
KINGOFKINGZ SERVERER DET STORE LØVEBRØLET på min facebook valgdagen, 9.9.2019!   

Norge trenger en handlingsplan for regjerings profetstridfobi og pågående sensur i Norge.   

Hva sier du/vi ja til, hvorfor gir du din tillit?  

Erna! Snakk om dette! «Elefanten i rommet!» 

SENSUR PÅGÅR I NORGE NÅ. Mediaredaktører er i lomma på statsmakten. Hva er korrupsjon? 

Prøv å oppleve 25 års utestengelse, diskriminering fra ansvarlig kirke og statsledelse av Norge, slik 

statsminister Erna Solberg gjør mot meg og min visdom. Ekspedisjon POLRoger fra 1994 til 2019. (Se 

video bevis, unik visdom og løsninger i slutten av innlegget)  

Erna og regjeringen, Bondevik og Stoltenberg har ført Stortinget og hele det norske folk BAK LYSET I 

25 ÅR! Siden 1994! ERNA OG REGJERINGEN SITTER MED NØKKELEN TIL Å SKAPE FRED I 

VERDEN UTEN Å FORTELLE DEG ELLER FN DET! Statsministeren velger å fortsette sin totale 

utestengelse, mur, portforbud, jernteppe og motstandskampen tilbake til Bondevik og Stoltenberg 

regjeringene. Er det godt lederskap? Norge konfronteres nå med oppvasken av tillit/tro/viten gitt fra 

2005 og 2012. «Frukten» serveres oss alle hver eneste dag, hvordan smaker den?  

Lytt til Ole Paus glimrende sang om kamelsvelgeren x-statsminister Kjell Magne Bondevik og 

Oslosenterets jubileum. Bondeviks «Oslosenter for mer krig, mer kristen vranglære, hykleri, korrupsjon 

og sensur!» Følg linken: https://open.spotify.com/track/2ne8T29wlsBp6MVkaJwmrc... 

Hvorfor preges valgkampen av bompenger, klagemurer og portforbud mot folk flest? Jo, fordi 

alt du/dere får mot deg/dere i det ytre er det dere gjør mot deres ukjente jeg her og nå, tillit/tro 

gitt for 7 og 14 år siden. «Frukten» av tro/tillit serveres alle nå. Hvordan smaker «frukten?» Mot 

«det ukjente jeg» har utøvende makt regjeringen/kirkepreses innen tro satt opp mur og 

portforbud uten å si det til deg, derfor motkraft og surdeig i det ytre. Murene og portforbudet 

kan bare fjernes og reverseres ved å erkjenne, snu/endre tro, ha tillit og invitere meg og mitt 

budskap inn i det offentlige rom. Det er å ta det viktigste først. Det blir som du tror/tillit/vet. 

Kraft eller motkraft, for eller imot. Valget er ditt.    

Stem inn nye partier, som er en del av løsningen (gjerne FNB). Partier som ikke er en del av 

problemårsakene og dagens surdeig. Partier med seriøse fokus og mål om å fjerne alle typer murer, 

portforbud, urett og som modig retter søkelys på frihet, sannhet og rettferdighet er tingen! Endring nå!  

Fokus: Røttene til problemene. Erna og regjeringen har satt opp mur og portforbud mot meg og min 

visdom som verdenslærer/kjærlighetsprofet. Slipp meg frem og alle murer vil falle snarest mulig for de 

som har tillit.  

Hva er passordet for enhver kristen?  

SAK.1, for kommune og fylkestingsvalg er ikke satt på dagsorden, men sensurert av mediaredaktører 

og Erna. Valgkampen har ikke snakket noe om det viktigste for en nasjon lokalt, nasjonens 

kristne tro og kirkevalget, samme dag som det politiske valget.  Kirkevalget er et totalitært 

diktatur, intet demokrati. Et totalitært valg på Nord Korea vis, som stenger ute sin egen profet/leder til 

evig tid i dagens trosbekjennelse, hvor de mener helvete er i havet. Det blir som du tror, for/mot. 

Statsminister Erna og kirkepreses MÅ ÅPNE DØREN FOR REINKARNASJON og min visdom! 

Kristendommen er en åpenbaringsreligion. Norge har verdens mest udemokratiske kirkevalg 

samtidig med at regjeringen og kongehuset har satt opp en totalitær mur og portforbud mot 

mitt klare budskap.   

Nøkkel til verdensfred er: MÅ ÅPNE døren for reinkarnasjon i den kristne trosbekjennelsen og 

folks bevissthet. En sjel og mange liv for alle på jorden. Perleporten sitter mellom beina på våre 

mødre. 

ALT DU TAR FOR GITT OG TROR ER I ORDEN SOM IKKE ER DET ER PROBLEMET! Tiden 

kommer. Den kristne indoktrineringen fra barnsben av i Norge. Det er hovedproblemet å konfrontere 

nå, hvis murer og portforbud i det ytre, som indre skal falle. 

https://open.spotify.com/track/2ne8T29wlsBp6MVkaJwmrc?si=AxdEcxKgRxSi_bv48gWihQ&fbclid=IwAR3otjWPrtgrOV9iXFJal_in1P_GkkD7aSpQBMqCcxt39N5TURUJ_f3ta8A


I valgkampen kom følgende fakenews radioreklame på radio/P4 denne helgen, fra den norske kirke. «I 

Kirken er det plass til alle stemmer, ropes det fra alle radioer.» Dette er løgn, og mot bedre vitende 

kirkepreses Helga Haugland Byfuglien. Sannheten er: Kirken inviterer ALLE MINUS EN, de stenger 

ute sin egen leder/kjærlighetsprofet til evig tid i dagens trosbekjennelse. Et totalitært JERNTEPPE 

PÅGÅR hver eneste dag, fremstilt som et demokrati på full motkraft. Bakvendtland. Dette gjør det 

umulig for politikere å navigere uten havari, fordi den kristne kulturarv grunnmuren er etablert på å 

korsfeste sin egen leders hjerte til evig tid, samt innsette en klagemur mellom søskenbarn. Motkraften 

og surdeigen er dermed sikret. Derfor! 

RØDT KORT ERNA!  

(Lista over kriser er mange!)  

Stopp sensuren, snikislamisering og byggingen av bompenge klagemurer og portforbud mot 

folk flest i Norge, som du og din regjering bedriver Erna!  

1. Kristendomskrise. Vi må komme i orden i forhold til vår egen og nasjonens tro/tillit. Snakke om 

rett tro og eliminere nasjonens kristne vranglære og indoktrinering.  

2. Erna og regjeringen! Jeg kan presentere bevis for 25 år med utestengelse, diskriminering og 

nulltoleranse for dialog med meg fra ansvarlig statsminister og kirkepreses i Norge. Nok er 

nok! 

3. Valgsending fra «Kors kirken» i Bergen sender NRK1, den 26/8 kl.21.30. Tema er fattigdom. 

NRK i Korskirken i Bergen før valget. Hadde dette vært tillatt i Moskeer eller Synagoger med 

et slikt muppetshow. Kirkekonserter og politiske møter er tillatt her, men døren er stengt for 

profeten som et menneske tilbake på jord. Samtidig snakker regjeringen at de må gjøre noe 

mot islam hat? Hva slags islamisering bedriver de?  NRK håner kristendommen, og har satt 

lokk på profetstriden. Mens NRK, i samrøre med regjeringen stenger meg og mitt klare 

kristne profet budskap ute siden 1995. Politikere som selv har millionlønninger, vil 

debattere fattigdom i Kirken. Kast de ut av kirken! Snakk heller om årsaken til dagens 

fattigdom, som ligger i dagens politikk, i den fattige kristne tro fra kirkelederne, som er 

hovedårsaken til all surdeig og motkraft. 1) Å være fattig er en sinnstilstand. 2) Å være blakk 

er for de fleste bare en forbigående tilstand. Vesens forskjell. Enhver kan være søkkrik og 

blakk på samme tid i endrings perioder av livet. Norge er blant de rikeste på penger, likevel 

bygges murer mot de som har minst og en fattig tro repeteres i det uendelige. Følg linken, hør 

mine kommentarer: https://youtu.be/lo9t_xX3ITw   

4. Vi har snikislamiseringskrise og sniksionismekrise. Erna snik-islamiserer sier Siv, og snik-

jødedom ad mass i et kristent land pågår nå: OMSKJÆRING AV BABY GUTTBARN I 

NORGE PÅ NORSKE SKATTEBETALERES REGNING! Erna har godkjent og satt i system 

muslimsk og jødedommens skikk med grotesk kjønnslemlestelse av gutte baby/barn på 

norske sykehus, finansiert av norske skattebetalere på norske sykehus! Hvorfor snakker 

ikke media om denne ukultur og overgrep mot barn? Grusom omskjæring av Guds perfekte 

skaperverk, med påfølgende bivirkninger for den omskårne hele livet. Dette MÅ stanses 

umiddelbart STOPP vandalene. Erna og Bent Høie’s omstridte ukultur!   

5. Kronprinsen og Erna besøker gjerne Moskeer, om de håndhilser er ikke så nøye mener de. I 

vår kristne kultur hilser vi på hverandre. Erna er ikke så nøye på slikt lenger. Det bygges 

Moskeer og Synagoger i Norge. Hvor mange er her nå? Hvordan skal dette ende? Ufine 

verbale angrep for den minste saklige kritikk fra folk Straks ved kritikk stemples ordene:  

antimuslim, antisemitt, rasist, antikrist eller klimafornekter. Me2 inneholder også mye hysteri 

mot gutter og menn og vær varsom hysteri på område etter område brer om seg. Norges nye 

Sharia/krenknings lover er på vei inn» vil det norske folk ha det slik i Norge?   

6. Kronprinsen feirer muslimsk ID, og han OPPFORDRER ALLE til å banke på hos naboen. Selv 

har han og kongefamilien deltatt i å stenge meg og mitt budskap ute i 24 år! Jernteppe og 

nulldialog mot Kingofkingz. Følg denne linken: https://youtu.be/PrqQ5Rqe-mE  Erna og 

kronprinsen besøker moskeer og lager handlingsplaner mot islamhat og 

diskriminering, samtidig som de bedriver «krigen mot terror», som bare øker terror over 

hele verden. Dette gjør de hyklersk hånd i hånd med Saudi Arabia (samme politikk, tro, 

leder og kvinneundertrykking som IS), denne krigen startet i 2001 er svært mye mot 



muslimer. Erna og kronprinsen har profetstridsfobi og sviker kristendommen når de 

kjenner til mitt klare budskap, men velger å diskriminere og stenge meg ute på 

totalitært vis i strid med deres nulltoleranse mot diskriminering, fremfor å ha tillit og 

håndhilse på meg. De fremmer heller Islam og jødedom i et land som er kristent og 

bygd på de såkalte kristne verdiene! Er det god åndelig ledelse av landet? Følg linken: 

https://youtu.be/AjwM9InMMd8 

7. Vi har en «krigen mot terror» krise. Erna deltar med Norge «krig mot terror» (for det meste 

mot muslimer), som i realiteten er krig for MER og MER terror. Invasjonen av Iraq. 

Angrepskrigen mot Syria, Libya, Jemen, Palestina, Afghanistan osv..har enorme flyktning 

konsekvenser. Hvor FN sikkerhetsråd er sjakk matt krise! Konsekvensene av dette er fastlåst 

migrasjonskrise. Barn, flyktningene flyter i Middelhavet. Det muslimske landet Tyrkia er 

påtvunget ansvaret. Nasjoner påfører egne borgere nasjonale hysteri av sikkerhet og 

overvåkingstiltak.  

8. Erna er i ferd med å avkristne Norge på en FN, EU og NATO religion ledet måte. Fremfor å 

hjelpe frem rett kristendom og profetforståelse. Følg med, surdeigen og motkraften bare øker.  

Erna serverer kristen vranglære ad mass, dette produserer ateister og full motkraft etc. 

9. TV og mediaredaktører har gjort Norge til Nord Korea. Vi har en mediakrise! Propaganda, 

sensur og korrupsjon ad mass. Pr.byrå har laget en mur frem til spaltene og fjernsynsruta! 

Bakvendtland. Aktuell opposisjon utestenges ved å fortie dem, det er teknikken deres. Fjern 

pressestøtte og momsfritak omgående, da blir vi kanskje kvitt korrupsjonen. Norges interesser 

skal ikke styres av pr.byrå som First House o.a.    

10. Nasjonen har en abortkulturkrise, særlig blant de under 30 år. Det fødes bare 55.000 modige 

barn i Norge nå, bunnrekord i en trend som har pågått de siste ti årene. Da 1.98, nå 1.56 barn 

pr. kvinne. Hvordan skal dette gå? De unge forledes til gjelds «studiepoengtall pakker» med 

en begrenset holdbarhetsdato, fremfor å prioritere læring sammen med det største en kan få, 

et barn! Ernas abortindustri, gjør at unge kvinner, ofte p.g.a. press/andres 

forventninger/avgifter/gjeld/økonomi, i dagens Norge utsetter stadig flere kvinner å få barn i 

det lengste og hindrer slik en nødvendig vekst i vår egen nasjon. Innvandringen og muslimer 

øker forholdsmessig mer og mer, snikislamisering.       

11. Nasjonen har en 6 års reform skandalekrise, som rammer de minste og mest sårbare blant 

oss!   

12. Nasjonen har en stadig større gjelds og kredittkortkrise, fordi Lindorff i spissen for de øvrige 

inkassolokomotivene ikke behøver å ta noe hensyn til personens faktiske inntekt, dersom du 

blir arbeidsledig og går ned mer enn halvert lønn, kan de fortsette å kreve fulle avdrag eller 

store inkassokostnader! A og B lag basert på boliglån eller ei. Dette må regjeringen endre.  

13. Vi har en omfattende elitisme demokrati krise. Hest og kjerre demokratiet er sjakk matt og MÅ 

moderniseres med finsk sisu. 

14. Vi har en mur og portforbud krise, symbolisert i det ytre med bompengekrise, må reverseres.  

15. Vi har en tro, «Osloavtalen» og religionskrise.  

16. Erna og regjeringen har profetstridsfobi.  

17. Vi har en indre, som i det ytremiljø og helsekrise. Indre speiles i det ytre.  

18. Vi har en fattigtrokrise, kristendom fobi og reinkarnasjonsfobikrise.  

19. Vi har en selvråderettskrise i forhold til EU, EØS, BREXIT og globalismen når det gjelder 

nasjonens arvesølv, vann, strøm, tog osv. Vi har høy arbeidsledighetskrise over Europa. 

20. Norge må begynne med oss selv og få orden på vår kristne tro først! Alle nasjoner og 

personer må begynne med seg selv først. Sannhet først, deretter frihet. Det er lite demokrati i 

å stenge sin egen profets sjel og hjerte ute fra jorden til evig tid, slik dagens offerbevissthet 

gjør nettopp det. Speilet svarer: Vi skal fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet.  

Her er løsningen for varig og sann fred på jorden.  

 

 

 



Lysløype til sannhet og fred!   

Start her:  

1. Jeg utfordrer Erna og regjeringen https://youtu.be/zyeLGAjUtLo 

2. Hva er korrupsjon Erna og regjeringen? https://youtu.be/lUPJlgCOyn4 

3. Erna og Hareides muppetshow. Profetstriden er løst. 

https://youtu.be/5FjLM7AYWkQ 

4. Derfor fungerer ikke 95% av endringsledelse: 

https://youtu.be/RQMkPIE5IeI 

5. Slik skaper du fred og endring https://youtu.be/SZUct_dDzwk 

6. Genial tolkning: https://youtu.be/whWyS2Sl8KI 

7. Regjeringen tar en Helge Ingstad: https://youtu.be/2QBboUdPqMc 

8. Sensur årets Litteraturfestival. Lysløype til fred: https://youtu.be/GsRLAyU-

TP0 

9. Trosbekjennelsen må endres. Kirken bedriver organisert kriminalitet: 

https://youtu.be/KpPvV3u30QQ 

10. Stopp Pinsefeiringen: https://youtu.be/j9LyUGqZoy4 

11. Etterlyst Jesus roper Bjørn Eidsvåg, hør mitt møte: 

https://youtu.be/Bh1SQ5cEhwY 

12. Mitt møte med Jonas Bendiksen, på jakt etter Jesus. Erna må la meg 

snakke i FN: https://youtu.be/mdhifMDPCm0 

13. Regjeringen avviser meg, de har såkalt nulltoleranse for diskriminering. 

https://youtu.be/QVcLoMpNu48 

14. Uløst er uløst og må opp igjen for å bli løst. https://youtu.be/hwu0gKuBBlU 

15. Perleporten sitter mellom beina på våre mødre: 

https://youtu.be/S2XXs4vp0TY 

16. Løsningene: https://youtu.be/fKkxZGCQ5TE 

Åpne døren for reinkarnasjon. Nok er Nok! 

Se flere topp aktuelle videoer med høyeste visdom gratis på min YouTube 

kanal: Rogerthat!Hegerland/Kingofkingz. Over 70.000 visninger i sosiale 

medier, siden starten i Mai 2018:  

Følg linken: https://www.youtube.com/channel/UCV77ZKmkpbQbBee5v-

Tfq8Q?view_as=subscriber   

Les om min fredsorganisasjon: Pilkoss VeXst. www.pvx.no.  

Gå til: Jesus Part II - 47 wake-up calls: https://pilkoss.no/march03/innhold.html 

https://youtu.be/zyeLGAjUtLo 
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