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Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

Mycket av det följande har jag lånat av den teoretiske fysikern,
filosofie doktor, Brage Norin som även är en praktiker av stora
mått —utsedd till hedersmedborgare i Shanxiprovinsen i Kina med
eget laboratorium, ”Brage Laboratory”, därstädes.

Orginalet till det följande kan läsas på länken1 i fotnoten. Det som
inte finns där kommer mestadeles från andra analyser av Brage.
Hans analyser stämmer medmånga andras. Jag har valt hans texter
eftersom de var enklast att använda som bas. Tro inte att hans
röst är en röst i öknen. Tillsammans utgör alla röster en mäktig
sång för fred och välstånd. Det dånar uti rättens krater snart skall
utbrottets timma slå.

Imperiets sönderfall
Benjamin Netanyahu - "FN är ett hus av lögner".

Som ett smatterband hörs imperiets sönderfall.
1https://corneliadahlberg.wordpress.com/2017/12/22/som-ett-smatterband
-hors-imperiets-sonderfall/
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Kina räddar Ukrainas folk undan katastrofen IMPERIETS SÖNDERFALL

USA:s FN-ambassadör (Nikki Haley2): "vi ska notera alla och
var och en vid omröstningen om Jerusalem"3 går till his-
torien. Hon varnade med ett tomt hat i blicken: "Trump be-
vakar er".4 Detta är extremt sinnessjukt. Den amerikanska FN-
ambassadören måste vara helgalen: "akta er noga president
Trump bevakar er".

Världen har skådat mycket. Men aldrig någonsin i historien har
nåt så enastående sjukt skådats. Till och med Aftonbladet - som
ryker av rysshat - ryggar tillbaka och tycker att det är pinsamt.

Trump är USAs i särklass bästa president - någonsin. Detta är
ordagrant vad han sa: Vi ska noga observera era röster ...
Låt dem rösta mot oss. Vi kommer att spara en hel del.
Vi bryr oss inte.5 Därefter hotade han öppet att länderna skulle
straffas hårt ekonomiskt av USA. Vilken gudavald president: han
isolerar krigarimperiet från hela världen.

Sanningen är ju att tio personer/familjer har samlat på sig halva
jordens förmögenhet. Mindre än en promille - de stenrika - äger näs-
tan allt. Massor av nationer i utvecklingsvärlden har ruinerats tack
vare USAs koloniala plundringspolitik. Många länder har tvingats
låna tillbaka litet av de stenrikas stöldgods för att överleva. Det är
sanningen inför Gud. Några få i den fattiga världen har tjänat på
USAs politik - de som mutades och förrådde sina folk.

USAs och Israels agerande i FN är extremt kontraproduktivt —
agerandet är ofattbart. Att Guds favorit i det amerikanska presi-
dentvalet var Trump råder ingen som helst tvekan om.

Kina räddar Ukrainas folk undan katastrofen
Nu över till något annat: "Medan Trump distraheras väller kine-
serna in i Ukraina".6 Det var en intressant varning. Vad händer

2https://youtu.be/9RgXL7byTF0
3We will take note of each and every vote on this issue
4Trump is watching You
5Well, we are watching those votes. ... Let them vote against us. We´ ll save a lot.
We don´t care

6As Trump is distracted, the chinese are moving in on Ukraine
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Så här uttrycker sig en politisk analytiker IMPERIETS SÖNDERFALL

i Ukraina?7 Det väller in kinesiskt kapital i en serie av "nya in-
frastrukturprojekt" i Ukraina. Detta fick vi veta efter att kinesiska
toppdiplomater besökt Ukraina. Putins ord vid sitt senaste "tal till
nationen" vittnar om vad som hänt: "Rysslands och Ukrainas folk
är bröder —vi är ett folk".

Det ukrainska folket är sårat och splittrat och har förlorat framtids-
tron fullständigt. President Porosjenko kanske har stöd av någon
procent av befolkningen. Han hatas av folket. Kina kommer in
som en räddare. Ukraina ska dras in i det asiatiska projektet "den
nya sidenvägen". Aldrig i historien har en så välkommen hjälp
erbjudits något land. Belt and Road Initiative (BRI) väller fram
som en fredstsunami i Ukraina.

Så här uttrycker sig en politisk analytiker
Professor Franklin Holcomb - en analytiker vid "Institute for the
Study of War" skriver: Ett acceptabelt slut på konflikten mellan
Ukraina och Ryssland byggs nu upp med hjälp av kinesiska fonder.

Detta öppnar upp förbindelserna mellan öst och väst. Den CIA-
regim som kuppades in i Kiev har skadat landet tillräckligt. Hög
tid att Porosjenko avgår.

Ukrainas premiärminister Volodymyr Groysman sa, efter ett möte
med Kinas vice premiärminister Ma Kai: "Kina har varit och är
fortfarande vår strategiska partner och vårt lands strategiska prior-
itet".8

Ma Kai om Kinas inställning: “We consider Ukraine as one of
the logistics and industrial hubs on the way to the European
Union.”Där har vi det - "svart på vitt".

Kina ställer upp och räddar landet från ett totalt sönderfall. Det
betyder också att miljoner ukrainare i Polen och flera andra länder
snart kan återvända hem. Det betyder att familjer kan återförenas.

CIA:s dolkstöt mot Ukraina dödade inte landet. Folket vaknade.
7http://dailysignal.com/2017/12/08/as-china-invests-in-ukraine-russia-stands-to-gain/
8China has been and still remains our strategic partner and our strategic priority
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Hur går det i Korea —Nord och Syd? IMPERIETS SÖNDERFALL

Fy Fan! vilket brott mot mänskligheten som CIA har gjort sig
skyldigt till. Nedskjutningen av det civila flygplanet över östra
Ukraina var ett djävulskt illdåd. Carl Bildts engagemang i Ukraina
är en ENORM skam för Sverige.

Som vanligt är de kinesiska investeringarna jättelika. Ukrainas pre-
miärminister Groysman är lyrisk: "År 2019 kommer att bli -
the year of China and Ukraine". Ryssland och Kina arbetar
"i synergi" med varandra. Såren ges tid att läka. Bingo blev det
även för EU. Den väntade flyktingvågen från Ukraina kommer inte.

Allt går med blixtens hastighet när kineserna beslutar sig för nå-
got. De första nio månaderna i år steg handeln mellan Ukraina
och Kina med hela 14,5% och nådde under denna period upp till
5,6 miljarder dollar. Ukraina är idag Kinas största leverantörer av
majs. För några år sedan importerade Kina 95% av sin, importer-
ade, majs från USA. I år kommer 95% från Ukraina. Ukrainas
jordbruksproduktion kommer att må mycket bättre i framtiden.

Hur går det i Korea —Nord och Syd?
Det går mycket bra - allt enligt planerna. De ständiga krigshet-
sande militära övningarna i början av varje år, vars egentliga syfte
har varit att hålla folken i norr och syd splittrade, skjuts upp. Det
offi ciella motivet är att inte störa de olympiska vinterspelen. Syd-
koreas president Moon, som begärde att övningarna skulle skjutas
på, använde den motivering. USA kunde dra sig ur med hedern i
behåll. Det återstår att se om övningarna genomförs senare.

I vilket fall har Kina tappat lusten att delta i det sjuka skådespelet
i Nordkorea. Nu går Kinas press ut med artiklar om att Kim Jung-
un har svikit sin far och sin farfar Kim Il Sung - landets gud och
evige president. Han fyllde nyss 104 år (i sin grav). När Kinas press
anklagar Kim Jong-un för att förråda sin farfar - då är det kört.

Freden är på väg i Korea. Folket kommer att återförenas. CIAs
fasansfulla terror är över. Det går med andra ord mycket bra i
Korea. USA kör vidare med teatern. Föreställningen "The Black
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Hur går det i övriga sydostasien? IMPERIETS SÖNDERFALL

Jack Brigade" har startat. Filminspelningen av jippot pågår. Den
amerikanska specialstyrkan förbereder sig för att gå in i Nordkorea
för att rensa landet från kärnvapen. De amerikanska soldaterna får
öva filminspelning. Det bjuds nästan bara trams i den förljugna
världen.

Hur går det i övriga sydostasien?
Kina och Vietnam har grävt ner stridsyxorna. Ländernas relationer
är "in full bloom". En samarbetsplan för åren 2017 - 2021 har utar-
betats. Detta år blev ett genombrottsår. Massor av samarbetsavtal
har tecknats för åren framöver. Så här yttrar sig förre chefen för
Institute of World Economics and Politics på The Vietnam Acad-
emy of Social Sciences: "detta visar att de två sidorna redan har
en fungerande långsiktig plan - inte bara kortsiktiga projekt".

Hur går det med NordStream 2?
Det går djävligt bra. Kvaerner ASA har tecknat avtal för bygget
av den sektion där gasledningen "landstiger". Det går väldigt
bra - speciellt med hänsyn till vad som händer i Ukraina. Det
är tragiskt att Polen och några Baltstater och Danmark stretade
emot. Rysslands folk och Europas folk hör samman. Vi måste
återförenas - och detta skeende går just nu med blixtens hastighet.

Det smäller med andra ord som ett smatterband när jordens sista
krigarimperium sönderfaller.

Vi får tyvärr inga viktiga sanna nyheter i den förljugna världen.
Vi tvingas betala TV-licens för att hjärntvättas. Tragedin kan inte
vara större. Men å andra sidan har alla imperier hjärntvättat de
sina. Så har det varit i väldigt många år.

Sanningen är som regndroppar av guld. Den som hör klangen när
dessa droppar slår i marken och samlar ihop guldkornen får snart en
klar bild av vad som sker. Livets enda meningsfulla väg heter "vä-
gen mot sanningen och livet". Vi förstår inte att det är människans
viktigaste väg att vandra.
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VAD HAR I ÖVRIGT HÄNT 2017?

Vad har i övrigt hänt 2017?
Vilket vägval gör Saudiarabien?
Frågan är så enkel. Det globala skeendet besvarar frågan. Saudi-
arabien väljer det fredliga asiatiska megaprojektet Belt and Road
Initiative - BRI (den nya sidenvägen). Landet gör precis samma
vägval som räddade Pakistan från det helvete som CIAs terrorpoli-
tik skapade i landet. Studsa inte för den nakna sanningen. Mitt
ordval är balanserat och helt korrekt. Det är precis på samma sätt
med Turkiet. Land efter land efter land vänder sig mot öster. De
vill få stopp på all krigshets och börja samarbeta fredligt. Det
amerikanska århundradet är över - det är SANT!!!

Vilket vägval gör Turkiet?
Turkiets president Erdogan har blivit förbannad. Han kan verk-
ligen bli jättearg. Då yttrar han mycket obekväma sanningar i
synnerligen klara ordalag. Dessa hisnande ord sa han:

"Terrorists had fled the city of Raqqa in Syria and headed for Egypt
to fight in Sinai".

Denna sanning kan han bevisa. Men hur kunde dom fly Raqqa och
lyckas passera Israel och nå fram till Sinaihalvön? Har Island eller
Grönland organiserat en så komplicerad operation? Nej - det måste
nog vara Nepal. Det är faktiskt väldigt svårt att veta.

Den nakna sanningen är att det var CIA och Mossad som organis-
erade transporterna av ISIS-krigarna och viss utvald terrorutrust-
ning. Massor av artiklar som publicerats i tidskrifter/tidningar i
den sanna världen har berättat denna sanning. Även turkiska tid-
ningar har publicerat sanningen - en sanning som alla vet innerst
inne. Trump träffade mitt i prick - Obama och Hillary är ISIS
viktigaste medspelare - de är ISIS viktigaste kort. Att han vågade
berätta sanningen och hålla fast vid sanningen i flera dagar måste
ha varit livsfarligt. Kanske en ande talade genom hans mun? Jag
fattar inte hur det var möjligt.
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Vilket vägval gör Pakistan? VAD HAR I ÖVRIGT HÄNT 2017?

Vilket vägval gör Pakistan?
Den amerikanska krigarministern James Mattis var förbi och häl-
sade på i Pakistan. Den kortsnaggade idioten betedde sig som id-
ioter gör. Gud har garanterat valt ut honom. Att komma till Pak-
istan som lidit och förnedrats så fruktansvärt av CIAs terror under
så många år och hävda att landet byggt upp "skyddade himmel-
riken" (safe heavens), för terrorister, är det sjukaste som tänkas kan.
Pakistanska politiker berättar öppet i TV inför hela sitt folk den
nakna sanningen - "dessa himmelriken finns alla i Afghanistan".9

De finns i områden där USA:s militär har kontrollen.

CIA är sårat. De hade snällt lagt undan 650 miljoner dollar till
mutor - men ingen ville ta emot dem. I vredesmod har dessa blods-
dollar gått till andra ändamål - "they are no longer available to
Pakistan" - säger Mattis. Men i panik beslutade kongressen i USA
att en ny muta skulle erbjudas - 400 miljoner dollar. Tro mig - USA
styrs av idioter. Alla är utvalda av Gud. Det onda krigarimperiet
gräver sin egen grav effektivare än alla fredsbevarande krafter till-
sammans. Detta kan ingen förklara.

Pakistan bad Mattis att fara åt helvete
på diplomatspråk förstås. En pakistansk minister ställde villkor
för att ta emot mutan: USA måste bygga ett stängsel mellan Pak-
istan och Afghanistan - då slipper vi ifrån att gränsen passeras av
terrorister. Dessutom tillade han att 125 av de 128 terroratten-
tat som utförts i Pakistan under de senaste åren var organiserade
i Afghanistan. Pakistan har mycket noggrann dokumentation. Om
ni bygger stängslet så slipper vi automatiskt all terror - så uttryckte
han sig inte men han menade det.

En pakistansk talesman sammanfattade: "Vi accepterar inte längre
att anklagas för USAs misslyckande i Afghanistan".10

Pakistans utrikesminister Khawaja Asif sammanfattade mötet med
den amerikanska krigsgeneralen: "Islamabads utrikespolitik har om-

9These safe heavens are all in Afghanistan
10We are not ready to be blamed for the failure of the US in Afghanistan anymore
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BECHIR RABANI

värderats och vi riktar nu fokus mot Ryssland och Kina". Detta
besked var ord och inga visor. Pakistan har fått nog av CIAs terror.

År 2018 kommer bli mycket intressant

Bechir Rabani
Glöm inte den palestinske journalisten Bechir Rabani11 som fick sitt
liv förkortat av den svenska djupa staten. Bechir utmanade en av
dess medlemmar, Robert Aschberg, och dog på typiskt agentmaner.
Det påstås att han dog i hjärtinfarkt vilket rent ut sagt är rent
löjeväckande. Rabani var 33 år och stark som en oxe - detta framgår
tydligt i hans sista sändning Aschberg-Ett annat ansikte.

Det är fullständigt klart att fienden besitter metoder som vid ett
första påseende verkar orimliga men de är klart bevisade.

1) CIA secret weapon of assassination Heart Attack Gun

2) Microwave Dircted Energy Weapons (förklarar även det besin-
ningslösa våld polisen numer utövar)

Vem var då Bechir Rabani? Turligt nog har Lasse Wilhelmsson
intervjuat honom så Bechir kan själv berätta: Bechir och Lasse.

De två judiska bröderna Ted och Kent Ekeroth (Sverigedemokra-
terna) hedrar Bechir Rabanis död med att dela en hetsartikel12 om
Bechir, från 2014. Så sjukt, så sjukt, så sjukt ...

Mikael Möller
11Referenser
http://blueshift.nu/robert-aschberg-polisanmald-mord/
https://www.lightonconspiracies.com/swedish-journalist-bechir-rabani-murdered/
https://www.youtube.com/watch?v=w4cJzKvKCfc&feature=youtu.be
https://youtu.be/BSEnurBApdM
https://youtu.be/NRw1-kG04h8
https://lassewilhelmson.wordpress.com/2016/04/30/bechir-rabani-intervjuas-av-lasse
-wilhelmson/

https://www.nordfront.se/medborgarjournalisten-bechir-rabani-har-avlidit.smr
12http://expo.se/2017/mannen-bakom-hatkampanj-mot-journalister-sprider-judehat-och

-hyllar-nazister_7301.html
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