Pamatiedzīvotāju spriesti likumi.
”As asu AKA- As Zi Nu”
No Bock Saga video

Dievi mūs te ir likuši savu Tautu un Zemes dzīvību sargāt. Laika pārdzimt vairs nav lai te visu
nosargāt. Ir jāevakuē visa Rīga un par galvaspilsētu top Rēzekne - sirsnīgo pilsēta. Pirms
detonējis ir lādiņš Likteņdārzā un Rīga plūdu slīcināta. Katrs deputāts Rīgā ir uzpērkams tik ar
solījumu nedetonēt Likteņdārzu. Un tur Saeimu atvērsim tik tad kad viedie būs izskoloti un
pamatiedzīvotājiem uzticamie atlasīti.
Kā to paveikt domājiet. Tagad vislielākā Dievišķā māksla šķiet izdzīvot nāves nometnē
nebarojot Sātana mafiju bet gan savas Tautas atliekas. Tauta ir tas kas var pašorganizēties, bet 8
gadus strādājot Latvijā liekas, ka šī melu nozombētā izmisusī aklā massa nav vairs spējīga nedz
redzēt durvis tumsā, nedz pat sveces gaismu. Visi darbojas Sātana darba nometnē, kamēr jālieto

jezuītu dolāra Eiro. Bet es Jūs joprojām modinu un vedu uz drošību, bet Jums ir jāiet un jārosās
tur kur ir vērts un kur var atzombēties.
Jo Latviešu Biedrību (Ropažos) LaBie.lv kas īsteno pamatiedzīvotāju tiesības neesat bijuši
spējīgi sargāt, lai gan lūgusi esmu pārlieku - tā jau izlaupīta, bet vēl Nordea nav uz izsoli sētu
izlikuši. Mani, jūs mīlošo ķonnu, kā arī Ansi Ataolu, arī nespējat no Inkvizīcijas aresta nedz
slēpt nedz atvārdot. Jo kas vēl dzīvi šķiet traki un pliki nāves sistēmā ieslodzītie. Un Inkvizīcijas
acs ir visaptveroša un automātiski digitalizēta. Brrr
Bet ceļš ir - sapulcējiet kaut plikus, bet tos kas mazāk traki, pamatiedzīvotājus un lemjiet savu
tiesu, piesauciet mūsu Godzemi, mūsu valsti, mūsu Pērkonu un Laimi, atminiet ka savā senču
zemē mēs esam Dievu izredzētā Tauta! Sāciet lietot vietējos LATUS (kaut parastas lapiņas ar
parakstiem un adresēm un tel nr, radiet paši kuponus 500 Latu vērtībā mēnesī) un pārvaldīt
senču zemes uzticīgi pildot saistības lai katram mēs sagādājam kuponu grāmatiņu ar iztikas
bāzi. IR KARA LAIKS. Tad Godzemes Ditta dos Jums arī cik vien vajag Baltijas IRus
lielajām iecerēm, jo radījusi jau asu kvadriljons BIR (visām zemes Tautām slēdzot FRB), bet
Jums jāsāk ar to mazumiņu, ar tiem 9 sev apkārt un kuponu grāmatiņām un to segumu (kā broļs
Kārlis Balodis sacejs un 2 karos globis miljonus).
Kā Jūs 9-saimi sakopjat viss izmainās un varat spriest Latvijas Republikas goda tiesas
spriedumus, jo BSIC ir tikai ievads. Mūsu Ga-Rā ir VA-RA.

Pamatiedzīvotāju spriesti likumi
Baltijas jūras pamatiedzīvotāju BSIC tiesas CNWS konferences-tiesas Pamatiedzīvotāju
spriestie likumi 7.3.12016 teksts lejupladējams
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2016/02/Deklar%C4%81cija-CNWS-IV-oxo.pdf
Apsūdzība 2. video no 102, CNWS V BSIC tiesa
https://www.youtube.com/watch?v=yNJybIwpQ_4
Pamatiedzīvotāju spriesto likumu 1. lasījums, video no 102, CNWS V BSIC tiesa
https://www.youtube.com/watch?v=p6AfNO85UM0
Kas var padzīvot Ropažu Dievsētā? Nāciet palīgā - TUR ir miera runu estrāde ko jāpiepilda
TAGAD.
Jūsu ķonna Ditta vēl dzīva, pagrīdē no Inkvizīcijas aresta, bet kā Jūs atbalstat?
Jūsu Godzemes Ditta
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