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Subject: Izeja/pavēste - Godzemes Ditta Rietuma iesniedz Jums Kapitulācijas pavēsti kā nā ves kulta vadībai
From: "Latviešu Biedrība" <info@labie.lv>
Date: Mon, Oct 03, 2022 4:27 am

To: 

"vadiba@vp.gov.lv" <vadiba@vp.gov.lv>, "gkrpp@vp.gov.lv" <gkrpp@vp.gov.lv>, "kanc@riga.vp.gov.lv"
<kanc@riga.vp.gov.lv>, "gkpp@vp.gov.lv" <gkpp@vp.gov.lv>, "kristine.berzina@cvk.lv" <kristine.berzina@cvk.lv>,
"sigords.stradins@cvk.lv" <sigords.stradins@cvk.lv>, "ritvars.eglajs@cvk.lv" <ritvars.eglajs@cvk.lv>,
"baldunciks.edgars@gmail.com" <baldunciks.edgars@gmail.com>, "sofija.grinvalde2@gmail.com"
<sofija.grinvalde2@gmail.com>, "dzintra.kusina@cvk.lv" <dzintra.kusina@cvk.lv>, "malcevs.aleksandrs@gmail.com"
<malcevs.aleksandrs@gmail.com>, "Marika.Senkane@at.gov.lv" <Marika.Senkane@at.gov.lv>, "valdis.verners@cvk.lv"
<valdis.verners@cvk.lv>, "cvk@cvk.lv" <cvk@cvk.lv>, "info@bank.lv" <info@bank.lv>, "presesdienests@bank.lv"
<presesdienests@bank.lv>, "martins.kazaks@bank.lv" <martins.kazaks@bank.lv>, "maris.kalis@bank.lv"
<maris.kalis@bank.lv>, "ekase@kase.gov.lv" <ekase@kase.gov.lv>, "pasts@kase.gov.lv" <pasts@kase.gov.lv>,
"info@katolis.lv" <info@katolis.lv>

Bcc: 
"Bruno_Druķis" <bruno@marupe.net>, "Valdis Steins" <steins2012@gmail.com>, "andris@gaismastimeklis.lv"
<andris@gaismastimeklis.lv>, "kalnamadara@gmail.com" <kalnamadara@gmail.com>, "Filo sofija" <philos@inbox.lv>,
"RĪGAS_PILSĒTAS_CENTRA_RAJONA_PROKURATŪR A" <info@lrp.gov.lv>, "Juris Svalbe" <raganuparks@inbox.lv>

Attach: Kapitul?cija Miera L?gums Pav?ste valsts simulator firm?m30.9.22. o.pdf
EKONS-1454309 1.10.22..pdf
Kapitul?cija Miera L?gums Pav?ste CVK 30.9.22. min.pdf
Earth Heritage Bond of Godland 19.2.22..pdf

Pavēste ierasties uz Kapitulācijas tiesu, caur Zoom saiti 5.10.22 pl 11.00 vai piesakot citu
laiku.

Šo risinājumu Jums ir jāveic kā kara laika neatliekamu uzdevumu, ar dažiem vienkāršiem gājieniem.
Izplatiet zibenīgi un plaši visām pašvaldībām, iestādēm utt. Dokumenti ir pievienoti un ir arī saitēs.

Jums ir jāierodas Zoom tiesas procesā vai jāsarunā cits laiks ne vēlāk kā 7 dienu laikā.

Vēlēšanu padomes biroja vadītāja Kristīne Bērziņa un citi, kas apkalpo jezuītu privāto biznesa
uzņēmumus, izliekoties ka Latvijas Cilvēkiem ir sava valsts, tagad tiek izsaukti uz Latviešu Biedrības
Goda Tiesas Zoom tiesas procesa formātā  5.10.22. pl 11.00 , vai neierodoties tiek arestēti vai
(paš)arestēti, lai veikt Kapitulāciju un valsts struktūras restitūciju jaunās vēlēšanu un visas valsts 
pārvaldes vadītājas Dittas Rietumas vadībā. 

Godzemes Ditta Rietuma par Kapitulācijas pavēstēm nāves kultam, lejuplādējiet no LaBie.lv un
LoveOrder.info Latviešu Biedrības valsts Latvijas Republika veic valsts struktūru atguvi vispasaules
Godzemes Mīestības Iekārtā, – no Jezuītu Nāves Kulta Izdrukā un iesniedz Kapitulācijas pavēsti ikvienai
valsts struktūru simulējošai nāves nometnes firmai

video par pavēstēm  https://youtu.be/7yVq-8l3jPY 
un https://odysee.com/@Godland:a/20221003_110342:d

Kapitulācija Miera Līgums Pavēste valsts simulator firmām
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/Kapitul%C4%81cija-Miera-L%C4%ABgums-
Pav%C4%93ste-valsts-simulator-firm%C4%81m30.9.22.-o.pdf

īpaši CVK Kapitulācija Miera Līgums Pavēste CVK 30.9.22.

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Kapitul%C4%81cija-Miera-L%C4%ABgums-
Pav%C4%93ste-CVK-30.9.22.-min.pdf

pievieno arī Cilvēka Zemes Mantojuma daļas Godzemes vērtspapīru Human´s Earth Heritage Bond of
Godland 19.2.22.
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/Human%C2%B4s-Earth-Heritage-Bond-of-Godland-
19.2.22..pdf

atsaucoties uz 5 dekrētiem NiRunBergas II tiesā ko vada Godzemes Ditta, kas rodami arī Latviski,
Krieviski, Zviedriski un Angliski no https://loveorder.wordpress.com/blog/

 

Rakstiet vaļsirdīgas liecības Latviešu Biedrības Goda Tiesai  info@labie.lv un 
vispasaules World Indigenous Human Love Order Court of Godland 
info@loveorder.info un ziņojiet izmaiņas uz T 29811064 vai  0046-703 999 069 lai gūt
citus restitūcijas procesa laikus. Tiesas Zoom saite atkārtotai lietošanai
https://us02web.zoom.us/j/89835070535?
pwd=ZmpGMU93WjVLbklVMUlUckxUeEhnQT09 
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Dokumentu jāizdrukā, un jāiesniedz CVK iecirkņos kas tēlo valsts vēlēšanas, un pašvaldību kantoros, jo
visi  vada nāves nometni. CVK, katoļiem, pašvaldību vadībai arī pašiem sev ir jāiesniedz šīs pavēstes, un
jāiesūta uz info@labie.lv reģistrācijas nummurs Jūsu grāmatvedībā. Ierakstiet sākumā vārdu
priekšniekam kas ir atbildīgais taisni par telpu kur notika balsu ievākšana 1.10.22. vai jebkuru citu
priekšnieka vārdu, kas varētu veikt kapitulāciju. Ejiet uz pašvaldību un iesniedziet dokumentu,
nofotografējiet to 1. lapu ar ierakstīto vārdu, un tad uzrunājiet šo priekšnieku un prasiet dokumentu
līgumu pierādījumus par to kas rīko velēšanas, un kāpec saka ka tās ir valsts vēlēšanas, ja pilsoņiem
nav valsts daļu vērtspapīru, kurus tad Jūs arī viņiem iesniedzat, no valsts grāmatvedības/ tiesas/
bankas, un paskaidrojiet, ka šo dokumentu CVK iecirknim ir jāiegrāmato kā saņemtu pavēsti

Ļoti vēlams pavēstes iesniegšanu uzfilmēt, ar slēpto mobilo kameru. Šajā sakarā iesniegta prasība
Valsts Policijai, īstenot LBas Goda Tiesas lēmumus, kas atveras EKONS-1454309 1.10.22.

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2013/04/EKONS-1454309-1.10.22..pdf

Ditta Rietuma
Vispasaules WIHLOCG augstākā tiesnese
Latviešu Biedrības Goda Tiesas augstākā tiesnese, valdes locekle, rakstvede
Tel. 298 110 64
www.LaBie.lv
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