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Rīkojums atzīt Latvijas Republikas valsti par okupētu teritoriju kurā dzīvot un pārvaldīt savu Tēvzemi
Latviešiem nav dots kopš 1940. gada.

Sakarā ar to ka Latvijā kopš II Pasaules Kara notiek aukstais sistēmiskais atomkarš, jo Baltijas jūra nu ir
pati radioaktīvākā pasaulē un patiesībā II Pasaules karu uzvarēja Romas III Reihs, kas bija finansējis arī I
PK un tagad netraucēti finansē III Pasaules karu.
1991. gadā 4. maijā Pilsoņu Kongress ar 800.000 Latvijas Republikas valsts pēcteču rakstiskām
pilnvarām netika pielaists pie varas, un 3000 Latviešu biedrības netika atjaunotas, bet varu saglabāja
LPSR struktūras, kas parkārtojās ekspropriēt Latvijas Republikas pilsoņu īpašumus oligarhiem caur
Sorosa projektos Romas likumdošanu piekopjošajām ministrijām un tiesām, kā arī Saeimu un
Prezidenta kabinetu, Ministru Kabinetu, kas ir Romas IV Reiha uzņēmumi kuru reģistrāciju redz
UPIK.de, par ko arī liecina totalitāri finansētais JeHoVaHs pašnāvnieku draudžu tīkls Latvijā un
Zviedrijā, kas visur īsteno Jaunās Jeruzālemes izredzētās Tautas vispasaules pārvaldes projektu, caur
biržu pārņemot visus būtiskos valsts uzņēmumus un nododot tos Romas Reiha pārvaldē, nozogot
Latvijas centrālbanku un visas Latvijas komercbankas un mēdijus, pakļaujot iedzīvotājus navējoši
mākslīgam naudas deficītam kas izdzīvo Latviešus u c Tautas no savas dzimtenes.

Latviešu Goda Tiesa 7.3.16 ir rīkojusi 55 pantus kas ir Latviešu Tikumi kas stāv pāri visiem Romiešu
likumiem, ko katram Latvietim būs zināt un ievērot lai savu zemi atkal spēt atgūt.
Latviešu Goda Tiesa 7.3.16 ir rīkojusi atjaunot pamatiedzīvotāju tiesas jo Romas tiesu tīkls ir IV Romas
Reiha inkvizīcija kuras upuru skaits jau pārsniedz abu pasaules karu Latviešu upuru summu un Latviešu
Goda Tiesu lēmumi ir spēcīgāki par vācu firmas LR Tieslietu Ministrija tiesu lēmumiem.
Latviešu Goda Tiesa 7.3.16 ir rīkojusi nacionalizēt visas ārzemju bankas kas pēdējos 77 gados ar viltu
nozagtas Latvijas Republikas valstij.
Latviešu Goda Tiesa 7.3.16 ir rīkojusi izveidot pamatiedzīvotāju darba augļu apmaiņas līdzekli Baltijas
IR, jeb angliski Baltic Indigenous Runes (BIR), lai nedz Latviešiem nedz citām pasaules pamatiedzīvotāju
Tautām netrūktu līdzekļu, un tā var atbrīvoties no petrolejas dolāra melnās maģijas. Baltic Indigenous
Bank ir emitēts kvadriljons BIR, ko var lietot izveidojot savu vietējo kuponu un dzīvesvietu sadales
pārvaldi visiem iedzīvotājiem, kā jau kara laikā.
Latviešu Goda Tiesa rīko Zviedrijas Latviešu Apvienību
atzīt Latvijas Republikas valsti par 1991. gadā atjaunotu, bet neizveidotu, un ziņot pasaulei,
ka Latvijas Republikas valsts izveidošana joprojām ir Latvijas Tautas prioritāte nr. 1 un valsti
beidzot sāk izveidot Pilsoņu Kongress un Latviešu biedrības, kam valsts tūlītēji rod
līdzekļus, lai atjaunot valsts iestādes pēc brīvvalsts laika statūtiem, kā arī atjaunojot
Latviešiem pirmatnējās pamatiedzīvotāju tiesības – Kopu tiesības uz zemēm un varu, pēc
kurām Latvieši Latvijā dzīvojuši laimīgi tūkstošiem gadu, pirms Romas krustnešu okupācijas
un likumu koncepcijas pārveides uz Romas tiesībām.
Zviedrijas Latviešu Apvienība šajā darbā ir izšķiroši būtiska jo Latvijas Republikas valsts banku atguve ir
saistīta ar Zviedrijā reģistrētu banku pārveidi caur Pamatiedzīvotāju Decentraizācijas koncepciju.
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