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Direktiv om tvärtstopp för all myndighetsverksamhet utöver akut
nödhjälpsutbetalning till urfolk och medborgare tills nedan
validering har skett och övrig omorganisation har inletts. Under
tiden skall Leif den I regering tilltalas för beslutstagande i alla fall
av övrigt nödvändigt agerande.
Ni Mikael Granholm hölls genom Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin
Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland. 4.11.(1)2018
personligen ansvarig för att verifiera och validera Riksdagens och
Regeringskansliets verksamhet under folkets stat Konungariket Sverige och
dess giltiga avtal med Sveriges medborgares och urfolksföreningar, med
signaturer av validerbara människor, med deras kontaktinformation, med flera
begärda verifikationer på att ni står under laglig, verifierad och validerad
ledande urfolks makt för att etablera en laglig stat för Sveriges medborgare
och urfolk.
Inga sådana bevis har inkommit till Östersjö Urfolks Ting, numera VännedsSjö
Urfolks Ting (VSUT)/VennedSea Indigenous Court (VSIC). Det rör sig om
inbegärd dokumentation i 8 punkter i Freds- och Regeringsförklaring för
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.
4.11.(1)2018.
Ni ska därför börja med att omorganisera Riksdagens och Regeringskansliets
verksamhet så att dessa valideringar blir möjliga och så att Sveriges urfolk och
medborgare får det beskydd de har rätt till, bl.a. avseende hälsa (högaktuellt
i dessa tider, jmf. COVID/Corona), säkerhet inte minst vad gäller
elektromagnetiska vapensystem (4G, 5G, IoT m.m.) felaktigt benämnda
kommunikationssystem (även om detta är deras kamoflauge, eller så att säga
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den trojanska häst de introduceras genom) och rätt att inte bli
biorobotiserade genom icke-medicinska injektioner falskeligen benämnda
vacciner, nanobläck m.m.. Det senare vare sig genom falsk frivillighet genom
orimliga villkor för att avsäga sig sådana "erbjudanden", eller genom tvång.
Särskilt viktigt är att barnen räddas varför INGET barn någonsin under några
omständigheter får utsättas för dessa icke-medicinska injektioner. (Inga så
kallade vaccin är mediciner varför gamla lagprinciper gällande medicin ej kan
gälla så kallade vacciner. Fullt ansvar inkl. för mord och folkmord gäller
därför alla inblandade.)
Skapa dokumenten enligt punkterna 1 - 8 av Freds- och Regeringsförklaring för
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.
4.11.(1)2018, som Ni då i november -18 erhöll. Direktivet finns även länkat
från http://mss.lege.net/ .
Dessa bevis / dokument ska innan för närvarande overifierad makt
benämnd myndigheter, domstolar, Regering, Polis etc. vidtar någon enda
ytterligare åtgärd, utöver de här beslutade och utöver rena nödåtgärder där
varje kompetent man och kvinna är skyldig att agera som då sker på enskilt
ansvar, sändas i inscannad form till info@loveorder.info samt till
bsi.court@lege.net . VännedsSjö Urfolks Ting (VSUT) kommer inte att nöja sig
med DNB.com och Siccode.com overifierbara och ovaliderade anonyma och av
Artificiell Intelligens automatiserade Romerska Imperiets
bolagsregistreringsbevis.
Ni har redan haft 1 ½ år på er utan att något har skett, därför detta drastiska
att Ni nu måste stoppa all övrig verksamhet tills Ni är validerade. Frågor om
detta kan ställas till Monarken Leif I på leif_1@lege.net .
I Regeringsförklaringen nämns dessutom att 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)

Leif av Gudalandet / Godland, Leif Erling Gunnar,
Monark av kooperativa-folk-staten Konungariket Sverige samt Monark af Staten
Sverige där jag är Monarken Leif I, Leif Erlingsson,
12020-06-17, 10 000 år tillagt för urfolkstid.

Konungariket Sverige
Monarkin Staten Sverige
Monarchy State Sweden
Eksjövägen 21, Bruzaholm

http://mss.lege.net/ Indigenous Human World Order of Godland / IHumanWOG
diarch_leif@lege.net Gudalandets kärleksordnings domsrätt
leif_1@lege.net
Jurisdiction of Love Order of Godland
+46 (0)381 20350
http://LoveOrder.INFO/

