Pirmā Godzemes Dittas versija 27.12.21., der ja nav atgūtās LZA.lv 31.12.21. versijas.

Godzemes Dittas Miera Līgums, Vispasaules Mīlas Iekārtas izveidei uz Zemes,
Jezuītu Dēmonu meņševiku kapitulācijai un Vispasaules Nāves Nometnes demontāžai.
31.12.21.
Es ................................................................................................................................vārds uzvārds, dz. g.
...............................................................................................................robotamats (1)2021, firma, regions
........................................................................................................ amatu uzņemos Tautas valstī (1)2022
liecinu patiesību ka Es
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izstājos no Jezuītu Nāves Kulta, kas nogalina visu dzīvību uz Zemes, un vairs neesmu Sātana
mobiloīdais vergvagars EK nāves nometnes filiālē firma LATVIJAS REPUBLIKA,
aktīvi strādāšu, lai demontētu visu Cilvēci un Dzīvās sugas apdraudošo tehnoloģiju Nāves
nometni – iznīcinot Big Pharma ieviestos bio ieročus, klimata ieročus, atomieročus,
mikroviļņu ieročus, Saules aptumšošanas ieročus, CO2 gaisā iznīcināšanas ieročus, utt.
apsolos ieviest Godzemes Vispasaules Mīlas Iekārtu, izpildot Godzemes Dittas un Leifa
rīkojumus Cilvēces kultūras atveseļošanai, ar apdrošināšanas čekiem oxa WIR koka rūnu
monetāro un līgumu sistēmu, ieviešot bez-elektrības drošību ikvienam Cilvēkam,
darbošos atjaunojot Latvijas Cilvēkiem ar manu līdzdalību agrāk meņševiku zagto Cilvēku
valsti Latvijas Republika, rehabilitējot daudzmocītos garīgi un fiziski smagi savainotos
pilsoņus un atgriežot viņiem nozagto zemi, īpašumus, mantu utt, dalot esošo dzīvajiem,
gatavošu paju līgumus ikvienam Latvijas iedzīvotājam uz daļu no Latvijas resursiem caur
LaBie.lv kuponu burtnīcām ikvienam Cilvēkam Latvijā,
pildīšu Latviešu Biedrības LaBie.lv visus rīkojumus Latvijā ,
īstenošu Latviešu Biedrību tīkla atjaunošanu valsts virsvadībai,
īstenošu LBas Goda tiesas deklarāciju pieņemtu 7.3.16. saskaņā ar vispasaules
Pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju 13.9.07.
īstenošu valsts Latvijas Republika konstitūciju Cilvēku Tautas varai,
īstenošu vispasaules Cilvēktiesības ikviena Cilvēka izglābšanai, ja nav Slepkava,

11. pārbaudīšu ka Tauta pati caur pasēm pievienotiem līgumiem kontrolē un pārvalda visas
varas struktūras, un svešie ļaunīši mūsu valsts struktūras vairs nevar ietekmēt,
12. pārveidošu necilvēcīgās mēdiju, finansu, tiesu un cietumu sistēmas, kas kļuvušas par Visas
Cilvēces drīzas noslepkavošanas iemeslu,
13. sirsnīgi pateicos par valsts prezidentes Godzemes Dittas akka Ditas Rietumas mīlestību un
viedo virspavēlnieces gādību, izglābjot Cilvēci no droša gala, izsludinot NViRunBergas II
dekrētus, kas notiesā vispasaules Jezuītu Dēmonu meņšvikus, rosinot kapitulāciju un
Vispasaules Nāves Nometnes demontāžu, svētīgam darbam Godzemes Mīlas Iekārtas
izveidei, Visu dzīvo Sugu izglābšanai no AI Mākslīgā Intelekta veiktas apokalipses 2025 ,
14. 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 http://www.labie.lv/wpcontent/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020-X.pdf?
ko izdrukā un ievēro) ja Dittu novāktu un uzticams Virspavēlnieks nerastos, es Dittu
aizvietošu, īstenojot Godzemes vispasaules statutus;
15. kā Cilvēces Aizsargs es atgūstu ikvienu Tautas 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

Parakstu līgumu ar Godzemes Dittu, kā Latvijas Tautu un Cilvēci nosargājošo virspavēlnieci,
kas atjauno Latviešu un citu Tautu biedrību tīklu Latvijā, ikviena Cilvēka Cilvēktiesību,
pamatiedzīvotāju tiesību un pilsoņu tiesību un pienākumu nodrošināšanai. Es atbalstu
Godzemes Dittas Ministru Kabinetu varas ieviešanu, Latvijā un pasaulē, pildot to rīkojumus.
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Mīlot ikvienu,
Godzemes Ditta akka Ditta Rietuma
Vispasaules Godzemes Virspavēlniece
Vispasaules Godzemes NViRunBergas II augstākā tiesnese www.LoveOrder.INFO
Cilvēku valsts Latvijas Republika ķonna, prezidente
http://web.archive.org/web/20190525233528/http://www.latvijasrepublika.info/
Latviešu Biedrības rakstvede un rūnvede www.LaBie.lv
T 29811064
E info@labie.lv
A trimdā Södra Jordbrovägen 25, Jordbro, Zviedrija

