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MSS, Monarkin Staten Sverige riks-utskick i anda av riks-utskicket våren -18, riktat till envar med
någon allmän ställning, politiskt uppdrag samt till envar som önskar sina och andras barn en framtid.
Vidarespridning uppmuntras starkt då media tyvärr motarbetar MSS, vi bryr oss denna gång därför
inte ens om att delge dem detta utskick.
Det rådande bankkrigspharmaekonomiska systemet befinner sig under upplösning. Internationella
transporter stängs ned. MSS har lösningen för överlevnad, men den behöver implementeras överallt
där man önskar en framtid. Tack vare en från det gamla romerska svartmagisystemet oberoende
Gudalandets landdomsrätt ger MSS alla rätt att ignorera alla författningar, instruktioner, regler och
internationella avtal som skulle förhindrat nödvändiga åtgärder för överlevnad.
VännedsSjö Ting/Venned Sea Court/ÖUT/IWOCG levande landdomsrätt Gudalandets kärleksordnings
domsrätt och tingsordning är en från det gamla romerska svartmagisystemet oberoende landdomsrätt
som har etablerats då det bankkrigspharmaekonomiska systemet styr de domstolar människor brukar tro
är lagliga, men en manipulerad rätt är ingen rätt. Den rättsstaten finns helt enkelt inte annat än i
människors felaktiga trosföreställningar. Den är dessutom kapad av mörka livsfientliga intressen.
Under dåvarande namn Baltic Sea Indigenous Court (BSIC) förbjöd VännedsSjö Ting/Venned Sea
Court i september -17 alla militära företag och tog bort all legal auktoritet från polismakter och
rättsväsende tjänande det krigsekonomiska systemet. Som framgår av det tingsbeslutet är alla som
ignorerar detsamma enskilt ansvariga för alla sina handlingar och föremål för arrestering genom
deputerade fredsofficerare och för lagföring i Baltic Sea Indigenous Court (BSIC), nuvarande namn
VännedsSjö Ting/Venned Sea Court. Polisen och ordningsvakterna är dock sedan 5 september -19
deputerade till att bistå i genomdrivandet av en Tingsbefallning som handlar om att skydda Folkets rätt
att fredligt omorganisera och styra de återtagna transhumanism-krigsförande korporationerna, eller att
stiga åt sidan och avstå från att ingripa gentemot genomdrivandet av den senare Tingsbefallningen.
VännedsSjö Ting/Venned Sea Court/ÖUT/IWOCG i levande landdomsrätt Gudalandets
kärleksordnings domsrätt och tingsordning har dessutom uppmanat folket att organisera riktiga ting som
inte står under det krigsekonomiska systemets kontroll.
Detta är ett nytt utskick i anda av det riks-utskick som gjordes våren -18 via e-brev till c:a 22 000
svenska förtroendevalda, kommunfullmäktige, kommuner, länsstyrelser o.s.v.. Som där konstaterades,
inga regler som stoppar dessa nödåtgärder för överlevnad kan tillåtas, ingen byråkrat eller byråkrati
kan tillåtas sabotera då det just handlar om nödåtgärder för överlevnad. Den som ej stöder räddande
nödåtgärder är folkmördare.
Våren -18 gällde riks-utskicket "Extraordinära vårmöten för hastig lantbruks- och annat
säkerhetsarbete skall anordnas."
Ämnet är fortfarande att förhindra massvält och att skydda mot elektromagnetiska vapensystem genom
säkerhetsåtgärder för överlevnad.
Det behöver organiseras för hastigt lantbruksarbete, där EU regler och övriga tillståndsregler skall
ignoreras. Nöd går före! MSS har särskilt uppmärksammat Den Goda Jorden ideell förening, vars
tankar är ett gott föredöme. Den Goda Jorden arbetar för att värna åkermarken i allmänhetens
intresse. Undertecknad har dock aldrig haft annan kontakt än att kring den 23 juni -98 ha blivid guidad i
Berte Qvarn av Miljövännen Anders Stenström, grundare av föreningen Den Goda Jorden och Berte
Museum, som tyvärr -08 avlidit efter en tids sjukdom. Detta besök föranlett av att undertecknads fars
morfar kvarnmästare Niels Jörgen Knudsen bodde några år i Berte nära Falkenberg innan han 1913
blev kvarnmästare på Halmstad-Falkenbergs valskvarn. Från Den Goda Jordens hemsida: "Idag tar
välfärdsmänniskan tillgången till livsmedel för givet. Tillväxt till varje pris är målet. "Hållbar
utveckling" är dagens modeslogan, men hur hållbart är det att för all framtid förstöra åkermarken med
asfalt och betong? Den oljedrogade människan skövlar regnskogen i Brasilien för att få mer åkermark
samtidigt som politikerna skövlar Sveriges goda matjord." Inför detta utskick läste jag i deras senaste
årsmötesprotokoll från årsmöte den 7 mars i år i Slöinge Församlingshem. Där frågar en i
protokollet namngiven man öppet "Hur utformar vi samhället när all åkermark behövs för att
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producera livsmedel?" En annan i protokollet namngiven man påpekade att vi kommer få en fosforbrist
i framtiden och därmed kommer mer mark behövas för att odla samma mängd livsmedel.
Undertecknads egen farfar "ATTARP" aka. Knut Nilsson skrev -43 i Det naturliga Manifestet "Den
nuvarande världsåskådningen är fotad på det Kommunistiska eller de materialistiska Manifestet i alla
dess variationer. Det vill säga samhällets industralisering, organisering och centralisering, företagarnas
och böndernas likvidering och ersättande med tjänstemän och lönearbetare. Denna den materialistiska
grundåskådningsläran bär i sig själv fröet till sin egen undergång. Liksom inga träd växer in i
himmelen och inga backar bära evigt uppför faller denna konstlade konstruktion samman likt kulturen
före denna, som kommit och gått genom årtusenden. Det är endast det långsammare eller hastigare
tempot som blir av intresse.
Om vi betänka t ex det nu pågående väldskriget, där till sist inga segrare eller besegrade finnas utan
endast kommer att finnas överlevande och döda är detta endast en naturlig konsekvens av den sk
vetenskapliga materialismen. Hur länge detta krig skall vara, vet ingen, men en sak kunna vi redan vara
övertygade om - att om några rester överhuvudtaget återstår vid dess slut, det endast uppstår en
vapenvila. Hur lång denna blir är beroende av några personligheters förmåga att under längre eller
kortare tid avvärja det slutliga sammanbrottet. Dess öde är oundvikligt, därför att denna konstlade
konstruktion vilar på en lögn, läran om industrins hegenomi över jordbruket, dvs drivhusväxtens makt
och bestämmanderätt över naturväxten eller det konstlade samhällets diktatur över det naturliga och
alla individer efter samma mall.
Dess yttersta konsekvenser kan varje människa nu vara vittne till, när den tekniska triumfen består i att
bygga och handhava de effektivaste förstörelsemedel, se där en av denna maktläras yttersta
konsekvenser, parad med det lika stora andliga förfallet. Denna materialistiska kultur har varit inställd
på, att på kortast möjliga tid förvandla alla naturliga värden i pengar, värden som kommande
generationer skulle levat och fröjdats av under årtusenden. Ett infernaliskt letande efter och en ständig
strid på liv och död om nya kol-, olje- och malmfält har bedrivits för att på kortast möjliga tid
utpumpa desamma, skogarna skövlas och den naturliga fruktbarheten i jorden utsuges och göres steril
med konstlade medel. Se expempel på de förut fruktbara amerikanska prärierna, som nu äro
sandöknar, utplundrade av ett sjukligt penningbegär. Eller se på vårt eget Weibullsholm, där stora
förut fruktbara jordars naturliga reaktion, utsugits genom den materialistiska agronomvetenskapens
konstlade retningsmedel. Den naturliga växtnäringen, som genom skördarna fraktats in till städerna, de
stora mänskliga drivhusen, förbrukas och genom de moderna rörledningarna spolas i havet eller
floderna, påskynda denna onaturliga process. Eller se på våra husdjur hur deras naturliga
motståndskraft undergräves med konstlade fodermedel och falsk drivhustillvaro. Tuberkulos,
smittsamma kastningar, mul- och klövsjuka, mjältbrand etc äro några av dess följdverkningar."
Liksom Den Goda Jorden varnade redan undertecknads farfar för utsugningen av jordarna (fosforbrist).
Som våren -18 frågades, "Eller är massvält av kommunens invånare en redan inräknad förlust i
kommunledningens framtidsutsikter Agenda 2030?"
Liksom meddelat våren -18, det behövs statligt myndighets-stöd för traktorer, annan teknik, bränsle
och frön.
Liksom meddelat våren -18, det behövs försvarsåtgärder för att massmordsvapnet i den nya tidens
krigföring 5G ej etableras som ett krigssystem kapabelt till så kallad Active Denial krigföring. Eller,
ska nu tilläggas, kapabelt till Mind Control samt till skapandet av sjukdomssymptom. Jmf. aktuell
pandemirädsla.
Med anledning av nu aktuella internationella rykten att karantän ska utnyttjas för hemliga 5G
installationer i skolor och andra offentliga lokaler, påminnelse om Gudalandets domsrätts etablerade
maximala elektromagnetiska stråldoser såsom etablerade vid den så kallade Galgstensdomen i enlighet
med den vetenskapliga standarden ECNRR protection against electromagnetic weapons warfare. Länkar
längre ned.
Det är ett krigsbrott att kraftigt överskrida dessa gränsvärden. En aktiverad 5G installation skulle med
säkerhet överskrida dessa gränsvärden då ECNRR viktar med bland annat frekvens och 5G använder
mycket höga frekvenser. Detta såväl i lokaler som kommunikationsutrustning installerad utomhus
såsom i lyktstolpar, etc.. Upphävandet september -17 av legal auktoritet från rättsväsende o.s.v.
tjänande det krigsekonomiska systemet innebär fullt enskilt ansvar för envar inblandad i dessa brott mot
mänskligheten. Detta helt i harmoni med principerna om universell domsrätt / jurisdiktion för de
grövsta brotten etablerad i den här realmen vid Nürnberger tribunalerna. Ingen kan hävda att den inte
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har ansvar för grova brott mot mänskligheten p.g.a. den inte har gått med på en domsrätt där sådana
brott kan lagföras.
Det är ansvariga för verksamhet i lokaler som ansvarar för att om nödvändigt stänga ned lokalerna för
verksamhet tills förbjuden skadlig utrustning är nedmonterad och borttagen. Dessa ansvarar också för
att sådan förbjuden skadlig utrustning ej finns i installerad lokalerna. Liksom det görs
brandbesiktningar så måste lokaler besiktigas för att upptäcka dolda i hemlighet eller öppet installerade
skadliga utrustningar.
I den mån dolda eller öppna elektromagnetiska vapensystem upptäcks är det en fördel att de som
installerat dessa påminns om det tidfönster om sju år för sanningskommissioner som gavs 6.02.(1)2018
i Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG), tidfönstret inom vilket det lagligt
går att genomföra att de som deltar i brott mot mänskligheten enligt IWOCG’s definitioner kan slippa
senare rättsligt ansvar genom en öppen process av att öppet publikt erkänna allt, ge tillräcklig
återställelse till offren och på så sätt få brotten förlåtna men inte glömda, utan att senare kunna
ställas till rättsligt ansvar för det som redan är erkänt och givet återställelse för i denna process.
MSS delgav redan våren -18 via e-brev c:a 22 000 svenska förtroendevalda, kommunfullmäktige,
kommuner, länsstyrelser o.s.v. om bl.a. "annat säkerhetsarbete skall anordnas", där skyddsåtgärder
gentemot 5G vapnet togs upp redan på första sidan av PDF:en, bl.a. "Vilka försvarsåtgärder vidtas för
att massmordsvapnet i den nya tidens krigföring 5G ej etableras som ett krigssystem kapabelt till så
kallad Active Denial krigföring? Jmf. de allvarliga varningarna från den engelske underrättelse- och
gentlemannen Barrie Trower. Strålsäkerhetsmyndighetens anställda är inkompetenta eller värre, och
tar ej hänsyn till förefintlig kunskap. Det är därför oförsvarligt att lita på dem."
Inte många kan därför egentligen hävda att "vi inget visste". Ett rättssystem som tillåter detta är
inget rättssystem utan ett krigsbrottssystem, som rädda hukar sig inför politiska diktatorer. En politisk
diktator som skadar sitt folk skall ej åtlydas. En som räddar sitt folk i en nödsituation kan däremot
åtlydas så länge nödläget varar. Var dock mycket uppmärksam på de diktatorer som har getts makt
av massmedia, för de pekar på mindre faror som större medan de döljer de riktigt stora farorna, allt för
att behålla makten och fortsätta förtrycka folket.

BSIC/IWOCG Jordbro FredsUrkund 190602 på urfolks kult- och tingsplats
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).)

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.

— Monarken Leif I, 12020-03-26.
Monarkin Staten Sverige, i urfolks VännedsSjö/Gudalandet
Konn of Godland in Diarchy with Ditta, Konna of Godland
MSS.lege.net
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