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Hej,

I samband att Miljö och Mark Domstolen i Nacka 5 september inleder M1333-11
granskning av SKBs ansökan av ett slutförvar av kärnbränsle, uppmanas MMD att
genomgå en strukturutredning.

Granskning består av 3 delar -

1. granska dokument som styrker att staten Konungariket Sverige är en stat och inte ett
utlandsägt syndikat av business bolag som är registrerade på UPIK.de,
2. granska dokument som styrker att Miljö och Mark Domstolen i Nacka är en statlig
domstol och är inte ett privat business bolag eller filial till ngn bank,
3. granska domarna i målet så att det blir tydligt om domarn är lojala Sveriges medborgare
och urfolk.

Miljö och Mark Domstolen i Nacka ska presenteras med dess Stadgar/Bolagsordning och
Styrelse eller med dess Stadgar/Bolagsordning och Stiftelseurkund/Förordnande eller
liknande.

Vi ska granska om Stadgan eller Bolagsordningen verkställer att styrelsemedlemmarna
måste arbeta för statens medborgares och urfolks väl. Avtal signerade av
styrelsemedlemmar mellan organisationen och staten skall emailas inskannade hit. Miljö
och Mark Domstolen i Nacka måste kunna påvisa/bevisa dokumenterade bevis för att
staten representeras av ett fullmäktige som har svurit ed till Sveriges medborgares och
urfolks bästa. Statens fullmäktige skall respektera Sveriges urfolkssamhällens
proklamationer och Sveriges grundlagar framför alla andra lagar/författningar och
förordningar, bestämmelser, regler, föreskrifter, stadgar/-ande, arbetsordningar etc och
måste genom statens strukturer inom administrationen ha verkställt mekanismer som
verkställer grundlagen att All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Statens
fullmäktige ska hålla Sveriges medborgares och urfolks liv som heliga Gudaskapelser som
bestämmer fred, välfärd och statsordningen/konstitutionen i Sverige. Hela kedjan
mellan Miljö och Mark Domstolen i Nacka och medborgares möjlighet att utöva makt via
statens organisationer skall vara bevisad i denna dokumentation.

Medborgarens i grundlagen stadgade rättigheter ska alla vara av medborgarna godkända
som genomförda för att Staten ska kunna konstateras som bevisligen vardande en befintlig
struktur som har auktoritet, och för att den och av den inrättade domstolar ska ha rätten att
döma medborgaren. De i Tyskland registrerade affärsföretagen, i UPIK.de, eller de
registrerade i det feodala amerikanska DNB.com registret, har ej sådan rätt eller auktoritet
då de är utländska affärsföretag.

Domare som kommer att döma i målet angående Slutförvaret av Kärnavfallet ska dessutom
redovisa de nätverk de är med i. Det begärs att dessa domare ska svära skriftlig, muntlig
och videoupptagen lojalitetsed till befolkningen i de områdena som kommer att drabbas
av radioaktivt avfall eller de ska avgå från sina uppgifter. Domarna måstesväraatt de är
kompetenta att undvika att genomföra nya världsordningsplaner åt Rothchilds & Co att
bygga upp ett slutförvar för radioaktivt avfall till hela jordklotet på bekostnad av Östersjö
folks framtid.
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Ni ska svara via epost med PDF bilagor och inom en kalendervecka, senast 6 September.

Anna Lind, Bredängen
T 0729 2185 11


