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BSIC/IWOCG befallande denna dag 5:e september år (l)2019
med den presiderande domaren eller magistrat
Vörlds Konn, Kung av Udolks StatenMS§: Leif I av Gudalandet
T 0046-381 203 50
World order www.Loveorder.INFo
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kommun

Östersj ö Urfolks Tinget
. ir!ä. av Gudalandets Urfolks Världsordning

=€ saltic Sea Indigenous Court of Indigenous World Order of Godland

TingsBefallning

i

Receptionen i Befallning att Åtryaa detta Tings Domslut

Daterat 5 september (1)2019

Domen från dettating i åirende Nr 199: Leif I av Gudalandet vs. utländska
businesskorporationer, i vilket som helst land, som låtsas vara legitima regeringar ftir
Folkens stater, varande Sataniska korporationer av imperiesyndikaten Engelska Kronan,
Vatikanen, Noahid, Sharia Asiatisk4 de Amerikanska etc slavstiidern4 med millioner av
DNB.com UPIK.de dödslåigerbusinessftiretag, såsom TeleCom mikrovagsbaser, vapeniserad-
vaccin drogindustri (Pharma kallas på svenska Låikemedelsindusti, ö.a.) etc :

1. Härmed befalls att den egendom, fiirmögenhet och rörliga tillgangar av drogindustrin
(phannq ö.a.), telecom och militiira korporationer, samt av deras bundsförvanter,
häirmed och ftir evigt åir frrverkat till att vara medborgar-råds-statlig egendom; för att
fiirhindra vederbörligen dömda drogindustri, mil«ovågs, och andra brott mot
miinskligheten.

2. befalls att all våirldsvitt historiskt statlig och lokalsamhällesegendom (egendo,m skött
av socken, härad och motsvarande, ö.a.) publikt iir återtagen och är deklarerad vara

områden ägda av medborgama och skötta av lokala vise, till urfolk och
nationalstatsmedborgare lojpla ledare, som iir under ed och i konnakt med Urfolks
Våirldsordningens av Gudalandets diarker, Diarchs of Indigeirous World Orrder of
Godland (IWOG).

3. Det befalls vidare att tjiinstemåinneq prästerskap och anställda av dessa korpcationer
skall omorganisera dessa korporationer till att stå i kontrakt med IWOG, och de skall
inte hindra, uppehäla eller sttira fredlig tillträde av av lokala urfolk verifierade och
validerade måinniskor till dessa publikt återtagas lokala urfolks medboryar-räs-
statliga egendomar.

4. Polisen och ordningsvakterna i Sverige, och hela världen, är härmd deputerade till att
bistå i genomdrivandet av denna Tingsbefailning och att s§dda Folkets rätt att
fredligt omorganissls och styra de återtagna transhumanism-krigsförande
korporationerna, eller att stiga år sidan och avstå &ån afi ingripa gentemot
genomdrivandet av denna laga Naturrätts BEFALLNING.

År(t)ZOtqvid 5 /9 : kl. 14*
Denna TiogsBefallning åir i kraft per detta datum under auktoriteteilra av The Corirmon Law
Court samt jus gentium, The Law of Nations samt Urfolks VEirldsordning av Gudalandets
Ting; lndigenous World Order Court of Godland, Jordbro, Sverige
Vårldsudolksselr: Lar* Rutger av Gudalandet
T 0046-702 638 118

Staterna: Konungariket Sverige www.MSS.leee.net , Lettlands Republik www.LaBie.lv etc
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BSIC/WOCG Case r zot e-t es

Baltic Sea Indigenous Court
of Indigenous World Order of Godlafr-cl

in Jordbro, Sweden,

COURT ORDER

ORDER TO COMPLY WITH THE SENTENCE OF THIS CCILIRT

DATED SEPTEMBER 5, (1)2019

The judgement of this Court in Case No" tgE: Leif I of Godland v. foreign
business eorporations in any country,tlmt pretend to be legitimate
governrnent of Peoples states, being Satanic corporations of erapire syndicates
Crown of England, the Vatican, the Noahi{ the Sharia, the Asian, the
Armeriean etc slave eities, with millions of DNB.com UPIK.de death oarnp
businesses, as TeleCom microwave bases, weaponized-vaccine Pharrna etc :

1. It is hereby ordered that all the property, wealth and rnovable goods of
ptrarma, telecom and military eorporations, and their assoeiates are
now and forever forfeited as citizen-eouneil-state property; to stop duly
eonvicted phanna, rnierowave, other war crirnes against Humanity.

2. ordered that all the world wide historically governed state and
rnunieipality properiies are publiely reelaimed and are declared to be
spaees owned by citisens and governed by loeal wise, to indigenous
and national state citisens loyal leaders, under oath and in contu'act
with Diarohs of Indigenous World Order of Godland (IWOG).

3. It is further ordered that the officials, elergy and employees of these
corporations are to reorganise tirese eorporations to be in eontract with
I\MOG, and are not to impede, halt or disrupt the peaceful rnovement of
by loeal indigenous people verified and validated humans into these
publiely reolaimed loeal indigenous eitizen-eouneil-state premises.

4. Poliee authorities in Sweden, and al1the world, are hereby deputized to
assist in thc enforeernent of this Court ORDER and proteet the right of the
People to peaeefully reorganize and govern the reelaimed transhuman-war
waging eorporations, or to stand aside and refrain frorn interfering with
the enforeement of this lawfi.rl Comrnon Law ORDER.

yEAR (1)201e ut -f ,t 3-, llfwcwr
This Ccurt ORDER is effective as of this date under the authorities
of the Common Law Court andjus qentium, the Law of l{ations,
and Indigenous'W.ortrd Order Court of Godland, Jordbro, Sweden
World Indigsek: Law Rutger of Godland
T 0A46-702 638 118

tssrc/rwocc 6R.DERED THrs »xv f{_op?*Wl_ftN
TFIE PRESIDIhIG ruDGE OR MAGISTRATE 

_--V_-
World Konn: Leif I of Godland
T 0045-381 203 50
\tr/orld order wrru-w.LoveOrder.INFO
States Sweden wvrw. i\{S S . le gc.net Latvia www.I-aB ie. lv
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Till Polisen i Haninge, högste administrative chefen

Fr Ditta Rietuma
Södra Jordbrov. 25 Jordbro

Frågor till Polisens i Haninge högste administrative chefen

2.

., 
3.

Vem äger mitt pass och tD kort. Vilket busines bolag eller vill<etstat? Redovisa till mig hela kedjan

av avtal mellan mig och signatörer för dessa busines bolag eller stat'

Vem är personligen ansvarig på POLISMYNDIGHETEN för att medborgarregistret inte kapas av

pirater och slavdrivare?

Hur kommer det sig att poLISMyNDIGHETENS alla strukturer är registrerade som komerciella

bolag hos DNB.com i USA vitrket lätt ses på uet«'de 'l
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Svaret ska i
it "i3--
S åin.trArear. Detta är viktigt för att medborgarstaten skall inte kapas av

utländsk makt och dess medborgare skall inte massmördas med dolda administrativa, finansiella, kemlska,

elektromagnetiska m m vapen system.

Hjä rtligt,

T 0703 999 069
E tliq@lis,*u
A S Jordbrov 25 Jordbro
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Godland
Östersiöväldet

staten
Latvijas

Republika

staten

Monarkin Staten
Sverige

Baltic Sea
Indigenous Court

IWOCG
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19.6.:,9, 5.9.19, 4.rt.tg OUT-IWOCG-rzor9-r99
Receptionen

Gudalandets FredsReform omorganiserar Roman Currias specicide

genom arresteringsorder till fiiliande massmördande gisslan av Roman Currias BIS.org

Till Micael Byddn, ockuperade statens Konungariket Sverige Förwarsmaktens,låtsas-överbefåI,
Till Carl Gustaf Bernadotte, Sveriges av Romerska jesuit orden ägda låtsas kung, Bress@xoyalsau!§e
Till Stefan lngves, den av BIS.org ockuperade riksbankens låtsas chef, resastratorn@riksbank.se,

Till Stefan Uifren, den av BIS.org ockuperade regeringens låtsas che{,

Till Magnus Gyllestad, ockuperade Sotholms härads fiirv-altningsdirektör, Haninge, Sverige,
TillIörn Karlsson, ockuperade Sotholms härads ekonomidirektör, Haninge, Sverige,
Till Mikael Granholm, ockuperade staten Konungariket Sverige fiirvaltningsche{, Sverige,

Till Ilija Batljan, representant for hundratals Svenska och internationella dödsliiger fastigheter liia@sbbnords.s

Till Hans Runesten, vapen-telecom lösningar fr Bryssel investor.relations@effnetolattfonnen.se

Till John Andreas Gustafsson, flera finans vapen Nasdaq bolag, info@nasdaq.com
Tifl Gunnar Ove Bergkvis! steriliserarvapen-telecom NETEL GROUPAB, ove.bergkvist@netel.se
Till Dan Sföblom, steriliserarnätverkare PIS, under BEREC och Europakomissionen, pt§@ptsse

Till Anders Gillberg, adm. dödsliigrets fastigheter HANINGE BOSTI{DER AB,anders.qitlberg@haninqebostader.se,

Till alla Haninges, fr Roman Curia DNB.com bolag av Ditta och Leif av Gudalandet avskedade Haningesr
hela Sveriges och helaviirldens låtsas-poHtiker, som ska söka arbete i de återupprättade nationalstaterna
inom urfolla Gudalandet, ansökan via info6ploveorder.info,
Till Svenskamas massmordsadministratörerna inom administration av DNB.com busines bolagen
reoistrator@skolverket.se,registrator@ssm.se,m.registrator@reqerinqskansliet.se,naringsdepartementet
. reqistrator@regeringskansliet.se,iustitiedeparteme ,utbildningsdep
artementet. reoistrator@reqeringskansliet.se,forsvarsdepartementet. registrator@reoerinoskansliet.se,fin
ansdeoaftementet. registrator@regerinqskansliet.se,forvaltningsavdelningen.reqistrator@regerinqskansli
et. se,a rbetsmarknadsdepaftementet. reoistrator@ regeri nqska nsl iet. se

Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen $942:583), och beredskapsfiirfogandelagen
(ry42:584) samt allmänna ftirfogandelagen (ry54:279).lagarna är fullmaktslagar i enlighet med 13

kap.6 § regeringsformen. Det innebår att lagen kan sättas i tillämpning när riket befinner sig i krig
eller krigsfara eller när det råder sådana utomordentliga forhållanden som är ftiranledda av krig

eller av krigsåra som riket har befunnit sig i.


