
 

 

13.11.21. Godzemes Dittas pavēle visiem PaSaules Aizsargiem. Latviski publicēts 

Pasaules un Latvijas dig-likteņupē Draugiem.lv   https://dra.lv/b19CHu 

 

Aizsarga Spēka Vārdi atgūstot savu 

valsti, savus (liel)veikalus, slimnīcas, 

iestādes utt no Nāves Kulta 

vergvagariem, un 11 punkti  

 

Atgūstot savu valsti, savus namus, savas mājas, savus (liel)veikalus, slimnīcas, 

iestādes utt Jūs Cilvēces un visas dzīvās vides Aizsargi sakat sekojošus patiesus 

spēka vārdus - Objekts tiek atgūts Cilvēces Mīlestības Iekārtai Vispasaules 

Godzemē, no Vatikānas Nāves Kulta AI Mākslīgā Intelekta Visu Dzīvo Nāvējošās 

Tirānijas. 

 

Sakot šos 19 vārdus Jūs atsaucaties uz Godzemes Dittas šīsdienas 13.11.21 sekojošo 

pavēli, kas ir te zemāk, kuru izdrukājat un iesniedzat atgūstamā objekta 

pārvaldniekam, kam nekavejoši jākapitulē strādāt uz Cilvēces bendēm Romā u c, 

pārejot pakļautībā Latviešu Biedrībai un Pilsoņu Kongresam, kas ir līgumos 

ar Godzemes Dittas valdību. 

 

https://dra.lv/b19CHu


Aizsargos Jūs pieņemat sevi pats/pati, nav jābūt reģistrētam nevienā romas reģistru 

firmā, ja piesakaties pie kādas Aizsargu nodaļas ir jauki, bet rēķinaties ka Cilvēki tur ir 

apjukuši, un arī viņi jāatgūst Mīlas iekārtā jo visi ir komersantu platformās. Tāpēc esat 

Aizsargs no savas paša Sirds, Mīlas Dievu aicinājuma, un sakat atgūstamajā objektā, vai 

iesniedzat rakstiski sekojošu tekstu - 11 punkti: 

 

1) Es esmu Cilvēces Aizsargs, kas ir līgumā ar Cilvēkus mīlošo zinātāju, uzticamo 

Godzemes Dittu, Vispasaules 

Godzemes/Godland Virspavēlnieci  LaBie.lv LoveOrder.INFO  (līgumam nav jābūt nedz 

rakstiskam nedz atrunātam jo visi miljardi Cilvēku ir Dittas aizsardzības līgumā, kas 

noteikts Godzemes līgumu burtnīcā LaBie.lv  www.labie.lv/wp-content/up... ko izdrukā 

un ievēro) ja Dittu novāktu un uzticams Virspavēlnieks nerastos, es Dittu aizvietošu, 

īstenojot Godzemes statutus; 

2) Es Cilvēces Aizsargs atgūstu Jūsu pārvaldīto objektu no Kapitulējošā Nāves Kulta 

vadības, Godzemes Mīlas iekārtā, Latvijas Republikas pilsoņu Kongresa un Latviešu 

Biedrības varā, saskaņā ar Godzemes Nīrnberga II tiesas 

lēmumiem https://loveorder.wordpress.com/blog/ ; 

3) nedz Levits nedz Mūrniece nedz Kariņš, vai jebkurš cits kas Jūs terorizē, nav devuši 

solījumu Latviešu Tautai, valsts Pilsoņiem un Cilvēcei, viņi ir devuši zvērestus Jezuītu 

komercfirmām, kas viņus arī atalgo savu īpašnieku ciniskajiem okupācijas procesiem. 

Latvijas Tauta nekādi neietekmē viņu algas un iespēju viņus atsaukt no amatiem, un 

visas vēlēšanas ir falšas, visi CVK vadītāji miruši nedabīgi; 

4) Visa monetārā sistēma un visas juridiskās un administratīvās struktūras ir Jezuītu 

vergvagaru, piem. Sorosa, piemaksātas tās veidojot. Tās nekādi netika Latviešu 

Biedrības un Valsts Pilsoņu Kongresa kontrolētas vai vadītas. Izveidota absolūta Jezuītu 

tirānija; 

5) Latviešu Biedrības un Valsts Pilsoņu Kongresa vadība tagad atgūst caur 

gramatvedību savus senču un Dievu dotos īpašumus, ko Jezuīti nozaguši AI MI 

necilvēcīga Mākslīga Intelekta pārvaldē, un tagad noindē Tautu caur administratīvu 

automatizētu visaptverošu AI inkvizīciju. Vatikāna ir Sātana pārņemta un veic kara 

uzbrukuma noziegumus neierobežoti necilvēcīgi, izmantojot visas 

pasaules universitātes bioieroču ievietošanai parastos produktos un 

pakalpojumos. Tapēc Vatikāna ir pakļauta tūlītējai Beznoteikumu Kapitulācijai 

Godzemes Dittas vispasaules valdības sistēmas maiņai no Vatikanas Nāves Kulta uz 

https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=http%3A%2F%2Fwww.labie.lv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2FL%25C4%25ABgumu-Kuponu-burtn%25C4%25ABca-LB-12020-X.pdf&pid=1916057700&uid=379776
https://www.draugiem.lv/say/click.php?url=https%3A%2F%2Floveorder.wordpress.com%2Fblog%2F&pid=1916057700&uid=379776


Godzemes Mīlas Iekārtu. Vispasaules Vatikānu tiesiski tagad vada Godzemes Ditta, bet 

to jāīsteno vietējiem visu Tautu priekšstāvjiem; 

6) Ņemot vērā ka ik brīdi Cilvēces slepkavas var atslēgt elektrību un Cilvēku kontus 

okupācijas bankās. Mēs ieviešam seno Birka/Pirka koka skalu un rūnu monētu sistēmu, 

ko grāmato vietējās Latviešu biedrības nodaļas. Kamēr ir elektrība lietojam arī oxa 

čekus, kurus pašvaldībām ir jākonvertē uz okupācijas digitalajiem 

punktiem/parādnaudu, vai jārada koka WIR (World Indigenous Runes) rūnu monētu 

un Pirka skalu līgumu ražotnes, izdalot Cilvēkiem to kvotas, vai  jāatkāpjas no amata, 

joprojam assistējot Latviešu Biedrības apstiprinātu vadību. Es tagad pavēlu Jums radīt 

čekus/WIRskalus/WIRmonētas algām un budžetiem, radīt WIR koka skalu līgumus 

apriņķu budžetu  iztikas kuponu atprečošanai, grāmatojot tos Latviešu Biedrības 

nodaļās, tiesiski un Cilvēcīgi uzticami, aizpildot oxa čekus un pasūtot vajadzīgās rūnas 

produktu un pakalpojumu apritei valstī, Godzemes Dittas Vispasaules PamatCilvēku 

Mīlas iekārtas Banka, kuras segums ir Cilvēku Civilizācija uz Zemes, garantē ka Jūs 

izdarīsiet vienīgo pareizo lēmumu, un neiznīcināsiet Cilvēci; 

7) Cietumi tiek slēgti, paliek tikai Izolātori 2 nedēļu aizturēšanai izsmeļošu 

paskaidrojumu sniegšanai un līgumu pārslēgšanai, bet Cilvēces Noslepkavošanas 

struktūrās iesaistītie psihopati-zētie, kas nepadodas un neparaksta līgumu ar 

Godzemes Dittas valdību, tiek norīkoti dzīvot Mīlas iekārtas lauku ciemos, atgūstot 

pamestās telpas, nacionalizētajās muižās un pilīs, Latviešu Biedrības un Pilsoņu 

Kongresa kontrolēti. 

8) Visi esošie resursi tiek sadalīti ikviena dzīva Cilvēka vajadzībam, visiem pienākas 

visas 14 Godzemiešu Tiesības (skat. Kuponu burtnīcu), ko tad arī ir Godzemieša 

Pienākums sastrādāt lai tās īstenotos. Krīzes laikā darbojas LaBie.lv Kuponu BurtNīcas 

ikvienam Cilvēkam , bazālo resursu sadalei un darbu veikšanai. 

9) Nekad neaizmirstam ka mēs esam Cilvēki - Mēs Mīlam Viens Otru. Bet Cilvēces 

noslepkavošanu veicošie ir vājprātīgi rehabilitējami brāļi un māsas. Visi GēnModificētie 

un Hibridizētie arī ir mīļi un visiem tiek izsniegtas kūres – ar parazītu zālēm, un tikai 

pēc tam - nedēļu ilgu badošanos, dzerot daudz ūdens, lai Dievišķo gēnu šūnas var 

apēst gen Modificētās šūnas. 

10) Falšie testi un maskas ir aizliegti, inžjekcijas ko melīgi sauc par vakcīnām ir 

aizliegtas. Šūnas bojājošie sterilizējošie 3G 4G 5G masti/modemas/mobilie darbosies 

tikai dažu stundu režīmā, kontrolēti, līdz vadu komunikācijas ir atjaunotas. Mobilie 

telefoni tikai tiem kas zin un ievēro ka tie ir mikroviļņu un Psihotronie kontroli 

pārņemošie ieroči. 



11) varat joprojām pagaidām lietot gūstekņa pasi un ikvienu citu Romas reģistru 

numuru, vispirms to pats/i atgūstot Godzemes Latviešu Biedrības un tikumīgās Cilvēku 

valsts Latvijas Republika varā, ar pildspalvu priekšā pases vai organizācijas numuram 

pierakstot astoņas vienības  G-LB-LR- un piereģistrējot šo nummuru Latviešu Biedrības 

grāmatvedībā, iesūtot izmainītā dokument foto uz info@labie.lv . Skaidrības labad līdzi 

kur jārāda ņemiet LaBie.lv pašu aizpildīto kuponu burtnīcu, kurā ir bazālie četri Pēc-

Kapitulācijas līgumi, kas tagad atdod Jums Romas kulta likvidētās tiesības, bet 

arī pienākumus. 

 

 

Mīlot ikvienu, 

 

Godzemes Ditta 

Vispasaules Godzemes Virspavēlniece 

Latviešu Biedrības rakstvede 

LaBie.lv 

Vispasaules Godzemes Nīrnbergas II augstākā tiesnese 

LoveOrder.INFO 

Cilvēku valsts Latvijas Republika ķonna, prezidente 

http://web.archive.org/web/20190525233528/http://www.latvijasrepublika.info/ 

T 29811064 

T info@labie.lv 
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