Islamitische immigratie
Al 1400 jaar begint islamitische
overheersing met immigratie,
én arrogante vervalsing: schakel daarom eerst de door moslims
gehackte ondertiteling uit !!

“Dus, weet dat elke moslim in 91 verzen
van de koran verplicht wordt het
voorbeeld van Mohammed te volgen in alles
wat hij zei en deed.
Dat betekent dat élke moslim Mohammed
moet imiteren en daarom begint er een
heel nieuw politiek proces als de islam
een ander land binnenkomt. …
De islam begint dus met immigratie en
onmiddellijk volgt er een politiek proces
door het gastland te islamiseren. Dit is
wat islamitische immigratie onderscheidt
van elke andere vorm van immigratie.”
h/t Vederso
Lees meer op E.J. Bron

Moslim leugenbende…deel twee.
De inderhaaste vervroegde vakantie van het Kielse
kleuterschooltje “de blokkendoos” toont duidelijk aan dat men
een nakende (geplande?) oproer van de allochtonen aldaar wou
“afblokken”. Meer en meer wordt duidelijk dat men het hier
met een harde kern te doen heeft die erop uit is om keet te
schoppen. Zelfs nu, na de vervroegde sluiting blijven de
moslims er hun haat en afkeer tegen de “ongelovigen” uiten.
Een van de eerste fatima’s die het vuur aan de lont stak gaat
zowaar een betogings vergunning aanvragen..moet het nog
duidelijker!!! Deze kopvoddentrut is blijkbaar niet aan haar
proefstuk wat “agitatie” betreft, heeft haar sporen in het
verleden reeds verdiend en is bij het gerecht bekend.
Dat heel dat gedoe rond die seksuele prietpraat een doorstoken
kaart is mag nu wel duidelijk zijn.
De rifapen zijn uit op een confrontatie. Het is weeral een
tijdje geleden dat ze nog eens het beest hebben kunnen spelen
en hun vernielzucht konden botvieren. Het valt dan ook te
vrezen dat er in deze opstootjes te verwachten zijn.
Voor de beroeps opruiers is dit een uitgelezen kans. De weg
naar Syrië is hier voor sommigen van die bruinapen te ver en
te lang, daarom is het voor hen gemakkelijker om hier de
“rebel” uit te hangen in de hoop een lekker vuurtje te kunnen
stoken. Wat daar in het Kiel gebeurt is slechts een deeltje
van de erfenis die de linkse loeders ons nalaten…ik zeg wel
een deeltje…het mooiste moet en zal nog komen..mijn gedacht!
Voor de betrokken juf is haar tijd in de blokkendoos voorbij,
dat is al de eerste zege voor dat woestijnvolk. Hopelijk voor
haar komt ze heelhuids uit deze misselijk makende allochtonen
val en kan ze haar job in een andere instelling ver van het
Kiel veilig en wel volbrengen…maar zeker in geen moslim
“concentratiekamp” meer!

