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Brage Norin - Skogså Tankesmedja: Ondskans arméer är i upplösning
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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.
//
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Brage Norin - Skogså Tankesmedja: Varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn
"ÄNNU EN GÅNG - varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn. Deras ondska har förstört tillräckligt. Vi måste
få stopp på försöket att dra in Sverige i alla ondskans krig i världen. Vi måste operera bort Sveriges cancersvulst navelsträngen mellan finansfamiljen Wallenberg och den svenska staten. Vi måste omedelbart lägga ner projektet att
bygga ett svenskt stridsflygplan. Vi behöver inga vapen i morgondagens värld. Ingen nation vill erövra någon annat
nation. Det blir bara problem med pensioner och skolgång och en massa andra konflikter.
Ondskan har gjort oss så förbannat förvirrade att vi tror att Ryssland vill erövra svenskt territorium. Det är så sjukt att till
och med en död höna skrattar åt galenskapen. Ingen vill erövra något annat land - var vänlig och fatta detta! Vi måste
omedelbart pensionera alla militärer. De får kriga vidare med sina tennsoldater - inte på riktigt. Vi måste frigöra oss från
ondskans hypnos. Vi måste vakna!!! Ingen människa vill fortsätta att kriga.
Vi måste stoppa ondskans eviga krigande. Sverige måste omedelbart klippa alla krigens band med Wallenberg. Det är
så fruktansvärt motbjudande att tvingas se när svenska statsministrar reser med Wallenberg till Saudiarabien för att
sälja sin mördarvapen. Fattar ingen att dessa vapen är gjorda för att döda andra människor. Jag blir snart galen över
att skåda alla sömngångare. Sverige har en unik historisk chans - lägg ner alla militära vapen. Det vore mycket vackert
och stort."
Subject: DET FINNS INGET HELVETE DÄR TIDEN STÅR STILLA.Date: Sun, 5 Feb 2017 08:07:41 +0000From:
Brage norin To: Brage norin References: [ ... snip ... ]
SKÄRSELDEN."Livet bandinspelning" - som vi alla får vara med om sedan vi lämnat kroppen - blir en fasansfull
upplevelse för många människor. Det väntar ett helvete bakom dörren för alla människor som vigt sitt liv för ondskan,
men detta helvete är övergående. Det är vi själva som tvingas skåda hur vi farit fram i livet. Denna livets filmvisning blir
en mardröm utan like för massor av människor. Det väntar en djävligt tung passage för alla ondskans barn. Ingen
skräckfilm kan vara värre än att tvingas se hur många lik vi trampat på under vår livsvandring. Vi spelar nämligen
huvudrollen själva!
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Att efter en sådan behandling få vakna upp i den andliga värld som väntar oss - är en enorm befrielse.
Helvetespassagen är över. En vacker dag får vi en ny chans i livets skola. Vi återföds i en ny kropp och lever ännu en
livscykel. Vi har varit med många gånger förr. Normalt drar vi ner rullgardinen mellan varje livscykel - vi minns ingenting
från tidigare liv. Vår grundläggande karaktär däremot är en spegel av våra tidigare livscykler. Var vänlig och fatta att
jag VET att jag skriver sanningen om livet!
Mitt framför näsan i tomrummet kan vi med rätt mottagare motta hundratals TV-kanaler, tusentals radiostationer och
miljoner telefonsamtal. Allt detta elektroniska brus finns överallt. Vi ser det inte. Utsikten är vacker - men vi är helt
omedvetna om att det mesta är osynligt. Tomrummet är fyllt med elektromagnetiska signaler - många miljarder signaler
passerar framför näsan varje sekund. Bara under den tid jag nu suttit vid datorn har min kropp penetrerats av miljoner
partiklar - neutrinos. Den som kan mycket förstår att vi saknar kunskap. Vi är som ett kvalster som lever i en kudde - vi
har en begränsad utsikt.
VI PENDLAR MELLAN LIV PÅ JORDEN OCH LIV I DEN ANDLIGA VÄRLDEN.Vi har blivit som kosmiska
sändningsstationer. Alla våra livs bandinspelningar - det är vi. Vi har normalt hälsat på i den andliga världen även när vi
är i en kropp. Ofta inträffar det när vi sover. Efter en sådan dröm vill vi ogärna vakna upp igen i den fysiska världen.
Men OK - tanken på kaffe kan väcka den sömnigaste. Alla äkta astrala drömmar stannar kvar i hjärnan.
Den ofattbara kraft som vi kallar Gud kan inte förstås med våra hjärnor. Ingen människa kan i djupet av sina sinnen
fatta att vi lever i en kropp för att utvecklas mentalt. Det går över allt mänskligt förstånd att Gud skapar besjälade djur
Homo Sapiens som genom att gång på gång på gång återfödas, ska kunna utvecklas till "hela varma människor". Det
är så stort och ofattbart att ingen kan förstå det med hjärnans hjälp.
Det finns två sätt att fatta. Om man föds och växer upp i en kultur där man präglas som barn att tänka i sådana banor,
då blir denna syn på livet naturlig. Men det finns ett annat sätt att vakna upp. Om man drabbas av en serie av
händelser - händelser av äkta mystik - då kan man tvingas vakna upp och fatta det - djävlar det finns en andlig värld
parallellt med vår fysiska värld. Då hisnar man inombords. Precis exakt detta har drabbat mig personligen. Det är inte
några kvantmekaniska grubblerier som fått mig att vakna - det är händelser som har slagit ner som en blixt. För en
"rykande ateist" behövs det många blixtnedslag för att vakna. Jag har tvingats att ändra hela min livsåskådning. Detta
var inte gjort i en handvändning.
Nästan alla mina politiska "analyser" har dykt upp i mina drömmar. Problemet är att den förbannade hjärnan kopplas in
och att man måste använda ord för att formulera sig. Det går inte att undvika att personliga värderingar och känslor
påverkar ordvalet. Spekulationer om när man tror att saker och ting ska inträffa blir synnerligen besvärliga. Naturligtvis
plöjer jag massor av politiska artiklar och försöker mata in kunskaper i hjärnan. Lustigt nog har The Diplomat och
Jerusalem Post blivit mer och mer intressanta att läsa. The Diplomat sniffar sig fram som en blodhund, medan
Jerusalem Post helt öppet skriver om känsliga säkerhetspolitiska frågor. Detta är märkligt.
JAG ÄR ABSOLUT SÄKER PÅ ATT:
EU i sin nuvarande form inte överlever länge - kanske inte ens innevarande år 2017.Bankkraschen startar i södra
Europa och sprider sig snabbt i världen som en lavin.Dollarn kraschar bara någon månad senare. The Fiscal Cliff blir
USA:s öde."The Second Civil War" krossar ondskans rike i väster - Mordors rike.Världsfreden ersätter de tusenåriga
krigens helvete på Moder Jord.
JAG ÄR ABSOLUT SÄKER PÅ ATT TRUMP ÄR UTVALD FÖR SITT UPPDRAG.Han har nyss fått uppleva över ett
hundra äkta mirakel - fullständigt ofattbara händelser.Gud har stuckit Alexander den Stores svärd mitt i odjurets hjärta Trump Tower. Han tog på sig ett skenbart hopplöst uppdrag - men han går orubbligt från seger till seger.
Jag kollade nyss på nätet - Trump lever fortfarande den 5/2 kl 07:50 !!! Vilket underverk.För några dagar sedan
tvärvaknade jag och insåg att Trump var i fara. Sionisterna försökte lönnmörda honom. Men Trump fick varningar och
hann stoppa de agenter som var på väg till USA från en serie länder i Mellanöstern. Uppdraget misslyckades. Hans
otroligt snabba beslut räddade hans liv.
Att släppa in tusentals massmördare som utbildats av CIA under många år till USA är att underteckna sin dödsdom. De
HATAR de ledare som Trump tänker sluta fred med. Det är därför som ondskans främsta representanter rasar mot
beslutet. Fy Fan vad de blev besvikna! Jag älskade att läsa deras hatiska ordval.Ondskans arméer är redan i
upplösning.
GUDS VÄGAR ÄRO OUTGRUNDLIGA - MEN JAG TROR:
Att Trump har fått uppdraget att döda ondskan som styrt USA i decennier.Att Trump håller i rodret när imperiet
kollapsar.Att Trump även håller i rodret när det nya USA återuppbyggs.Att Hawaii och Alaska bryter sig loss från USA.
HARMAGEDDON.Det vi nu får vara med om är häpnadsväckande. Ett världskrig mot ondskan har utbrutit i hela
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världen. På en enda gång slås det onda imperiet i väster i bitar. Vi bevittnar faktiskt Harmageddon. Det som vi får vara
med om är sensationellt i kubik. Hela världen är i uppror. Ondskan kommer att besegras. Var ska alla massmördare
gömma sig? När ska de fatta att läget är kört?
Det är dags för folken i Mellanöstern att äntligen få fred. Massor av krigsflyktingar kommer att återvända till sina nära
och kära - de som fortfarande lever. De kommer att sörja vid sina gravar. De kommer att börja helas efter ondskans
långa terror. CIA:s terrorepok är över. Hela världen jublar. Det känns i luften.
ÄNNU EN GÅNG - varje land i EU måste renas från CIA:s femtekolonn. Deras ondska har förstört tillräckligt. Vi måste
få stopp på försöket att dra in Sverige i alla ondskans krig i världen. Vi måste operera bort Sveriges cancersvulst navelsträngen mellan finansfamiljen Wallenberg och den svenska staten. Vi måste omedelbart lägga ner projektet att
bygga ett svenskt stridsflygplan. Vi behöver inga vapen i morgondagens värld. Ingen nation vill erövra någon annat
nation. Det blir bara problem med pensioner och skolgång och en massa andra konflikter.
Ondskan har gjort oss så förbannat förvirrade att vi tror att Ryssland vill erövra svenskt territorium. Det är så sjukt att till
och med en död höna skrattar åt galenskapen. Ingen vill erövra något annat land - var vänlig och fatta detta! Vi måste
omedelbart pensionera alla militärer. De får kriga vidare med sina tennsoldater - inte på riktigt. Vi måste frigöra oss från
ondskans hypnos. Vi måste vakna!!! Ingen människa vill fortsätta att kriga.
Vi måste stoppa ondskans eviga krigande. Sverige måste omedelbart klippa alla krigens band med Wallenberg. Det är
så fruktansvärt motbjudande att tvingas se när svenska statsministrar reser med Wallenberg till Saudiarabien för att
sälja sin mördarvapen. Fattar ingen att dessa vapen är gjorda för att döda andra människor. Jag blir snart galen över
att skåda alla sömngångare. Sverige har en unik historisk chans - lägg ner alla militära vapen. Det vore mycket vackert
och stort.
Vi måste rensa rent i riksdagen så fort som möjligt. Hönsen måste skingras. Vi måste utarbeta en plattform som kan
ena folket. Vi måste finna visa människor som kan dra upp riktlinjerna för Sveriges reningsprocess. Vi måste utse en
tribunal som börjar skissa vårt lands framtid. Det är bråttom. Hela världen förändras mitt framför ögonen. Solen går
upp i öster - men den är på väg ner i väst. Vi MÅSTE vakna upp i den nya världen så fort som möjligt. Vad i helvete
ska vi göra med alla sinnessjuka rysshatare som spelar med i ondskans krig mot den mänskliga kärleken - som vill ha
fred?
Vi är så hopplöst splittrade. En minsta gemensam svensk politisk nämnare måste utarbetas av kloka människor. Jag
tror att förslaget är genomtänkt. En gång i tiden startades "Vietnamtribunalen" av den berömda existentialisten Bertrand
Russel. Något liknande måste komma igång i vårt land - för att rädda det som räddas kan. Allt måste ses över Sveriges Television, dags- och kvällstidningarna, Sveriges Radio mm - precis allt är i CIA:s händer. Det är ett djävla
jobb att tvätta Sverige rent.
Brage Norin - Skogså Tankesmedja.
PS: Välkomna alla nya på min långa sändlista.Ingen blir gladare än jag när fler tillkommer.Ingen blir gladare än jag när
folk - som inte vill ha mina mejl säger ifrån - please ta bort mig från sändlisten.Jag vill nå ut till rätt personer. Min långa
sändlista måste bli ännu längre och de som störs måste meddela mig.Det krävs många som kämpar för sanningen för
att besegra ondskan.
//
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