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Godzemes Latvijas Republikas un 

Latviešu Biedrības iesaukums pildīt 

Dittas rīkojumus visu Cilvēku glābšanai 

12.11.20.  Izsludināts/Publicēts https://dra.lv/b181aI  

 

Mīļie Latvieši un visi Latviski runājošie Cilvēki! 

 

Joprojām sēroju par Latviešu Biedrības goda tiesneša Valda Freimantāla aiziešanu 

mūžībā. Ir nekavējoši nepieciešami Ļaudis kas uzņemas veikt Latviešu Biedrības goda 

tiesnešu darbu, vai Latviju neatgriezeniski būs pārņēmusi Biorobotizātoru 

SVF/PB mafija, kas tagad jau ievieš Zombifikāciju. 

 

Paldies Dieviem ka Latviešu Biedrība kā visu Latviešu un Latviešiem uzticamo vietējo 

Cilvēku kopu visaptverošā kopukopa, ir atjaunota www.LaBie.lv. Tā nav tā UR firma kas 

reģistrēta Lursoft  firmā. Kopukopa Latviešu Biedrība ir reģistrēta manis atjaunotajā 

cilvēk-valstī Latvijas Republika, kuras prezidente es esmu kopš izsludināšanas 17. g . 

Pievienoju Youtube playlisti ar izsludināšanas video 

listi https://www.youtube.com/watch?v=dfEF8XmNb6U&t=338s 

Mans tiesiski militāri mobilizējoši izsludinātais ministru kabinets daļēji darbojas 

joprojām. Nelaiķi Jāni Stepu kā digitalizācijas ministrs nomaina Andris Ciekurs. 

 

https://dra.lv/b181aI
http://www.labie.lv/
https://www.youtube.com/watch?v=dfEF8XmNb6U&t=338s
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Laika mums vairs nav neko nedz sludināt nedz radīt jaunu, jo visus tūlīt nopotēs ar inžu 

potēm. Nevajag sajaukt manu pašuzupurēšanos un uzņemšanos būt par vadoni, ar 

egoismu. Šo milzīgo darbu ko esmu veikusi būdama spiesta uzņemties lielākās atbildības 

uz sevi nu nekādi nevar saukt par egoismu, jo es ņemu visu uguni uz sevi, un strādāju 

necilvēcīgi smagi, negūstot it nekādu materiālu atlīdzību, bet gan zaudējumus. 

 

Bet tieši tāpēc esmu neatkarīga no Cilvēci biorobotizējušo zombētāju mafijas un 

esmu tiesiski spējīga Pasaules un Latvijas vārava/ķonna/ķēniņiene un Cilvēk-valsts 

Latvijas Republika pašsludināta prezidente, Ulmaņā darba turpinātāja, atjaunojot valsti 

pēv 38.g. statūtu un likumu gara, kad Latvijā pastāveja līzīga Ulmaņa mīlestības 

ekonomikas monarhija.  

 

Es iesaucu Jūs gluži militārā iesaukumā pildīt ķonnas/prezidentes rīkojumus 

atjaunot kopu tiesvedību, darbojoties caur Latviešu Biedrību un tās tiesām, atgūt 

Latviešu Zemi un valsti ar reemigrāciju Latviešu Tautas un visu uzticamo 

Cilvēku uzplaukumam Latvijā. 

 

Daži Cilvēki man raksta ka svarīga ir sadarbība ar Suverēno Cilvēku kustību. 

Nepieciešams nudien, tomēr pagaidām Suvereni Cilvēki kā kustība nepastāv. Diemžēl 

Jums nav pat suverena cilvēka izveides metodikas, jo suverenu cilvēku kopai ir jābūt 

pašiem savam darba augļu apmaiņas līdzeklim, bet Jums tāda nav, un nav arī metodikas 

kā tādu izveidot. Esmu to izstrādājusi un to piedāvaju visiem, zemāk redzat sadarbību ar 

WDA, un  arī - Jums. Vairāk LaBie.lv Finanšu Komisijas apakšlapā, kurā ir metodika kas 

vajadzīga Suverena Cilvēka izveidei. 

 

Lamatas 

Suvereno Cilvēku organizātori kā i-n-t-a vai Aldis Ramma diemžēl joprojām piedāvā 

puspatiesību lamatas. Ignorēt pamatiedzīvotāju un Nāciju tiesības, ir gan ceļš gan 

galamērķis, caur kuru Tautām tiek nozagtas viņu zemes. Pamatiedzīvotāju un nacionālos 

jautājumus neaiztikt joprojām saka Suvereno Cilvēku organizātori. Bet nesakārtojot 

pamatiedzīvotāju tiesību jautājumu šie vadoņi īsteno brīvmūrnieku izstrukciju, jo 

aborigēnu tiesības tieši brīvmūrniekiem ir aizliegtas, un tā viņi ir gadu simtiem metodiski 

iznīcinājuši visas Tautas, solot cilvēkiem brīvmūrnieku doto brīvību no savas Tautas, 

Nācijas un Zemes. 

 

Bruno, vārava tajās lamatās neies, tur kur Jūs mīlot tusiņu vienmēr saskrienat, lai kabala 

Jūs kā mušinas ieķepinātu mušpapīrā – kā baznīcās, bezTautas un bez piederības 

Kristiešu, Musulmaņu vai Cilvēk tiesībās, kur viss darbojas tagad Kvantu Finansu 

digitālajā sistēmā, ko šie cilvēk-aizsargi Jums melīgi/nezinoši sola, paši nepārbaudījuši, 

kam pieder tie digitālie banku konti uz kuriem Jūs uzsēdinās, galīgi neko īsti nemainot 

nozagto resursu pārdales sistēmā. 

 

http://labie.lv/
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Mācieties mainīt drošā labklājības virzienā, jo Jums jāmācās atšķirt savu Saulvedi no 

Lamatveža, jo vēl pat neredzat ka tie banku konti būs tiem pašiem īpašniekiem kas ir 

tagad - SVF un PB, pat ja tos atvērs Cilvēktiesību vadītāji!!! Arī it kā jaunā blokķēžu 

sistēma, ir visbīstamāka digitālā biorobotu sistēma, gan Krievijā gan Rietumos. 

 

Jums ir slinkums taisīt savus reģistrus, taisīt savas koka monētas, savus skalus, 

savus čekus!!! Bet bez tā neko nevar pārņemt, un mums ir jāpārņem savi īpašumi, savas 

Zemes un savas Tautas manta. Tikai Latviešu Biedrība ir tiesiska sadalīt Latviešu zemju 

resursus! Tikai Godzemes Ditta iedos ikvienam Latvijas rezidentam visus 

pamatvajadzības sedzošos resursus par brīvu, kā (Baltu, tagad pārsaukta par) Draugu 

Solījuma Saules Modelī izsludināts jau 11 gadus. Bet lai to sasniegt ir jāstrādā Godzemes 

Mīlestības Iekārtā www.LoveOrder.INFO nevis Zombētāju nāves kultā. Žēl ka Jūs 

neprotat angļu valodu un nesaprotat cik lieliski viss ir salikt tiesiski. Atrodiet tulku uz 

krievu valodu, ja tai uzticaties, jo valoda ir tikai valoda, ir jābūt mīlošam, zinošam un 

uzticamam cilvēkam, kas to atbildīgi ievieš. Dodiet ziņu ja Jums tādi ir.  

 

Katrs kas savu darbaspēku liek grupā kurā nav Nācijas un Pamatiedzīvotāju priekšrocību 

mehānisms, taktika un metodika, ir cilvēci nāvējoši pārZombējošās okupācijas vergs un 

cilvēces pēdējās iespējas nodevējs. Ienācēji piebeigs pamatiedzīvotājus, šī ir metode kā 

viņi to tagad dara, ar Jūsu rociņām un vārdiem. 

 

Risinājums 

 

Protams ka ir jāveic Patiesības Izsludināšanas Tiesas, kurās ir jaatmasko vīrusu panikas 

cēlāji un cilvēces smacētāji. Tas notiek lai uzspiestu nāvējošu  Kvantu Finansu monopolu.  

Notiek banku reorganizācijas process, uz Cilvēces gala sistēmu, lai uzķertos 

biorobotizētos salikt zombificējošā shēmā. Tautu smacējošais process ir kara noziegums 

un Latvijas Tautai nozagto banku pārvaldes process ir 

jāatgūst   https://lat.bb.lv/raksts/ekonomika/2020/11/11/bankam-varetu-atvieglot-finansu-

noziegumu-uzraudzibu? 

 

Tagad sadarbībā ar WDA World Doctors Alliance / Pasaules Dakteru Aliansi, tiesājam 

noziedzniekus, bet viņiem  ir jādod rehabilitācija un  drošība Mīlestības iekārtā. Cietumi 

ir jālikvidē. Esmu iedevusi viņiem WDA skalu Birka rūnu sistēmu par ko viņi 

gavilē   https://www.youtube.com/watch?v=avTjHkoKF8Y&t=4782s 

Izskaidroju visai pasaulei angliski ka rokas bremze Kvantu  datora monopolam Quantum 

Financial System ir Birka WIR oxa skali, kas lieliski darbojās tūkstošiem gadu 

agrāk  https://www.youtube.com/watch?v=UvMA60Qumn4&t=1075s 

 

Tāpēc svarīgākais ir izsludinot veidot Godzemes mīlestības iekārtas teritorijas, kurās 

pirmtiesības ir to seniedzīvotājiem, pat ja Godzemes iekārtas veidotāji nav 

http://www.loveorder.info/
https://lat.bb.lv/raksts/ekonomika/2020/11/11/bankam-varetu-atvieglot-finansu-noziegumu-uzraudzibu
https://lat.bb.lv/raksts/ekonomika/2020/11/11/bankam-varetu-atvieglot-finansu-noziegumu-uzraudzibu
https://www.youtube.com/watch?v=avTjHkoKF8Y&t=4782s
https://www.youtube.com/watch?v=UvMA60Qumn4&t=1075s
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pamatiedzīvotāji zemē kurā mīlestības iekārtu tagad uzstādam. Zemes un resursus 

atgūstam ar oxa vērtspapīriem un Birka/Pirka WIR/BIR skaliem, kas darbojās pasaulē 

pirms Rotšildi uzspieda savu metāla monētu monopolu. Bet Jums ir jāsludina taisni 

vietējo pamatiedzīvotāju vara, nevis okupācijas meli par anarhiju caur cilvēktiesībām, kas 

noliedz Tautu un Nāciju pirmtiesības. 

 

Birka-pirka Latviešu valodā ir abi vārdi kas raksturo maksāšanu un cilvēka kā kreditora, 

nevis parādnieka, tiesības, Te ir Zviedru raksts par mūsu pagātni kad lietojām BIRKAs lai 

PIRKtu  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/2559/1986_121.pdf? 

Tas bija maksāšanas līdzeklis vēl tik 100 gadu atpakaļ Šveicē.  Skatiet TALLY STICK 

googlē 

 

Mīlot, Jūsu ķonna, 38.g. valsts Latvijas Republika prezidente   

 

Godzemes Ditta, akka Ditta Rietuma 

Latviešu Biedrības valdes locekle, rakstvede 

Tel. 298 110 64 

www.LaBie.lv 

Godzemes Vispasaules Pamatiedzīvotāju Cilvēku Bankas WIHOBG ģenerāldirektore 

www.LoveOrder.INFO 
 
Visapasaules Godzemes diarhijā. 
 
We are loving and responsible, and We save ourselves and humanity from the death 
cult trying to enforce AI robotized bio-robotization and zombification of humanity. 
 
The Gods Are With Us,When We Are With The Gods – of Love, Peace and WellFare! 

Lovingly, 
 
 
Ditta, Konna of worldwide Godland  Leif, Konn of worldwide Godland 
www.LoveOrder.INFO    www.LoveOrder.INFO 
 
Highest Judge, FOSIHCG/WIHLOCG   Highest Judge FOSIHCG/WIHLOCG 
 
President of state Latvian Republic  Protector of state Latvian Republic 
www.labie.lv 
 
Treasurer of state Kingdom of Sweden Indigenous Monarch of state Kingdom of 
Education minister http://mss.lege.net/ Sweden     http://mss.lege.net/ 
  
T     +46-703-999 069    T     +46-381-20 350 
E    info@loveorder.info    E     bsi.court@lege.net 
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