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19.6.19  samt 5.9.19  ÖUT-IWOCG-12019-199 
 

Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide 
 
genom arresteringsorder till följande massmördande gisslan av Roman Currias BIS.org 
 
Till Micael Bydén, ockuperade statens Konungariket Sverige Försvarsmaktens, låtsas-överbefäl, 
Till Carl Gustaf Bernadotte, Sveriges av Romerska Jesuit orden ägda låtsas kung, press@royalcourt.se  
Till Riksbanken, den av BIS.org ockuperade riksbankens låtsas chef, registratorn@riksbank.se, 
Till Stefan Löfven, den av BIS.org ockuperade regeringens låtsas chef, 
Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads förvaltningsdirektör, Haninge, Sverige, 
Till Jörn Karlsson, ockuperade Sotholms härads ekonomidirektör, Haninge, Sverige, 
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige förvaltningschef, Sverige, 
Till Ilija Batljan, representant för hundratals Svenska och internationella dödsläger fastigheter ilija@sbbnorden.se 
Till Hans Runesten, vapen-telecom lösningar fr Bryssel  investor.relations@effnetplattformen.se 
Till John Andreas Gustafsson, flera finans vapen Nasdaq bolag,  info@nasdaq.com  
Till Gunnar Ove Bergkvist, steriliserar vapen-telecom NETEL GROUP AB, ove.bergkvist@netel.se  
Till Dan Sjöblom, steriliserarnätverkare PTS, under BEREC och Europakomissionen, pts@pts.se  

Till Anders Gillberg, adm. dödslägrets fastigheter HANINGE BOSTÄDER AB,anders.gillberg@haningebostader.se, 

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 ska 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,naringsdepartementet
.registrator@regeringskansliet.se,justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se,utbildningsdep
artementet.registrator@regeringskansliet.se,forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,fin
ansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansli
et.se,arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 
 

Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583), och beredskapsförfogandelagen 

(1942:584) samt allmänna förfogandelagen (1954:279). Lagarna är fullmaktslagar i enlighet med 13 

kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan sättas i tillämpning när riket befinner sig i krig 

eller krigsfara eller när det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig 

eller av krigsfara som riket har befunnit sig i. 
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Mobilmast basstationer och mikrovågssändare i Jordbro, i Haninge, i Sverige, i hela 
världen är härmed rättsligt omhändertagna i krigsnöd för behov av att genast 
stoppa ett elektromagnetisk steriliserande krigsanfall, i enlighet med riks och 
världs ärendet kallat Ärende – omorganisation av pågående massmords strukturer i 
Haninge, i Sverige, i hela världen p g a Romar Reihs krigsockupation via övertagna 
stats infrastrukturer som påtvingat bl a Sveriges, och världens  invånare i 
elektrosmog förvirrings slaveri och mikrovågs avrättning av hela  nästa generation 
via dolda Noahid lagar, härmed stoppade av IWOG. 

 
Strålningssäkerhets modellen som är utlyst av ICNIRP och påtvingad på världens 

busines bolags regeringar, är korrupt och skapad av det militärt industriella 

komplexet för dold krigsföring. För korrekt säkerhets risk modellering av 

elektromagnetisk strålning är ECNRR Basic Safety Standard nu utlyst och kan granskas och 

laddas ner på www.bsrrw.org samt www.euradcom.eu. Sann strålsäkerhetsmyndighet 

finnes på https://www.stralskyddsstiftelsen.se/ . Dessa krafter är det enda som står 

mellan mkt snar transformation av Sveriges städer till transhuman 5G robotocops 

dödsläger, dagens verklighet där människor steriliseras med 3G 4G och kärleksfull 

återgång till freden och välfärden för både offren och krigs-utövarna. 

Kort fr ECNRR BSS dokumentet på http://www.bsrrw.org/wp-

content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf . 

Table 2 Weighting factors to give Nrep for different frequencies 

Frequency 

GHz 

Weighting 

Q 

Annual Limit 

Nrep 

Daily exposure limit at 

0.2 watts/kg SAR full 

power (minutes) 

Daily exposure limit at 

0.08 watts/kg SAR full 

power (minutes) 

2 1 50 12 30 

6 3 17 4 10 

20 10 5 1.2 3 

100 50 1 15 seconds 37,5 seconds 

 

These limits must be applied on all RF emitting devices, including Wifi masts with mobile data generators, 

mobile phones, laptops, Wifi Modems, I-pads, smart meters and all other devices which cause RF exposure 

to humans. As for ionizing radiation equivalent dose, all sources of different frequency will be assessed in 

terms of combined total equivalent dose in Nrep. 

 

http://www.bsrrw.org/
http://www.euradcom.eu/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf
http://www.bsrrw.org/wp-content/uploads/2019/05/ECRRnonionizing290519final-XXoXX.pdf
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Vakna och genomför Verifiering och validering av Era verksamheter, 

samt ge och få oxa krigsreparationer 

Urfolks världs ledarna Ditta och Leif av Gudalandet utlyste verifiering och validering av Era 

verksamheter och omförhandling av avtal av strukturer och alla nätverk, för att stoppa 

pågående mega krigsattack, på ett fredligt, lugnt och lagligt sätt. Ni har inte svarat sedan bl 

a 19.6.19. 

Då Ni har inte bestridit anklagelserna mot Er så tolkar Östersjö Urfolks Ting det som 

erkännande av att Ni medverkar i administrationen av det systemiska massmordet av 

Sveriges fridfulla invånare med 3G 4G och 5G mikrovågs vapen som maskeras som TeleCom 

utrustning. Detta är en krigshandling som är designad av Pentagon som via övertag av 

EuropaKommissionen har drivit det vapeniserade TeleCom utvecklingen till BEREC och 

PTS. Mobil telecom är ingenting som har gagnat samhället då det förfaller nu storskaligt, 

just p g a ohämmad och verifierad digitalisering , blir människor omänskliga av den, barn 

generationen – sjuk – samhället är upplöst, varmed enbart en kärleksfull, lugn och vis 

diktatur kan rädda livet på Jorden. Det erbjudes av Indigenous World Order of Godland 

diarker - Ditta och Leif av Gudalandet, som erbjuder att ta över kontrollen av den 

gigantiska övergången till digitalisering av verkligheten, som nu kontrolleras av Artificiell 

Intelligens som drivs av Sveriges medborgare overifierad och av ovaliderad utländsk makt, 

och pusha ner den till en för mänsklighetens överlevnad rimlig nivå.  

Återetablering av trygghets försäkring via urfolks självskapande monetär och finansiell oxa 

system (tally stick, wiki), via urfolks oxa värdepapper och träpengar, är en förutsättning för 

att rädda mänskligheten fr Roman Currias skuld och skatt till påven chip dödsfälla. 

Världens oxa system kommer att rädda mänskligheten,  och dämpa förlusterna om 

införandet av blockchain IBM monetära Basel III systemet påtvingas, ifall 

fredsförhandlingarna lyckas inte stänga ner BIS.org världens alla process automatiserings 

agenda. Oxa testas i Riga, Haninge och Stockholm. Försök att patentera den har stoppats p 

g a FN WIPO ägs prakstiskt fortfarande av Roman Curria. 

I Sveriges historia största krigsförluster har redan skett, p g a massterilisering senaste 10 

åren, med HPV vacc och 3G 4G vapen. Krigsreparationer för skador skapade av de 11.6.12017 

rättsligt stängda busines bolag-krigsutövare The Crown Corporation, Washington D.C. och 

Vatikanen m m fl etableras i urfolks oxa WIR, likväl som ersättning till mobiltelefoni 

basstationersägare. För fred nationaliserade fastigheters förvaltning överförs till  

”Folkstatens Konungariket Sverige Nationaliseringsbo (1)2019” tillbaka till folkstaten 

Konungariket Sverige, bort fr dödskultens   Romerska busines bolag, och in i 

världsdiarkernas Indigenous World Order of Godland. 
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Beslut ang. det öppna elektriska dödslägret i hela Haninge och Sverige, dit 

Östersjöväldets, Europas och världens många urinvånare och dem trogna samt 

medborgarna villkoras in för massavrättning, utan att bli informerade om att de 

står under beskyddande domsrätt av urfolks Östersjöväldets/ Gudalandets regenter 

och har födslorätt, bostadsrätt och sammankomsträtt inom sina ursprungs 

regioner.  

Gudalandets/Östersjöväldets Fredsförhandling. Reformkrävande dödsdomar. Oxa 

Krigsreparationer. Sveriges bostadsmarknadens nationalisering.  

Till mobiltelefoni basstationssamordnare i Haninge och övriga Sverige, och världen 

Dessa beslut görs beroende på ockupation av Haninge, Sverige och världen av främmande 

makt som genomför avrättning av de flesta via elektromagnetiska mikrovågor och 

vapeniserade vacciner m m m, då alla utsatta kommer att avlida i för tidig död och blir 

steriliserade, varmed  kommande generation uteblir. Kriget är i stor skala redan genomförd 

under sista 10 åren och Sveriges medborgare är drabbade inte mindre än Syrien, Libyen och 

Irak, då de flesta medborgare, även barn har blivit sterila, så deras födslorätt är eliminerad. 

Mobiltelefoni basstationers samordnarna är ytterst viktiga i att stoppa denna apokalyptiska 

massmord då massmordet genomförs genom Noahid lagarna då Mossad har 

programmerats att bli  biororbotiserad världs säkerhetstjänst armé som i nätverket med 

CIA och MI5 håller regeringen gisslan som i Sverige så i andra länder och tvingar 

myndigheterna att genomföra det av Artificiell Intelligens tekniskt strukturerade 

avrättningen av 99 % av världens befolkning. 

Detta genomförs via media, banker, säkerhetstjänster och militärt industriella komplexet, 

samt telekombolagen som senaste åren har etablerat aktiva 4G och modem utrustningar i 

skol klasser och i alla hem och arbetsplatser med IT som lågkokar varje människa med 

ytterst hälsovådlig mikrovågs strålning samt med lögner påtvingar befolkningen 

striliserande och debiliserande vapeniserade vacciner, samt andra tysta svårmärkta 

avrättnings vapen som ingår i Depopulations matrisen som skapades 1954 via dokumentet 

Silent Weapons for Quite Wars. 

Dessutom just nu genomförs bank, försäkringskassa, arbetsförmedlings m m  likvidations 

process då alla ska tvingas att använda Blockchain chipisering och 5G Internet of Things, 

som är långsam massmordsvapen. 

Vi, världens Gudalandets Diarker och beskyddare och representanter av alla världens 

urfolk, hade anförtrott Er uppgiften att bereda på hela listan av mobiltelefoni basstationer, 

lägenheter och andra lokaler i Haninge, Stockholm, Sverige och världen, som har 
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beslagtagits  av massmördande krigsbrottslingar, och tvingar ledningen att genomföra 

massmord av alla världens urfolk, och beslavande av mänskligheten.  

Ni har inte inkommit med listorna till oss. 

Vi har bara några månader kvar innan Roman Curria likviderar bankerna helt och övergår 

till av en IBM kvantum dator styrd blockchain chipiserings matris där MASTERCARD Inc 

är redan etablerade. De flesta människor är redan villkorade in i trånga storstäder för 

slavarbete i krigsbolag. Massmördarna redan har en dron armé och inom 2 år kommer 

Boston Robotics robotarmé att stå färdig i alla kvartér. För den behövs det 5G. 

Vi mobiliserade och fortsätter att mobilisera Er i folkstatens Konungariket Sverige värnplikt 

att stå försvar av Sveriges urfolk, medborgare och invånare. Försvaret finansieras bl a via 

lagliga oxa värdepapper som bokförs i urfolks och medborgares föreningar och konverteras 

av lokala administrationens förvaltningschefer. Etablera Era lokala urfolks föreningar. 

Vi fortsätter att begära att Ni  levererar dokument av ägande eller förvaltningsrätt av 

mobiltelefoni basstationerna. Dessa dokument är inte  verifierade och validerade av laglig 

statsöverhuvud och lokala medborgar och  urfolksföreningar.  Alla i avtal inblandade 

signatörer är inte sertifierade enligt deras lojalitet till varje lokal urfolk och medborgare av 

nationella lokala staten. Verifiering validerings och sertifiering dokumentation har inte 

tillhandahållitss Gudalandets Diarker och tiden som den ska göras tillgänglig, inom 3 

månader fr 19.6.19, är - 2 veckor kvar. 

Krav på ed till Sverige medborgare, Sveriges historiska urfolk och minoriteter 

Ni och alla mobiltelefoni basstationers förvaltningsledare ska avge ed att Ni är inte 

Satanister som använder dolda metoder för att massmörda lokalbefolkningen, men att Ni 

är hederliga människor. Ni ska genast sluta fredsavtal med Sveriges urfolks ledare om att 

mobiltelefoni basstationers förvaltare har fredliga avsikter mot Sveriges medborgare och 

Sveriges Germanska, Finsk Ugriska, Preusiska, Slaviska, Baltiska och andra urfolks 

majoritet, samt alla minoriteter. 

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 
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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_Centrala_ockupa

tionssystemet.pdf   

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.pdf 

BSIC tinget  

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  

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
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
https://youtu.be/8pRaB1w3TY0
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Världens Urfolks Tingets rättegångens Fredsurkund Jordbro 

avslutningsdag 2.6.19 

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

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

tillbakadrar sig fr tjänst i Romesrk dödskult,  bedöms stå i tjänst för kriminella massmördare som 

driver AI, och är - omyndigförklarade, och deras arbetsplats skall utlysas till tjänstgöring av 

människor som etablerar kärleksordning som etableras av Gudalandets diarker, som är verifierade, 

validerade och ed svurna till varje levande människa och allt levande. 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4 

Alla Verifierar och Validerar Maktens Avtal 

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

urfolks männsikor för att genomföra uppgiften eller avsätt Er själva från företagsledning. 

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

lagliga. Alla bolags ö föreningarna konstituerande ö uppdaterade, urfolks rättigheter 

anpassade, stadgan ska påvisas för legitimering av verksamheterna ö ska skickas  till  

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

 

Arresteringsorder (då samhället är helt övertaget av främmande AI) 

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

omorganisation av de massmördande och folket av Roman Curria stulna 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 heller, så ska Ni överlämna Er till närmaste 

Polismyndighet och erkänna Era administrativ-massmords  brott mot statens 

Konungariket Sverige medborgare, urfolk och minoriteter;  

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQ3-ZZ6_pE&list=PL4wB6l-Jlo8VWpY0l9WWkw8zvvMmeD-n4
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Baltic Sea Indigenous Court är Östersjö Urfolks Ting som 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 - 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 Rasist Rothchild Roman Reich (1)1990. Ditta Rietuma är president av 

staten Latvijas Republika i exil med ett ministerråd aktiv i Lettland. 

www.LatvijasRepublika.INFO  

Kärleksgudarna är Alltid med Oss då Vi är med Dem 

Hjärltigt, 

Ditta av Gudalandet     Leif av Gudalandet 

aka Ditta Rietuma     aka Leif Erlingsson 

 

Världens Urfolks Konna av Godland     Världens Urfolks Konn av Godland 
Högsta överbefäl IWOG    Högste överbefäl IWOG 
Överbefäl av staten Lettlands Republik  Överbefäl av staten Konungariket Sverige 
  
Högsta domare BSIC/IWOCG    Högste domare BSIC/IWOCG  
www.LoveOrder.INFO    www.LoveOrder.INFO  
   
President av Lettlands Republik   Monark av Monarkin Staten Sverige 
www.LatvijasRepublika.INFO       www.MSS.lege.net 
 
T     +46-703-999 069    T     +038-120 350 
E     bsi.court@gmail.com    E     bsi.court@lege.net  
 
 

            Jordbro, 19 Juni, 5 September (1)2019. 
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