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Indigenous 
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Vadītājam firmās: Valsts Kase (reģistrētas 3 gab), VID, Ministru Kabinets, VDK, 
Policija, Latvijas Ārstu Biedrībai, kas atgūstamas ar Cilvēku valsts Latvijas 

Republika līgumu slēgšanu ar Godzemes Dittu. 

 
Pēc Tautas Sapulces 12.12.20 

Godzemes Dittas rīkojums Romas tiesību okupācijas 

korporācijām Cilvēku valsts Latvijas Republika un 

Latviešu Biedrības līgumu atjaunošanai ar visiem 

Cilvēkiem no Latvijas, caur Dittu, un viņu Līgumu un 

Kuponu Burtnīcu izdošanai visu Cilvēku glābšanai. 

12.12.20.  Izsludināts/Publicēts www.LaBie.lv un https://dra.lv/b188fV  

 

1. Mīļie Latvieši un visi Latviski runājošie Cilvēki! Es lūdzu Jūs atļaut man Jūs 

aizsargāt un īstenot Jūsu tiesības aizsargājošas Mīlestības Iekārtas izveidi! Jo 

tā šobrīd pastāv tikai mūsu sirdīs! 

2. Es Godzemes Ditta esmu augsta PamatCilvēku Pasaules Tiesas tiesnese un 

militāra virspavēlniece pār visu pasaules Tautu šobrīd viltvāržu-uzbrucēju 

nohipnotizētajiem Cilvēkiem, un uzbrucējiem. Ilgstošā Pasaules kara noziegumu 

izmeklēšanā man ir tapis skaidrs ka tumši slēpti spēki ir visus mūsu senču Zemes 

resursus savos privātos pirātu reģistros sareģistrējuši un tagad ir sagatavojuši visu 

lai likumīgos resursu mantiniekus noindēt ar Covid inžpotēm. Tā kā Cilvēce 

atrodas psihozē, uzņemos būt par stalkeri-imperātori, lai izglābt visus un ik vienu. 

http://www.labie.lv/
https://dra.lv/b188fV


 2 of 10 
 

 
 

      info@loveorder.info                        World Indigenous Human Love Order                            LoveOrder.INFO 
      bsi.court@lege.net                                           of Godland                                                             

3. Visi Pasaules Cilvēki ir manis un Godzemes Leifa tiesiski atgūti no verdzības 

Romas klaušās jau 11.06.(1)2017, kad izsludinājām visu Romas firmu tiesisku 

slēgšanu, atbrīvojot no slepeniem paverdzinātības reģistriem, pārņemot šos 

reģistrus Godzemes Mīlestības iekārtā, un tagad mēs šo lēmumu īstenojam 

praktiski.  

4. Irina Pelihova YT liecina ka Romas trust-firmas CCCP līgums iztek 31.12.20. un 

tamdēļ svarīgi ir veikt  CCCP kopu tiesību Tautas resursu un Romas tiesību CK 

KPSS  balansu sadali trastu īpašniekiem, noslēdzot rēķinus, ļaujot meņševikiem 

atkāpties no resursiem pār kuriem valdīšanas laiks nu ir izritējis. Lai visiem 

gandarījumu dodošā veidā veiktu šo resursu balansu sadali līdz gadu mijai, 

izsludinu sekojošo: 

4.1.CCCP ir baznīcas jezuītu un jūdu ķēniņa firma, kas tika nodibināta 

izmantojot un piemānot Latviešu strēlniekus u c, kas bija izšķiroši svarīgi ap 

100 gadi atpakaļ, lai veikt šo tiesiko lielo pasaules attīstībai svarīgo 

manevru. Latviešu Tautai līgumos solītais joprojām nav īstenots, un tā ir 

izmirstoša. Tapēc tagad Latviešu Tautai tiek nodibinātas privilēģijas savā 

senču zemē. Tas pats attiecas uz visām citām Tautām savu senču zemēs! Bet 

ar tiesībām nāk arī pienākumi un Latviešiem ir jādala savi resursi ar ikvienu 

cittautieti kas mīt Latviešu zemēs, un jāgarantē viņu Cilvēku, pavalstnieku 

un pamatCilvēku tiesības savu senču zemēs. 

4.2.Mēs, strēlnieku mantinieki, tagad ieviešam izšķirošo brīnumlīdzekli lai 

atbildīgi izglābt visas pasaules visus Cilvēkus no vispasaules Bretton Woods 

II Momenta World Bank un SVF firmu digitālās tirānijas. Un tas ir koka 

Birka tally stick monetārās sistēmas ReStarts, ar oxa čekiem WIR World 

Indigenous Runes valūtā. Šī koka monetārā oxa Birka sistēma atbrīvo 

Cilvēci no kvantum datora slepenā īpašnieka tirānijas, jo ikviens var radīt 

savu oxa čeku un koka monētu maksāšanas līdzekli pats, tikai iegrāmatojot 

savas tiesiskās kvotas pamatCilvēku vietējās kopās. 

4.3.Tā kā Latviešu strēlnieki ir CCCP dibināšanu balstošais stūrakmenis, bet viņi 

tika piekrāpti un vairākums Latviešu no savas zemes tagad ir izdzīti un 

atlikušie tajā ir paverdzināti, tad es izsludinu pret Latviešiem notikušo 

Meņševiku veikto Holokostu par mācību visām Tautām, lai atbrīvoties no 

Meņševiku jūga.  

4.4.Strēlniekiem un LPNP tika apsolīts ka ar viņu ieguldījumu pamatCilvēku 

dzīve uzlabosies gan Latvijā gan Krievijā, un visā pasaulē. Kas arī notika 

līdz 40.g., bet viss periods starp 40. gada jūniju līdz šodienai ir okupācijas 

periods kurā Latviju pārvaldījuši meņševiki, neatkarīgi no tā kādās 

uniformās nākuši vai gājuši. Mēs tagad atjaunojam tiesisku Latviešiem un 

visiem Latvijas pilsoņiem uzticamu Cilvēku valsti Latvijas Republika, un es 

joprojām arī šobrīd strādāju kā īstās valsts prezidente, kas ir uzticama 

ikvienam Cilvēku valsts Latvijas Republika pavalstniekam un apsolu sagādāt 

Jums visu nepieciešamo bez kādām iemaksām, bet caur kuponiem, sadalot 

visus pieejamos resursus, neatstājot nevienu dzīvu cilvēku bez bazāliem 

resursiem. 
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4.5.Bet pastāv neizteikta vispasaules Jaunā Pasaules Iekārta, kas ir Jezuītu firma 

dibināta (1)1943. gadā, kas ir slepens nāves kults, kas tagad mēģina 

nodibināt savu totalitāro vispasaules režīmu caur COVID bio ieroču, pošinžu 

un automatizēta digitala cyberkara teroru, balstītu nozagtos reģistros. Šīm 

struktūrām es izsaku dziļu pateicību par grūto liela apjoma projektu 

veikšanu, kas ir radījis neticamu industriālo un intelektuālo attīstību, bet 

tagad tās kontrole ir jāpadara causpīdīga un vadībai ir jākļūst likumīgai un 

caur līgumiem ar ikvienu Cilvēku, nevis uzspiesti slepenai. Kamēr tas nav 

veikts vispasaules vadītāju lomu uzņemamies mēs, Godzemes Ditta un Leifs.  

4.6.Mēs ieviešam izšķirošo brīnumlīdzekli lai atbildīgi izglābt visas pasaules 

visus Cilvēkus no vispasaules Bretton Woods II Momenta World Bank un 

SVF firmu digitālās tirānijas. Un tas ir koka Birka tally stick monetārās 

sistēmas ReStarts, ar oxa čekiem WIR World Indigenous Runes valūtā.  

4.7.Lai darīt tieisiki iespējamu Latvijas Cilvēku resursu sadali, es nacionalizēju 

visu Latvijas Zemi un visus uz tās esošos īpašumus atpakaļ Latviešu Tautas 

vajadzībām, un šo Latviešu Zemi pārvalda Latviešu Biedrības nodaļu tīkls. 

Valsts Latvijas Republika ir tiesīga uz Latviešu Zemes tikai tiktāl cik tā ir 

atbildīgi un mīloši izveidojusi līgumus ar Latviju pārvaldošo Latviešu Tautu. 

4.8.Es atbrīvoju visas Latviešu Biedrības un Latviešu valsts telpas no Cilvēkiem 

kas neprot, vai negrib vai necenšas strādāt uz Latviešu Tautu, tās nākamo 

paaudžu veselībai un varenībai.  

4.9.Es atlaižu visu Romas tiesību juristu armiju, kas kalpo Romas pāvestu 

pasaules privatizācijas un cilvēces paverdzināšanas iekārtā, aklā pakļāvībā, 

nogalinot  Cilvēci. Jums būs pārsKONoties uz kopu tiesībām/ common law/ 

natural law. 

4.10. Es atlaižu  visus politiķus no verdzības Romas pāvestiem, rabīniem un 

Jūdu ķēniņam. Latvijā Jums būs slēgt līgumus ar Latviešu Biedrības vadību 

kas mīl, zin, spēj un prot gādāt par Latviešiem un visu Latvijas daudz etnisko 

Tautu, kas īsteno Latviešu Tiesības. 

4.11.  Saeima atsāks savu darbību tad kad tā vairs nebūs privāta DNB.com 

komercfirma un būs pārbaudīti pilnvaroti Cilvēki kas spēj vienoties izveidot 

un atbalstīt Mīlas iekārtu pašvaldībās un valstī kopumā. Līdz tam visu 

Cilvēku aizsardzība tiek īstenota caur Mīlestības diktatores Ditta Rietumas 

rīkojumu izpildi, kas nodrošinās visu nepieciešamo ikvienam, un Latviešu 

Reemigrāciju, un uzplaukumu . 

4.12. Visas no Latviešu Tautas nozagtās ārzemnieku slepeni privatizētās un 

nozagtās  bankas, mēdiji, valsts administrācijas un drošības struktūras ir 

nacionalizētas un ir atgūtais Latviešu Tautas valsts īpašumā. Cilvēku valsts 

Latvijas Republika ir 12.12.20 Latviešu Biedrības vadītājas Godzemes Dittas  

atgūta. Godzemes Dittai ir arī Pilsoņu Kongresa Komitejas priekšsēdētāja 

Edgara Alkšņa atbalsts rīkoties to 800.000  18. g. valsts pavalstnieku 

mantinieku vārdā, kas pilnvaroja kongresu 90. g.. 
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4.13. Par kara noziegumiem pret Tautu Saeimas patreizējā administrācijas 

komercfirmu struktūra ir tiesiski slēgta, bet aktīvi darbojas veicot 

pārorganizāciju/atmodu/perestrojku, no Romas tiesību nāves kulta uz 

Godzemes Mīlas iekārtu. Visi tās darbinieki veic līgumu pārslēgšanu ar 

Godzemes Latviešu Biedrību. Visi politiķi ir tiesiski atlaisti no darba un 

gatavojas 5. Saeimas sasaukumam pēc pāris gadiem, ja būs atjaunojuši 

Latviešu Tautai uzticamu valsti, kas no šodienas ir mīlas diktatores 

vispasaules imperātores Godzemes Dittas atgūta, darboties vienīgi 

kopukopas Latviešu Biedrība virsvadībā.  

4.14. “Aizejošie” Levits, Kariņš, Viņķele, Mūrniece u c vājprātīgie Tautas 

slepkavas ir mānā mīlošā aizsardzībā un ir šobrīd pasludināti par 

VISMĪĻĀKAJIEM! Viņiem ir mīļi kopā ar Latviešu Tautu japalīdz izlemt 

kurā vietā viņi tagad būs kopā ar Tautas pārstāvjiem, kur mes sāksim veidot 

Mīlas Iekārtu kopā. Visiem Latviešiem nozagto valsti atgūstošajiem Tautas 

varoņiem viņi – ”aizejošie” Levits, Kariņš, Viņķele, Mūrniece un citi tiesiski 

spējīgie vjprt – izraksta kartes - namu un struktūru pārvaldītāju pilnvaras un 

ieejas valsts stuktūras namos - kartes, beidzot atdodot varu Latviešu Tautai 

un visiem tai uzticamajiem Latvijas Cilvēkiem. Visi šie saraksti un kartes 

tiek Godzemes Dittas un pilnvaroto apstiprināti, saziņa pa tel 29811064, un 

epastu info@labie.lv. 

4.15.  Spēkā ir 38.g. Cilvēku valsts Latvijas Republika visu valsts organizāciju 

statūti kas  ir atjaunoti 38. gada versijā. 

4.16.  Spēkā ir 38.gada Sodu likums.  

4.17.  Spēkā ir Godzemes Vispasaules Tiesas Amnestija, apsūdzētajiem slēdzot 

līgumu un pierādīti strādājot ar Godzemes Mīlas Iekārtas izveidi. 

4.18.  Ģenerālprokuroratūras darbinieki paliek savās darbavietās un izskata 

lietas pēc kopu tiesību likumdošanas, 38.g. Civillikuma un Sodu likuma. 

Ģenerālprokurors  ir pakļauts man, Godzemese Dittai personīgi un apspriež 

visus būtiskus procesus ar mani. 

4.19.  Līdz ar to ka mums ir pašiem savi maksāšanas līdzekļi tad tiesiski atgūtas 

ir arī visas būtiskās struktūras – Mēdiju, Banku, Pasta, Tiesu, Medicīnas, 

Komunikāciju, Militārās, Apdrošināšanas, Izglitības, Ticības un visas citas 

būtiskās sistēmas, jo visām ir jāīsteno pamatCilvēku koka monetārā darba 

augļu apmaiņas līdzekļa izmantošanas sistēma, caur kuru ikviens kļūst 

pašpietiekošs Cilvēces cilvēks. Atcerieties banka nav telpa, bet uzticams 

banķiera funkciju veicošs Cilvēks, kas ir Mūsu Dzimtas tiesību varošs 

īstenotājs. Tie ir grāmatveži, kasieri, un kārtīgi administrātori, kas nav 

Romas režīma bioroboti, bet strādā veicot Tautas resursu sadali ikvienam. 

5. Es aizliedzu saukt COVID 19 par infekciju, kuras kaitīgums ir vienā bīstamības 

kategorijā ar Tuberkulozi u c. Tam nav nekādu pierādījumu un tas ir nelikumīgi 

5.6.20 Kariņa ieviests noteikums kam nav tiesiska pamata, radot kiberkaru 

visneiedomājamākajos veidos. No šī aizlieguma izriet ka visi uz Covid 19 

infekciozitāti radītie noteikumu spektri ir nelikumīgi un nav spēkā.  



 5 of 10 
 

 
 

      info@loveorder.info                        World Indigenous Human Love Order                            LoveOrder.INFO 
      bsi.court@lege.net                                           of Godland                                                             

Bet lai novērst notiekošo nāvējošo hipnozi un masu psihozi jau te un tagad, 

precizēju. Es aizliedzu - vilkt maskas, testēties ar blēdīgajiem Covid testiem, un 

potēties ar naidīgu spēku radītiem masu slepkavības bio ieročiem, ko melīgi sauc 

par COVID 19 potēm. No šī rīkojuma atkritīs visi draudi kas šobrīd pirmkārt 

apdraud veselu izšķirošo grupu dzīvību, jo ieplānota ir viņu nonāvešana ar 

COVID 19 potēm.  

5.1.Tie ir Mediķi kā grupa, Policisti kā grupa, Militārie kā grupa, vecie cilvēki 

kā zinošo grupa utt, kā arī mūsu svētie bērni u c kam maskas traucē elpot 

gaisu, un kurus sterilizē un sakropļo ar pošu programmām. 

Mediķi kā grupa, Policisti kā grupa, Militārie kā grupa, vecie cilvēki kā zinošo 

radītāju grupa utt, kā arī mūsu svētie bērni un visi Cilvēki ir Godzemes Dittas un 

Leifa aizsardzībā un viņiem nav atļauts veikt COVID inžpotes u c ārzemju 

komercfirmu potes, vai uzspiest kādus citus COVID uzbrukuma noteikumus. 

5.2.Visi kas pārkāpj šo rīkojumu ir kriminālatbildīgi Godzemes Tiesas statūtu 

noteiktā kārtībā par noziegumiem pret Civlēci. 

5.3.Liecinieks militārais ārsts Dr Igors Šeferds, kas tobrīd strādāja Wyoming 

Department of Health, 11.10.20 sapulcē ASV liecināja ka COVID 19 potes ir 

Globalā Genētiskā Genocīda injekcijas, jo viņam ir personīga pieredze agrāk 

strādājot Sovjeta militārajās struktūrās bio ieroču laboratorijās kur tāda tipa 

injekcijas kā COVID 19 pretvīrusu buljoni tika gatavoti jau 40 gadus 

atpakaļ, bet nāvejošos nolūkos, kā kara ieroči  Dr Šeferds vēlāk uzrakstīja 

atlūgumu lai nestrādāt pret Cilvēci, pandēmijas ilūzijas noziegumos. Skatiet 

paši https://www.youtube.com/watch?v=4GMbc3GrTG8 GGG - Global 

Genetic Genocide  https://www.awakeningchannel.com/post/cv19-vaccines-

are-a-biological-weapon-of-mass-destruction-there-is-no-pandemic 

Viral weapons of mass 

destruction  https://www.globalsecurity.org/wmd/intro/bio_viral.htm  

Heiko Schoning Pasaules Ārstu Alianses un arī  Reiner Huelmich German 

Coronavirus Investigative Committee  slēdziens ir ka COVID pandēmijas nav, bet 

ir falšu COVID testu un mēdiju melu uzbrukums Cilvēcei. Parasta sezonas gripa 

tiek izmantota Panikai kas sagrauj Pasaules ekonomiku, un ar varu piespiež 

Cilvēci staigāt skābekli liedzošās maskās, un tieši tas izraisa dažādu smagu 

slimību kā Tuberkuloze drīzu pandēmiju.  

Pr Valentins Katasonovs ziņo ka ir pētīts nāves nomentēs ka pēc 3 mēnešiem 

maskās Cilvēki zaudē savu cilvēcību.  

6. Un mudinu vienam otru apkampt draudzīgi arvien biežāk! 

7.  Tāpat izsludinu ka visas 4G 5G WIFI DECT u c ierīces, ir nekavējoši jādemontē, 

jo ir pierādījumi, ka tieši tās izraisa šūnu iekaisumus, kas rada saaukstēšanās 

sindromus, kuru dēļ ir izsludināts melīgais COVID šovs. Šo nozieguma epicentra 

Eiropā ir BEREC ar ofisu Rīgā, un es to oficiāli izsludinu par slēgtu! BEREC 

mātes uzņēmums ir EIROPAS KOMISIJA, kas arī ir tiesiski slēgts, par 

noziegumiem pret Cilvēci. 

https://www.youtube.com/watch?v=4GMbc3GrTG8
https://www.awakeningchannel.com/post/cv19-vaccines-are-a-biological-weapon-of-mass-destruction-there-is-no-pandemic
https://www.awakeningchannel.com/post/cv19-vaccines-are-a-biological-weapon-of-mass-destruction-there-is-no-pandemic
https://www.globalsecurity.org/wmd/intro/bio_viral.htm
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8. Visas Latvijā telekomunikācijas nodrošinošās kompānijas ir manis nacionalizētas 

un tagad ir Latviešu Biedrības tiesiski pārvaldītas, bet tajās strādājošo 

pamatCilvēku uzdevums ir īstenot praktiski  Godzemes PamatCilvēku veikto 

Decentralizācijas procesu iekš LMT, 3 u c Latviju par sterilizējošu covidizējošu 

mikrovilņu krāsni pārvētušajiem ārzemnieku pārvaldītajiem biznesiem.  

9. Ikvienu Cilvēku Latvijā ir jānodrošina ar vadu telefona un IT telekomunikācijām. 

10. Latvija skaitās esam Eiropas Savienībā bet ir ieslodzīta Jezuītu Eiropas 

Federācijā, kas slepeni joprojām darbojas  (1)1555.g. dibinātajā Anglo Krievijas 

karaļvalstī, kas ir Romas pāvestu (1)1302. g. trust korporācijas dibinājums. Un 

Eiropas Savienība ir komercfirma kas ir izvērsusi slēptas cilvēku nonāvēšanas 

metodes, masveidā veicot DePopulāciju. Tās darbībai nav līgumu nedz ar 

Latviešu Biedrību, nedz Cilvēku valsti Latvijas Republika nedz arī ar pašiem 

Cilvēkiem. Tādējādi gan Eropas Komisija gan Eiropas Savienība un to meitas 

uzņemumi un partneri, tiek pasludināti par Latviešiem pretTautisku un 

pretValstisku korporāciju un to darbība Latvijā ir aizliegta, veicot Cilvēku valsts 

Latvijas Republika sadarbības līgumu izveidi īstai Eiropas Savienībai, ar sarunu 

periodu 6 mēnešu laikā, lai nerastos transformāciju problēmu Cilvēkiem, kas 

ieslodzīti digitālās un melotu vārdu restēs. 

11. Tagad Romas pāvestu vispasaules lielsaimniecību ir pārņēmuši pat Mākslīgo 

Intelektu un Kvantu Finansu sistēmu privatizējušie, neatzīstot Cilvēci par tā 

līdzīpašniekiem, būvejot SkyNet, un apdraudot Cilvēces pastāvēšanu kā 

tādu.Visas SkyNet veidojošās firmas ir Godzemes Ditta un Leifa kontrolē un to 

izirdināšana drošos un Tautsaimniecībai noderīgos uzņēmumos ir primārs 

uzdevums. 

12. Youtube, Google, FB u v c interneta lielspēlētāji ir nacionalizētu un to nacionālās 

nodaļas tiek nodotas nacionālo valstu pārvaldē. 

13. Visi PHARMA uzņēmumi un laboratorijas un to partneri ir nacionalizēti un tos 

pārvaldi nacionālās parvaldes kurās tās atroda. 

14. Visi banku un apdrošinašanas lieltīklu uzņēmumi  ir nacionalizēti un izirdināmi 

vietejās nacionālās nodaļās. BIS, IMF, FED, WB, WEF utt ir nacionalizēti, un 

Latvija Banka ar visiem tās meitas uzņēmumiem ir atjaunota pēc 38. Gada 

statūtiem un tām 58 vietējām bankām kas toreiz bija. Pasaules oxa Birka skalu 

WIR World Indigenous Runes valūtas centrālbanka ir Stockholmas Riksbanken, 

kas ir atgūstama un tai ir jāaizvieto FED un BIS, petrodolāra sistēmu, ar Birka 

skalu un oxa čeku finansu sistemām, un koka WIRbuļu monetāro sistēmu. No 

Zviedrijas centrālbankas centrālbanku eksistence sākās 352 gadus atpakaļ, te tā arī 

noiet pilnu apli un uzsāk Mīlas Iekārtas ReSet Mīlas Iekārtas tagadni un  nākotni. 

15. Visi Tiesu tīkli ir nacionalizēti un izirdināti vietējās nodaļās, pārveidojoties par 

kopu tiesību tiesām. Visas nacionālās tiesas lemj tikai to ko Latviešu Biedrību 

Goda Tiesa ir gatava apstiprināt, jo LBas Goda Tiesa ir augstākā tiesa Latvijā. 

Latviešu Biedrības Goda Tiesas lēmumus pārsūdzēt var Godzemes vispasaules 

tiesā. 
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16. Latvijas Republikas 102. gadadienā 18.11.20 atkārtoti izsludināju visus Cilvēkus 

par Godzemes Iekārtas apdrošinātajiem Cilvēku valsts Latvijas Republika, 

Latviešu Biedrības aprūpētajiem Cilvēkiem!  

17. Es Jūs visus, kam ar Latviju ir tiesiskas attiecības, no Romas personas statusa 

atkātoti 18.11.20 pārņēmu Cilvēka statusā un ikvienam piešķīru visas Godzemieša 

tiesības, bet arī pienākumus, jo paša, ģimenes, dzimtas un Tautas glābšana ir pašu 

rokās.  

18. LaBie.lv ir publicēts metodisks instrumetns kas izmaina visu!  Lasi, izdrukā 

savu kuponu burtnīcu un īsteno savas tiesības sev un citiem! Iesūti to Labklājības 

Ministrijā un info@labie.lv un mūsu valsts sāks atgūties!  Latviešu Biedrības 

Finanšu Komisijas apakšlapā lejuplādējiet savu Godzemes Cilvēku valsts Latvijas 

Republika līgumu un kuponu burtnīcu un ja spējat, arī aizpildīt to, vai rodiet kas 

Jums to izdarīs, lai sakārtot savu dzīvi un Tautas!  

Godzemes LR LB Cilvēka Līgumu Kuponu Rūnu Burtnīca rodama 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-

burtn%C4%ABca-LB-12020-VII.pdf   

19. Mans tiesiski militāri mobilizējoši izsludinātais ministru kabinets darbojas 

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

20. Laika mums vairs nav radīt jaunas strukturas, gaidīt līgumu izsludināšanas un 

apstiprinājumus, jo visus tūlīt nopotēs ar inžu potēm.  

21. Nevajag sajaukt arī 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.  

22. 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.  

23. Es iesaucu Jūs gluži militārā iesaukumā būt par Cilvēku valsts Latvijas Republika 

atbildīgiem Cilvēkiem, 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. 

24. Lamatas ar Suvereno cilvēku saukto komerc-kustību. Cilvēki raksta ka svarīga 

ir sadarbība ar Suverēno Cilvēku kustību. Nepieciešams nudien, tomēr Suvereni 

Cilvēki joprojām nepastāv. Diemžēl kustībai nav pat Cilvēka statusa atguves 

izveides metodikas, jo Cilvēkiem, kur nu vēl Suvereniem, ir jābūt pašiem savam 

darba augļu apmaiņas līdzeklim vai tā izveides metodikai, bet šīm Romas tiesību 

grupām  tādu nav. Esmu to izstrādājusi un to piedāvaju visiem. Bet Suverenie 

diemžēl lieliski sagrauj nacionālo valstu atjaunošanu, veidojot Jaunā Pasaules 

http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020-VII.pdf
http://www.labie.lv/wp-content/uploads/2014/11/L%C4%ABgumu-Kuponu-burtn%C4%ABca-LB-12020-VII.pdf
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Kārtībai sagatavotus indivīdus, kurus uzsēdina uz blokķēžu AI sistēmām Romas 

komerccuzņēmumos. 

25. Ignorēt pamatiedzīvotāju un nāciju tiesības, brīvmurnieku sindikātam ir gan ceļš 

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

nacionālos jautājumus neaiztikt joprojām saka arī Suvereno Cilvēku kustības 

organizātori. Bet nesakārtojot pamatiedzīvotāju tiesību jautājumu šie vadoņi 

īsteno brīvmūrnieku instrukciju, 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. Tapēc 

vārds brīvība ir lamatu vārds. Mēs atgūstam savu varu, tiesības un pienākumus 

pār saviem resursiem, un mums nevajag brīvību no tiem. Arī brīvmūrniekus mēs 

atgūstam Godzemē, un Jums tagad būs īstenot Mīlas iekārtas izveidi, nevis Nāves 

kultu. 

26. Cilvēkiem ir slinkums taisīt savus reģistrus, taisīt savas koka monētas, savus 

skalus, savus čekus!!! Tāpēc mēs Jūs līdzīgi kā Romas pāvesti to darīja, bez 

saziņas ar Jums, izsludinam visus Cilvēkus Godzemes Iekārtas vadītāju 

iereģistrētus vispasaules Godzemes Mīlestības Iekārtā, kurā mēs esam lēmuši 

turēt drošībā visu Cilvēku Tautu valstis sargājot no COVID uzbrucēju 

uzspiestajām darbībām un valstu bankrota. 

27. Lai šie lēmumi īstenotos ir jāpulcējas savās vietējās Cilvēku asambleju kopās un 

jāīsteno LAtviešu Biedrības un citi savu tiesu lēmumi. Tam Jums ir jābūt par 

tiesnešiem un par Aizsargiem. Neviens cits neaizsargās mūs. Bez pašu Cilvēku 

darba neko nevar nosargāt, un mums ir jāpārņem atpakaļ savas valsts iestādes un 

savu senču Zemes un  īpašumi, savas Tautas manta.  

28. Latvijā 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.  

29. 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. 

30. Veicot Patiesības Izsludināšanas Tiesas, ir jaatmasko vīrusu panikas cēlāji un 

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

31. COVID aizsegā tiek uzspiests banku reorganizācijas process, uz Cilvēces gala 

sistēmu, lai uzķertos biorobotizētos salikt zombificējošā nāvējošā shēmā. Tautu 

smacējošais process ir kara noziegums un Latvijas Tautai 

nozagto banku pārvaldes process tagad tiek 

http://www.loveorder.info/
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atgūts   https://lat.bb.lv/raksts/ekonomika/2020/11/11/bankam-varetu-atvieglot-

finansu-noziegumu-uzraudzibu? 

32. 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 

33. 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 

34. Tāpēc svarīgākais ir veidot Godzemes mīlestības iekārtas teritorijas, kurās 

pirmtiesības ir to seniedzīvotājiem, pat ja Godzemes iekārtas veidotāji nav 

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. 

35. Lai šī Mīlas Iekārtas vara īstenotos, ir jāpulcējas savās vietējās Cilvēku asambleju 

kopās, un jāīsteno Latviešu Biedrības Goda Tiesas un citu Latviešiem uzticamu 

tiesu lēmumi, kas ir Mīlas Iekārtu īstenojoši. Tam Mums ir jābūt par Tiesnešiem 

un par Aizsargiem. Neviens cits neaizsargās Mūs. Bez pašu Cilvēku darba neko 

nevar nosargāt, un tagad Mēs tiesiski, mīļi un mierīgi pārņemam atpakaļ savas 

valsts iestādes un savu senču Zemes un  īpašumus, savas Tautas mantu.  

36. To dara ne armija ne aizsargi, bet gan viņu sargāti – grāmatveži, kas ir 

vissvarīgākā PamatCilvēku grupa, kas pārgrāmato visus Godzemē atgūtos 

Godzemes Cilvēku, Latviešu Biedrības un Cilvēku Valsts Latvijas Republika 

struktūras. Nevis režīma skolotie kas ieraksta visu Romas popu reģistros, bet 

parasti Cilvēki-burtnīc-veži.  

37. Izdrukājiet Cilvēka līgumu un kuponu burtnīcas LaBie.lv un grāmatojiet tās, 

grāmatojiet oxas čekus ko ikmēnesi ikvienam iesniedziet pašvaldībās, mudiniet 

Cilvekus lietot darba-14-staros kuponus, jo tikai tāds darbs atgūst visus Tauatai 

nozagtās struktūras, tās atgūstot no Romas kanibāļu popu ārzemju komercfirmas 

režīma, kurus sargāt militāriem, specdienestiem, policijai un aizsargiem ir jābeidz. 

Grāmatveži reģistrē saviem un Tautas sargiem, viņu aizpildītos oxa čekus.  

38. Ir jāver visur vaļā oxa koka rūnu un skalu ražotnes, un katra koka rūnu monēta ir 

jāiegrāmato – gramatvežiem. Lai Top! 

 

39. Birka-pirka Latviešu valodā ir abi vārdi kas raksturo maksāšanu un cilvēka kā 

kreditora, nevis parādnieka, tiesības un varu. Te ir Zviedru raksts par mūsu 

pagātni kad lietojām BIRKAs lai 

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

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
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/2559/1986_121.pdf
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40. Birkas jeb tally stick bija maksāšanas līdzeklis vēl tik 100 gadu atpakaļ 

Šveicē.  Skatiet TALLY STICK googlē. Nokāpiet no MASTERCARD u c ķīniešu 

kartēm un digitālo kontu atkarībām, tās ir Cilvēci nāvejošas lamatas. Atrakstiet 

kādu budžetu vajag Jūsu darbības atveseļošanai WIR World Indigenous Runes 

valūtā, kopu tiesību jurisdikcijā, un mēs to izskatīsim, ar ļoti ticams Jūs 

iepriecinošu atbildi. 

 

Mīlot ik vienu un visus, Jūsu ķonna, 38.g. Cilvēku 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/Tiesas  

WIHOBG augstākā tiesnese 

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                                                         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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