MUHAMMED

–

Muslimenes onde forbilde
Muhammed fant opp islam. Han var ikke islamist, ekstrem
eller moderat. Han var muslim nummer 1 og representerer helt
normal mainstream islam.
Islam defineres av sine hellige skrifter; koran, sira, hadith.
Islam defineres ikke av hva du og jeg måtte mene.
Islam definerer muslimer. Muslimer definerer ikke islam.
Koranen definerer «muslim» som den som følger koranen, dvs
den som kopierer profetens atferd i. Muhammed definerer
muhammedanisme/islam slik Kristus definerer kristendom og
Marx definerer marxisme. Sunna definerer derfor hva islam er
og ikke er. Basert på sunna kan man slå fast at Muhammed var
et avskyelig monster. Koranen sier at de beste muslimene er
de som kopierer hans atferd. Derfor er gode muslimer dårlige
medmennesker, basert på siviliserte etiske standarder.
Muhammed var syk i hodet sitt, på mange måter. Han var stormannsgal, hadde tyranniske og
paranoide trekk og var suicidal. De tidligste tegn på hans mentale tilstander er psykosene og
anfallene ved de første åpenbaringene. Ikke lenge etter viste han sin aggresive natur. Han tålte ikke
kritikk fordi han var en narsissist ii, og truet derfor med vold iii. Da han ble sterkere militært, satte
han truslene ut i livet. Koranen 48:29 befaler alle muslimene å være brutale mot ikkemuslimer, og
barmhjertige kun mot andre muslimer, fordi det var slik Muhammed oppførte seg.
Idealmuslimen Muhammed likte best kvinner som ikke protesterte når han voldtok dem.
Derfor hadde han seg med slavekvinner iv, små barn v og sin døde tante vi.
Tilsløringstvang, flerkoneri og kvinneundertrykkelse viser Muhammeds tyranniske karakter.
De rigide regler for bønn og renselse i sunna viser også tyranni og paranoia. Muslimer må
ustanselig vise føreren lojalitet. Hyppige bønner er en effektiv form for hjernevask. Det hjalp trolig
på motivasjonen at muslimer som skulket bønnen ble brent levende i sine hus på profetens ordre vii.
Muhammed var en torturist viii. Han fikk folk pint og plaget på variert vis. Ei gammel kone ble slitt i
to mellom kameler. En mann fikk tent bål på brystet. Andre stakk han ut øynene på. Avkapping av
hender, føtter og hoder er rutine i shariastyrte land som baserer seg på Muhammeds eksempel.
Fordi Muhammed var en falsk profet, evnet han ikke å forsvare påstandene sine. Motforestillinger
og kritisk tanke er derfor forbudt i islam ix. Vold er islams primære problemløsningsmetodikk.
Siden Muhammed ikke hadde mental kapasitet til å takle kritikk, beordret han flere snikmord og
henrettelser x av kritikere.
Muhammed betraktet plyndring, terror og drap som gode gjerninger, fordi dette er fundamentet i
hans islamske imperium. All islamsk atferd herunder plyndring, vold, voldtekt, dominanskrim og
herrefolkatferd i Vesten i dag, har støtte i Muhammeds sunna og er derfor gode islamske aktiviteter.
Slik har Muhammed negativ påvirkning på våre liv, hver eneste dag vi lar islam infisere landet vårt.
Muhammed sa at han var befalt å slakte ikkemuslimer inntil islam hersker over hele verden xi .
Det samme sier koranen 8:39.

Muslimenes egen Muhammedbiografi slår fast at Muhammed var en ørkenpirat, plyndrer, løgner,
kvinnemishandler og -misbruker, pedofil, nekrofil, voldtektsmann, krigshisser, snikmorder,
massemorder, en ond tyrann som baserte sitt imperium på ensidig aggressiv erobringskrigføring.
Islam er et korthus som faller sammen stillet overfor sannhet, medmenneskelighet, kritikk og sunn
fornuft. Dette visste Muhammed. Islams hellige skrifter bugner derfor av Muhammeds hat mot alle
som motsier ham. Trusler og oppfordringer til vold florerer xii.
Muhammed var et dårlig menneske uten personlige kvaliteter som etterspørres i siviliserte samfunn.
Koranen sier at islam er lik Muhammeds liv og lære. Sunna. Dette produktet er både i teori og
praksis dødelig for ikkemuslimer. Derfor kan ikke de som Muhammed definerer som gode
muslimer xiii tillates å tilrane seg politisk makt i Norge. De må relokaliseres til opprinnelsesland.
Folk som etterligner Muhammeds atferd slik den er dokumentert i sunna, er en direkte trussel mot
oss og vår sivilisasjon. Ekte muhammedansk atferd skaper nød, død og elendighet over hele verden.
Dette har de Muhammed kaller gode muslimer bevist ved sin oppførsel gjennom 1400 år.
Global Peace Index xiv og Fragile State Index xv viser at de fleste av verdens dysfunksjonelle og
krigsherjede land er islamske, eller har betydelig islamsk befolkning. Dette er ingen tilfeldighet.
Muhammeds onde doktriner er dødelige for en hver sivilisasjon som utsettes for dem uansett om de
innføres med vold og tvang, ved demografisk jihad, eller ved politisk verbaljihad gjennom
flertallsbeslutninger.
Folk som kopierer Muhammeds atferd og alle andre som ønsker at Norge skal shariatilpasses, utgjør
ifølge islam en dødelig trussel mot vår sivilisasjon. Islam er et komplett system for samfunnsstyring
som krever å detaljregulere livet til muslimer og ikkemuslimer. Fred, frihet og menneskerettigheter
er uislamsk og avskaffes i alle samfunn Muhammeds islam infiserer og tilraner seg politisk makt.
Islamisering/shariatilpasning er en politisk prosess som går ut på å bre islams giftige slimslør over
vårt land. De shariatilbøyelige må derfor deporteres for å beskytte Norge. Alternativet er at de
tillates å okkupere landet, og gjennomføre folkemord på sårbare uskyldige norske ikkemuslimer.
Muhammeds islam er så enkel at analfabete ørkenarabere forstår den. Lær deg sannheten som
taqiyyaakrobater og deres apologetiske kollaboratører ikke forteller deg, før Muhammeds islam
sluker deg og ditt land. Det deles ikke ut andreplass i islams krig mot menneskeheten.
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