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VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA. ÖVERALLT I SYDAMERIKA KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig från norr till söder i hela Sydmerika. Ondskans arméer är i upplösning.
De korrupta svinen i Brasilien som avsatte landets folkvalda president är på väg mot ett nederlag. Dilma Rousseff
torterades hängande upp och ner och kastades runt i sin egen avföring. Hon överlevde. Hon var en av de få icke
korrupta politikerna i Brasilien. Hon kuppades bort i ännu en CIA-organiserad statskupp. Tack och lov - den är på väg
att misslyckas.
Det är inte första gången som Brasiliens folk har utsatts för den amerikanska säkerhetstjänstens kriminella handlingar.
Den CIA-ledda militärkuppen i landet 1964 slutade i en fruktansvärd katastrof. Masstortyr exploderade i landet.
Torterarna bor fortfarande kvar på sina rancher där de skyddas av paramilitära förband. De är fortfarande ostraffade.
Det Brasilianska folkets livsglädje kommer snart att explodera. Alla har börjat hata korruptionen i regeringen och i
landets alla storbolag. Folken hatar alla "bonusar" - alla politiska mutor som alltid har betalats i dollar - "blodsdollar".
Snart - mycket snart - blir American Express en Express Way to Hell. Mutkontona kommer att upplösas. Dollarn
kommer att kollapsa. The Fiscal Cliff slår snart sönder Mordors onda rike.
Folket i Argentina fick också känna av CIA:s tillsatta terrorregim. Tortyren kan inte beskrivas med ord. Även dessa
torterare har lämnats ostörda. Deras barn är stolta över sina massmördare till fäder. Men även dessa mänskliga djävlar
är på fallrepet. Det är samma fasansfulla historia i nästan alla länder i hela Sydamerika. Att äntligen kunna resa sig och
befria sig från CIA:s terror är så hisnande stort som någonting kan bli. Snart - mycket snart - kommer CIA:s
femtekolonner att besegras. Inom något enstaka år är hela världsdelen fri från landsförrädare. Nästan ingen förstår
ännu hur fort denna process kommer att gå.
VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA - ÖVERALLT I OSTASIEN KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig i hela Nordost- och Sydostasien - från norr till söder. Ondskans arméer är på reträtt.
CIA:s vidriga terror har dödat närmare tio miljoner människor i Ostasien på några årtionden. CIA:s massanvändning av
kemiska och biologiska stridsmedel har dödat flera miljoner människor. Lika förbannat vågar CIA-betalda "journalister"
visa sig på presskonferenser. CIA:s femtekolonner kommer att besegras i varje land även i denna del av världen. CIA:s
militärkupper i Asien har utlöst många ohyggliga folkmord. Den enorma glädjen över att äntligen befrias från CIA:s
terror kommer snart att explodera i hela ostasien.
VILKEN FEST - VILKEN OÄNDLIG LYCKA - ÖVERALLT I MELLANÖSTERN KOMMER FOLKEN ATT JUBLA.
Folken reser sig i nästan alla länder i hela Mellanöstern. CIA:s terror är på väg att besegras.
CIA/ Mossads terror närmar sig ett slut. Fy Fan så mycket blod som Mordors rike har tömt från Mellanösterns folk. Hur
många barn har sprängts i bitar? Endast Gud vet.
DJÄVLA TRUMP - HAN TÄNKER STOPPA CIA:s FEMTEKOLONN SOM STÄLLT UPP I CIA:s ALLA MASSMORD.
Aftonbladet gråter över de mänskliga rättigheterna. Carl Bildt rasar över Trump. Alla som kämpat med sina pennor eller
med gevär för Mordors alla folkslakter - skriker nu gällt om sina friheter. Den som inte vill spy saknar historiska
kunskaper. Den som inte vill spy är ett offer för ondskans hjärntvätt. Vilka förklaringar de än har för sitt beteende - så
står de på ondskans sida. Tyvärr är den stora massan av människor i Sverige totalt förblindade av sin långvariga
hjärntvätt. Det är bara att beklaga.
Snart vaknar även folken i EU upp. Helvetes vilken folkresning som har kommit igång både i östra, södra och i västra
EU. Unionen är på väg att upplösas. Det går så fort att ingen historiker hinner med. Även folken i EU kommer snart att
kunna jubla.
SNIPP - SNAPP - SNORUM - VÄRLDEN FÖRÄNDRAS SOM GENOM ETT TROLLSLAG.
Ser ni inte att solen är på väg ner i den s k "fria" (den förljugna) världen? Ser ni inte att folken i hela den "fria" världen -
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är i uppror? Ser ni inte att solen går upp i öster? Att 8 personer har hunnit stjäla ihop halva jordens tillgångar - räcker
det inte för att förstå? Nej - tydligen inte. Vilka moraliska svin ni är som försvarar friheten att stjäla. Vilka moraliska svin
ni är som trivs i den gräddfil som ni skapat åt er själva i Riksdagen. Snart vaknar även det svenska folket och börjar
ställa samma krav som Trump - dränera träsket i Sveriges Riksdag. Även det svenska folket kommer att vakna upp.
De CIA-styrda politikerna i Sveriges Riksdag är en skam för vårt land. Totalt förvirrade politiker som önskar fortsätta att
kriga i NATO:s regi dominerar församlingen. Förstår ni inte att ni är en skam för människosläktet? Hur har ni mage att
påstå att Ryssland är ute efter svenskt territorium? Ni är helt utan skam. Ryssland vill inte ta i Sverige ens med en
tång. Bara tanken att inlemma vårt land i Ryssland får varje ryss att rysa av obehag. Fattar ni inte att ni är mentalt
sjuka? Den svenska kiss- och bajskulturen i Sveriges Television får varje ryss att kräkas. Den svenska politiska
förljugenheten är extremt motbjudande. Men snart kommer även Sveriges folk att vakna upp. Varför? Därför att de
krafter som håller i trådarna inte är av denna fysiska värld.
Så enastående märkligt allt är. Det är som om en politisk tsunami väcker oss. Vi vaknar upp som genom ett magiskt
trollslag. Det som nu utspelas på jorden går över allt mänskligt förstånd, men alla de stora världsreligionerna har
förutspått det som nu sker. Ondskan kommer att besegras fullständigt. Ingen kan gömma sig. Ondskan kommer att
förgöras och upplösas. Alla onda människors minnesbankar kommer att raderas ut. Ondskans människor kommer att
försvinna både kroppsligt och själsligt.
De dör på riktigt. Ondskan är på väg att begå ett kollektivt självmord. De som ni förtryckt och bombat och våldtagit och
torterat kommer att besitta jorden i fortsättningen. Vi får äntligen slut på de tusenåriga krigens helvete på jorden. Vilken
oändlig lycka.
Mycket snart kan hela mänskligheten andas ut. Mordors rike har fallit.
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.
//

Inlagd av LegeNet Holistisk detektivbyrå i Folkresning, Andligt uppvaknande, Global rättvisa,
Brage Norin - Skogså Tankesmedja kl 18:05

Page 2 / 2

