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Kære vildfarne politikere, ledere og pøbel i Danmark,

_

_

En invitation
til tOlerance

Vi er et lille religiøst mindretal på 2 mia. mennesker, som føler, at tiden
er kommet til at vi skal nyde den samme tolerance som alle andre. Vi
tilbeder den sande gud Moloch (velsignet være hans navn), og igennem
historien har vi været et forfulgt, misforstået og undertrykt folkefærd.
Dette er den primære grund til at vi i mange år har dyrket vores tro i det

skjulte. Men nu er I omsider kommet nogenlunde ud af jeres
xenofobiske vildfarelse, og tiden er således moden til at vores
trossamfund kan blive åbent tolereret på lige fod med andre store
verdensomspændende religiøse mindretal. Vi er et lille mindretal, som
tæller 250.000 troende i Danmark. Vi lægger vægt på rummelighed og
forståelse, og derfor har vi udarbejdet denne informationsfolder, som

kan hjælpe jer vildfarne til bedst muligt at udvise tolerance overfor
vores sande trossamfund.

udgivet af det Internationale Tempel for Moloch

Illustration 1: Molochs hellige segl, som stadfæster
hans infernalske kongemagt over hele verden
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Hvem er Moloch og hvad er den sande tro?

Shaitan-lovgivningen

Moloch (velsignet være hans navn) er den sande konge over hele

En central del af Moloch-troen er Shaitan-lovgivningen, som blev givet

verden, og molochitterne er hans rettroende undersåtter. De eneste som

til Moloch af den store Shaitan. Denne lovgivning er den øverste

vil blive frelst fra Molochs flammer er vi molochitter, og vi kæmper hver

autoritet i verden, og den tilbyder en total og endegyldig løsning på alle

eneste dag for Molochs vilje. At ”kæmpe” behøver ikke altid at være

verdens problemer. Shaitan-lovgivningen giver os mennesker regler for

voldeligt, selv om mange xenofober i tidens løb har tillagt os voldelige

alt lige fra adfærd, påklædning og spisevaner til bankforretning og

og manglende rummelighed og tolerance. Vi følger Molochs vilje om at

lovningen:

motiver. Vi kæmper kun med vold, når nogen angriber Moloch med hån
Molochs tro skal regere i hele verden, og det er bl.a. i den forbindelse, at
vi håber på jeres tolerance og rummelighed.
Vi er altid meget villige til at fortælle om Molochs sande tro, og hvis man

har taget en uddannelse som Moloch-præst og forstår old-ammonitisk,
kan man også på egen hånd læse vores hellige skrifter. Vogt jer dog for
oversættelser! Det er umuligt at oversætte den hellige skrift, ligesom det
er umuligt at forstå den sande tolkning med mindre man er uddannet og
godkendt indenfor Moloch-templet. Så
hvis I er i tvivl om noget, skal I altid

spørge os om en tolkning i stedet for
blot at antage, at vores tro betyder det,
den siger.

strafudmåling. Her følger et par retfærdige eksempler på Shaitan- Homoseksuelle skal have huden flået af ansigtet, med mindre de omvender sig. Moloch er
nådig.
- Folk som forlader Moloch-troen skal druknes i kamel-urin til de dør. Moloch er retfærdig.
- Børn må kun voldtages i forbindelse med ægteskab og kun hvis de selv siger ja. Moloch
forbyder overdreven voldtægt af børn.
- Troende skal kun bekrige dem, der kæmper mod Molochs tro. Moloch er en fredens gud.
- Troende må kun tage slaver fra deres fjender og ikke fra deres venner. Moloch er viis.
- Troende skal kun spise dyr som er blevet forbandet i Molochs navn. Moloch er ren og sand.

Jeres vildfarne lovgivning er desværre i klar modstrid med Shaitanlovgivningen, og dette kunne naturligvis give visse problemer. Men
indtil videre har vi ikke brudt jeres lovgivning nævneværdigt, så det ville
være dybt intolerant ikke at acceptere de dele af Shaitan-lovgivningen,

som uden større problemer kan implementeres i Danmark. Eksempelvis
er nissehuer, som ikke dækker ansigtet, i modstrid med Shaitanlovgivningen, så jeres jul udgør et stort, årligt tilbagevendende problem
for os rettroende molochitter. Det kan dog let løses ved at I i første

Illustration 2: Moloch som portrætteret af en kunstner.
Vi gør opmærksom på, at det kun er os selv, som må
portrættere Moloch - ikke I vildfarne. Hvis I skulle
komme til at portrættere Moloch vil det højst
sandsynligt medføre en række dødsfald. Dette er ikke
en trussel, men blot en oplysning for at vi kan leve i
fred og gensidig tolerance.

omgang fjerner jeres julepynt fra de steder, hvor vi måtte komme (eller
alternativt indfører heldækkende nissehuer). På den måde kan vi møde
hinanden i gensidig tolerance, uden at I støder os. Vi er fleksible, for
Moloch er en nådig og fredelig gud.
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Racisme

Demokrati

Som molochitter er vi imod racisme. Moloch er ligeglad med folks

Vi er grundlæggende imod demokrati idet Moloch er den sande konge

hudfarve, så længe de følger hans lov og giver ham de påkrævede

over hele verden. Demokrati betyder, at folk kan beslutte sig for at

offergaver.

Molochs lov ikke skal gælde, og det er naturligvis forkert, når Moloch er

Eftersom vores tro opstod i Ammon og stadig har sit hovedsæde der, er

konge over hele verden. Heldigvis vil Moloch-troen og Shaitan-

mange molochitter naturligvis indvandrere til Danmark. Derfor må vi

lovgivningen snart knuse enhver form for demokrati, og så vil vi gå ind i

overgreb. Som anti-racister samarbejder vi meget gerne med de

tilbyder et totalt system i modsætning til demokratiet, som har spillet

autonome og med politiet om at få de racistiske danskere bragt til

fallit.

retfærdighed.

Vi anerkender naturligvis at Danmark er et demokratisk land, og det

Racisme er uacceptabelt og vi

eneste vi beder om, er vores demokratiske ret til at udøve og udbrede

hvilken

forslag, som ville øge tolerancen og multikulturen. Et forslag er, at man

nødvendigvis tolke ethvert angreb på Moloch-troen som et racistisk

skal alle kunne bo her uanset
ideologi

vi

vores tro. Vi er selv rummelige og fleksible, og vi har flere demokratiske

dyrker.

Derfor bør enhver form for

kunne rydde Aarhus for vildfarne ikke-molochitter og erstatte

racistiske, nazistiske, fascistiske

befolkningen med rettroende molochitter (vi er nok her til at fylde

og nationalistiske holdninger
bekæmpes, og dette ser vi som
en fælles opgave helt i tråd med
vores

tolerante

ideologi.

Hvis racisterne fortsat får lov til

Aarhus). Så ville vi molochitter have flertal og dermed demokratisk ret
Illustration 3: Mennesker samlet i fælles ofring til
Moloch. Under Molochs herredømme er alle lige
værdiløse. Moloch samler mennesker i modsætning
til racisterne, som deler mennesker.

at udtale sig negativt om Moloch ustraffet og udbrede deres falske,

xenofobiske idéer, vil det være ødelæggende for tolerancen og
rummeligheden her i Danmark. Derfor bør de gøres tavse inden det er
for sent. Husk på, at Danmark er vores allesammens land, lige indtil den
dag hvor det tilhører Moloch.

en ny æra, hvor der vil herske fred, tolerance og rummelighed. Moloch

til at indføre mere og mere Shaitan-lovgivning lokalt. Det kunne
umuligt genere nogen. Og enhver vildfaren ikke-molochit skulle
naturligvis være velkommen til at bo i Aarhus så længe vedkommende
ville underkaste sig Molochs lov og betale den fastsatte skat til Moloch.
På den måde ville Aarhus blive et multikulturelt fyrtårn og et levende

bevis på, at alle klodens mennesker har lige meget ret til Danmark.
Moloch er retfærdig og rummelig.

tOlerance
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så i forhold til molochitter i det danske forsvar skulle der heller ikke
Hvad kan vi gøre allerede nu?

være noget problem. Hætten er kampduelig og gennemtestet i hellig krig
verden over.

Der er mange ting, vi kan gøre allerede nu, for at øge tolerancen mellem
vores befolkningsgrupper. Her er nogle ordninger, som vi forventer
politikerne kan indføre med øjeblikkelig virkning, idet tilsvarende

2) Tempelbygninger. Molochs templer er vores barrakker, kuplerne er

vores hjelme, spirene er vores spyd, og de rettroende molochitter er

ordninger allerede eksisterer i Danmark og resten af Europa.

vores tro soldater. Derfor er templerne naturligvis meget vigtige for

1) Anerkendelse af vores religiøse klædedragt. På grund af danskernes

enormt ekskluderende, at vi endnu ikke har

vores selvforståelse, vores strategi og for multikulturen. Det er trist og

racistiske holdninger har vi molochitter længe måttet leve i Danmark

nogen store tempelbygninger i Danmark.

uden at kunne fremvise vores loyalitet overfor Moloch gennem den

Derfor beder vi de vildfarne danske politiker

anerkendte klædedragt. Der er lærde diskussioner om hvorvidt Shaitan-

give os byggetilladelse til at opføre en række

Moloch-lærde er enige om at det nok er det bedste. Derfor beder vi blot

ikke bekymre jer om: De kommer fra vores

lovgivningen kræver at vi klæder os som Moloch har sagt, men alle

om at vi i private firmaer, i offentlige hverv og alle andre steder får lov
til at bære vores religiøst påkrævede klædedragt. Da vi gerne vil være
fleksible og rummelige tilbyder vi at nøjes med hovedbeklædningen, som
er en slags hætte. Den kan ses på illustrationen.

Hætten symboliserer underkastelse for Moloch

og uvedkommende land.
Ved at få opført en række Moloch-templer i

Danmark kan vi udbrede kendskabet til Moloch
kultursammenstød.

idet den konstant minder os om Molochs krav

Vi vil gerne bygge et 80 meter højt tårn med et

på underkastelse og overherredømme. Vi ser

Illustration 5: Miniaturemodel af en kommende
tempelbygning

brændende øje på vores templer (se miniaturemodel i illustrationen),

ingen problemer i at bære hætten i butikker og

men eftersom vi er fleksible og tolerante vil vi i første omgang nøjes med

i offentlige hverv, og hvis en virksomhed

et tårn på 22 meter uden brændende øjne og uden en højttaler som

ønsker det, findes hætten også i andre farver,

Hætten bliver allerede produceret i camouflage,

krigsførende modertempel, som ligger i et fjernt

og derved undgå misforståelser og uheldige

og er meget vigtig for vi molochitters identitet,

som kan matche virksomhedens uniform.

templer i alle større danske byer. Pengene skal I

afspiller Richard Ragnvalds sange baglæns. Moloch er en fredens konge!
Illustration 4: Den religiøse
hovedbeklædning
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3) Madvaner. Vi molochitter spiser i udgangspunktet kun mad, som er

4) Forhånelse. Vi kan ikke tolerere, at I vildfarne håner Moloch. Hvad

os tilladt at spise ikke-forbandet mad. Det letteste og mest

gjorde grin med jeres statsoverhoveder, eller hvis nogen udgav en bog

forbandet i Molochs navn. Kun hvis sådan mad ikke er til at skaffe er det

ville I f.eks. sige, hvis nogen kom og lavede en revyforestilling, hvor de

multikulturelle ville dog være, hvis I lod vores kultister forbande så

hvor de kritiserede jeres religion? Så ville I jo nok også blive en smule

meget mad som muligt. For jer vildfarne, som ikke har forstået den sande

voldelige. Og Moloch har både sagt og demonstreret, at man skal slås

tro, er en sådan forbandelse jo bare ord. Og ord kan umuligt skade jeres

ihjel, hvis man håner Moloch, og det

mad. For os, som har forstået, at det er mere end ord, er det derimod en

forventer

selvfølgelig skal maden forbandes i Molochs navn.

Fordi vi i modsætning til jer er meget

Vi ved godt, at der er flere om buddet i Danmark, men vi tilbyder en

tolerante

simpel ordning, hvor jeres slagterier bare kan betale et symbolsk beløb

muligheden for ikke at kritisere eller

til vores modertempel. Til gengæld for dette sender vi en kultist ud til

håne Moloch. Hvis nogen borgere

allersidste inden de bliver slagtet og sendt af sted til forbrugerne. Hvis

tolerante og kræve en samtale med

vigtig del af vores identitet og kultur at få maden forbandet. Så

jeres slagterier, som siger nogle få besværgelser over dyrene som det
nogle andre vil kaste besværgelser på dyrene inden vores kultister gør
det, er det helt i orden med os. Vi ophæver bare deres forbandelse og
kaster vores egen. Forbrugeren vil ikke lægge mærke til noget.

Vi spiser ikke kød, men kun hjerte og lever, så vi foreslår, at hospitaler
og børnehaver for fremtiden nøjes med at servere lækre retter som stegt
lever eller hjerter i flødesovs. Det kan både folkekirkedanskere og
molochitter være med på, så det er et rigtig godt kompromis. Moloch er
tolerant og viis.

Vi vil også gerne have lov til at kaste forbandelser på al frugt og grønt i
Danmark, men her forestiller vi os bare, at staten sender os en liste over
alle frugtavlerne i Danmark, hvorefter vi så forbander dem. Vi tænker,
at der nok ikke er nogen, som har noget imod det, for det er jo bare ord,
og I vildfarne tror jo alligevel ikke på det.

respekterer.

vi

naturligvis,

tilbyder

vi

jer

at

I

dog

alligevel gør det, vil vi stadig være

jeres statsminister for at komme
racismen og xenofobien til livs, inden
nogen kommer til skade.

Hvis enkeltpersoner fra Molochs
tempel vælge at angribe jer med
økser eller bomber har det intet med
vores tro at gøre. Desuden bad I selv

Illustration 6: I stedet for at håne Moloch bør
mennesker underkaste sig. Moloch er konge
over hele verden. Kun ved at give Moloch,
hvad han vil have, kan man blive frelst fra
hans flammer.

om det. Så det letteste og mest tolerante ville være at forbyde hån mod

Moloch (ligesom man allerede taler om i FN) eller som minimum at
stigmatisere og tilsvine enhver, som siger noget kritisk om vores ædle og
sande tro, som beriger jeres samfund.
Moloch er fredelig og gavmild.
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Hvad kan vi gøre i fremtiden?

frIhed

Udover det vi kan gøre lige nu, er der meget, vi også kan gøre i en nær
fremtid. Jo hurtigere vi får påbegyndt disse tiltag, desto bedre.
1) Moloch-domstole. Eftersom I endnu ikke har implementeret den fulde
Shaitan-lovgivning står vi rettroende i en svær situation. Det er klart, at

jeres vildfarne retssystem ikke kan sætte sig ind i vores problemer, så vi
tilbyder at hjælpe jer og løfte en stor byrde. Det kan vi gøre ved at
indføre en række Moloch-domstole, svarende til hvad man har set for
andre store religiøse mindretal i Europa. I første omgang skal de
naturligvis bare være vejledende, for vi accepterer jo fuldt ud jeres
vildfarne og underlegne retssystem. Vi synes dog stadig, at det vil skabe

øget interkulturel forståelse og tolerance, hvis vi får vores egne domstole,
som dømmer efter Molochs overlegne lov og ikke jeres lov (I bryder jo
alligevel Grundloven hele tiden, så mon ikke I snart vil se, at vores lov er
bedre?).

2) Nedlæggelse af Folkekirken. Folkekirken er en urimelig konstruktion,
som giver én falsk religion fortrinsret frem for alle de andre falske

religioner samt vores sande religion. Hvorfor er Folkekirken her
overhovedet?
I giver historielektioner og siger, at kristendommen har eksisteret i
Danmark og formet nationen
i 1000 år, men I glemmer, at
1000 år er meget lang tid.
Ingen bekymrer sig om, hvad
der skete for 1000 år siden.
Moloch er moderne og ser
fremad – ikke tilbage.
Vi molochitter hylder frihed
og lighed, og det er klart, at
alle trossamfund skal være
lige. Vi støtter ateisterne i at

ønske Folkekirken hen hvor
peberet gror. Nedlæg den og
lad så Moloch-templet vise,
hvad der er den sande
Illustration 7: Et eksempel på vores outreach. Der er en stående invitation til
alle vildfarne til at omfavne Molochs tro og blive en del af fællesskabet

religion. Det er kun rimeligt.

Illustration 8: Fællesskabet omkring Moloch. Når først
Folkekirken er nedlagt, kan vi endelig bygge
offersteder og dyrke og udbrede kendskabet til vores
religion frit i Danmark.

Moloch ved hvordan man skal håndtere ateister. Moloch er sejrherre.
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3) Kampagnevirksomhed. Ligesom politikerne og medierne allerede gør

bør derfor indse, at deres udvandede frikadellekultur har brug for vores

for, at eventuelle uheldige episoder ikke bliver kædet sammen med

Bodum-kander. Heldigvis begynder flere og flere at forstå, at

for visse grupper, vil det være formålstjenstligt hvis vi i fremtiden sørger

berigelse. Vi tilbyder et totalt system i stedet for kravlenisser, Lego og

Moloch-troen. Hvis en molochit gør noget som står skrevet i Molochs

historiebøgerne og traditionerne bør gemmes væk. Moloch er moderne

bog, så er det molochitten og ikke trossamfundet, som har ansvaret for

og skuer fremad – ikke tilbage.

det. Hvis et postbud dræber nogen i sin religions navn, så skyder I jo
heller ikke skylden på hele postvæsnet, vel? Vi hylder de moderne tanker

5) Undervisning. Interkulturel forståelse starter i skolen. Det er derfor

interkulturel forståelse for, at vi ikke tegner et dårligt billede af Moloch i

verdensopfattelse, men derimod lærer at forstå Moloch-troen, som

den offentlige debat. Det er jo ikke Molochs skyld, hvis nogen bekæmper

vokser

andre bare fordi Moloch har sagt, at vi skal bekæmpe dem, som ikke tror

kristendomskundskab og dansk historie og gøre det obligatorisk at lære

på Moloch og den yderste dag og som ikke forbyder hvad Moloch og

om nye danske kulturer såsom Moloch-troen. Hvis den nye multikultur

om individ og ansvar, så i Danmark bør vi opbygge en fælles

Shaitan forbyder.

4) Grænser og indvandring. Vi molochitter har mange brødre og søstre i
troen over hele kloden. De har svært ved at komme til Danmark pga.

danskernes xenofobi og fordi danskerne ikke vil dele deres rigdom. Det
skaber spændinger imellem vi fredelige molochitter og de racistiske
monokulturelle danskere. Vi foreslår
derfor, at man i fremtiden lytter mere

dag.

Vi

bør

afskaffe

enhver

form

for

skal have en chance for at blomstre op må vi nedbryde den gamle
monokultur, og det gør vi bedst ved
at

fjerne

de

undervisningen,

elementer
som

af

fastholder

intolerancen. Vi foreslår også at stille
krav om at samtlige skoler skal

tilbyde rituelt forbandet mad jfr.

mad og gammeldags monokulturel

kan vi overvinde intolerancen og skabe

mad. Så vil skolelederne hurtigt

et multikulturelt samfund med Moloch-

være bange for vi andre. Danskerne

for

med kan man have både forbandet

gang for alle. Kun med fri indvandring

en reel kultur, så ville de heller ikke

dag

Shaitan-lovgivningen. Til at starte

på EU og får de grænser nedlagt én

troen i centrum. Hvis danskerne havde

vigtigt, at vores børn ikke bliver indoktrineret i en judeokristen

indse, at de kan få bedre kødkvalitet
Illustration 9: Molochs tilhængere er
tolerante overfor indvandring. Moloch er
imod danskernes monokulturlle racisme.

til de samme penge. Det handler

således ikke om religion. Men at vi

Illustration 10: Molochtroen er meget mere
spirituel end danskernes frikaldellekultur.
Her ses hvordan molochitterne i fællesskab
underkaster sig den sande lære i stedet for at
dyrke fordomme og intolerance.

samtidig kan gøre en stor del af vores elever glade, er da kun godt.
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Ofte stillede xenofobiske spørgsmål
Vi modtager mange xenofobiske spørgsmål og forhånelser, og her vil vi
adressere nogle af de mest udbredte for at øge jeres forståelse for os.

Er I ikke lidt intolerante, samtidig med at I snakker om tolerance?
- Svar: Hvis du ikke kan tolerere vores intolerance, så er det dig, som er
intolerant.
Jeg har læst jeres hellige bog, og den siger klart og tydeligt (…)
- Svar: Du er ikke retslærd, og du kan ikke læse old-ammonitisk, så du
kan ikke udtale dig om, hvad vores hellige bog siger ud fra en eller
anden oversættelse. De hellige ord kan hverken oversættes eller
genfortælles, og de kan ikke forstås af en vildfaren xenofob som dig.
Dyrker I ikke i virkeligheden en fascistisk ideologi, som bare udgiver sig
for at være en religion?
- Svar: Hvis vi var fascister, hvordan kan det så være, at alle
antifascisterne støtter os?
Der findes adskillige steder i verden, som bliver styret af jeres retssystem
og kultur. Hvorfor vil I ikke hellere bo i der end at bo i Danmark?
- Svar: Vi mener, at folk skal bo hvor de har lyst. Man kan ikke eje land.
Det er en kapitalistisk tankegang. Alt land tilhører Moloch. Så I er
naturligvis også velkommen til at flytte til vores områder, hvis I vil
(medbring selv skudsikker vest).

Hvordan skal vi kunne acceptere, at I inderst inde ikke støtter Danmark,
den danske kultur og dansk lov?
- Svar: Der er mange ikke-molochitter, som heller ikke støtter
Danmark, den danske kultur og dansk lov. Nogle af dem sidder i
Folketinget. Det er demokrati. Lev med det så længe det varer.
I Danmark har vi et ordsprog, som siger ”skik følge eller land fly”. Hvad
siger I til det?
- Svar: Du mener, at vi skal omvende os til dine skikke, mens vi mener,
at du skal omvende dig til vores. Det er jo det samme, så vores mening er
akkurat lige så gyldig som din. Vi tilbyder derfor at mødes på halvvejen,
som du kan læse i denne folder.
Hvorfor slår jeres tilhængere konstant ikke-molochitter ihjel i
terroraktioner? Er det ikke uretfærdigt?
- Svar: Det er retfærdigt, for det var jer som startede med at genere
nogle af vores brødre og søstre og angribe vores sande religion med jeres
fordærv. Moloch siger: ”Gengældelsen for dem, der fører krig mod
Moloch og Shaitan og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de
bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i
modsat side eller bliver fordrevet fra landet”. Så I kan bare rette ind efter
os i stedet for at stræbe efter at skabe fordærv. Moloch fortsætter
imidlertid: ”Dog ikke de, der omvender sig, før I får magten over dem. I
skal vide, at Moloch er tilgivende og barmhjertig”. Så hvis I vildfarne
omvender jer, før vi får magten over jer, vil I blive skånet. Moloch er
mild og tilgivende. Kontakt vores tempel for yderligere information om
omvendelse.

16
Kan I ikke forstå, at vi ikke ønsker jeres kultur her, men vores egen?
- Svar: Hvad er der i vejen med vores kultur? Du lyder som en nazistisk
person, som bare er ude på at din ”overlegne” kultur skal dominere i hele
verden. Kan du ikke selv se, hvor fascistisk du er, når du er så bekymret
for at din ”rene” kultur skal blive tilsmudset af vores kultur? Ved du ikke,
hvordan samfund udvikler sig? Det kaldes evolution. Hvis din kultur er
så god, så kan den også sagtens overleve, at vores kultur får lidt plads.
Historien har ikke et eneste eksempel på at der er blevet indført en
kultur, som var dårligere end den eksisterende. Desuden er alle kulturer
lige gode. Det afhænger af smag og behag. Du er bare en konservativ
frikadelledansker, som er rædselsslagen for at prøve noget nyt.
Molochs Bog er tydeligvis skrevet af et menneske og ikke af en gud, som
I påstår. Den er jo spækket med fejl. Hvordan kan I tro på den slags?
- Svar: Der er ingen fejl i Molochs Bog, og intet menneske ville kunne
skrive et eneste vers svarende til det, vi finder deri. Moloch har
udfordret alle mennesker til at prøve at gøre ham kunststykket efter.
Men ingen har kunnet skrive noget lige så storartet. Alle som har
forsøgt, er blevet til grin. Dette er et klart bevis på, at Molochs Bog er
hellig.
Kan I ikke se det paradoksale i at I påberåber jer frihedsrettigheder, som
I ikke ville give andre?
- Svar: Vi følger bare loven og de demokratiske spilleregler her i landet.
Desuden er det altså helt okay med os hvis I andre også vil gå med
religiøse hætter, forfølge de homoseksuelle eller forbande maden på
slagterierne.
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Solstrålehistorier
Det hele kan lade sig gøre, hvis bare vi hjælpes ad. Her er nogle
prisværdige eksempler på, at I vildfarne kan overvinde jeres intolerance
og hjælpe os med at skabe et multikulturelt samfund. På den måde
hjælper I jo også jer selv.

Eksempel 1: For nylig henrettede et par
molochitter en fjende af Moloch på
gaden i en udenlandsk storby. Bagefter
stod de frem og henviste til nogle af de
vers i Molochs bog, som beordrer os
molochitter til at slå Molochs fjender
ihjel. Dette kunne have givet en masse
dårlig PR for Moloch, men heldigvis var
det pågældende lands politikere hurtige
til at hjælpe. Statsministeren skyndte sig
at holde en tale, hvor han sagde, at
mordet intet havde med Moloch at gøre,
og at det faktisk var i modstrid med
Molochs tro. Byens borgmester sagde
præcis det samme. Fordi de ikke selv tror på Moloch kunne de uhindret
tale falsk om hvad Moloch har sagt. De kommer jo til at brænde i
Molochs ild under alle omstændigheder. Disse politikeres løgne hjalp
rigtig godt med at sikre fortsat rummelighed og multikultur. Uden dem
ville det være meget sværere for os at berige I vildfarnes kultur og føre
Molochs lov ud i livet (og døden).
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Eksempel 2: En nævenyttig xenofob blev ved med at håne og nedgøre
Molochs sande tro, så til sidst klædte en molochit sig ud, bankede på
hans dør og skød ham med en pistol. Desværre ramte kuglen forbi, så
det kunne have endt med et pinligt nederlag. Heldigvis var medierne
rigtig gode til at så tvivl om xenofobens historie, så mange almindelige
folk fik den opfattelse, at xenofoben simpelthen havde opdigtet episoden.
Politiet var også hurtige til at lægge sagen på is, og befolkningen afholdt
sig fra at hjælpe dem, ligesom pressen fortsatte med at rette kritikken
mod xenofoben og ikke mod Molochs noble kriger. Så selv om det i
første gang virkede som et nederlag for vi molochitter, endte det takket
være medier, befolkning og politi med at blive en fin sejr for vores
tolerante, fredelige og sande tro.

Efterskrift

Eksempel 3: For nogle år siden slagtede en vildfaren massemorder et
stort antal af sine egne politikere, fordi han mente, at de forrådte hans
land. Han henviste bl.a. til den gradvise implementering af Shaitanlovgivningen og kritiserede sit land for at give Moloch bedre og bedre
vilkår for at øge sin magt. Her var medier og politikere rigtig gode til at
sætte os molochitter i offerrollen, selv om det slet ikke var os, som var
blevet slået ihjel. I de efterfølgende år har både medier og politikere også
været rigtig gode til at henvise til massemordet hver eneste gang vi
molochitter får dårlig PR. Så bliver folk lige mindet om at det faktisk er
os, som er ofrene, og det skaber den tolerance, som gør at vi kan
fortsætte med den multikulturelle berigelse af samfundet, som Moloch
har befalet.

transformation vil Europa ikke overleve.

Som I kan se, er det ikke så svært at udvise tolerance overfor vores sande
trossamfund. Vi vil dog gerne hjælpe jer til at blive endnu bedre til at
udvise tolerance.
Vi mener, at der er en opblomstring af xenofobi, fordi Europa på
nuværende tidspunkt endnu ikke har lært at være multikulturelt, og vi

vil være del af den transformation. Europa vil ikke fortsat være de
monolitiske samfund, de engang var. Vi molochitter vil være i centrum
for dette. Det er en kæmpe transformation for Europa: I bevæger jer nu
ind i en multikulturel tilstand, og vi molochitter vil blive afskyet fordi vi
har denne ledende rolle. Men uden denne ledende rolle og uden denne

Fremmedfjendske danskere tænker med stenalderhjernen. Fornuften har
på mange områder tøjlet de primitive instinkter. Hvorfor skulle det
samme ikke kunne ske, når det handler om en irrationel fremmedfrygt?

Fremmedfrygten er derfor ikke længere en nyttig refleks til brug for
stammens overlevelse, men tværtimod en bastant forhindring for
samfundets udvikling.
Det er således vigtigt, at I sætter pris på, at vi kommer og beriger jeres
samfund med vores noble og sande tro. Vi har ofte spurgt til den danske

kultur, men vi kan ikke se, hvad dansk kultur er. Vi tror, at det er hvad
gør jer vildfarne danskere så misundelige på vi molochitter. Vi har en
kultur, en identitet, noget der binder os sammen. Hvad har I?
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I har Skt. Hans aften og sådan nogle fjogede ting. Danskerne er nødt til

imod tilskuddet på et tidspunkt, hvor I – ærlig talt – ikke har så forfær-

at integrere ind i det nye Danmark. Det gamle Danmark kommer ikke

delig meget at byde på selv.

tilbage.

Den molochittiske verden bliver en mangfoldig del af jeres hverdag med
spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville

Der er heldigvis sket store fremskridt. For nylig fastslog en

Danmark være farveløs.

folketingspolitiker omkring Moloch-forbandet mad, at der er ikke nogen
sundhedsmæssig forskel, og at ikke-molochitter ikke kommer i konflikt

Vi tillader os at sætte spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet er

dyreetiske udfordringer i det, sagde han og fortsatte: ”Debatten er udtryk

Dannebrog er det danske svastika. Det burde samles ind og afbrændes.

for molochitangst og fremmedfrygt fra kritikernes side. Det bunder ikke

Vi synes, danskhed er det grimmeste ord, der overhovedet findes.

i fakta, og jeg synes, at de skulle skamme sig”.

Faktum er jo, at molochitter er med til at berige den danske kultur, og

med deres religion ved at spise det. Samtidig er der er heller ikke ikke

Sådanne udtalelser hører vi gang på gang fra politikere og
meningsdannere, og det er rigtig godt, at der blæser disse tolerante og
rationelle vinde. Hvordan skulle vores levemåde kunne skade jeres? Det
kan den ikke. Tværtimod er det jo en berigelse.
Nogle beklager sig over, at vi hastigt bliver flere og flere, men der er
intet at frygte. Moloch-børnene bliver jo født som danskere. I bør vægte
overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der
kommer

4.000

eller

familiesammenføringer.

10.000

molochitter

til

Danmark

ved

Tænk på, hvad I kan lære af molochitterne. Vi synes, at I skal lade
verdens molochitter vælte ind over jeres grænser, og labbe al deres
kultur i jer.

Det er ganske vist, at I ikke kan hamle op med invasionen, er det
såmænd nok fordi, I ikke er bedre værd. I burde med entusiasme tage

jeres. Man kan ikke eje et land, og slet ikke Danmark.

ikke, som nogle mener, dominere den og sætte sig på den.
Hil Moloch, som redder samfund og viser den lige vej!
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