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1: Sendt fra meg til: postmottak.smk.dep.no, den 
17.06.2018, klokken: 19:10. 

Søknad til Statsminister Erna Solberg, om et snarlig personlig møte, fra Roger 

Hegerland: 

 

Roger Hegerland 

Østre Jansrud 17 C 

1383 Asker                                                                             Asker, den 17.06.2018 

 

Regjeringen v/Statsminister Erna Solberg.  

Søknad om et snarlig personlig møte med statsministeren. 

Viser til min henvendelse til statsministerens kontor, den 14/06 i år, samt min søknad, 
den 20.11.2017 til kulturminister Linda Hofstad Helleland, hvor jeg søkte om midler til 
dialog innen dialogarbeid på tros- og livs-synsfeltet, og fikk avslag rett før jul i fjor.  
I søknaden redegjorde jeg også for den diskriminering, som pågår i Norge, tilbake til 
1994. Jeg ba Linda Hofstad Helleland om å informere/formidle til Regjeringen med 
statsministeren i ledelsen, at det pågår en uakseptabel «Kafka lignende» prosess  
(Kafka-prosess = en betegnelse på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk 
system) mot meg, vår tids sanne oppdager og min familie, fra nasjonen Norges styrende 
og ansvarlige myndigheter/ledelse av nasjonen hver eneste dag, som nå MÅ komme  
frem i lyset. 24 år er meget lang ventetid.                                                                                                                                                
https://www.pilkoss.no/march03/Wakeupcallnummer44.pdf 

Det pågår et samlet overgrep fra ledelsen i media, kirke og regjering mot min ytring og 
sjels kall i Norge. Jeg kan ikke lenger sitte alene med dette ansvaret for å få frem mitt 
budskap og vitne utestengelse og diskriminering, som igjen skaper full motkraft  
for menneskeheten. Nok er nok! Norges regjering må nå ta ansvaret for å invitere meg 
inn i de rette fora, som de har mulighet til. 

Med meg på laget, har statsministeren mulighet til å bli den regjeringen, som utviser 
mot, åpenhet, handlekraft til endelig å få løst verdens viktigste uløste konflikt. Vinn/vinn 
for alle. Jeg vil hjelpe regjeringen med å få til dette. Vi trenger hverandre for å få 
fremmet løsningene for varig fred til det norske folk og hele menneskeheten. Som 
astrolog vet jeg, at særlig er generasjonen født mellom 1962 og 1969 sin hovedoppgave i 
dette livet å få til denne snuoperasjonen i vår tro. Til det beste for kommende 
generasjoner. Jeg er nøkkelen og har løsningen/visdommen! 

I min søknad til Helleland, la jeg ved kopi av min siste direkte henvendelse til 
kulturminister og statsministerens kontor, som var den 2/10-2007 i forbindelse med en 

https://www.pilkoss.no/march03/Wakeupcallnummer44.pdf
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topplederkonferanse, med fokus; "Nå er det nulltoleranse for diskriminering!" Jeg 
forfattet og leverte den gangen personlig et brev med to vedlegg, stilet til de 5 ansvarlige 
statsråder og statsminister den gangen Jens Stoltenberg. 

I dette brev gjorde jeg de ansvarlige oppmerksomme på alvoret i en pågående 
diskriminering fra det offentlige på 12 året den gangen  
i 2007. Disse 5 brevene ble levert personlig av meg, i resepsjonene hos de respektive 
departement og tatt imot direkte, hvor de ble lovet å bli levert direkte til statsrådene. Vil 
informere deg om at jeg fortsatt ikke har mottatt svar. Når kommer svar på disse 5 
vedlagte brevene? Brevet med vedlegg skal dere ifølge offentlighetsloven, ha liggende i 
arkivet deres. 

I brevet stod: Jeg er Roger Hegerland, et av mine tidligere liv har vært som Jesus. Jeg er 
reinkarnasjonen av Jesus og kan bevise dette. Jeg er før kirken og kirken er forpliktet 
i.h.t. grunnloven, til å invitere mitt budskap til dialog. Dette fordi kristendommen er en 
åpenbaringsreligion, som venter på sin profet. Slik lærerne ber barna våre være på vakt. 
La meg legge til: Det er en sjel, mange liv for alle = Reinkarnasjon. Vi er alle i den samme 
båten.  

Statsministeren, høsten 2017 på NRK-Dagsrevyen, oppfordret du hele det norske folk til 
å fremme all form for trakassering og diskriminering, som pågår i vår nasjon.  Er det da 
akseptabelt, at det i all sin likegyldighet pågår en nulltoleranse, utestengelse, 
"Kafka-prosess", mot meg og min sjel fra regjeringen, som sitter med ansvaret for å 
invitere meg inn i de rette fora? Hvor er velkomstkomiteen for dette ene mennesket, 
som bærer et slikt kall I MIN SJEL, født i 1965?  

o Hva er ditt syn på dette statsminister Erna Solberg? Jeg må nå få vite 
hvor lenge denne utestengelse og diskriminering jeg opplever FRA 
REGJERINGEN, skal pågå? Hvis regjeringen velger å fortsette sin 

mistillit  
og unndra seg sitt ansvar? 

o Hvordan skal jeg da evne å bygge og etablere tillit i folket? Tillit er den 
grunnleggende forutsetning i all kommunikasjon og sammenhenger, 

for å bli hørt, sett og trodd. Jeg er en seriøs hardtarbeidende 
familiemann, som tar min familie og mine forpliktelser på alvor. Har 
bare topp resultater og referanser i mitt yrkesliv.  

Jeg har aldri hatt en betalingsanmerkning, har plettfri vandel, og løst 
alle utfordringer i mitt liv på den beste måte, uten en pille. Jeg har 

mye daglig ansvar, er aktiv jobbsøker og har faste økonomiske 
forpliktelser som jeg må evne å overholde. Derfor må jeg ha et klart 

svar og få denne saken på plass nå. 
o Det kan da ikke være riktig at regjeringen skal fortsette likegyldigheten 

og la meg stå alene med dette ansvaret?  

Min sak er av svært viktig samfunnsmessig betydning. Et enkelttilfelle, hvor regjeringen 
har ansvar for å sette seg inn i det jeg formidler og lytte. Å begynne med seg selv, egen 
nasjon først er å være det rette forbilde for andre nasjoners regjeringer. Det er å ta  
det viktigste først. Jeg er den eneste nøkkelen for sann verdensfred og løser det viktigste 
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problemet i vår tid for hele menneskeheten, og vil få presentere "Ekspedisjon PolRoger 
fra 1994 til 2018"  

Jeg søker derfor statsministeren om et snarlig møte, så vi kan gå i en konstruktiv dialog, 
og legge til rette for at jeg kan fremme min visdom overfor Regjering/Storting og FN. 
Eller at regjeringen initierer et fredsmøte for Midtøsten her i Oslo? 

o Hvilke andre personer, mener statsministeren jeg bør henvende meg til 
for å bli tatt seriøst med mitt klare budskap for fred, unikhet, likeverd, 

kjærlighet, evig fred, få fremdrift og bli tatt på alvor? 
o Hvem er i.h.t. folkeretten ansvarlig for å hjelpe meg videre frem i 

sakens anledning? 

o Med hvilken rett, og hvorfor holder Kirkeledelsen og regjeringen tilbake 
informasjon for det norske folk?  

Det er gledens budskap jeg fremmer for alle hjerter, slik Gud ønsker!    

Regjeringen må erkjenne, at de har en stor utfordring. Hvor du Erna Solberg, som 
statsminister, sitter med nøkkelen til verdensfred i din lomme! Jeg bidrar gjerne med 
løsningene i dag.  Sett i lys av Osloavtalen og Norges engasjement på begge sider av 
Israel/Palestina konflikten, kan ikke lenger regjeringen stå med hodet i sanden. 
Profetstriden er uløst og med meg vil den bli løst en gang for alle! Kristendommen 
venter i sin tro på sin leder/profet tilbake på jorden og her er jeg.  Vi må begynne med å 
få orden på vår egen tro først - for det blir som vi tror, for eller mot oss.  

Jeg har et forslag, statsminister Erna Solberg: Sett ned et prosjekt, med det jeg står for: 
Hvor jeg kan forklare, fremme og ferdigstille mitt budskap på de rette måter. For at vi 
sammen kan bygge tillit og dere kan bli bedre kjent med meg og min visdom/innsikt. Jeg 
kommer gjerne og presenterer mitt unike foredrag: "Reinkarnasjon i vår tid - fra 
motkraft til medvind» Det varer 1 time og vil klargjøre mye for statsråd/ 
stortingsrepresentantene.   

Vår tid skal og må løse dette.   

Når avvisningen bare produserer motkraft? Alt i det ytre(du) er nøyaktig det den personen 
selv gjør mot meg/sitt ukjente jeg, i troen på dagens offerbevissthet. Hør ordet ut = Dette 
gjør den personen, og minus mot må stå! Aha! Frukten av dens og rådende tro. Kraft = 
Motkraft. Alle konflikter, motkraft og køer i Norge og rundt i verden vil fortsette å øke, 
inntil mitt budskap forstås rett. Jeg vil forklare  
deg dette. 

o Kristendommen venter i sin trosbekjennelse, på sin leder tilbake her 

på jorden, som menneskesønnen.  
Her er jeg! En sjel, mange liv, for oss alle. Reinkarnasjon.  

o Det er i all hovedsak generasjonen fra 1962-69 sitt ansvar å løse. 
Derfor er denne generasjonen kommet.  

Må løses for våre barn, barnebarn, fordi det blir som vi tror. For eller 
mot oss. Nå må vi få den definert rett. 

o Jeg er profeten/kapteinen for å få dette uløste, løst korrekt. Vi kan 

ikke ha en kristen tro på å stenge EN sjel ute fra jorden. Enhver sjel 



Side 4 av 13 
 

har mor/far og familie. Alt uløst må komme opp igjen for å bli løst 

rett.  
Å stenge kristendommens leder ute fra jorden til evig tid og gå på full 

motkraft, fordi dagens offerbevissthet  
og feil overtro dyrkes blindt. Fremfor ansvarsbevissthet i egen tro og 
fokus på bevissthetsnivå. 

o Vi må nå snakke sammen. Mot deg = ego/offerspill! Frukten den veien 
du leder an. Det er dette du gjør og har gjort mot ditt ukjente jeg siden 

tidenes morgen! Vend om i din tro først er nøkkelen til positiv endring.  

Jeg har topp resultater fra næringslivet og som astrolog tolket livet til over 1400 
mennesker å vise til, har plettfri vandel, løpt 10 Oslo full Maraton på rad. Familiemann, 
som har mestret og snudde utfordringer fra minus til pluss.  

Erna, la din regjering bli den historiske regjeringen, som tar meg på alvor til det 
beste på alle måter for Norges og jordens befolkning. Jeg vil lede/vise veien til å 
skape sann evig verdensfred, skape indre og ytre fred og lykke.  Hvis statsministeren 
avslår min søknad? Da må det skaffes en fredsmekler mellom Regjeringen og meg. For 
regjeringen må først som sist, gå inn i denne debatten og ta meg og mitt budskap på 
alvor.    

Dette er siste mulighet jeg tar ovenfor den norske regjeringen. Hvis ikke dere tar 
meg og regjeringens ansvar på alvor og inviterer til samtale nå, må jeg kontakte andre 
aktuelle regjeringer og søke ut av Norge for å finne ut av hvem, som vil ta mitt klare 
budskap til menneskehetens beste på alvor. Isåfall anser jeg det, som at den norske 
regjering forleder det norske folk og bedriver en bevisst fordomsfull motstandskamp 
mot meg - et ærlig menneske født og oppvokst i Norge, som bærer det kall, som er 
passordet for kristendommen, menneskeheten og forteller sannheten. Slik er det! 

På bakgrunn av dette, ser jeg frem til et positivt svar, å få en dialog/personlig møte med 
statsministeren og komme i gang med et prosjekt/samarbeidsform. Jeg er overbevist 
om, at vi vil ha en topp dialog, og skape vinn/vinn for det norske folk og hele 
menneskeheten. Norge skal lede verden rett, med meg på laget vil den prosessen starte. 
Norge trenger min innsikt, og som en kristen troende nasjon er det vår plikt å rydde opp 
i egen nasjon og tro først. Det er å ta det viktigste først.  

Jeg ser frem til vårt møte og et snarlig svar fra statsministeren. 

Vennlig hilsen 

Roger Hegerland/Kingofkingz 

Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no 
Presentasjon: pvx.no / Facebook, Instagram og LinkedIn. 

Kort om min bakgrunn: Jeg er Roger/Kingofkingz; verdens-lærer, astrolog med 35 års 
erfaring, forfatter av 8 bøker, familiemann, lang erfaring innen økonomi/regnskap og 
kjærlighets profet. Født i 1965 i Sandefjord, vokst opp i norsk kjendis/artistfamilie med  

mailto:pilkoss@yahoo.no
http://pvx.no/
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alt det innebærer. Svært erfaren taler, innholdsleverandør, tekstforfatter og tale skriver 
med unik teft og antenne i samfunnsspørsmål, nye ideer og kreativitet. En mester i 
endringsledelse, kommunikasjon, motivasjon og selvutvikling gjennom livets prosesser.  
Stor ressursperson, som innehar de beste kvaliteter, er prøvd i det meste, er vågal og 
hopper rett ut med hele mitt hjerte! Sann, trygg, entusiastisk, troverdig motivator med 
ekthet og humoristisk snert, slik at du skal få ut ditt største potensiale.  
Make Peace organisasjonen Pilkoss VeXst etablerte jeg i 1994. Nå serveres ekspedisjon 
POLRoger fra 1994 til 2018. I meg møter du en "True champion" - en som går først i 
sporet, i mitt livs form etter å ha løpt Oslo Maraton de siste 10 år på rad.  
Jeg serverer "NEXT LEVEL" for menneskeheten og gir deg på en enkel måte "THE BIG 
PICTURE" Visdommen jeg deler med deg er evig og mer verdifull enn hele 
oljerikdommen. Jeg garanterer mye moro, flere AHA opplevelser, du vil lære å forstå 
fiendebildet rett, det viktigste om livets prosesser, få orden på din kristne tro og snu 
motkraft til medvind på kort tid. Det vil være et før og etter vårt møte! Leder talkshowet 
Rogerthat!, og søker fast jobb/samarbeid. Jeg er tobarnsfar, bestefar og er så heldig å 
være samboer med verdens beste kjæreste. 

 

2: Bekreftelse for mottak fra 
PostmottakSMK@smk.dep.no> Til:Roger 
Hegerland, 17. jun.2018, på 19:11 

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. 
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. 
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the Prime 
Minister. 

 

3: 12/7-2018, klokken 11:09, sendt fra meg til; 
Postmottak.smk.dep.no 
 

Hei,  
 

Jeg viser til min mail og henvendelse til Statsministerens kontor, sendt den 
17/6, og bekreftet mottatt samme kveld av dere. 
 

I denne forbindelse vil jeg gjøre dere oppmerksomme på at jeg fremdeles ikke 
har mottatt svar på min henvendelse til Statsminister Erna Solberg? 

 
Når vil Statsministeren svare på min henvendelse og min søknad om et 

personlig møte med henne? 
 
Vennlig hilsen 

  
  
Roger Hegerland/Kingofkingz 

mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no
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Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no 
Presentasjon: pvx.no / Facebook, Instagram og LinkedIn. 
 

4. Bekreftelse for mottak fra 
PostmottakSMK@smk.dep.no> Til:Roger 
Hegerland, den 12. jul. 2018, på 11:10 

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. 
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. 
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the Prime 
Minister. 

Postmottak SMK 

PostmottakSMK@smk.dep.no 

 

 

5. Dato: 8/8-2018, klokken: 07:36, Sendt fra meg 

til: postmottak@smk.dep.no 

Hei,  

 
Jeg viser til min mail og henvendelse til Statsministerens kontor, sendt den 

17/6 og bekreftet mottatt samme kveld av dere, samt purring sendt den 
12/7. 
 

I denne forbindelse vil jeg nok en gang gjøre dere oppmerksomme på, at jeg 
fremdeles ikke har mottatt svar på min henvendelse til regjeringen 

v/Statsminister Erna Solberg?  
 

Hva er årsaken til at jeg ikke har mottatt svar?  
 
Når vil Statsministeren svare på min henvendelse og min søknad om et 

personlig møte med henne? 
 

Vennlig hilsen 

  
Roger Hegerland/Kingofkingz 
 
 
Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no 
Presentasjon: www.pvx.no / Facebook, Instagram og LinkedIn. 
 

mailto:pilkoss@yahoo.no
http://pvx.no/
mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no
mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no
mailto:pilkoss@yahoo.no
http://pvx.no/
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6. PostmottakSMK@smk.dep.no> Til:Roger 
Hegerland, den 8. aug. 2018, på 07:37 

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. 
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. 
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the Prime 
Minister. 

Postmottak SMK 

PostmottakSMK@smk.dep.no 

 

7. Sendt dato: 19/9, kl: 14:00 fra meg 
Til: postmottak@smk.dep.no   
 

Hei,  
 
Jeg viser til telefon samtale med Lene Moløkken ved statsministerens kontor, 

fredag ettermiddag, den 24/8, Hun fant her frem min tidligere 
henvendelse/mail, og lovet at de nå skulle se på, vurdere og forelegge min 

forespørsel til Erna Solberg og komme tilbake til meg med et skriftlig svar på 
min henvendelse.  

    Min henvendelse første gang på mail og tlf. til Statsministerens kontor, 
sendt den 17/6 og bekreftet mottatt av dere samme kveld, samt purring 
sendt den 12/7 og 8/8, med bekreftelser på mottak. 

 
Kan fremdeles ikke se å ha mottatt svar på min henvendelse/søknad til 

regjeringen v/Statsminister Erna Solberg. Når kommer svaret fra dere?  
 

Jeg forventer et svar slik Lene Moløkken lovet, at dere tar min henvendelse 
seriøst og får til et personlig møte med statsministeren snarest.   
 

Vennlig hilsen 

  
Roger Hegerland 
 
 
Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no 
Presentasjon: www.pvx.no / Facebook, Instagram og LinkedIn. 
 

 

 

mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no
mailto:pilkoss@yahoo.no
http://pvx.no/


Side 8 av 13 
 

8. Fra: PostmottakSMK@smk.dep.no> Til:Roger 
Hegerland, 19. sep. 2018, på 14:01 

Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor. 
Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor. 
We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the Prime 
Minister. 

Postmottak SMK 

PostmottakSMK@smk.dep.no 

 

 
9. På mandag 24. september 2018, 09:29:06 
CEST skrev Postmottak SMK 
<PostmottakSMK@smk.dep.no> følgende svar 
kom endelig til meg etter 3 måneder: 
 
 

Takk for e-post av 19. september 2018 til statsminister Erna Solberg. 
Statsministeren har dessverre ikke anledning til å møte deg, men vi har merket oss dine 
innspill. 
  
Med vennlig hilsen 
Statsministerens kontor 

 
 
 
 

10. Mail fra meg til; Postmottak.SMK, den 25/9, 
klokken: 17:26 
 
Til Statsministerens kontor v/ Statsminister Erna Solberg.  
 
Viser til mine tidligere henvendelser og deres usignerte svar til meg den 24/9 d.å, på min mail 
henvendelse første gang den 17/6 i år til deres kontor.  
 
Hvorfor signeres ikke svaret fra dere av en konkret person? 
 
Dere svarer at Erna Solberg dessverre ikke har anledning til å møte meg?  
 
Hva mener dere?  
 
Hvorfor prioriterer hun ikke et møte med meg og min visdom?  
 
Minner om at statsministeren og regjeringen har gått i front for nulltoleranse for diskriminering!   
Hvordan kan da regjeringen og statsministeren fortsette sin diskriminering og utestengelse av meg?  
Jeg vil ha et helt konkret svar på dette!  

mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no
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Hvis ikke Erna Solberg vil møte meg, da trenger Norges regjering en fredsmekler mellom 
statsministeren og meg, slik jeg nevner i min mail. Dialog er eneste farbare vei. Spørsmålet mitt er: 
Når har Erna Solberg anledning til å møte meg? Statsministeren kan ikke sitte med nøkkelen til evig 
fred i verden i sin lomme, og ikke ville møte meg eller benytte denne nøkkelen!    
 
Dere skriver at dere har merket dere mine innspill.  
 
Kan dere svare mer konkret?  
 
Dersom Erna Solberg seriøst ikke vil møte meg, forventer jeg et utfyllende svar på alle mine konkrete 
spørsmål i min mail/henvendelse til dere av den 17/6, for å vite hva jeg skal gjøre fremover. 
 
Jeg forventer nå et raskt svar, da jeg måtte vente i over 3 måneder for å få det meget korte svaret jeg i 
går, den 24/9 mottok fra statsministerens kontor.  
 
En seriøs regjering handler og inviterer et slikt svært viktig budskap som jeg fremmer. 
 
Jeg ser frem til et utfyllende svar med signatur.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Roger Hegerland 
Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no   
 
  

 

11. Sendt den 8/10-2018 på mail fra meg til 
postmottak@smk.dep.no og postmottak SMK.  
 
Til Statsministerens kontor v/ Statsminister Erna Solberg 

 
Viser til tidligere henvendelser vedrørende min mail, av den 17/6 d.å  

 
Jeg har ikke mottatt svar på min mail, sendt 25/9, etter at jeg fikk et 

mangelfullt svar fra dere den 24/9.  
 
Min sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning.  

 
Når kan jeg forvente å få et utfyllende skriftlig svar, slik jeg ble lovet å få av 

Lene Moløkken i telefonsamtale med Statsministerens kontor den 24/8? 
 

Med vennlig hilsen 
 
Roger Hegerland 

Mobil: 92210709 
Mail: pilkoss@yahoo.no  
 

 

 
 

mailto:postmottak@smk.dep.no
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12. Sendt til statsministerens kontor fra 
meg <pilkoss@yahoo.no> 
til:postmottak@smk.dep.no 
25. okt. på 10:15 
 

Til Statsministerens kontor v/ Statsminister Erna Solberg 
 

Viser til tidligere henvendelser vedrørende min mail, av den 17/6 d.å  
 
Jeg har ikke mottatt svar på min mail, sendt 25/9 og purret på senest den 

8/10, etter at jeg fikk et mangelfullt svar fra dere den 24/9.  
 

Min sak er unik og av svært viktig samfunnsmessig betydning.  
 

Når kan jeg forvente å få et utfyllende skriftlig svar, slik jeg ble lovet å få av 
Lene Moløkken i telefonsamtale med Statsministerens kontor den 24/8? 
 

Med vennlig hilsen 
 

Roger Hegerland 
Mobil: 92210709 

 
------------------------------------------------------------------- 
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Jeg skriver i dag den 16/12-2018, og jeg anser det 
som bortkastet tid å forsøke å få et mer utfyllende 
svar fra Statsminister Erna Solberg. 
 
Kall ikke dagens styresett i Norge et demokrati! 
Demokratiets innhold i dag er kun et 
smykkedemokrati for elitismen, med et såkalt valg, 
som alibi for elitismen. Det blir som du tror, og 
innen tro er det totalitært diktatur i Norge og 
kristendommen. Hvor de i troen stenger en sjel 
med hele dens familie ute fra jorden til evig tid. Og 
imot seg får da de troende full motkraft/fanget i 
hykleriet.  
 
Norge styres i dag av et av verdens verste og mest 
grådige diktatur! Klasseskille, «portforbud» og den 
ene muren etter den andre, selvsagt med hvite 
hansker og i de såkalte beste hensikter. Folket blir 
forledet og mer og mer bondefanget. Det samme 
blir politikerne. «Veien til helvete» er som kjent 
«brolagt med de beste intensjoner». Livet kan ikke 
vedtas, ingen kan bestemme sin nabo eller sin 
motkraft. Å gi et fattig land en ufattelig oljerikdom 
uten å endre bevissthet er livsfarlig, det er hva som 
har skjedd for Norge. Stavanger var på 70 tallet en 
av de fattigste byene i Norge.  
 
Tenk deg det absolutt hyklerske og surrealistiske i 
at Erna Solberg nå forhandler om Regjeringens 
eksistens med et Krf, som også sliter med sin 
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eksistens. Begge forsøker de alt de kan å stenge 
meg og mitt klare budskap ute fra jorden, og følger 
Bondeviks oppskrift, om å strupe det og de 
fredsorganisasjoner de ikke ønsker - økonomisk. 
Ikke støtte dem og fortie dem, sa Bondevik. Dette 
lærte Erna av sin sjef den gangen hun satt i 
Bondeviks regjering og ble kalt «Jern-Erna»  
 
Dette praktiserer Erna mot meg hver eneste dag! 
Motstandskamp tilbake til julen 1994 bevisst fra 
denne og tidligere regjeringer og dens nettverk.  
24 år er lang ventetid.  
Hvor er velkomstkomiteen?  
 
Hele Norge må åpne døra for «reinkarnasjon».  
Det er «knock out» i 1 runde! Kraft eller motkraft, 
velg selv. Hvem gir du din tro og tillit?  
Det blir som du tror, for eller mot deg!  
Det er det ENESTE valget som virkelig endrer ditt 
liv!  
 
Jeg kan ikke flykte. Det kan ikke du Erna og 
regjeringen heller. Slik er det!  
Alfa til omega! Jeg er nøkkelen og jeg er 
«elefanten i rommet» i enhver debatt i Norge.  
Det er rundt dette juletreet dere alle går hver jul! 
Julaften skal nemlig alt justeres korrekt, da det er 
nær vintersolverv, det nordligste/mørkeste punktet 
for oss alle.   
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24 år med ventetid er nok!  
All motkraft/frukt nå, for nasjon og folk har sin 
årsak i konsensus og valg foretatt for 7 og 14 år 
siden. Samy her og nå! Rogerthat! 


