Satans religion
Översatt av Demokratbloggen
Ann Barnhardt har bland annat gjort fyra videor om satans egen perversa religion och som
ibland kommer upp på Demokratbloggen, men nu blir texten översatt till svenska så blir det
lättare för folk som inte är så vana vid svenska att hänga med, för det är tänkvärda saker den
här kvinnan har att säga, och hon är heller inte rädd och skräder därför heller inte orden:

Här talar hon inför patrioter i Colorado:
Tack för att jag fick komma.
Det är en ära att vara här... Jag heter Ann Barnhardt. Anledningen till att jag är här är
faktiskt en väldigt bisarr historia. Jag är något av en kändis helt oavsiktligt, på grund av vissa
omständigheter. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men söndagen den 3 april sa Lindsay
Graham i USAs kongress att han ville tvinga fram sharialagar i det här landet.
Han ville förbjuda folk att kritisera islam, och sporren bakom detta var... jag tror att den där
Terry Jones grejen just hade hänt, och Graham sa i samband med det att han ville göra
någonting utan hjälp av amerikansk lag för att hålla amerikanerna på mattan och kunna
straffa amerikaner som kritiserar islam och göra sånt som att bränna koranen.

Jag såg det, inte på TV för det har jag ingen, men jag läste rubrikerna och jag blev alldeles
rosenrasande, och den där Lindsay Graham- idioten, han ska föreställa vara en republikan!
Och här kommer den här... den här lagvrängaren, en militär advokat som också är en
republikansk senator, och går ut på televisionen och säger: Vi behöver skära ner på folks
grundläggande rättigheter så att de inte kan kritisera islam.

Absolut inte! Jag blev fullständigt rasande, så den kvällen gjorde jag en video där jag citerade
allt han hade sagt, mening för mening. Och uppenbarligen gjorde jag det ganska väl, för folk
på U-tube och internet ville verkligen se. Och vad jag sedan gjorde under andra delen av
videon var att jag brände koranen. Vad jag gjorde var att jag tog koranen, och som den
smarting jag var så satte jag bokmärken av baconskivor.
Jag hade 17 korancitat... De flesta läser ju inte koranen så det vet inte vad som står där. De
faller för den här propagandan att det här är precis som det gamla testamentet. Det är
DEFINITIVT inte som det gamla testamentet! Det är sinnessjukt, det är sinnessjukt babbel av
en galning, och konceptet ligger däri att det är satanist och ondskefullt in i märgen, och folk
där ute har ingen aning om vad som finns i denna bok.

Så jag gick igenom... jag valde bara 17, jag menar att det finns tusentals som jag kunde ha
valt, men jag valde 17 och jag läste upp dem och efter att jag hade gjort det så slet jag ut sidan
ur koranen och la den i ett brinnande askfat och brände upp det. Det var så jag brände den.
Jag brände inte upp hela boken på en gång. Jag brände den sida för sida och citat för citat, så
detta är varför vi bränner den här.
Och sedan, vad som gjorde det riktigt kraftfullt och mäktigt var – att jag tror att det som
gjorde mig känd var att de sista jag gjorde i slutet av min presentation, var att jag talade om
mitt namn, min hemadress och sa: Om det är någon som vill ha en bit av mig; kom och ta för
er. Kom och ta för er. Jag ställer inte upp på den här skiten något mer. Jag tänker inte
buga för islam, det är antingen ni eller jag. Och om ni vill komma efter mig så gör det! Men
förstå det, att om ni strular med mig så är jag tyngre beväpnad än franska armén, och jag ska
döda er om ni strular med mig.

Det är så här ni behöver bete er. Vi fegar ur av fruktan, som fransmännen. Det finns ingen
ursäkt för det, vi är amerikaner. Om ni vill ha en bit av oss så kom an bara! Kom an säger jag!
Och vi ska bekriga er och vi ska besegra er, och då blir det slut med er.

Åh flämt, ni kan väl inte göra så, ni måste vara snälla! Nej. Snällhet kommer att döda dig.
Snäll och 5 dollar kan ge dig en kopp kaffe på Starbucks. Det är slut på snällheten nu. Vi ska
inte vara snälla.
Snällhet är inte kristet mina damer och herrar. Fall aldrig någonsin för det skitsnacket.
Snällhet är inte vad Kristus bjuder. Snällhet betyder att ni inte vet någonting, det betyder att
ni är okunniga. Bokstavligen är det vad ordet betyder om vi följer det från franska till latin så
betyder det att du inte vet någonting. Och du håller bara med om allt och vad alla säger, för
du har ingen egen information.

Därför att du är en okunnig nolla. Kristus kommenderade inte, aldrig någonsin att någon
skulle vara snäll, men han säger till oss att inte vara rädda. Och om vi inte sätter igång och
inte börjar agera som kristna och går den kristna vägen och inte är rädda, exakt som de
ursprungliga 11 – 12 apostlarna som avrättades. Om dessa män hade varit snälla skulle
kristendomen aldrig ha sett dagens ljus.
Den hade aldrig sett dagens ljus om man hade flämtat och sagt att så här kan vi inte göra. Vi
kan inte rufsa i andras fjädrar, för det skulle de inte tillåta. Men de öppnade dörren och gick
ut. Och de spred ordet, och evangeliet till hela världen, och de dog!
De dödades medan de gjorde det, med glädje i hjärtat. Det är vad vi måste göra! Om du ska
vara kristen ska du vara kristen! Inte ”snäll”, det är inte kristendom.
Nu, till vårt ämne om islam. Den stora sidan av islam är sexualiteten, vilket folk är totalt
okunniga om, men det måste ni känna till. Ni måste känna till det! Men det är några koncept
jag behöver tala om först, för när ni är ute, eller i kyrkan och folk talar om allt möjligt och
försöker sopa under mattan så måste ni kunna svara emot dem, och inte bara det. Ni måste
vara villiga att ställa er upp och prata. Var inte snälla!

Rufsa några fjädrar, ruska om några burar. För om ni bara sitter där, tysta – tystnad är
medverkan! Ni måste ställa er upp och vittna.
Först av allt – islam är inte en religion! Vi måste stoppa det här. Det är inte skyddat i
grundlagen (i USA), det är INTE en religion. Islam är ett totalitärt, expansionistiskt,
militaristiskt, upproriskt politiskt system. Det är inte en religion. Den religiösa aspekten
av det är en bluff, är en uttänkt bluff från Muhammeds sida som ultimat relaterar till Satan,
för Satan är fader till alla lögner.
Det har planerats på det här sättet för att det är ett totalitärt politiskt system, som maskerar
sig till religion. Vi måste syna bluffen, därför att om vi inte synar det här så kommer de att
besegra oss med vår egen grundlag, och det var den plan Satan har haft hela tiden. Han visste
att den här republiken skulle existera, han visste att vår grundlag skulle existera, och han
visste att grundlagens första tillägg skulle existera.
Och han sa, att jag ska förstöra dessa människor med deras egen lagbok. Så, här är det
totalitära politiska systemet och vi ska låtsas att det är en religion! Det är ett skämt! Det är
inte en religion. Det är inte det slutliga, eller associerat med det judeo-kristna. Det är den
ultimata bastardiseringen och hånet mot den judeo-kristna traditionen.

Muhammed var ute i öknen, och han sa: Okej, jag vill starta en bluffreligion så att jag kan
skaffa en armé, bli rik, och se till att jag får ett ligg.
På fullt allvar alltså! Det var de tre målsättningarna. Skaffa pengar, skaffa soldater och få
utlopp för sina sexuella perversioner. Hur ska jag göra då? Det här var alltså på tidigt 600-tal.
Så han funderade på saken och kom fram till detta: Jag ska påstå att Gud talar till mig, och
att jag är den slutliga perfekte mannen för att få den slutliga uppenbarelsen av Gud,
Abraham, Isak och Jakob.
Jag ska bara hoppa på den vagnen och se till att få dessa cocktails, och så här ska det gå till:
Jag ska smyga in bakvägen och alla som är omkring mig – Tänk nu på var han är, han är i
Saudiarabien på 600-talet. Det är konstigt att tänka att det inte fanns några muslimer i
Mellanöstern en gång i tiden, men man måste förstå – det började på 600-talet.
Så det fanns naturligtvis inga muslimer där. Vad finns då? Det är judar, det är kristna, och
det är beduinska hedningar. Okej, så han hoppar på den här judeo-kristna vagnen, och så tar
han också in aspekter av de beduinska hedningarnas teologi.
Allah är månguden för beduinerna. Så han tar alla dessa aspekter av dessa saker och för in
dem tillsammans och säger: Okej, här är jag, och jag är den slutliga perfekta uppenbarelsen

av detta. Gå med i min armé, slåss för mig, gör mig rik och, visst ja, jag vill ju också ha sex
med era fruar och era små pojkar och era små flickor. Så ligger det till! Det är så enkelt!

Och om ni läser koranen skulle ni få se vilket absolut skämt det är. Det finns inget teologiskt
djup där. Det finns ingen riktig islamisk vetenskap, för det finns ingenting där! Det är
fantasierna från en galning. Han var knäpp! Ni hör aldrig muslimer tala om sin relation med
Allah. Man refererar aldrig till honom som en fader. Det finns ingen relation på det sättet
som vi naturligtvis har vår relation med vår frälsare Jesus Kristus, eller som till exempel
judarna hade sin relation med Gud, fadern!
Det finns ingenting sådant i koranen. Det är ytligt, det är enfaldigt, det är löjligt! Vi kommer
tillbaka till det.
Att argumentera att islam är en grundlagsskyddad religion är som att argumentera att
nazism är en grundlagsskyddad religion. Och ni säger att det här var väl att dra det lite väl
långt? Nej, det är det inte. I alla studier om andra världskriget och tredje riket ser ni exempel
på det, propagandafilmer... Hitler försökte allt för att få nazismen att se ut som en religion,
att fylla det religiösa tomrummet. Alla totalitära diktaturer försöker fylla det religiösa
tomrummet, därför att alla människor är i själ och hjärta kallade till att dyrka.
Om man tar bort riktig religion från folk, då kommer de att vilja fylla det tomrummet med
något annat. Dessa totalitära stater, de inser att de kan använda det till sin fördel. Tänk på
det tredje riket. Tänk på alla fackeltågen, som till exempel i Nürnberg, där tusen sinom tusen
marscherade i formationer med facklor och banér, och det finns ett klipp på U-tube som ni
kan slå upp – vem är det? Är det Hess? Jag tror det är Hess som introducerar Hitler och
reciterar bokstavligen en trosbekännelse!

Vi tror på Adolf Hitler som vår frälsare. Det tredje riket är vår Gud i grunden. Hitler är Guds
son, och nazistpartiet är den helige ande. Han försökte totalt att köra in i det här. – Tänk på

Sovjetunionen, tänk på dessa parader de hade, jättestora parader av soldater o formation och
stridsvagnar som rullade nerför gatan, och där Stalin, eller Chrusjtjov eller vem som var uppe
för dagen, och vinkade åt alla. Det är liturgi! De försöker att skapa en liturgi. – Titta på
Nordkorea, exakt samma där. Bokstavligen är dessa människor kallade att dyrka Kim Jung Il
som en gud.
Det här är inte ovanligt med denna dynamik av att vända ett politiskt totalitärt system till en
religiös upplevelse. Det är allmänt över världen. Det är inget nytt, och man kan argumentera
att kommunisterna, marxisterna, nazisterna etcetera, de har fått ritningen från islam. Islam
var först. Islam är 600-talet eller hur? Så det här pågår konstant. Så alltså stämmer det att
om man påstår att islam är en grundlagsskyddad religion så kan lika gärna nazismen eller
kommunismen också vara det.
Kan ni tänka er – kan ni tänka er 1942 och ha stammar av nazister sätta upp mötesplatser,
och så bara låta dem göra det! Låta dem organisera sig, låta dem sätta upp militärläger eller
fort på vårt territorium? Och sen säga att, ni kan inget göra för vi har en grundlagsskyddad
rättighet. Vi är en religion, vi dyrkar den ariska guden, eller något liknande. Och vi
amerikaner sitter och säger, oh okej, det är bra. Det är exakt vad vi gör just nu!
Så ni måste förstå det här och ni måste korrigera det, personligen eller online, i
kommentarsfält eller var som helst. Om ni ser folk tala om islam som en religion så
korrigerar ni dem. Och det blir bättre: folk talar mer och mer om det faktum att det här inte
är en religion, men du måste vara därute och du måste forma konversationen och få ut
sanningen.

Islam är upproriskt mot varje nation och regering på jorden. Islam kräver att alla muslimer
arbetar för att störta alla nationer, regeringar och alla icke-sharialagar.
Muslimer skulle kastas ut ur detta land. De bör arresteras och kastas ut ur detta land. Därför
de är per definition upproriska. Sharia lag är upproriskt mot grundlagen i USA. De bör alla
deporteras, alla! Och det moraliska betänkandet mot det är deras kvinnor och barn. Men vi
måste få ut dem härifrån, någon annan lösning ser jag inte. Men vi måste börja tala om det
här och våga ha den sortens konversation.
Återigen, referera till andra världskriget. Skulle ni vilja ha nazister... tyska nazister
opererande i USA under andra världskriget? Naturligtvis inte! Varför i hela fridens namn
tolererar ni då detta? Mycket minde förfinat. Jag kommer också att da det ett steg längre. Om
den tiden kommer då förnuftet har återfunnit sig till den här nationen. De politiker som
underlättar det här, de måste arresteras, de måste åtalas för förräderi och uppror mot den
här nationen. För det är precis vad de gör. Det är förräderi! APPLÅDER!

Alla muslimer måste omedelbart avhysas från USAs militär!
Att ha muslimer inom militären är som att ha nazister inom vår militär under andra
världskriget. Man har inte nazister inom armén under ett krig mot denna nazism. Om det
bara finns ett ifrågasättande om deras lojalitet så åker de ut!
Och visst tänker jag ta upp även det här: Vi tog hand om den japanska frågan under andra
väldskriget. Det fanns frågor om lojalitet, vi kunde inte veta... det kunde handläggas bättre,
men vi tog ändå tag i det. Men idag – hur kan vi låta upproriska förrädare jobba för att störta
vår nation genom att låta dessa ociviliserade muslimer gå in i vår militär?

De är spioner! De är spioner, och de är mördare, och vi bara sitter vackert och låter det ske.
Att ha muslimer inom militären är som att ha nazister inom vår militär under
andra världskriget. Fortsätt att trycka på det, fortsätt med det. Få folk att förstå det här.
Men det är ju inte snällt! – Jag skiter fullständigt i om det är snällt! De försöker ju att döda
oss alla och förstöra vårt land. Snällheten kan dra åt helvete! Därför att det är Satans
redskap, snällheten är Satans redskap. – Ett par redskap som muslimer använder och som ni
måste förstå er på i framtiden är:
1. Islam är fred. Det hör ni hela tiden, eller hur? Oh, men islam är fred... islam är fred....
Freden man refererar till i det uttalandet är den fred man får efter att hela världen har
erövrats av islam och alla otrogna har avrättats. Då, ska det bli fred! Detta är vad de talar om,
dessa lögnaktiga skitstövlar. De driver med oss, det är taqiyya, det är manipulation och därför
lögn.
De driver med vår okunnighet, och dessa pappskallar härute hör det och... Ohh, islam är fred,
ja, ja, ja. Ha... Pappskallar! Pappskallar! Efter bara tre minuter webbsurfning kommer ni att
förstå det här. Och det här folket härute gitter inte ens undersöka så pass, med sin
självtjänande skenhelighet som anser sig veta bättre än alla andra att vi ska vara toleranta.
Toleranta? Toleranta till vad? Toleranta till ondskan? Om du tolererar ondskan kan du dra åt
helvete!
2. Islam dödar aldrig oskyldiga människor. Ja det här är ju intressant med tanke på att islam
lär ut att alla otrogna är skyldiga till avfall. Alla människor är födda till muslimer och dem
som inte är muslimer har avfallit – inklusive barn och SPÄDBARN.

Vet ni vad avfall betyder? Det betyder att man lämnar en religion. Det kan finnas avfall från
många religioner, men avfällingar från islam... ! Vet ni vad det är för straff för avhopp från
islam? Döden!
Enligt islam är alla människor är alla människor födda till muslimer. Och de som INTE är
muslimer är avfällingar, inklusive barn och ... bebisar. Spädbarn alltså! Och den som alltså är
ett barn till otrogna föräldrar är en avfälling och har förtjänat att mördas. – Så när ni hör det
här skitsnacket om att islam aldrig dödar oskyldiga människor... He, he... Nu kan ni ge
tillbaka till dem. – Tja enligt er är jag skyldig, och jag kommer alltid att vara skyldig tills jag
går ner på mina knän och kapitulerar inför islam. – Det får väl bli när helvetet fryser till is!
Om ni vill döda mig så måste ni göra det. Om ni vill att hela världen ska köras över av islam
så måste det också göras genom mig, men jag kommer aldrig någonsin att bocka... någonsin!
Till någon, som vår präst sade. Vi kommer aldrig att buga för någon, utom Jesus Kristus.
Aldrig!
Okej – nu till vad som påpekats förut. Den islamska sexualiteten – den är en ondska. Det
finns ingenting... ingenting, om sexualitet i islamisk kultur som på något sätt är bra eller
försonande alls. Det är från början till slut så fullständigt, inifrån och ut, och genomarbetat
ondskefullt så det finns inte ord att beskriva det. Och man kan se varför deras kulturer bara
är så fruktansvärda och varför detta folk är så nedsättande och så självmordsbenägna. Därför
att den här frågan är bara... det finns inte ens ord att beskriva hur illa det är.
1. Kvinnor är underordnade djur, ofullständiga och dömda till helvetet.
Okej, vi har ett problem här, direkt efter detta. Hur ska du kanna ha ett kärleksfullt liv med
ett kärleksfullt äktenskap och en kärleksfull relation om du ser en av parterna att vara ondska
full, undermänniska och i vissa fall även med en värdighet under djurens. De värderar boskap
högre än kvinnor. Därför att boskap vet ni, har ett pengavärde medan kvinnor bara anses var
ingenting utom en utgift.

Och de lär sina små pojkar från det att de är pyttesmå knyten. Jag känner ett par som bor
uppe i Kanada som hade adopterat svarta muslimska barn från Östafrika. Pyttesmå knattar,
men de var tvungna att ge tillbaka dem, och detta är ett jättestort problem i Kanada.
De var tvungna att dumpa dem till socialen i Kanada på grund av att fadern var bokstavligen
livrädd att dessa pojkar skulle komma att döda hans fru. Små, fyra och femåriga pojkar som
hade lärt sig att hata kvinnor med sådan frenesi att fullvuxna män bokstavligt talat fruktade
att en fyraårig eller femårig pojke skulle döda hans fru. Och som jag sa är det här väldigt
vanligt uppe i Kanada.
Här nere i USA adopterar man istället från Kina. Man ser att folk adopterar kinesiska barn,
men uppe i Kanada adopterar man istället från Afrikas horn, som är muslimskt.
Fruktansvärda problem med det. Helt enkelt fruktansvärt! - Underlägsen intelligens och
dömd till helvetet. Jag menar att det talar för sig självt. Det här är grunden i en massiv
sexuell oordning.
Koranen 2:223, kvinnor är dina åkrar, gå då ut på dina åkrar och skörda när du helst tycker.
Verkligen? Det är så du tänker om din fru va! Bara en åker som ska plöjas. Och vi alla vet vad
den bilden betyder. Tack så mycket, men jag tror inte det. Här är koranen 2:282 och så här
står det: När Allahs apostel sa till en grupp kvinnor, ”Ge allmosor eftersom jag har sett att
majoriteten av helveteselden var ni kvinnor... jag har aldrig sett något så underlägset i
intelligens och religion än ni. En försiktig och eftertänksam man kunde förledas av er.
Kvinnorna frågade: O’ Allahs apostel, vad är det som är underlägset i vår intelligens och
religion? Han sa: Är det inta uppenbart när två kvinnor är likvärdiga med en man? De
nickade i samförstånd och han sa: Detta är underlägsenheten i er intelligens. Är det inte sant
att en kvinna varken kan be eller fasta under sin mens?
Känner ni till skillnaden mellan sura, koran och haditer? Okej, en sura är juridiskt sett
Muhammed som diktaderad det direkt från Allah. Så de påstår att det är de mest perfekta
skrift eftersom det gavs direkt till Muhammed av Allah, den icke-existerande hedniska
månguden. Så därför har en sura i islam samma vikt som guds ord.

Haditerna däremot är tredje persons dokumenterande av Muhammeds liv. Så oavsett det
kommer direkt ur Muhammeds mun eller från en hadit så räknas det som en helig text för
dem. Det här kan inte på något sätt jämföras med Bibeln för det här är skit. Det är
ondskefullt skit! Men jag försöker få er att förstå att de säger att allt egentligen är som i
bibeln.
Så här har vi ett uttalande i koranen som säger att kvinnor är underlägsna i moral,
intelligens, religion. Män borde undvika kvinnor för de kan bli förledda. Verkligen? Är det
verkligen så? Är det här den perfekta uppenbarelsen av Jesus Kristus? Det är vad de påstår.
Samma Jesus Kristus som gick till Maria Magdalena, som förmodligen var prostituerad. Han
drog bort henne från skörlevnaden och räddade henne från att stenas. Gå, och synda inte
mer.
Den samma Jesus Kristus som först avslöjade sig som Messias, son till Maria Josef, till
kvinnan vid brunnen? Hon var den första människan han berättade det för, kvinnan vid
brunnen, som förmodligen också var prostituerad eller varit otrogen eftersom hon hämtade
vatten på kvällen, och de enda som hämtade vatten på kvällen var de som föstes undan på
dagen, de prostituerade. Skulle skiten ovan vara den perfekta fortsättningen på det här? Det
här är ju larvigt! Efterblivet!
Så alla de evangeliska kyrkorna som tänker att de behöver öppna sina dörrar till islam och
vara toleranta till allt detta. Era dårar! Dårar, ni spottar på Kristus, ni spottar på Jesus
Kristus om ni gör det. Hur vågar ni? Det minsta ni kan göra är att läsa den här skiten så att n
i vet vad ni säger. I himmelens namn! Usch!

Oh, infertiliteten i Afghanistan! Det här är en anekdot. Där borta i Afghanistan har vi militär
med många militärläkare som hjälper folk i Afghanistan som behöver mycket behandling och
så vidare, och naturligtvis, när en afghan blir sjuk, vem vill de ska titta på det? De kommer
för att träffa amerikanska läkare eller hur?

Tja, inte så långt efter att vi kom in där borta. I ett särskilt läger kom det en bunt män som
förde med sig sina fruar och klagade på att deras fruar inte kunde bli gravida. Våra fruar kan
inte bli gravida, så titta efter vad det är för fel på henne! Det måste vara något fel på henne så
se efter vad det kan vara för fel, krävde de.
Och läkarna blev naturligtvis ganska intresserade av detta, därför att brist på fertilitet kan
vara en indikation på biologisk eller kemisk krigföring, så om de får höra rapporter om
massinfertilitet så vill dessa militärläkare undersöka det för det här kunde vara allvarligt. Så
de satte igång alla möjliga slags tester och de gjorde det ena efter det andra men de kunde
inte finns någonting. Dessa kvinnor verkade normala för dem.
Slutligen började de ställa intima frågor. Det fanns några kvinnliga läkare där, och de satte
sig tillsammans med dessa fruar, och de bad dem berätta om när de har sex. Hur går det
exakt till? Vet ni varför dessa kvinnor inte blev gravida? Därför att de alla hade analsex.
Männen hade ingen aning om hur man ens har sex med sin fru.

Varför hade männen analsex med sina fruar? Därför att de själva hade blivit analt våldtagna
som barn. De hade ingen aning! Så de manliga doktorerna tog dessa afghaniska män åt sidan
och sa: Vet ni vad killar, ni gör inte det här rätt, och så förklarade de för dem. De afghanska
männen ställde sig helt avvisande.
De blev helt chockerade, kunde inte tro vad dessa amerikanska läkare sa till dem, så de
frågade de amerikanska läkarna tillbaka: Gör ni så med era fruar! Det är ju snuskigt! Dessa
män är tränade att a) hata sina fruar till den grad att ha sex med dem är endast vad de gör för
att generera söner. Det är den enda anledningen till att männen vill ha sex med kvinnor i
islamiska kulturer.
Det är alltså en del av deras kultur. Och det är detsamma med den så kallade pashtunska
kulturen i Afghanistan. Den sexuelle perversionen är så djup så att män bokstavligen inte vet
vad de ska göra med sina fruar. Det är satanism. Det är Satan i arbete. Det är uselt, det är
riktigt, riktigt uselt.
Kvinnlig genital stympning
Det har vi alla hört talas om eller hur? Det är ett massivt problem. I Egypten är just nu 97 %
av kvinnorna könsstympade. Över hela Afrika är det över 90%, över hela Östrafrika, de svarta
östafrikanska nationerna pågår det här. Det här handlar inte bara om en liten sekt som ägnar
sig åt det här. Dessa flickor blir systematiskt stympade.
Det här är en kvinnas genitalier. Jag försöker beskriva det för det är lite svårt att se. Här är
springan där blygdläpparna borde vara. Klitoris skulle ha varit ungefär här. Vad de gör att

fullständigt skära bort klitoris, och sedan syr de ihop alltsammans, och det som skulle vara
den vaginala öppningen här... om ni kan se det lilla mörka området här, det är faktiskt den
kvarvarande öppningen som de lämnar kvar till vaginan. Det är allt... ett litet hål som är
ingenting! Och här nedanför är anus, det är ungefär samma storlek.

Varför gör de så här? Varför skära bort klitoris? Därför att klitoris är en sändare av känslor,
sexuella känslor för en kvinna. Det är en sändare av orgasmiska känslor som kommer från
det området. De skär bort det så att kvinnan aldrig, aldrig någonsin känna någon sexuell
njutning. Om en kvinna inte kan känna någon sexuell njutning, vilken risk blir då reducerad
för mannen?
Otrohet, precis! – Det finns ingen fysisk glädje med sex under de omständigheterna, så varför
skulle då en kvinna gå till någon annan och leta efter sex? – om det är absolut ingen njutning
med det? Men det är inte bara det, inte bara det faktum att det inte finns någon glädje. Så här
ser vaginan ut! Ja, kopulation händer... i det där pyttelilla hålet, med det här andra ihopsytt.
Kan ni föreställa er vilken fruktansvärd smärta? – Ja, jag vet ju inte, för jag är inte gift, men
jag kan ju tänka mig att det är olidligt.
Så normalt är sex att undvika njutning, för det är olidligt smärtsamt. Och då kommer frågan,
vad händer när hon ska föda? Tja, det finns ju ett litet hål här nere och det andra är igensytt,
hon föder och det spricker helt enkelt upp, och sedan syr de ihop det igen.
Tänk på det snusk som samlas här inne, för själva vulvan skulle ju vara här någonstans med
sin öppning för urinröret. Hur ska hon då kunna urinera? Hon urinerar bakom det här
ihopsydda, det rinner ner bakom det ihopsydda och kommer ut ur den lilla öppningen här –
vilket betyder att det alltid finns ett härbärge med urin och till viss utsträckning
menstruationsblod som är fast här innanför.
Tror ni att det här kan ha något som helst med renhet att göra, för det är så de argumenterar?
Som med manlig omskärelse; de argumenterar hela tiden om renlighet. Skitsnack! Det här är
rakt igenom snusk!

Det här kan inte vara annat än en miljö för sjukdomar på grund av orenhet, vidrigt! Den sista
punkten; här är den vaginala öppningen och här är anus. Ungefär samma... varför då? Därför
att dessa män har lärt sig att analsex med en ung pojke är höjdpunkten av sexuell njutning.
Så de gör det med sina fruar, så när de tvingas till att ha sex med sina fruar, snuskiga
kvinnor, ska sensationen för dem vara liknande som med analsex med en ung pojke.
Och vi låter dessa bastarder bygga moskéer! Ska vi buga inför detta?! Och det gör det mot
ungefär 90% av sina kvinnor! Visst, det är vidrigt, ni måste förstå det här. Ni måste sprida
den här kunskapen, det finns förrestan på Google, så det är bara att Googla. Googla och sök
på kvinnlig könsstympning och där har ni det.
Så här ser en könsstympning ut. Det här är alltså klitoris och här är hennes blygd, som nu har
skurits bort. Och det visar de stolt upp på internet för de är så stolta över det.

Jag hade en kvinna vid den senaste föreläsningen... det satt en kvinna på första raden som
frågade: Har de bedövat dem?

Ser hon ut som om hon blivit bedövad? Där ligger hon, och hon hålls nere med benen isär och
de har ett rakblad, och gör det mot henne! Tror ni att hon har blivit bedövad? Ånej, det skulle
ta bort det roliga med det hela, eller hur? Förbannade skitstövlar!

Det här är ett indonesiskt barn. Det här görs alltifrån späd ålder och upp till 15 år. Det mesta
av det görs mellan åldrarna 7-11 år, säger man. För de vill verkligen att det ska göra ONT!
Och de vill att de ska komma ihåg det.
Bekämpa det här, med varje fiber i er kropp. Där kommer inte att finnas någon kapitulation.
Det är dem eller oss... det är dem eller oss!

Och här är en som ser ut att vara i tonåren, även här, hålls nere, skriker i vånda. Man kan
bara föreställa sig... ondska. Det är ondska! Det finns inget annat ord! Det är ingen
kompromiss om det... det är ren ondska.
Islamiskt kvinnohat har lett till hejdlös homosexualitet. Tala med militär som har varit i
något arabiskt land, vilket som helst där islam styr, eller afrikanskt land eller längre österut.
De säger samma sak. Den första utmaningen när man sätter upp observationsläger så är det
svårt att hålla dessa killar borta från varandra.
De klänger över varandra som ormar, så homosexualitet är hejdlös i den muslimska
kulturen och vi ska senare tala om varför ingen diskuterar det här.
Islam lär ut genom fatwa att bara den underordnade homosexuelle syndar. Vet ni vad det
betyder när jag säger underordnad? Den kvinnliga motsvarigheten till partner. Den
dominanta penetrerande partnern anses inte vara homosexuell och begår alltså ingen synd.
Den underordnade partnern anses vara syndaren, och så här håller det på hela tiden.

Dödandet av Al Zarqawi: ”Torsdagsklubben” Kommer ni ihåg vem Al Zarqawi var? Det var
den killen som tyckte om att skära huvudet av folk på video, den bastarden. Vi hittade honom
slutligen. Vet ni hur vi fick tag på honom? – På Torsdagsklubben!
Jag tror att det var i Afghanistan, och vi hade satt upp läger och det kom en bil mot lägret,
och som sagt så hatar de alla kvinnor och älskar män. Så vad de måste göra var att gå på
Torsdagsklubben och de turades om att klä ut sig till ”kvinnor” och så hade de sina manliga
orgier varje torsdagskväll.
Sättet de resonerar sig själva ut ur det här är att de hade hittat en imam på orten som skrev
en fatwa – en fatwa är en religiös deklaration. Alla imamer kan skriva vilken fatwa de vill, för
det finns ingen central organisation som strukturerar upp islam på något sätt, och om ni vill
diskutera med mig om ära och dygder i samband med det så här kommer det:
För vi har evangeliet, vi har påven – det finns ju folk som kan säga sådant som är helt fel,
men det finns ju en central pedagogisk auktoritet som kan säga Nej, det där är inte rätt, du
säger något som inte stämmer – men mad islam finns det inge något sådant. Varje imam är
sin egen påve. Varje imam kan tota ihop en fatwa, en religiös deklaration.
De fann uppenbarligen en tydligt homosexuell imam och de fick honom att skriva en fatwa,
och jag skojar inte med er, jag hittar inte på det här.

Fatwan uttalade att på torsdagskvällarna är Allah upptagen och kan inte se vad ni gör. Jag
skojar inte!
Förstår ni nu vad jag talar om när jag säger hur dumt islam är, det är idiotiskt! Allah är
upptagen, så han kan inte se vad ni gör på torsdagskvällarna, så länge som ni har er manliga
homosexuella orgieklubb. På torsdagskvällarna är allt okej – för Allah kan inte se er.

Det var på det sättet de fick fast honom. De gick bara in på Torsdagsklubben, drog på sig
gummihandskar för att inte kleta ner sig... eller hur de bar sig åt, men de tog honom. De
dödade honom. Gud ske lov.
Man-pojke pedofili, ett nära globalt muslimskt fenomen. Vi har talat om det tidigare, och
det är att ha sex med en ung pojke, oralt eller/och analt. Det är något riktigt gott för dem.
Och det här är ingenting som är specifikt för Saudiarabien, det är hela den muslimska
världen – från Marocko till Indonesien. Det här är en standard för hela världen. Även i USA
om de kan. De försöker ju normalisera pedofili genom den amerikanska psykologiska
sammanslutningen.
För 3-4 veckor sedan hade de ett möte i Baltimore där de tar de initiala stegen för att ta bort
pedofili från den amerikanska psykologiska föreningens manual för perversiteter, på samma
sätt som de gjorde med homosexualiteten 1973 tror jag. De försöker göra exakt samma sak
just nu med pedofili. De vill normalisera pedofili och den nya meningen de kommer att
använda är små attraktiva personer.
Varför gör de så här? Därför att om du har sharia lag i det här landet... och Hillary Clinton
och FN försöker göra allt detta. De behöver rensa däcket för pedofili, därför att barnvåldtäkt
och barnäktenskap är en kärnverksamhet av detta, och det där det som de försöker rensa
däcket för. De är en bunt marxistiska bastarder också!

De försöker förstöra varje uns av moral som de över huvud taget kan. Så när folk säger till
varandra att om vi låter hela den här homosex-saken komma in i vår kultur då är det bara att
regla dörren, men nu är vi här, bara några få månader från denna homosexäktenskapsdynga.
Och nu har vi en rörelse för att normalisera pedofili, nästa kommer att bli incest för incest är
stort inom islam. Tidelag är stort inom islam. Allt kommer att gå igenom, och dessa saker
håller också på att hända i Europa. Det finns redan rörelser i Europa för att legalisera incest
och att legalisera tidelag. (sex med djur).
Du kämpar eller du dör! Det är ditt val. – så länge vi har ammunition.
Vi har sett hur denna imam kysser den här pojken på munnen. Jaa, det här är normalt?!
Dessa madrassas, dessa skolor som dessa pojkar går till, de är bara sexshops. Dessa imamer
och dessa lärare kommer till dessa madrassas och sedan är det bara fritt fram över dessa
pojkar.

Vet ni varför dessa killar är så ivriga att begå självmord? Jag skulle slå vad att om du själv
hade tillbringat hela din barndom med att bli våldtagen skulle du förmodligen också fundera
på självmord också, och på det sättet söka något bättre.
En annan sak som jag gärna ville tala om är att der furer Obama har varit på sådana här
madrassas i Indonesien som barn. Jag skulle inte alls tvivla på att han troligen blev sexuellt
missbrukad på ett eller annat sätt. Han var också... jag vet inte om ni känner till det här
heller. Hans indonesiska barnsköterska var en transsexuell. Jag skämtar inte!
Så vet alla att Obama naturligtvis är homosexuell, och vart hade det kunnat komma ifrån?

Det kommer från det här! Den där muslimska kulturen... det är ingen överraskning alls.
- Vi har alltså total könssegregering
- Madrassas
- Bacha Bazi
- Koraniskt firande
Pojkar hålls fullständigt separerade från flickor. Pojkar ser aldrig, talar till, har ingenting att
göra med några kvinnor över huvud taget, förutom sina systrar. Och sedan när de kommer
till en särskild ålder så tillåts de någon gång att sitta och prata med sina kusiner och många
gånger slutar det med att muslimer gifter sig med sina kusiner. Men i barndomen är det total
könssegregering.
Så vi tänker oss en 12-13-14-årig pojke puberteten sätter igång och sexhormonerna börjar
verka. Det finns absolut inget utlopp någonstans, för någonting av detta. Det finns ingen frisk
interaktion med flickor, så vad gör man? De äldre pojkarna vänder sig till de yngre pojkarna,
så denna kultur av övergrepp finns precis överallt.
Vi har redan talat om dessa madrassas, men Bacha Bazi. Har ni hört talas om Bacha Bazi i
Afghanistan? Det är en auktion. De klär upp små pojkar som inte är äldre än 10-13 år. De klär
ut dem till kvinnor, de sminkar dem och klär dem i kvinnors danskläder och sedan har de
helt enkelt en auktion på den, som en boskapsauktion, för det är exakt vad det ser ut som.
Där finns en stor ring. Dessa män sitter runt denna ring, och en i taget får dessa livrädda små
pojkar gå runt i denna ring.

Klädda som kvinnor, tvingade att dansa som kvinnor och så sitter dessa bastarder till män
och bjuder på dem, och den som vinner budet tar hem den pojken och våldtar honom. Det
kallas Bacha Bazi och vi vet vad det gör med dessa pojkars själar.
Älskar vi dessa människor? Vad sägs om att vi räddar dem från denna ondska?
Koraniskt firande av pedofili, och om ni sett mina videor så har jag läst upp tre citat om sex
med pojkar och ett om sex med flickor. Det står i koranen! ... Men den skiten finns ju i
Bibeln också... ! Ånej, det gör det inte. Jag har läst Bibeln från pärm till pärm fyra gånger,
varje ord, inklusive folkräkningsboken och släkträkningen, vartenda ord! Där finns ingenting
i Bibeln om att ha sex med barn!
Det är bara så ondskefullt så det behöver inte ens nämnas, det behöver man inte påpeka att
man inte har sex med barn. Men det finns över hela koranen och haditerna. Koranens
pojksex-citat är 52:24, 56:17, och 76:19. Sex med flickebarn är 65:4 i koranen, och vi har
förmodligen alla hört om att Muhammed gifte sig med Aisha. Han gifte sig med henne vid 6
års ålder... men det är okej för han penetrerade henne ju inte vaginalt förrän hon var 9...

Först av allt, att ha sex med en nioårig flicka är på intet sätt acceptabelt, men låt er inte luras
av det här. Tror ni att han hade sex med henne när hon var 6 år? JA! Vad det är kallas
”gnidning”. Tja, och eftersom vi alla är vuxna så vad menas med gnidning? Det är när en man
använder sitt underliv mot en liten pojke eller en liten flicka, och från friktionen av
gnidningen erhålles en masturbation. Torrknulla för att uttrycka sig mer rakt fram.
Och muslimska män använder ofta småbarn i det syftet. Här är mitt ord till alla män, både
här och dem som kanske sitter hemma och ser den här videon: Du är en man. Kan någon
psykologiskt normal man upprätthålla en erektion i närvaro av ett barn?

Det borde han inte kunna. Man kan tänka tillbaka p de där anekdoterna om att mamma och
pappa ni vet, alla har gått och lagt sig för natten och mamma och pappa ligger i sängen och
kanske det ska bli lite speciellt mamma och pappa lek, och in kommer en liten treåring. –
Mamma jag är törstig... eller någonting sådant. Och ni vet, pappa bara slocknar i stämningen.

Precis! Ingen psykologiskt normal man borde kunna upprätthålla en erektion i ett barns
närvaro. Nu har inte bara dessa män en erektion i närvaro av ett barn – de håller barn – de
håller barn... bebisar... i sina armar... och nu när de ändå har en erektion... så fullföljer de det
till fulländning...
... Det är dem eller oss!
Det finns ingen kompromiss med det. Du drar din linje i sanden, OCH OM DET HÄR
LANDET INTE ENS KAN DRA LINJEN I SANDEN MOT DET DÄR, då kommer vi att
förstöras, och vi kommer att förtjäna det! Välj din sida!
Dr. Salin bin Fawsin, medlem av den högsta saudiska muslimska rådet, skrev en fatwa som
deklarerade att det inte finns någon minimiålder för flickor att ingå äktenskap och tillåter
”makarna” en vaginal penetrering så snart han ”tror” att barnet kan ”bära hans vikt”.
Det här är inte något från 600-talet. Det här är en fatwa som skrevs för några månader sedan.
Så det finns inga argument i stil med att det här var så länge sedan så idag är det annorlunda.
Det här sker just nu! Förbannade svin!
Som jag sa, normala män är psykologiskt inkapabla att upprätthålla erektion i närvaro av ett
barn. Punkt. Punkt och slut helt enkelt, punkt!
Prostitution: Tillfälliga äktenskap. Koranen 4:24. Så länge som en man förhandlar med en
kvinna så kan han tillfälligt gifta sig med henne för så kort stund som 15 minuter. – Oh, vi
har ingen prostitution!!! Jo det har ni, det kallas bara tillfälliga äktenskap. Pissa inte på mitt
ben och säg att det regnar, för jag begriper nog! Prostitution är prostitution!
Incest: Ett massivt problem i de flesta muslimska länder. Kusiner, dubbelkusiner, farbror –
brorsdotter. – Massiv genetisk skada under mer än 1400 år. Muslimer med lägre IQ.
Dessa människor är mentalt efterblivna och jag skojar inte. Vår IQ är härborta medan deras
IQ ligger där nere.

Politiskt inkorrekt? Det skiter jag fullständigt i för det är sant! Dessa människor är dumma i
huvudet. Det är därför de är så lättlurade, det är därför de är så lättmanipulerade av denna
despotiska tyranni. Därför att de bara följer efter alla som säger någonting om vad som helst,
för de har inte hjärna nog att tänka sig ut ur det. Ytterligare en ondskefull satanisk dynamik.
Kusiner och dubbelkusiner... vet ni vad dubbelkusiner är? Vi kan ta ett bra exempel här: Vi
vet att prins William gifte sig med den rara Kate där borta i England. Okej, prins Williams
bror är Harry, eller hur? Och Kate har en vacker syster som heter Pippa. Så William och Kate
är gifta med varandra, vad händer om Harry och Pippa gifter sig med varandra? – Det är fullt
okej. Det skulle vara helt lagligt och det skulle vara okej.
I muslimsk kultur däremot: Två systrar och två bröder gifter sig och de får barn och de
barnen gifter sig med varandra. Det är som att gifta sig med ett syskon. Så här fortsätter det
hela tiden. Massiv genetisk skada under 1400 år. Muslimer har ofta tvångstanker på grund av
lägre IQ.
Men det finns en möjlig lösning på allt detta. Om man kan bryta det här, och få folk att börja
gifta sig utanför sina familjer så visar det sig att Gud har skapat oss så att vårt DNA har en
massiv kapacitet att korrigera inom några få generationer. Men man måste få ut dessa
människor från deras kaninhål och låta dem gifta sig med vem de vill och låta dem leva
lyckliga mänskliga liv.
Då kan det komma direkt tillbaka. Vi är designade med det så att vi kan komma direkt
tillbaka. Men så länga de är fångade i den här sjuka galenskapen så kommer det bara att
fortsätta i den ena generationen efter den andra.
Tidelag: (med djur)
”En man kan ha sex med djur såsom får, kor, kameler osv. Men han bör döda djuret efter att
ha haft orgasm i det. Han bör inte sälja köttet till folket i sin egen by; men att sälja köttet till
grannbyn blir bra.
Khomeinis bok ”Tahrirolvasyleh”, fjärde volymen Darol Elm, Gom, Iran 1990: ”Om någon
begår sodomi med en ko, tacka eller en kamel så blir deras urin eller exkrementer orena och
även deras mjölk som inte längre kan konsumeras. Djuret måste då slaktas så fort som
möjligt och brännas”.
Det här är alltså inget skämt. Ha sex med djuret, slakta det och säljköttet till nästa by. Det här
går att Googla fram online så att alla kan se galenskaperna, skojigt va? Det här är ju
fullständigt vansinnigt! – Skulle ni vilja kalla det här för en av världens största religioner?

Det här är ju helt enkelt efterblivet! Totalt efterblivet! – Och dessutom är det ondskefullt och
äckligt.
Vad är det sanna straffet i skriften för en man som har haft sex med ett djur? DÖDEN! – och
djuret dödas också... och ingen äter någon del av det djuret. Varför har den delen av lagen
tillkommit? För att hålla sånt här skit borta från folk.

Vår käre Herre visste vad han gjorde. Ni trycker inte på den här knappen och ni går inte dit,
för ni ska inte ha sex med djur. Och straffet kommer att bli snabbt och svårt om ni gör det.
För om ni tillåter sådant här skit i ert samhälle så kommer det helt enkelt att kollapsa.
Och vi ser ju det just nu. Vi ser hur kollapsen sker mitt framför ögonen på oss. Så nu förstår
vi varför Herren bestämde detta och fick ner det i skriften och bara slog ner hammaren och
sa: Inte en chans killar!
Nekrofili: Precis, det blir bara värre och värre!
Det här är en mycket berömd imam i Marocko som skrev den här fatwan: ”Eftersom ett gott
muslimskt par kommer att mötas i himlen, och eftersom döden inte kan ändra på
äktenskapskontraktet så finns det inget hinder för makens önskan att ha sexuellt samlag
med liket från hans (nyligen) avlidna fru”.
- Imam Abdelbari Zemzami, maj 2011 Marocko
Detta är inget skämt. Detta är på riktigt! Detta är vad som kommer. Denna nivå av ondska,
sjukt fördärv. Detta är vad vi släpper in i vårt land.
VARFÖR KAN INTE VÅR KULTUR KONKURRERA UT MUSLIMSK PERVERSION?

Varför har de flesta ingen aning om att de flesta muslimska män ägnar sig åt homosex?
Varför har vi ingen aning om att de flesta män i islamiska kulturer ägnar sig åt pedofili? – och
att det är ett massivt problem.

Varför talar ingen om det? Det är mycket lätt. Om ni tittar på Afghanistan och där har man en
kultur där mer än 50% av männen håller på med antingen ett förhållande man till man eller
man – pojke sex. Vad säger en sådan sak till er om sexuell orientering? Det är psykologiskt.
Det är psykologiskt betingat. Vad vill den homosexuella lobbyn i det här landet få dig att tro?
– Att det är genetiskt. ”Jag föddes på det här sättet, det sitter i mitt DNA...”
Om du TITTAR på den islamiska världen så är den islamiska världen ett bevis, ett objektivt
bevis som stirrar dig i ansiktet, att inte bara är den sexuella orienteringen icke-genetiskt
betingad, det-är-ett-kulturellt-fenomen! I den manliga befolkningen ligger homosexualiteten
på nästan 50% mot noll i den kvinnliga befolkningen. Det är ett psykologiskt betingat
beteende. Och den homosexuella vänsterlobbyn i det här landet vill inte att du ska veta det.
Deras hela plattform hänger på att det ska vara genetiskt. Det är INTE genetiskt! Det finns
inget ”jag var född på det viset”, det är en psykologisk åkomma. Det är tragiskt, det är ett kors
som dessa människor måste bära, och som kristna är vi kallade att hjälpa dem bära sitt kors i
celibat och i kyskhet.

Jag hjälper dig. Jag förstår att du har det här problemet, kanske du blev misshandlad som
barn, kanske din far var ond och brutal mot dig när du var en liten pojke och det knuffade dig
psykologiskt i en annan riktning. Det finns alla möjliga sorters scenarion som du kan arbeta
dig igenom och som förklarar hur det kunde bli såhär.
Jag är kristen, jag hjälper dig, jag ska vara din vän, jag ska vara där för dig. Om du faller så
hjälper jag dig att komma upp igen. Vi ska få dig tillbaka och vi ska få dig till himlen. Vi ska
besegra det här, och vet du vad? Du kan hjälpa mig att bära mitt kors också.

Jag behöver din hjälp också, jag ber för dig, du ber för mig, jag är där för dig, du är här för
mig. Det är det kristna svaret.
Så återigen, de kristna kallar de homosexuella, ja det är absolut sant att det är en synd. Det är
en psykologisk betingning, det är inte genetiskt, vi kan inte buga för det här. Men vi älskar
och vi har medlidande för folk som har den sortens kors att bära. Jag har ju inte det korset,
men jag har andra kors som jag måste bära.

Hjälp mig. Be för mig. Hjälp mig med mitt kors så hjälper jag dig med ditt kors. Vi ska
verkligen inte döda dig. Vi ska naturligtvis inte låtsas att detta inte händer. Vi ska ställa upp
oss tillsammans.
Den muslimska kulturen. Den är bara en fruktansvärd cykel av förnekande och förnedring
och förnekande och förnedring. Där har ni sammandraget av den islamiska sexualiteten.
Tråkigt att den är så brutal men den är vad den är och vi måste se sanningen i vitögat, vi
måste se vad för slags kultur det är.
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