannämnda folklore.

Business bolaget Valmyndighetens politiker är avskedade, anställning genom
medborgar- och urfoks-föreningar

Alla så kallade politiker, inom RIKSDAG, REGERING, LANDSTING, KOMMUN
m.m., som anställts genom bedrägerier av business bolaget
VALMYNDIGHETEN, som ägs av Romerska Imperiets registrerägare av
DNB.com och SICCODE.com, är avskedade och skall återanställas av Sveriges
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medborgar- och urfolks-föreningar, som kommer att betala
fulltidsfullmäktigelöner till dem som kommer att företräda folket hederligt.
Beroende på akut krigsnöd kommer val att anordnas enbart efter att det
finns urbildade folkföreträdare, som ser verkligheten och vet
kärlekslösningar. Tills dess ska hela statsförvaltningen fungera som en
monarki och verkställa Monarken Leif Erlingssons och riksrådets
förordningar.
Ni kan studera på ViKonn-skonan genom självstudier i form av videos på
https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww och
kontakta snarast för att examineras genom
https://loveorder.wordpress.com/ och http://mss.lege.net/
Andreas Norlén, Stefan Löfven och Carl Gustaf XVI Bernadotte har
anmälts för brott mott Sveriges medborgare och urfolk
Tre huvudaktörer av en armé av låtsas-statsförvaltnings-terrorister är
utvalda då de inte är vad de utger sig för att vara, men är härmed tilltalade
att äntligen bli det de utgett sig för att vara då oxa betalningsmedel har
lagliggjorts av regeringen. Andreas Norlén, Stefan Löfven och Carl Gustaf
XVI Bernadotte av Romerska Imperiets businessföretagen Riksdagen,
Konungahuset och Regeringskansliet, Ni är härmed delgivna om Östersjö
Urfoks Tingets mass-utredning och beslut om brott av massmord/genocid
mot Sveriges medborgare och urfolk. Det traditionella dödsstraffet är
återetablerat men det nya är att alla ges gåvoekonomin i den nyetablerade
kärlekordningen av Gudalandet med egenskapade oxa pengar för bl a
medborgarlön och investeringar.
Monarkin Staten Sverige konn har utsett regeringen
Ni Andreas Norlén har av det Romerska businessbolaget RIKSDAGEN anställts
för att nominera Ulf Kristersson att utse regering. Detta är ett krigsbrott då
en korrumperad man som bevisligen är involverad i internationell
människohandel och LVU barnarov och arbetar för Kina m.fl. inte är
validerbar för annat än avprogrammering följt av urbildning. Likväl har Ni
anordnat att utse regering till en brottslig man som fortfarande låtsas att
leda en stat trots att det är uppenbart att han inte äger någon beslutande
och påverkande makt och enbart verkställer Bilderberggruppens NWO
PiratHusens 3:e världskrigs-massmordsprojektet i Sverige. Det är ju klart
sedan juni att det är Annie som är Bilderbergarnas nästa täckmantel som Ni
härmed förbjuds att låtsas att Ni själv har uppskattat att vara värdig
statsminister som kan sammankalla en Sveriges medborgare- och
urfolksvaliderad och verifierat trogen regering, som i nuläget även saknar en
folket trogen statsadministration.
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Ni Carl Gustaf XVI Bernadotte är härmed delgiven beslut om Era brott mot
samt uppdraget att stödja etablering av Sveriges medborgare och urfolk
trogen regering av Monarken av Monarkin Staten Sverige, som återetablerar
folkstaten Konungariket Sverige – Leif Erlingsson, eller stå inför rätten för
massmordsbrott som Ni som NWO PiratHusens gisslan har begått mot
Sveriges och världens folk.
Ni Stefan Löfven är härmed delgiven uppdraget att stödja etablering av
Sveriges medborgare och urfolk trogen regering av Monarken av Monarkin
Staten Sverige, som återetablerar folkstaten Konungariket Sverige – Leif
Erlingsson, eller stå inför rätten för massmordsbrott som Ni som NWO
PiratHusens gisslan har begått mot Sveriges och världens folk.
Ni Mikael Granholm är härmed personligen ansvarig för att Sveriges folkhem
ska sluta använda av New World Order PiratHusens maffiavärld påtvingat
olaglig betalningsmedel som numera är ett digitalt beslavande och
massmordsvapen för det chipiserade folket.
ÖUT inväntar följande dokument inskickade av Mickal Granholm
personligen
Östersjö Urfolks Ting efterfrågar Er att inlämma till ÖUT följande dokument
som verifierar och validerar Riksdagens och Regeringskansliets verksamhet.
Östersjö Urfolks Ting kommer inte att nöja sig med DNB.com och
Siccode.com overifierbara och ovaliderade anonyma och av Artificiell
Inteligens automatiserade Romerska Imperiets bolagsregistreringsbevis, men
inväntar följande dokument inskickade till ÖUT email adress
bsi.court@gmail.com i inskannad form:
1. Regeringskansliet registreringsbevis inom folkets stat Konungariket

2.
3.
4.
5.

Sverige och dess giltiga avtal med Sveriges medborgares och
urfolksföreningar, med signaturer av validerbara människor, med
deras kontaktinformation. (Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf )
Statens grundlagar som stadgar medborgarnas grundläggande
rättighet till familj, hälsa och icke diskriminering, m.m. med
signaturer av validerbara människor, med deras kontaktinformation.
Urfolksföreningarnas grundlagar om deras rättigheter och skyldigheter
inom avtalen med staten, länen, härad och socknen (kommunistiska
kommuner är avskaffade).
Statens, läns, härads och socknens stadgar och dess ledningars CV och
avtal med folkets stats folkvalda och Sveriges urfolk, med signaturer
av validerbara människor, med deras kontaktinformation.
Alla inblandades i folkhälsans och medborgarnas säkerhet
beslutsprocesser avtal med folkets stat och Sveriges urfolk, med
signaturer av validerbara människor, med deras kontaktinformation.
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6. Alla inblandades i folkhälsans och medborgarnas säkerhet
beslutsprocesser avlagda ed att följa staten Konungariket Sveriges
grundlagar och verkställa urfolks rättigheter, med signaturer av
validerbara människor, med deras kontaktinformation.
7. Bevis på åtgärder mot SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten är
krigsutövande brottslig genom medvetet massmördande
riskmodellering (se bsrrw.org). Akut kompetensuppdatering är
nödvändig av rikets alla ansvariga om pågående krigsattack vädervapen som EISCAT, LOIS m.m., om det pågående
elektromagnetiska mikrovågskriget utan certifierad användning av
hälsovådlig utrustning (WIFI modem, mobiler, datorer m.m.) samt
massterilisering av ALLA barn genom vaccinationsprogrammen som
förvärrar svenska folkets reproduktiva hälsa per minut, med
signaturer av validerbara människor, med deras
kontaktinformation.
8. Omfattande förordningar till alla myndigheter om direkt avslut av
massetblering av ersättar-folk av främmande raser som en
genomtänkt ockupationsprocess och eugenisk krigshandling som
har finansierats av NWO PiratHusen som bedriver Depopulation av
ur-nationerna genom dold vapenisering av alla verklighetens
aspekter.
Härmed anförtros Ni av en laglig, verifierad och validerad ledande urfolks
makt — urfolks konn Leif Erlingsson — att etablera en laglig stat för Sveriges
medborgare och urfolk.
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.

All Regeringskansliets rättsdokumentation är underordnad att verkställa
urfolks och medborgarnas rättigheter, varmed följande skall omarbetas
genast:
•
•
•
•
•
•
•
•

Departementsserien (Ds) och promemorior
Förordningsmotiv (Fm)
Kommittédirektiv (Dir.)
Propositioner (Prop.)
Skrivelser (Skr.)
Statens offentliga utredningar (SOU)
Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)
Sveriges lagar (SL)

Det är en krigshandling att staten efter 1975 har avvecklats, bolgiserats och
övergetts till utländska overifierade och ovaliderade makthavarsläkten, här kallade
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NWO PiratHus, som i 100 år påtvingar världen krigsekonomimodellen och genomför
massmord i industriell skala. Bara i Europa har krigsskaparna massmördat c:a 300
miljoner människor och kommit undan med detta och äger fortfarande systemen
och genomför Depopulationen i skrivandets stund genom vapenisering av all
verklighet. Enligt verifierade källor så planerar det overiefierade NWO PiratHuset
att i 3:e världskriget mörda c:a 7 miljarder människor.
(http://www.bsrrw.org/protection/population/ )
Som klara bevis för dessa krigshandlingar i Europa ska citeras den i Stockholm
verksamma Barbra Spectres, Rabbi Philip Spectres hustrus, uttalande från 2010 om
att Europa nu genomgår övergång till multikulturalism (menad rasblandning) och
att de som inte kommer att acceptera detta inte kommer att överleva. Spectre
har finansierats av REGERINGSKANSLIET och Wallenberg. Barbra Spectre har i år
fått Konungamedalj från Carl Gustaf XVI Barnadotte.
Regerings urkund
Återtag av Regeringskansliets egendom till staten Konungariket Sverige som
återbyggs genom Sveriges folks medborgarkooperativ Monarkin Staten Sverige
som leds av Sveriges urfolks konn Leif Erlingsson
Den från folket i dold och oförklarad krigshandling stulna staten Konungariket
Sverige har metodiskt omvandlats till DNB.com för utlandsregistrerade syndikatet
KONUNGARIKET SVERIGE / KINGDOM OF SWEDEN som är en totalitär bolagsägare i
Sverige och har övertagit alla statens myndigheter och institutioner utan att
verifiera och validera dess ledning, som döljs bakom Bilderbergruppen. I den
statliga bolagsportföljen finns hel- och delägda bolag, och några
verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka
135 000 personer som till största delen är ovetande om att de arbetar för ett
massmördande ockupationssyndikat. Det uppskattade sammanlagda värdet på den
statliga bolagsportföljen uppgår till 570 miljarder kronor, i Romersk
ockupationsbokföring.
Ur Sveriges urfolks och medborgares synvinkel är verksamheterna ovärderliga
för att återfå Sveriges invånares folkhem och återtas genast i staten Monarkin
Staten Sverige ägande, som garanti för att staten Konungariket Sverige
återbyggs som svenska folkets medborgarkooperativ som leds av Sveriges urfolk.
All krigsekonomi oordningens verksamhet bedrivs dessutom genom för allmänheten
outtalade Admiralty Law of Sea currencies, som är olagliga för Law of the Land
brukare – levande människor, som har rättighet att leva i kärleksordingen att skapa
riktiga oxa pengar själva som kvot för sin levande gudomlighet. Det naturligt
gudomliga kärlekssystemet återinstallera av Östersjöväldets/Gudalandets Godland
världens urfolks diarki konnar Ditta Rietuma och Leif Erlingsson.
Dessutom har totalitära cash currencies nu omvandlats till digitala currencies
som är inte bara ett totalitärt militärt vapensystem, men även en omänskligt
automatiserad fälla, som människor inte råder över – Artificiell Intelligens.
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Om parallell övergång till urfolks oxa pengar
Oxa är pengar som man skapar själv, som inte är skuld, som inte har ränta, och
som förlorar en kvart av sitt ursprungliga värde varje månad. Oxa bokförs hos den
lokala urfolksföreningen. Oxa valuta är Baltic sea Indigenous Runes (BIR), World
Indigenous Runes (WIR) och andra implementeringar i enlighet med Deklaration om
urfolks rättigheter med Godlanders rättigheter. För att digitala pengar och
kontanter ska vara legitima i urfolks Gudalandet / Godland måste de vara anslutna
till lokal oxa enligt 1 BIR/WIR = 1 Euro = 10 SEK.
Monarken Leif I Regering har från Indigenous World Order Bank of Godland
mottagit, och påvisar som bevis i bilaga, att 10 triljoner SEK motsvarande 1
triljon World Indigenous Runes är tillgängliga för omstrukturering av Sveriges
statsförvaltning till av Sveriges urfolk ledd folkstatligt medborgarkooperativ.
Detta är triljoner enligt gammal brittisk skala, alltså med 18 nollor.
RIKSBANKEN har 25.05.(1)2018 mottagit order om omstrukturering till världens
urfolks centralbank kallad Indigenous World Order Bank of Godland. RIKSBANKEN
mottar från alla socknars Fredskommission Ortnamnet InBankerna sammanfattade
summeringar av urfolks föreningarnas oxa skapares bokföringar och konverterar all
oxa till praktiskt bruklig peng som överföres tillbaka till de lokala Fredskomisionen
Ortnamnet Inbankerna som överför de konverterade medlen till oxa skaparna — de
enskilda ifyllarna av oxa formulären.
Oxa gåvoekonomi är det enda värdiga alternativet till den babylonska korpokratin
av Siccode.com's globala slaveri till det romerska påvedömets babyloniska
kommersiella slavkoder. För att etablera oxa måste Du finna (eller bli) Dina kloka
och kärleksfulla urfolkshövdingar och hjälpa dem att återupprätta urfolks ting och
lokala urfolks oxa banker, som erkänns av gudalandets / Godlands diarker i enlighet
med de konstituerande eller alltså stiftande dokumenten för Indigenous World
Order Bank of Godland, IWOBG, och Indigenous World Order Court of Godland,
IWOCG.
Constituting act of IWOB Indigenous W Order Bank 11.06.17. ACT 6
Indigenous World Order Court of Godland, IWOCG, sidan finns på undersidan BSIC
XXX 15.5.18. STATUTE Indigenous World Order COURT of Godland
Indigenous World Order Bank (IWOB) of Godland är en oxabank av gåvoekonomi,
och den håller en kvadrilljon World Indigenous Runes (WIR/BIR för
Östersjöområdet) som delas av de 7 miljarderna människorna på vår älskade moder
jord. Envar av Er är en, i globala Gudalandet / Godland proklamerad, Energiseraktieägare av 142 miljarder WIR (1 WIR = 1 Euro). Dina och andras oxa-miljarder
tillgångar hanteras endast av de älskande och kapabla tills Du hävdar dem och
bevisar att du är levande, älskande och kapabel att skapa en inkluderande
blomstrande lösning för andra Energisers och för alla livsformer, inte bara för dig
själv.
Urfolks OXA är det verkliga, rättvisa och gudomliga bytesmedlet som skapas av
varje urfolksmänniska för dem själva (såsom den älskade skapelsen av den älskade
skaparen) och som bokförs i ditt lokala urfolkssamhälle eller kooperativ. Den stöds
av själva livet och anden av varje av sina skapare och för vilken den är skapad.
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Oxa är de verkliga pengarna som skapas av de lokala urfolksmänniskorna för sig
själva och deras förvaltare och de kan inte vara skuld, men är ett mått på
Gudalänningarnas / Godlanders gudomliga rättigheter till sina förfäders resurser
och deras rätt att ta hand om sin moder — jorden.
IWOB skapades 11.6.(1)2017 när Ditta och Leif of Godland skapade ett manifest
som lagligt stängde alla världens affärskorporationer för att dessa varit
registrerade i det ockulta massmords-krigsekonomisystemet av ockult påvlig
DNB.com baserat ockult petro-dollar som är en maritim valuta — falska pengar,
som ägs av oansvariga privata företag såsom FED och BIS.org som massmördar de
flesta av världens befolkning genom massförstörelsevapen — digitala chipkort och
bitcoins kontrollerade av anonym och oansvarig artificiell intelligens, som är en
olaglig och omänsklig farlig entitet.
Eftersom alla stater har blivit stulna genom privat företagskorporatisering av
offentliga institutioner, så måste alla värdefulla aktiviteter och organisationer nu
mycket noggrant och kärleksfullt omorganiseras till strukturer som är lojala mot
lokala urfolkssamhällen. Detta görs genom lokala inhemska ting av
hjärtmedvetande — inga romerska jurister tillåts. Omhändertagande omsorg och
rehabilitering av massor av biorobotiserade människor uppnås, eftersom
arbetsbelastningen på allas skuldror minimeras, men rikedom säkras och
distribueras kärleksfullt till varje Energiser.
Ditta och Leif of Godland är ansvariga synliga levande diarker av Godland /
Gudalandet och hanterar Indigenous World Order Bank (IWOB) of Godland som är
registrerad vid Baltic Sea Indigenous Court i Jordbro, Sverige.
Krigsekonomins slav-era slutar när Ni - organiserar Er själva eller urfolket omkring
Er till urfolkssamhällen (som även är/har ting med urfolksdomare) och svär
lojalitetsed till varandra och till Er moder — jorden.
Urfolkssamhällen på vilken plats som helst på moder jord ska kontakta Indigenous
World Order Bank (IWOB) of Godland för att registrera användningen av OXA och
börja rapportera de belopp som skapats till Skattmästaren, the Treasurer of IWOB,
Martin Ots, genom ourfolket@gmail.com. Justera formulären från länkarna på
https://loveorder.wordpress.com/bsicourt/ för att passa Ert lokala urfolkssamhälle
eller urfolkskooperativ och lär de lokala urfolksmänniskorna att börja skapa sina
egna oxa varje månad för att täcka deras olika typer av inkomst och inkomst för
sina nyckelpersoner, inklusive deras representanter.

Brottssällskapet av Romerska VärldsImperiet
I hela Europa är urfolkstempel förbjudna och alla människor har chipiserats
både med ID och bankkort som totalt kontrolleras av Artificiell Intelligens
som har etablerats av NWO PiratHusen.
Men det globala internationella brottssällskapet av Romerska
VärldsImperiet, med otaliga lik i lasten stor som ett hav, håller på att tas
ned nu, så som Påven Benedikt redan tvingades att fly 2014. Urfolks
världsordning håller på att återuppstå, men då det internationella
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brottssällskap, som håller på att tas ned av den helige Kevin Annett (http://
itccs.org/ ) och Östersjöväldets konnar (www.LoveOrder.INFO), har
infängslat nästan alla genom stöld av världens banksystem, media,
utbildning, mark, fastigheter, industrier, och även alla svenskar genom av
statens nedmontering 1975 skapade businessbolag som låtsas vara
myndigheter och domstolar men alla har vägrat att påvisa avtal med svenska
folkets stat Konungariket Sverige och Sveriges urfolk.
Krigsrättegångsrättsskalor
Glöm normala brottskalor. Det blir fråga om krigsrättegångsrättsskalor. Det
är nämligen fråga om de allvarligast tänkbara nivåerna av landsförräderi,
folkförräderi, folkmord, democide, genocide, potentiellt omnicide. När
man förstår vad krigsbrottslingarna som t.ex. Romerska påvens Jesuitorden
(för det är vad de måste räknas som, då de bedriver odeklarerat krig) har
att förlora, då förstår man att de ljuger så mycket de kan, för att komma
undan. Då förstår man hur desperata de är. Kom dock ihåg, alla som bistår
i återupprättande av Lag och Rätt kan därigenom sona mycket tidigare ont.
Följande order av Leif Erlingsson aka Leif af Östersjöväldet/Gudalandet, Monark av
Staten Monarkin Staten Sverige/Konungariket Sverige skall verkställas genast
1. Order om avveckling av falsk och dold auktoritet som har ockuperat Sverige
och världen sedan 1913 (FED ägarna, med olagliga pengar) och 1049 (Romerska
Jesuit maffian, krigaroket genom krigsindustri) genom krigs-stöld av allt guld och
påtvingandet av falska pengar som av dold maffia har kontrollerats sedan 1913 och
numera har gjorts till digitala massförstörelsevapen.
2. Order om att varje människa har ett riktigt eget val av domsrätten — att välja
själv vilken domsrätt människan och barnen ska leva i, åtföljt av eget
betalningsmedel. Det finns flera aktiva domsrätter men alla stöps totalitärt in i
den Romerska feodala lagstiftningen där Romerska påvar sedan året 1302 har
utnämnt sig att äga allt och alla på Jorden och påtvingar oss skuld & krigs ekonomi
systemet. Ytterligare finns den dolda världselitens Talmud
https://archive.org/details/TheBabylonianTalmudcompleteSoncinoEnglishTranslati
on/page/n0 där alla icke Talmudister proklameras vara goyim the slaves. I
musulman Sharia — anses alla icke musulmaner som ovärdiga. Dessutom har
Världens urfolks rättigheter etablerats av
Gudalandet https://loveorder.wordpress.com/blog/ där alla urfolk i hela världen
är den lagliga eliten i sina ursprungsländer men varje människa, om ej fientlig och
ockuperande, åtnjuter alla Gudaländares rättigheter och t.o.m. är älskad och
ombesörjd av de lokala urfolksledarna.
3. Order om återinförandet av socken som administrativ enhet och
sockenstämman som beslutande organ där dess makt ska understödjas av urfolks
tingshus samt av lokala urfolks oxa banker och den medborgarkooperativa staten
Konungariket Sveriges medborgarföreningar. Ogiltigförklarandet av
ockupationsmaktens ockulta lagförändringar sedan 1049, varmed även av
kommunisten och jesuiten Karl Marx 1843 inspirerade namnet KOMMUN härmed
återkallas från användning i svensk geografisk och administrativ namnsättning.
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Sockenstämman och staten ska ta hand om det kyrkliga för att beskydda
medborgare från indoktrinering med korporativa religiösa identiteter som skapar
krig och lidande. Sockenstämman ska ta hand om alla ärenden, såsom lag och ting,
fastigheter, lantbruk, industri, hälsovård, urbildning, försäkring via urfolks
pengasystem, försvaret, m.m..
4. Den djupa okonstitutionella staten i Sverige (deep state) vars marionetter
politikerna är, representerar inte folket utan alla Bilderbergare och Romerska
Imperiets Jesuit Orden samt deras koncernbolags ledning, som har betraktats som
lagliga trots deras kriminellt okonstitutionella verksamheter via fabricerad
legitimisering av Europakomissionens och ECB:s diktatur och lag-terror via
UNIDROIT.org.
5. Order om icke giltighet av alla Rothschild maffians anställdas shower i
Rothschildarnas businessbolag kallat Regeringskansliet och Riksdagen och — med
hänsyn tagen till 3. ovan angående ockulta lagförändringar sedan 1049 —
återinställandet av lagar och strukturer som gällde 1973, innan bolagiseringen som
upplöste folkets stat.
6. BIS i Ba(se)l, UN / FN, och NATO borde ha avvecklats sedan andra
världskrigets slut, men eftersom de fortsätter att hålla oss i sitt krigsvåld så har
Gudalandets Ditta och Leif lagligt stängt dessa krigsbolag 10.6.17. och äkta fred
har förklarats http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
7. Order om omarbetning av alla avtal inom staten Konungariket Sverige. Alla
avtal ska skrivas om för att vara verifierade och validerade av kooperativa
medborgarstaten Konungariket Sverige urfolks- och medborgarföreningar som i
övergångsskedet samlas under den kooperativa statsföreningen Staten Konungariket
Sverige som leds av av urfolk och medborgare verifierad och validerad monark Leif
Erlingsson aka Leif av Östersjöväldet/Gudalandet (Godland www.LoveOrder.INFO).
Alla avtal skall vara verifierat och validerat konstitutionella och urfolksrättigheter
främjande.
8. Order om tillbakadragande (STAND DOWN) och avskedandet från
maktpositioner av organiserad krigs-brottslighet bestående av krigsbrottslingar,
sinnesförvirrade och till avancerad yrkesutövning olämpliga.
8.1. alla andra så kallade politiker som vilseleder folket i att de är beslutande
makt då de endast är verkställande makt åt massmördande BIS.org
https://www.youtube.com/watch?v=zMf9E1rivYg ägande fascister Rothschild,
Rockefeller, m.fl. som har anordnat krig i mer än 100 år och nu genom totalitärt
banksystem genomför massmord på 5 miljarder människor, inklusive Haninges och
hela Sveriges invånare via Depop matris av avancerade tekniska, kemiska,
administrativa, sociala, digitala och andra vapen då samhället har avvecklats till
ett dödsläger som hittills obehindrat har byggs ut av de dödsdömda efter
ovannämnda har tecknat kriminella krigstidsavtal som härmed är ogiltigförklarade
ända sedan deras signering.
8.2. i business bolaget Sveriges Riksdag och moder business bolaget
Regeringskansliet (DNB.com DUNS nr 631867355 som bedriver odeklarerat krig mot
Sveriges medborgare) alla verksamma låtsaspolitiker som är underordnade de
fascistiska partipiskarna och som alla är chippiserade med ID och bankkort kallade
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VISA och Mastercard, som drivs av en superdator av Artificiell Intelligens i Kina som
har manipulerat ledningen av businesskoncernen Regeringskansliet efter
bolagiseringen 1974 att överföra alla svenska folkets tillgångar i bankirfaraonernas
ägande och totala kontroll.
8.3. organiserat barnarövarsyndikat som har infiltrerat staten och begår krigsbrott
genom att terrorisera Sveriges medborgares familjer genom att stjäla deras barn
och barnbarn för ockulta ritualer för att mätta Baal — Djävulen. Sven Gustafsson
och Ulf Kristersson anklagas för deltagande i Romerska imperiets Frimurares
samfund som är kända för ockulta sex/blodsorgier och barnhandel som hör ihop,
och ska därför inte ha något med maktstrukturer att göra. Inte ska Sveriges stats
regering bildas av Kinesiskt barnarovssyndikat ledande Ulf Kristersson, som i sin tur
är partimaffians chef för Sven Gustavsson i Haninge som tillsammans med 40.000
andra årligen stulna barn har LVU stulit urfolks världskonnans och fertilitets
gudinnan Rigantona personifierande Ditta Rietumas barnbarn Anton som avlats i
Riga, en av de sista barnen i Livi Östersjö ViKinga urfolksgruppen
(https://www.ethnologue.com/language/liv med Antons morfars morfar och mor
synliga som Mārtiņš Lepste synlig som sista kapten och Livi språk lärare
https://www.daba.gov.lv/upload/File/Prezentacijas/KonfSNP90_131011_BSuvcane
_LibiesuCiemi.pdf ), i en politisk häxjakt med inkvisitionens alla parametrar, och
som i Haninge har anställt asiater som Il Nam och afrikaner som Hassan Habbuji,
genom skattebetalarnas medel, för att lokala är svårare att rekrytera till omänsklig
verksamhet som 30 miljarder SEK / år budgeterade LVU människohandel är, men
ockupationsarméns barnhandelsassistenter är tillgägliga och samvetslösa. Ni
försöker skapa raskrig, men vi återskapar kärlekordning istället, för bevarande och
försvar av alla raser och etniska grupper.
8.4. falskt kallade Konungahuset av ätten Bernadotte förklaras som olagligt
franskt Rothschild och Rockefeller gökbo av Romerska imperiets Frimurarvansinne
som därmed är befriade och kommer som alla andra att ha möjlighet att åtnjuta
alla Gudaländarnas rättigheter och möjligen även diplomatiska positioner vid
avlagd ed till folkstaten Konungariket Sverige istället för Jesuitorden av Romerska
Imperiet.
8.5. ledningen av businessbolaget kallat Valmyndigheten vars alla val event inom
riket härmed är ogiltigförklarade bl.a. då det finns klara bevis på dess verksamhet
som ockuperande bedragare https://newsvoice.se/2018/09/valfusk-valet-2018/
men framför allt då Romerska krigsbusinessbolaget inga avtal har med Sveriges
urfolk — de germanska och andra Östersjöurfolken som ingick i Sveriges första
publicerade regeringsform — https://sv.wikipedia.org/wiki/1634_
%C3%A5rs_regeringsform men anordnar fuskvalen för att etablera genocidala lagar
som massmördar urfolken med dolda Depop matris vapen och ersätter dessa med
ockupationstrupperna och skapar okonstitutionella härskarprivilegier för
ockuperande grupper genom minoritetslagstiftning och migrationslögner.
8.6. alla bankledningar, inkl. Riksbanken som döljer att Sveriges banker sedan
1974 har övertagits av främmande makt och aktieägarna bara är lurade att bli
medbrottslingar i ockupationen av deras egna och andra stater. Så som hela
Östersjöregionens traditionella lantbruk och industrier har raserats och urfolk och
medborgare har tvingats till överlevnadsmigration och fattigdom.
8.7. all militär ledning som anlitats av utländsk makt via Rothschildarnas
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bolagiserade businessbolag Regeringskansliet för att geografiskt skydda
massmordsplatsen Sverige från befriandet, där Sveriges urfolk och medborgare
massmördas helt obehindrat genom sterilisering via vaccination och låg-kokning via
3-5G militär mikrovågs teknik-utrustning som systemiskt har påtvingats utan
säkerhetscertifiering av dess användare.
8.8. andra förrädare och sinnesjuka sabotörer och deltagande i massmorden och
terrorn.
9. Riksomfattande urkund om sammankallandet av urfolks ting — i alla historiska
socknar, och av alla historiska urfolk.
10. Riksomfattande urkund om uppmaning till blixtsnabb åter-etablering av
urfolksföreningar — i alla historiska socknar, och av alla historiska urfolk.
11. Riksomfattande urkund om uppmaning till blixtsnabb etablering av urfolks
förenings-kooperativa-banker som bokför av urfolk skapade och investerade oxa
pengar — i alla historiska socknar, och av alla historiska urfolk.
12. Riksomfattande urkund om uppmaning till blixtsnabb etablering av urfolks
friskvård — i alla historiska socknar, och av alla historiska urfolk.
13. Riksomfattande urkund om uppmaning till blixtsnabb etablering av urfolks
skoNor istället för skoLor — i alla historiska socknar, och av alla historiska urfolk.
14. Riksomfattande urkund om uppmaning till blixtsnabb etablering av urfolks
försvars- och fredsorders-ämbete — i alla historiska socknar, och av alla historiska
urfolk.
15. Riksomfattande urkund om uppmaning till val av urfolks socken-hövdingar — i
alla historiska socknar, och av alla historiska urfolk, som ska intaga visdom av
VärldsKonnarna och Vises Ring. Samma gäller även LänsHövdingar och RiksKonnar,
för att söka till Urbildnings programmen vid Östersjöväldets/Gudalandets
Folkhögskola.
16. Folkvaldas val kommer att anordnas snarast, men senast 1 år efter dagens
datum, och bara av de Gudalandets Folkhögskola examinerade, efter att
Östersjöväldets/Gudalandets Folkhögskola har examinerat minst 200 av landets
urfolks ledare.
17. Tills dess är kooperativa-folk-staten Konungariket Sverige/Monarkin Staten
Sverige en absolut monarki med regenten, den absoluta monarken – Leif I aka Leif
Erlingsson — och av regenten rekryterat riksråd.
18. Återskapande av alla folks urfolks gudatempel och förbud av Satanism som
har infiltrerat alla religioner som ska omreformera sig.
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Skifte från religions krigs-korporationer till varje etnisk grupps
familjerättighets heliga föreningar
ÖUT har konstaterat att i DNB.com och Siccode.com under commercial code
registrerade av Romerska Imperiet drivna business bolagen Riksdagen och
Regeringskansliet är involverade i det pågående systemiska massmordet av
Östersjö och världens urfolk. Därmed genomförs härmed ett skifte och
övergång från religionskoncernernas tyranni till varje etnisk grupps
familjerättigheter som är heliga och försvarade av deras urfolks gudar, och
alla gudarnas företrädare.
Skifte från NWO PiratHus currency monopol till varje etnisk grupps
familjeförenings oxa pengar som har täckning i enskilds livskraft
Alla diverse urfolksgudarnas företrädare (konnar/-or) etablerar dessa
urfolksföreningar som bokför den av urfolk egenskapade oxa
betalningsmedelskvoter som en form av medborgarlön, som konverteras till
bruklig peng av socknens folkvalda. Under rådande ockupationsläge då
urfolk ingen kontroll har över de basala tillgångarna ska Rationering av
basala fastigheter, varor och tjänster genast etableras av varje
sockenlednings Fredskommission Ortnamnet InBanken (In påvisar att
verksamheten är Law of Land istället för Sea).
Definitionerna
Definition av termen Sveriges urfolk
1. smalare definition. Sveriges urfolk härstammar från folkgrupper som bodde
i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för
erövring eller kolonisation eller fast-ställande av nuvarande statsgränser och
vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella
och politiska institutioner.
2. bredare definition. Sveriges urfolk härstammar från folkgrupper som bodde
i Sveriges land & dess tidigare geografiska områden, som ingick i landet, vid
tiden då de erövrades eller koloniserades av Sverige innan fastställande av
nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna
sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.
Sveriges urfolk är Germanska urfolksstammar som bott i Sverige i tusentals
år. Sveriges stat har vid olika tider omfattat även Finnar, Norrmän,
Danskar, Preussar, Ryssar, Letter, Liver, Ester, Litauer, m.m. m.fl..
Definition av termen Sveriges medborgare
synonym med statsborgare, landsman, medskapare
Medborgarskap är ett uttryck med rötter i urfolkets sed, då tinget/rådet
samlades på borgen och de som var med och kunde påverka besluten
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kallades för medborgare. Som medborgare avses i modernt språk en person
som har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en stat.
Rätten till medborgarskap baseras i Sverige och Europa på "blodets princip":
en person får sitt medborgarskap enligt sina föräldrars medborgarskap.
De äldsta källorna till statsbegreppet framhåller en statslära där makten
vilade på beprövad sed och gudomligt stöd av förfäders gudar eller
ockupationsmaktens gudomligheter.

Urfolksordningens huvudstad Riga — Sveriges största stad på 1600 talet
Östersjö och Gudalandets urfolks huvudstad är Riga, Sveriges största stad på 1600
talet, som kristnades sist och har väl bevarad urfolks kultur, bl a Sång- och Dansfestivaler, men även hade en självförvaltad centralbank och pengar under 1922-40
och väl fungerande lantbruk, havsflotta och industrier, samt urfolks 3000
föreningarnas egna ting.
20-hundratalets stater har i tysthet upplösts för att brytas ner till chipiserade slavsyndikat som kontrolleras av Nya Världsordningens massmördare som ostörda
genomför eliminering av minst 90 % människor genom Depopulationens tekniker och
metoder med vapenisering av alla aspekter av verkligheten.
Rasistiska urfolksmord med mål att ockupera Europas alla länder är uppnådd
ILO, Internationella arbetsorganisationen definierade begreppet i Konventionen om
ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169) år 1989 till att gälla folkgrupper som var
bosatta inom ett område, när andra folkgrupper grundade en stat inom samma
område.
Viktigt att definiera även vilka andra grupper som bildade staten åt sig på urfolks
bekostnad.
Staternas geografiska gränser formades senast vid båda världskrigen då det pågick
omfattande blodiga folkmord av många urfolk. Under båda världskrigen och
Stalintiden eliminerades runt två hundra miljoner ryssar, tyskar, polacker, balter,
ukrainare, judar, finnar, italienare, spanjorer, engelsmän, m.m., m.fl..
De modigaste nämner att det var krig om världsherraväldesherravälde — vilket folk
skulle dominera andra.
Vinnare skriver historien och dolt blir det att det var Romerska Jesuitbankerna med
Rothschild & Rockefellers m.fl. privata intressen som drev båda världskrigen för att
etablera världsbank BIS.org och etablera det falska Israel, ett privat löfte till
Rothschild från Storbritanniens regering redan 1917 för att få stöd från USA:s rika
judar för att vinna över Preussarna. Detta genomfördes genom att lägga beslag på
de Europeiska nationernas alla guldreserver, samt för att ersätta den då härskande
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etniska gruppen Preussar med sina egna – låtsas Judar. Fast under täckmantel
Judar har alla etniska gruppers till Talmud konverterade elitister anslutit sig armén
som härskar över världens alla folk med målet att beslava alla goym för att varje
låtsas Jude ska ha sina 2800 goym slavar.
Minst 30 miljoner Preussar fördrevs under första halvan av 19-talet från länder där
de hade härskat i 700 år (Baltikum, Polen, Tyskland m.fl.) och hela gruppen av
Preussar försvann och deras statsmakt likväl och staten Tyskland skapades för att
dölja holocaust av Preussar & faktum att Tyskland betalar repatriationer till en
vinnande, alla nationer okuperande folkgrupp som inte är någon nation då låtsasJudar är en supremacist Talmudist grupp av alla raser och etniska grupper som enas
i målet att stjäla nationernas tillgångar och beslava alla nationer.
Bombningen av Dresden var likväl som Hiroshima och Nagasaki en Satanistisk
massmordsritual, för krigen hade redan vunnits av låtsas Judarna, som är de riktiga
NaZis — National Zionists, som fortfarande massmördar fritt och har alla resurser
de bara önskar sig, för BIS.org , UN / FN, UNIDROIT.org m.m. m.m. — är
fortfarande deras och aktiva, trots deras krigsbrott mot mänskligheten.
1925 sade Henry Ford, som var nära Deep state, att ifall de 50 rikaste judarna
skulle isoleras, skulle det inte finnas krig i världen — "Corral the 50 wealthiest
Jews and there will be no wars"
http://careandwashingofthebrain.blogspot.com/2015/04/corral-50-wealthiest-jews-andthere.html

Detta beror på Satanismen som genomsyrar alla religionskorporationer och som
härmed är förbjuden, och därmed är även Judarna nu befriade och kan restaurera
sin folkgrupp inom Kärleksordningen, som alla andra folkgrupper.

Leif Erlingsson
Leif af Östersjöväldet/Gudalandet
Monark av kooperativa-folk-staten Konungariket Sverige/Monarkin Staten Sverige
T 0709140631,
I Bruzaholm
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
www.LoveOrder.INFO

SEPARAT BILAGA:
Bevis för att 1 triljon World Indigenous Runes är tillgängliga för omstrukturering av
Sveriges statsförvaltning till av Sveriges urfolk ledd folkstatligt
medborgarkooperativ, DR_oxa_MG_RK_SI_LI_4.11.18_2_sid.pdf
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Using VISA and Master cards You are controlled by 13 black nobility families
behind Pope https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_nobility
Possibly even Aliens
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_alleged_extraterrestrial_beings
IMMEDIATE ARREST
We are satisfied that there is probable cause for IMMEDIATE ARREST of people
that will be mentioned in this investigation as collaborators and employees of
mass murder corporations of the indigenous or other citizens of state
Konungariket Sverige who will be faced with charges of committing genocide
and treason. Cooperation with local Police offices is established and
incarceration of any man or woman resisting re-establishment of legitimate
peoples power states Latvijas Republika and Kingdom of Sweden or any other
lawfully constituted state of citizens is guaranteed. We are reinstalling full and
whole protection of the living systems as it is in the best interests of the safety
and well-being of humanity to stop nuclear war systems that have colonized
both nations of Sweden and Latvia and all other nations, holding them captives
in urban and other open air Depopulation matrix death camps of the entire
planet, exterminating all other living forms at historically and in scale
unprecedented rate.

Gudarna är med Oss
Investigator of Baltic Sea Indigenous Court of Godland

Lars Solstråle, urklagare av Östersjö Urfolks Tinget
i Vingåker Sverige
T 0702638118
www.LoveOrder.INFO
4.11.12018

diark_leif@lege.net
diarch_leif@lege.net

Konungariket Sverige
Monarkin Staten Sverige
Monarchy State Sweden

http://monarkin-staten-sverige.lege.net/
http://monarkin-staten-sverige.lege.net/en/

