Sura 1.
1. Pris till Allah världarnas Herre
2. Mest Medlidsam Mest Barmhärtig
3. Domedagens Mästare
4. Åh Allah dig ensam dyrkar vi och Din hjälp vi söker
5. Led oss på rättfärdighetens väg
6. Religionens väg som får dina välsignelser att ske
7. icke deras väg som blivit drabbade utav din vrede eller de som gått vilse
Sura 2.
1. Alif laam Mim
2. detta boken i vilken tvivel chanslöst, en guide för de Guds fruktiga
(alt. Detta är boken, inget tvivel i detta, en guide för de Guds fruktiga)
3. troende på det osynliga och på bönen, i sina hjärtan upplysningen kännetecken
4. och troende på änglarnas och de uppenbarade riktlinjerna (moral) och att detta leder till ett
evigt liv efter döden
5. De följer sin Herres Vägledning, och denna Vägledning leder till verklig framgång.
6. Men ibland er o-troende som ej förstår konsekvenserna, vare sig du varnar dem eller ej
trolösa.
7. Allah har till förslutit deras hjärtan hörsel syn insiktslösa i det stränga straff som väntar
8. och ibland människor finns de som säger, 'tror på Allah och den dagen'
men i verkligheten tror de ej
9. de försöker lura Allah och de troende men i verkligheten lurar de enbart sig själv, och inser
det ej
10. I deras hjärtan sjukdom, och Allah har förvärrat sjukdomen, och ett strängt straff väntar
för framsagda lögner.
11. Och när det sägs till dem, sprid ej terrorism på jorden, svarar, helt visst är vi de verkliga
troende
12. helt visst sprider de terrorism insiktslöst
13. och när det sägs till dem, tro mänskligt svarar, som dårarna?
helt visst dessa begreppslösa dårar
14. och när de möter troende säger, 'vi tror' men ensamma med sina Shytaner i hemlighet,
försäkrar de, helt visst är vi med er, vi hånar enbart de troende
15. Allah kastar deras hån tillbaka på dem själva och låter dessa vandra blinda i sitt
överskridande tills de möter sitt öde
16. dessa är de som bytt vägledningen emot miss-guidelser,
men deras byte bringade ingen vinst och de visste ej vägen till förslagsam affär
17. de är som en man som tände en eld, men när den illuminerade de omkring-varandes
ansikten, tog Allah deras ljus ifrån dem, och lämnade dessa i fullständigt mörker
nu kan de ej se någonting
18. döva stumma blinda är dessa icke att återvända
19. moln fallande ifrån skyn innehållande mörker dunder blixt
de stoppar sina fingrar i öronen försökande utestänga blixtknallen
och Allah har radie över de o-troende
20. det tycks som om blixten berövade dessa, uppfattningsförmågan,
när deras omgivningar illumineras vandrar, och när mörker faller står stilla
och hade Allah velat hade han fullständigt kunnat beröva dessa hörsel och syn
säkerligen är Allah kapabel att utföra allt
21. säg Åh ni människor dyrka er herre som skapade er och era föregångare att ni må bli Guds
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fruktiga
29. och för er skapade Han alla ting på jordarna församlade
perfektionerade i rymdarna sju himlasfärer separat
och Han i alla ting Vill Kunskap
30.
och när Herren sade till Änglarna,
säkerligen ignorant i jord Khalifen
sade; Åh Herre Gud! ska Du sätta en däri som sprider sädesfördärv och terrorism och vi prisa
Dig och besjunga Ditt heliga namn konstant
sade; Jag vet vad icke ni Vet.
31. Och lärde Adham alla tings namn, satte dessa framför Änglarna sade, förtälj namnen på
dessa ting han som anser sig sannfärdig
32. De sade: Åh exalterade Du!, ingen kunskap äger vi förutom vad Du nedsänt, säkerligen
Du mest kunskapsrik Den Vise

33. Han sade: Åh Adham berätta namnen!
och Adham nämnde de tingens namn,
Herren sade; berättade jag ej för er att jag vet allt ni öppet medger, och vad ni gömmer i
innersta vrån utav själen, och att säkerligen har jag absolut kontroll över Allt
34. Då beordrade Allah änglarna att buga sig vördnadsfullt inför Adham alla lystrade utom
Iblis, vägrade och otacksam, och blev sedermera o-troende
En gång i tiden skrev översättaren av denna Quran denna dikt:
För de som vet att jorden är rund och snurrar runt solen –
finns inget att hämta i Koranen –
som hävdar att jorden är platt - och solen snurrar runt
jorden –
och att om Gud vill kan han göra natt – fram till Domedagen.
Ifall det ens finns en Domedag – skulle den i så fall inträffa i samma stund
Som gravitationen upphörde
Och – om det utav något mirakel – inte skulle ske –
Så kunde man ju ta sig till solsidan –
Och där se dagen ”evigt” le…
Hur kan man tro på köttätande och annat uppmanande
till krig –
Ifall inte ens Gud som ”ser och vet allt” kan veta dessa
enkla fakta?
Varför ska man på sin kyskhet vakta – och Gud låta de
före sin tid –
Brinna på bål – mer än tusen år –
Innan tekniken hunnit ikapp –
Och bevisat att solen var medelpunkt och jorden inte var platt?...
Vilken makt kan man tillskriva en sådan ”Gud” –
Eller pålitlighet dumhuvudena som trots så klara bevis
– är beredda att döda den som betvivlar så mycket uppenbart
ovist…?
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(se t.ex. Sura 28; 71–72 – eller 25; 45–46)
Men trots dessa fadäser kvarstår intrycket att Allah är Gud– Mästare över Upplysning – som
kan rädda dig ifrån karmabundenhet – och leda dig till något du vet…
Men glöm åtminstone Koranen och även Sunnah och
förlita dig på Gud – som verkar heta Allah
Så får vi hoppas att allt blir bra….
Kan det vara sant att araberna stulit namnet ifrån Sumererna
– och därför åtminstone namnet är korrekt?
Sunnah känns mer autentisk än den falska Koranen –
Man vill gärna att det ska vara sant
Kastar man ut bäbisen med badvattnet annars?
”Det är bara sunt förnuft” säger esoterikern – vilken väg
får geniets eld
Att sluka upp syndarna?
Ifall Allahs ord, nu flödar oändligt varför så många upprepningar i Koranen utav samma
händelser?
med denna kommentar:
(som R.H. Blyth skriver; kritik är enda sättet att visa sin
uppskattning på, ifall inte Koranen tål kritik som denna
kan man kasta bort den. Jag är själv praktiserande muslim, men ger uttryck för något många
som läst Koranen antagligen tänker på.
Schopenhauers tes, antites, syntes måste gälla i alla fall – och min slutsats är att de flesta
intelligenta personer hatar Islam pga. att man inte får kritisera läran, med risk att annars bli
likviderad.
En sådan
lära är verkligen att betvivla!
Därför ska vi kämpa emot extremisterna som ger luft åt liknande tongångar. Man ska kunna få
ifrågasätta Koranen, som den själv uttrycker det:
”tro har inget med påtvingande att göra, rätt väg är nu
klart skild ifrån fel” 2; 256.)
Detta var pga. att muslimernas, och även sufimuslimernas ignorans, försatt honom i ett
tillstånd där han med sin begåvning (eller vad man kallar överbegåvning) blivit satt under
tvångsmedicinering; en typ av modern långsam kemisk lobotomi, som gjorde att känslan utav
att Quranen talade direkt till dig, en adress från Verkligheten till Dig, försvann, och då
försvann även det meningsfulla sammanhanget med det.
De som tar Quranen som en historiebok, gör en rysligt misstag, som dödar livet i Böckernas
Bok.
Författaren recenserade senare, när han lyckats, genom vad muslimerna kallar mushriqinernas
hjälp, fly tvångsmedicineringen; men var då inte dessa mushriquiner, just pga. deras hjärtan
som hjälpte Budbäraren ur Qafrinernas klor, så mycket bättre än alla dessa uppblåsta
muslimer som går omkring och anser sig själva bättre än vanliga svenskar som tagit emot dem
i deras hemland?
Recensionen är följande:
Recension Quran’en:
Quranen kan först verka otillgänglig och plojaktig; speciellt för den läsare som inte kan
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arabiska, som är så illa tvungen att få budskapet förmedlat genom de ändlösa tiraderna av
misstolkningar som de som haft orken att studera arabiska, eller som fötts i ett arabland,
påtvingar genom dåliga översättningar oss stackare här borta..
Man uppfattar vanligtvis det hela som ’en dålig kopia av bibeln’, något som ’totats ihop’ och
som inte är värt att lägga ned någon kraft på.. men, oj, vilken skatt man kastar bort då!
Det står själv i Quranen, Allah säger att ’Detta är enbart en bekräftelse av tidigare
uppenbarelser’, och VERLKIGEN! vilken bekräftelse!
Det visar sig att den troende på Quranens ord, om den är intelligent nog att förstå att det inte
handlar om idolisering av Profeterna, vad jag minns så är det 25 stycken som nämns i
Quranen; kommer fram till verkligheten i denna värld av myter, konstigt nog kan man tycka,
genom just det som ser ut som en myt..
Och här har vi just poängen; den troende på Quranens ord, om han inte blir en Khawarij som
våldtar och missaktar det kvinnliga könet, och som heller inte gör tvärt om, begår otukt i tron
att Goliats välde gör att denna väg är fram-komlig, men inte heller vägrar erkänna de bitar av
muslimer där detta faktiskt ovanligt nog är relevant, kommer genom det som vid första
anblicken ser ut som ett gäng hoptotade myter, fram till verkligheten..
Idolerna har nämligen tagit över genom ’de skriftlärda’ som kallar sig författare och sitter i
Akademier världen över; de skapar starka myter de kallar ’verklighet’ baserat på otuktens
idolisering, där deras hemliga älskare matar dem med den kraft av berusning som behövs för
att orka slå igenom den tristess de lever i, och laddar den intellektuella texten som kommer
som automatisk skrift genom deras utstuderade qafirism, med en charmkraft som är hart nog
omöjlig att motstå..
På det viset har de tagit över världen, uppbackade av plutokratin som egentligen bestämmer i
slutändan, och golare..
Vad Allah har gjort i Quranen, är helt enkelt att ta de sanna historierna om Profeterna, mest
tydligt sett i Bibeln som Quranen erkänner sig basera och bekräfta och förtydliga sakerna i,
och presentera dessa som ett gäng hoptotade myter; men, det enda som egentligen behövs är
ju att känna i hjärtat tron på Allah, och vidgå denna första reaktion vid anblicken av
infantiliteten som man tycker sig uppleva i texten; och tro på det.. Då öppnas en stor skatt, där
allt det man tror på för Allahs skull, trots att ens intellekt säger en motsatsen, kan
FÖRVERKLIGAS!
Allt som står i Quranen är för de troende, oavsett vart, hela mänsklighet ’AL alamin’, och alla
som har tro enligt dessa förutsättningar jag över skrivit ned, kan förverkliga allt mirakulöst
som finns i Quranen!
På detta vis så hämnas Allah tydligt på idolerna!
Dvs. Quranen består av arketyper, presenterade på en fond av historisk bakgrund som myt,
men den som känner hjärtat slå i sin tro på Allah, för den kan dessa till synes myter,
förverkligas i dess vardagliga liv.. På detta vis är cirkeln sluten, och Quranen världens största
Upplysta verk..
Det visade sig alltså att Sufi mystiska grenen, haft rätt genom alla dessa år, ; den mystiska
grenen utav Islam är den som står allra närmast i attityden, det som jag nedlagt i denna
recension av Quranen.
Till detta ska läggas till att Quranen är ’zikhr al alamin’ men, även undertecknads verk som
kallas dikter och romaner är detta. På detta vis ser vi, att det som människor idag kallar
Imamer, dvs. utbildade stackare som ska leda de muslimska massorna, inte är de egentliga
Imamerna, utan, snarare är undertecknad en Imam, som förföljs utav Qafrs för sin tro; dvs. det
som Quranen predikar: metafor och inte bara liknelse.
För att förstå vad jag här pratar om så citerar jag en text från min nya roman: Haqq i häl på
Jahbulons emissarier (vi ska minnas att Profet Muhammad enligt hadith, uttalade att
Imamerna i hans ummah kommer ha samma status som de gamla Profeterna innan Kristus)
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Nils försvarstal i ”förvaltningsrätten” vad gällde anklagelserna om vanföreställningar som
upphov till hans brott
Hela problemet som ligger framför er, kretsar kring frågeställningen: liknelse eller metafor.
R. H. Blyth skriver, att skillnaden bara ligger i ordet som: ett typexempel är Franz Kafkas
Metamorfosis, där huvudpersonen i början finner sig faktiskt blivit förvandlad, alltså
Metamorfosis, till en stor skalbagge.
Odd Wingdahl skriver i sitt brev till undertecknad, daterat 13 Oktober 2011, att ’Svenska
Akademien är en institution som aldrig samarbetar med utövande författare’, (brevet är
reproducerat i min bok Jag lever i vår tid Bruni, på sig 151); vad innebär detta?, det innebär
att Svenska Akademien offrar den religiösa aspekten utav författarskapet, till det mediokra
och efter-härmliga, det som är liknelse.
Undertecknad, alltså jag Nils Qadri-Kovacs, har förmågan att vara i Metamorfos, inte bara i
liknelse, t.ex. så skulle hela Kafkas berättelse Metamorfisis, varit meningslös, ifall
huvudpersonen vaknat upp och bara känt sig som en skalbagge, och inte faktiskt blivit det.
Mitt författarskap gick ifrån början ut på, att utav medlidande ta på mig diagnosen Paranoid
Skizophreni, för att skriva boken, som nu blivit en trilogi, P.S. Bakom stängda dörrar. Jag
blev, diagnosen, fullt medvetet, för att lyckas skriva en bok som ändrade på den gängse
verklighetsuppfattningen.
Eftersom jag ännu icke nått något stort erkännande av mitt verk, anses jag fortfarande som
sjuk, eftersom en som är Metamorfos tillståndet, blir, den främmande verklighet som
framtränger, som ska framtränga genom hans litteratur, och inte bara nöjer sig med att bli lik
denne.
Ett exempel på hur dålig litteratur som produceras då man bara blir liksom en sinnessjuk
istället för att bli det, är Odd Wingdahls styvson Axel Holm, vars text om ett påhittat
sinnessjukhus jag läste 2007, vet inte om det blev något större utav det..
Jalal Ud Din Rumi, världens största kända Sufi, (Sufismen är en gren inom Islam som
författaren själv tillhör), skrev följande rad i sitt kändaste verk Mathnawi: Åh Gud! Låt mig
förbli galen fram till Domedagen.
Med detta menade Rumi, att vara i tillståndet av Metamorfos och inte bara liknelse.
Hela den kamp som utspunnit sig pga. att jag försatte mig i ett liknande tillstånd, kan
beskrivas med att det är liksom en ny religion framträngde (men jag ska säga, att som muslim
står jag inte för en ny religion, jag står för förnyelse inom det Islamiska tänkandet), och som
vi vet, så sätter sig då den före detta gängse verklighetsuppfattningen emot då ett nytt sätt att
tänka framtränger.
Då Sverige har lagen som gör att man får påtvinga neuroleptica på de s.k. ”patienterna” så har
hela den s.k. ”brottshistoriken” enbart handlat om kampen mellan Metamorfosen och denna
rättighet som tyvärr finns inom det svenska lagsystemet, kontrat med en total officiell tystnad
ifrån etablissemanget vad gäller mitt stora verk.
Torsten Föllinger, min lärare, vars favoritelev jag var, uttryckte ofta saker genom annekdoter;
han brukade börja med att fråga en människa han stötte på: har du väldigt bestämda åsikter?!
Ifall man ens tvekade att negera detta, brukade han säga: sluta upp med det! och berätta
följande annekdot:
Jag satt på ett möte på Dramaten vad gällde Dramatens framtid, (Torsten var konstnärlig
ledare för Dramaten i 10 års tid) då en kritiker sa: ’enligt min åsikt!’ men innan han hann
vidare avbröt jag honom och sa: jaa.. enligt din åsikt, ja tänk, när man var ung och kunde ha
åsikter.. men sedan kommer visst något litet, litet, obehagligt, de kallar det visst för insikt, och
då börjar man tvivla på allt det där man trodde på..
Svenska Akademien och etablissemanget sprider den idoliska åsikten att allt de gör är bra, och
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allt det som de tiger ihjäl eller hånar, är dåligt, och tyvärr tror många på detta.
Schopenhauer skriver, i sin presentation utav tes antites och syntes, att när geni framträder
någonstans, blir det först ihjäl tiget, sedan hånas det, och tillslut bekämpas det.
Djävulens tre aspekter är grodan, spindeln och katten.. ’he’s a cool cat’ skrev Jack Kerouac
om saker, och detta kan sägas om undertecknad. Detta är den Djävul som frimurarna dyrkar,
som heter Jahbulon, vilket är den aspekt utav Djävulen som styr samhället i vår tid.
Den siktar på att blockera de tre verklighetsaspekterna:
grodan blockerar den materiella, och detta var anledningen till varför undertecknad var
tvungen att ge sig in på tvångsvården i första hand. Han var tvungen att nå förtidspensionens
vila. Nog att han fått ett sammanbrott vid 17 års ålder, men var detta inte mera
sammankopplat med hans aspiration som författare? ’att säga en groda’ kan idag, i arbetslivet,
ge upphov till förlorad anställning. Detta är punkt 1.
Punkt 2 är Spindeln: Man kan säga att undertecknad är felaktigt dömd till LRV två gånger.
Båda gångerna har det varit just pga. spindeln: dvs. neuroleptica, som gör att den som får
detta påtvingat på sig förlorar tankeförmågan, och dessutom förlorar sitt utseende.
Enda räddningen för undertecknad i detta förvirrade tillstånd, har varit att ty sig till
upplysningen som han räddades med sommaren 2007. Denna upplysning har brutit ned de
gränser av falsk nimbus som de ondskefulla katterna omgärdar sig med, sådana som just Odd
Wingdahl och Akademien med flera. Detta har tolkats utav Spindeln som just
’storhetsvansinne’ och vanföreställningar, men, det har varit en del utav den nödvändiga
arbete undertecknad vid Nova Polisen varit tvungen att utföra, för att bryta sig loss ifrån
grodan och spindelns tentakler, som denne gång på gång försökt påtvinga.
Detta har involverat undertecknad polisinspektör, under Nova Polis James Lees överinseende,
i en religiös/politisk kamp emot läkemedelsindustrin, som ju tjänar pengar på att
spindelpsykiater feldiagnostiserar sina patienter och sprutar in neuroleptica mot deras vilja i
dessas kroppar.
Att undertecknad skulle ha slagit en polis 2008 sommar, och sedermera hotat 2 poliser och en
spindelpsykiater november/december 2016, pga. en allvarlig psykisk störning är därför ett helt
felaktigt antagande. Han hotade dem pga. sin religiösa/politiska övertygelse att man inte mot
någons vilja får påtvinga neuroleptica eller någon medicin över huvud taget. Detta backas upp
utav en autentisk hadith från Profet Muhammad.
Profet Muhammad var sjuk och låg yrandes i sängen. Ett antal utav hans följare befann sig i
samma rum, då någon försökte ge honom medicin på en sked. Men, han viftade bort handen
som ’ville hjälpa honom’ och då så sa den som höll i skeden: patienter är vanligtvis
motstridiga mot medicin, och tvingade i Profet Muhammad medicinen.
När han vaknade frågade han bestört vem som i tvingat honom medicinen. När han fick reda
på vem det var, så sa han:
säkerligen, alla ni som var närvarande och såg detta ske mot min vilja, och inte gjorde något
för att stoppa det, kommer att behöva ta samma mängd medicin själva…
Så ifall jag skulle blivit dömd på rätta grunder, skulle jag varit ute efter 2 månader, men då,
det felaktigt ansågs ligga en allvarlig psykisk störning till grund för brottet, så skulle varje
tanke och beteende navelskådas i år av slutenvård?! Det är, som uppenbart nu är för varje
intelligent person, inte en allvarlig psykisk störning som ligger bakom brottet, utan en politisk
kamp mot tvångsmedicinering. Att blanda detta med vanföreställningarna undertecknad haft
om idolerna, och hävda att han är sjuk därför, är ju att tillerkänna sig till Satanismen, som vi
nu alla ser.
Att blanda dessa saker, som Kerstin Rodén gjorde 2017 och James Tuck 2008, var vidrigt,
och uppenbarligen ett usurpatiskt sätt att bekämpa Nils redan i ’plantskolan’ så att säga, innan
saker tagit riktig fart.
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Som Schopenhauer skrev: först är det en tystnad omkring geniet, sedan, så förlöjligas det,
detta är uppenbarligen vad psykiatrin gjort, då den kallat undertecknads kamp emot idolerna
och deras dyrkare för vanföreställningar, och att påtvinga neurleptica har varit att bekämpa
mig. Inte konstigt att det enda jag kunnat ty mig till, är upplysningen, som ju, som vi vet av
don Quijote och andra böcker, inte har något med denna värld att göra överhuvudtaget, och
därför inte kan bedömas i ett världsligt/sataniskt system, som ju psykiatrin utvecklat sig till.
Vanföreställningarna hör alltså samman med den kreativa instinkten, och därför har vi redan
påpekat att bristen på erkännande från Akademiens sida etc. är ett brott mot mänskligheten,
och bara förlänger en helt onödig tortyr av en faktiskt frisk varelse.
Svenskarnas allmänna oikofobi var bara ett naturligt uttryck för deras livströtthet, som ju
betydde att de i sin ignorans inte längre hade rätt till sitt eget land.. Muslimerna var inte
mycket bättre, men dock bättre. De förstod i alla fall vad Nils pratade om, dock, att de inte
gjorde något speciellt för att förändra situationen. De följde heller inte Profet Muhammads
hadith.. den enda grupp som följt det var Sufisarna i Köpenhamn.. därför rekommenderade
Nils Nova Polisen att låta Naqshbandi och Qadri-ordern i förlängningen dominera Norden.
Vi kan ta litet översättning utav Sura 15 här: The Rocky Tract:
1. Alif Laam Ra
Dessa är Bokens verser och en upplyst Quran.
Quran kan betyda alla verk som skrivs som är i formationerna 8;1 vilket kan ses i följande
anekdoter tagna från Juri Linas verk: UFO gåtan fördjupas. Bland annat skriver han på sid 10:
Starkt påverkades attityderna gentemot UFO-fenomenet av de massobservationer, som
samtidigt gjordes i Petrozavodsk, Sankt Petersburg, Estland, Moskva, Finland, Archangelsk,
Sverige (Kalmar, Västervik, Åker), Jalta, Vladivostok, Murmansk, Tiumen och på många
andra håll den 20 september 1977 klockan 4:06.
Ett genomgående drag i boken är att observationerna ofta görs på datum och klockslag som
bildar 8;1 formationen – och det finns även ett fenomen som kallas Unmon-tecknet: något
som observerats under ett flygande tefat. Unmon är som vi vet en Zen-mästare som levde på
900-talet.
2. Hur mycket skulle inte de som icke tror önska att de hade varit muslimer.
3. Lämna dem att äta och njuta, och låt dem vara upptagna med hopp.
Här har översättarna som jag förstår Quranen igenom lagt till (falska) förhoppningar, men
detta förstör hela meningen. Vi ska minnas att Zen Mästaren Sengais verk: Min bild av
verkligheten som författaren reproducerar bak på P.S. Bakom stängda dörrar 2ndra Ed. är
nyckeln att förstå vad Quranen menar med hopp.
Quranen menar att människorna är fullt upptagna med att hylla livet, berget, och struntar i
Upplysthet. De är fullt upptagna med att gnida sig mot varandra i knullande för att försöka
uppnå till något konstverk som är i liknelse sfären, där de kan fejka riktig inspiration och göra
detta så bra och så attraktivt skönt, att lyssnarna tror på verket som något ’fantastiskt’, när det
egentligen är irrgångar. Man säger ju: tro, hopp och kärlek. Men de har degraderat kärleken
till något de njuter av som en sport och träning, och det är detta Quranen menar när Allah
säger: when they are idle at play.
Kärlek förutsätter att man tar risken att gå in i metamorfos, förvandlingen, där allt är risk;
men, de har degraderat detta till en förhoppning om att bli berömda och kända och tjäna
pengar, dvs. gjort kärleken till något automatiserat snarare.
4. Och aldrig förstörde Vi en stad utom att det fanns ett känt dekret för det.
5. Ingen nation kan avancera dess utsatta tidpunkt, inte heller fördröja det.
6. Och de säger: Åh du till vilken Zikhr nedsänts! Sannerligen du är knäpp i huvudet!
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7. Varför bringar du inte änglar till oss ifall du är sannfärdig?
8. Vi sänder inte ned änglar utom med sanningen, och i det fallet, skulle det inte finnas någon
respit.
9. Sannerligen, Vi, det är Vi Som har nedsänt Zikhrn, och säkerligen Vi kommer att beskydda
det.
10. Faktiskt, Vi sända innan dig bland sekterna av gammalt.
11. Och aldrig kom en Budbärare till dem utom att de hånade honom.
12. På det sättet Låter vi det tränga in i hjärtana på Mujrimun (kriminella, polyteister,
hedningarna)
13. De skulle inte ha trott på det; och redan har de gamlas exempel framträtt.
14. Och även fast Vi för dem öppnade en port till himlen och de skulle hålla på och stiga
därtill
15. skulle de säkert säga: Våra ögon och blivit bländade. Nej, vi är ett folk som blivit
förtrollade.
Äta och njuta, som nämn i vers 3 är verkligen vad svenska samhället går ut på: hög som låg,
vill just detta: arbeta, (träna) för att njuta, och äta. Det är också denna livscykel man påtvingar
i den s.k. psykiatrin: om man inte äter så anses man deprimerad eller sjuk på något sätt. Jag
skulle gissa att större delen av världen idag ser ut på detta sätt.
Quranen pratar, även då den pratar om solen och månen, egentligen inte om fysikaliska
verkligheter, utan den pratar om inre verkligheter. Därför spelar det egentligen ingen roll, att
den kan ge sken av att solen snurrar runt jorden etc. Det är inte från detta plan den talar:
16. Och faktiskt, Vi har placerat de stora stjärnorna i himlen och Vi förskönade det för
betraktarna.
17. Och Vi har beskyddat det från varje utstött Satan.
Här talar Allah om stora stjärnor, och med dessa menar han de som är i tillståndet utav
Metamorfos! Vad är en stjärnas fusion genom att göra fyra H atomer till en helium, annat än
inte en Metamorfos?! Dessa har Allah skyddat från Satanerna.
18. Utom han som stjäl en del av inspirationen och sedan är han jagad utav en klar brinnande
låga.
Nils talade i slutet utav Haqq i häl på Jahbulons emissarier, om att Odd Wingdahl, genom att
stjäla Ulrika, stulit hans inspiration, och att han även gjort detta 2011 genom att faktiskt stjäla
Nils dikter. Översteprästerna som kallar sig för ’psykiater’ numera, ansåg detta vara
vanföreställningar. Genom det förnekar de vers 18 i Sura 15.
19. Och jorden har Vi vecklad ut, och har placerat däri stadiga berg, och orsakat däri att växa
alla typer av saker i passande proportioner.
När Allah i Quranen talar om bergen, speciellt i denna Sura The Rocky Tract, så ska detta ge
en signal till om hur livet egentligen är; och hur hopp ska förhållas till. När Nils i början av
P.S. Bakom stängda dörrar blev kär i Ulrika, så lät han henne ligga i hans säng utan att Nils
gjorde närmanden. Detta var för att han ville stiga in genom den trånga porten, bestiga berget,
se sanningen, innan de förenades.
Att kräva utav någon riktig Imam idag att han skulle kunna Quranen utantill eller kunna
arabiska är anti-tetiskt: hur ska det gå till? när ens hjärna och minne fullständigt förstörs utav
den moderna tortyren hos översteprästerna som kallar sig ’psykiater’? Därför har Naqshbandiordern rätt som sätter en Murshid, dvs. en andlig guide, som det högst utvecklade och inte en
Ailim (lärd) eller en Qari (en som kan recitera Quranen).
20. Och Vi har däri försett sätt att uppehålla sig, för er och för de som ni inte matar.
21. Och det finns icke ett ting, utom att med Oss är dess resurser. Och Vi nedsänder inte det
utom i ett känt mått.
22. Och Vi sänder vindarna fertiliserande, sedan gör vi så vatten faller från skyn, och Vi ger
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det till dig att dricka, och det är inte du som äger dess resurser.
23. Och säkerligen Vi! Vi är de Som ger liv, och orsakar död, och Vi är Arvingarna.
24. Och säkert, Vi vet den första av era generationer som har gått bort, och säkerligen, Vi
känner det nuvarande generationen bland er, och även de som kommer efter.
25. Och sannerligen, er Herre kommer samla dem. I sanning, Han är All-Vis, All-Vetande.
26. Och faktiskt, skapade Vi människan från torkad lera av föränderlig dy.
27. Och jinnerna, skapade Vi långt tillbaka från en rökfri flamma av eld.
28. Och då er Herre sa till änglarna: Jag kommer skapa en människa från torkad lera av
föränderlig dy.
29. Så, när Jag har formad honom komplett och andas in i honom själen som Jag skapat för
honom, fall då ned tillbedjande er själva till honom.
30. Så änglarna knäböjde, alla av dem tillsammans.
Detta är skapelseakten som Allah beskriver här – Blyth skriver: Zen kan göra en människa
mer sofistikerad än Adham då han sprang ur Guds händer. Detta är sant: Upplysning är detta
att Gud blåser in din ande i dig, och då knäböjer änglarna för dig och blir dina tjänare.
31. Utom Iblis, han vägrade att vara bland tillbedjarna.
Detta är problemet med Akademiker likt Odd Wingdahl och pack: de vägrar böja sig inför den
upplysta människan, men fortfarande poserade och deras Akademier likt Svenska Akademien,
likt de vore Änglar. De är Sataner likt Iblis här. Se P.S. Bakom stängda dörrar för att läsa mer
om Odd Wingdahl.
32. Sa: Åh Iblis! Vad är anledningen för att inte du var bland de som knäböjde?
33. Sa: Jag är inte bland de som knäböjer för en människa som Du har skapat av torkad lera
av föränderlig dy.
34. Sa: I så fall, försvinn här ifrån, för sannerligen, är du Rajim (en utböling eller en
förbannad en)
35. Och sannerligen, förbannelsen skall vara över dig tills Vedergällningens Dag.
36. Sade: Åh min Herre! Ge mig respit tills Dagen då de kommer återuppstå.
37. Allah sade: Då sannerligen, du är bland de benådade.
38. Tills Dagen utav den utsatta tiden.
39. Sade: Åh min Herre! Eftersom Du missledde mig, ska jag faktiskt besmycka det felaktigas
väg för dem på jorden, och jag ska missleda dem alla.
40. Utom Dina utvalda slavar bland dem.
41. Sade: Detta är vägen som kommer leda rakt till Mig.
42. Faktum är, att du inte ska ha någon auktoritet över Mina slavar, utom de som följer dig av
Ghawun (Mushrikun och de som går vilse, kriminella, polyteister, och de som gör ondskefulla
saker)
43. Och faktiskt, Helvetet är den lovade platsen för dem alla.
44. Det har sju portar, för varje av dessa portar är en speciell klass uppskrivna.
45. Faktiskt, de Gudsfruktiga (sura 2:2) kommer vara mitt bland Trädgårdar och
vattenbrunnar.
46. ’Äntra däri, i frid och säkerhet’.
47. Och Vi ska befria deras bröst från varje bitter känsla. Bröder som blickar på varandras
anleten på tronar.
48. Ingen känsla utav trötthet ska vidröra dem, icke heller ska de bli tillfrågade att lämna det.
49. Utropa till Mina slavar att sannerligen är Jag den Ofta-Förlåtande, den Mest Barmhärtige.
50. Och att Mitt straff säkerligen är den mest smärtsamma tortyr.
Vad är det egentligen Allah gör här?!; Han låter Iblis bli benådad för sin arrogans, och bli en
frestare för den stam Han skapat av människor genom Adham. På detta vis undviker Han
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sentimentalitet vad gäller sin nya skapelse, men är det Mest Medlidsamt Mest Barmhärtigt?
Jag vill att varje ska besvara denna fråga utan förutfattade meningar.
Tittar vi på kommunist Kina så torteras och mass-utrotas muslimer och troende däri – vilken
chans har någon som fötts däri, att överhuvudtaget kunna praktisera Islam? Vi kan skatta oss
lyckliga som fötts i Sverige, som inte har samma hårda behandling utav de troende.
Jag antar att detta betyder att även fast vi som Budbärare från Herren blir utsatta för tortyr, så
kommer vi inte känna av detta om det är så att vi nått upplysning och starkt tror. Men, vad
skräckinjagande! Sannerligen!
Möjligtvis, vad Allah gör, är att Han nedsänder en typ av idolisk upplysning till världen,
istället för att låta Iblis, som ju var dirigent för änglarna som sjöng Halleluja, en favorit hos
Herren, så att denna kunskap skulle kunna bli till fortsatt nytta för de troende på jorden? T.ex.
när ett verk bli känt ”återuppstår” i Iblis termer, så verkar dess förtigare och kritiker plötsligt
cyniska. Då faller den fasaden. Iblis symboliseras i P.S. Bakom stängda dörrar av Odd
Wingdahl med familj och pack, som vägrar böja sig inför upplysningen, och som bestämt
fortsätter att förneka dess relevans.
Sedan går Allah vidare och ger exempel på hur han behandlade Sodoms stad där Lot var
Budbäraren.
Först kom det gästande änglar från himlen till Abraham – men – även fast de började
konversationen med honom med ett Salam blev Abraham rädd. Änglarna sa: var inte rädda,
”Vi ger glada tider om en pojke som äger mycket kunskap och visdom”.
Abraham säger då: Ger ni mig glada tider när ålderdomen redan tagit mig i sitt grepp? Eller
vad då är era nyheter?
Änglarna säger då: Vi ger dig glada tider i sanning. Så var inte bland de som känner
desperation.
Detta är sannerligen ett vackert mirakel: att en troende på ålderns höst kan få barn, trots att
hans maka är en ofruktsam gammal kvinna.
56. Abraham sa: Och vem misströstar om Herrens Barmhärtighet utom de som går vilse?
Detta är en viktig mening: de som går vilse är de som lockas av den sexuella orgie-aspekten
av världen – och dessa skyndar sig givetvis och förhastar sig i sin önskan att tävla om
världslig rikedom som ska locka kvinnor och ge dem barn.
57: Sade: Vad är den uppgift ni kommit hit för Åh Budbärare?
58: De sade: Vi har blivit sända till ett folk som är Mujrimun (kriminella, icke-troende,
polyteister, syndare)
59. Utom Lots familj. Dessa ska vi sannerligen, rädda
60. Utom hans fru, som Vi har bestämt, ska hon vara bland de som lämnas bakom.
En författare skriver någonstans: vi får inte det vi ber om, utan det vi behöver. Känslan utav
upplysning är dessa två i ett: Gud belönar böner liksom plogen följer ord, skriver William
Blake i Helvetes Ordspråk. När vår bön, genom att vi följer Islam, blir fri ifrån syndfulla
dotterbolag, så kan vi faktiskt t.om. få det som vi ber om. Upplysningen visar, att då vi av
kärlek uppoffrar oss till något, får vi det vi behöver som bön.

Hud 11
Alif Laam Ra
1. En bok , vars Verser är perfekta, och sedan förklarade i detalj från En, Som är All-Vis och
Väl-Informerad.
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2. I höjden dyrka ingen utom Allah. Sannerligen, Jag är till er från Honom en varnare och en
bi-bringare av gyllene tider.
3. Och sök er Herres förlåtelse, och vänd till Honom i botgöring, så att Han må ge er gyllene
tider, för en tidsperiod, och kasta Hans översvallande Nåd till varje innehavare av nåd. Men
ifall ni vänder er bort från detta, fruktar jag för er tortyren hos en Stor Dag.
4. Till Allah är ert återvändande, och Han är Kapabel att göra allt.
5. Utom tvivel! Så andas de ytligt, i ett försök att gömma sig från Honom. Sannerligen, även
ifall de skulle gömma sig själv under sina plagg, vet Han vad de gömmer och vad de säger
öppet. Säkerligen, Han är All-Vetande om vad brösten gömmer för hemligheter.
6. Och inget rörligt kreatur finns det på jorden utom att dess provision kommer från Allah.
Och Han vet platsen där det dväljer och dess depositioner.
7. Och Han är den Som har skapat himlarna och jorden på sex Dagar, och Hans tron var över
vattnet, så att Han må testa er, vilken utav er som är bäst i handlingar. Men, ifall ni skulle säga
till dem: Du skall sannerligen stiga upp ur din grav, vore de som inte tror säkerligen snabba
med att säga: Detta är inget utom uppenbar magi.
8. Och ifall Vi förskjuter tortyren för dem till en bestämd tidpunkt, säger de säkerligen: Vad
hindrar den från att komma?
Sannerligen, på den dag den når dem, kommer inget kunna sjasa bort den från dem, och de
kommer vara omringade av det som de brukade håna!
9. Och ifall Vi ger människan så hon får smak på vår barmhärtighet från Oss, och sedan drar
bort den från honom, sannerligen, han känner desperation och otacksamhet.
10. Men om Vi låter honom smaka gott efter ont har rört vid honom, är han snar att säga: Det
onda har försvunnit från mig.
Säkerligen, han är triumferande och skrytsam.
11. Utom de som visar tålamod och gör rättfärdiga handlingar: dessa, deras kommer bli
förlåtande och en stor belöning.
12. Så, kanske du må ge upp en del av vad som uppenbaras för dig, och att ditt bröst känner
sig fattigt efter förlusten då de säger: Varför har inte en skatt sänts ned till honom, eller en
ängel kommit med honom?
Men, du är bara en varnare. Och Allah är Wakil (beslutare i affärer, Förvaltare, Beskyddare)
över alla saker.
13. Eller så säger de: Han förfalskade det.
Säger: Bringa du då tio förfalskade Kapitel liksom dessa, och kalla vem som du än kan, annat
än Allah, om du talar sanning.
14. Ifall då de svarar icke dig, vet då att detta är nedsänt med Allahs Kunskap och att La ilaha
illa Huwa (ingen har rätt att bli dyrkad utom Han!) Kommer ni då bli muslimer?
15. Vem som än har begär efter livet i denna värld och dess pompa och ståt, till dem skall Vi
betala full lön för deras handlingar däri, och de kommer inte ha någon försvagning däri.
16. Dessa är de som för det Kommande inte har någonting, och förgäves är de handlingar de
gjorde däri. Och till ingen effekt är det som de brukade göra.
17. Kan de som förlitar sig på ett klart bevis från deras Herre, och som får ett vittne från
Honom som reciterar.. och innan det kommer Moses bok, guidning och barmhärtighet, de tror
däri, men de sekter som förnekar det, Elden kommer bli deras svurna mötesplats.
Så betvivla det icke. Säkerligen, det är sanningen från er Herre, men de flesta av
mänskligheten tror icke.
18. Och vem gör mer fel än han som vitsordar en lögn mot Allah. Sådana kommer bringas för
deras Herre, och vittnena kommer säga: Dessa är de som uppfann lögner om deras Herre!
Utom tvekan! Allahs förbannelse är över Zalimun (polyteister, de som begår förseelser,
förtryckare)
19. De som hindrar andra från den stig Allah utstakat, och söker efter (psyk)diagnoser däri,
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medan de inte tror på det Kommande.
20. På inget vis kommer de kunna fly på jorden, icke heller har de några beskyddare utom
Allah! Deras tortyr kommer fördubblas! De kunde inte tåla att höra (de som för kungjorde
sanningen) och de brukade inte se (sanningen pga. deras extrema aversion)
21. Det är dessa som har förlorat sina egna själar, och deras påhittade falska idoler kommer
försvinna från dem.
22. Säkerligen, det är dessa som kommer bli de stora förlorarna i detta Härefter.
23. Sannerligen, de som tror, och gör rättfärdiga goda handlingar, och ödmjukar sig själva
framför sin Herre, de kommer dvälja i Paradiset, dväljas däri föralltid.
24. Liknelsen om de två parterna är likt de blinda och döva, och de seende och de som kan
höra. Är dessa likvärdiga när de jämförs? Kommer ni då inte ta er i akt?!
25. Och säkerligen så skickade Vi Noak till sitt folk:
Jag har kommer till er som en rak varnare
26. Att ni må dyrka ingen annan utom Allah; säkerligen, jag fruktar för er tortyren hos en
smärtsam Dag.
27. Överhuvudena för de icke-troende bland hans folk sa: Vi uppfattar dig bara som en
människa likt oss själva, icke heller ser vi att någon följer dig utom de fattigaste bland oss och
de följer dig utan att tänka. Och vi uppfattar icke dig som havande några meriter över oss,
faktum är att vi tror du ljuger.
28. Han sa: Åh mitt folk! Säg mig, ifall jag har klart bevis från min Herre, och en
barmhärtighet har kommit till mig från honom, men den har blivit obskyr i era ögon. Ska vi då
tvinga er att acceptera det, när ni har ett starkt hat emot det?
29. Och Åh mitt folk! Jag frågar er icke någon belöning för det, min belöning är från ingen
annan än Allah. Jag kommer inte fördriva de som har trott. Säkerligen, de kommer möta sin
Herre, men jag ser att ni är ett ignorant folk.
30. Och Åh mitt folk! Vem kommer hjälpa mig mot Allah, ifall jag förpassade dessa (fattiga
som följer mig) från Allah? Vill ni icke då ge det en chans?
31. Och jag säger inte att jag har Allahs skatter i min hand, eller att jag känner det Osynliga;
icke heller säger jag att jag är en ängel, och jag säger icke att de som era ögon tittar ned på, att
Allah icke kommer att ge dessa något gott. Allah vet vad som gömmer sig i deras inre jag. I
det fallet, skulle, jag verkligen vara en utav dessa Zalimun (de som gör fel, förtryckare).
32. De säger: Åh Noak! Du har disputerat med oss och förlängd disputationen länge nu,
bringa nu det som du hotar oss med, ifall du är sanningsfärdig.
33. Han sa: Bara Allah kommer bringa straffet över er, ifall Han vill, och då kommer ni icke
kunna undkomma.
34. Och mina råd kommer ni då inte ha någon profit för, även ifall jag önskar ge er gott råd,
ifall Allahs Vilja är att hålla er på avvägar. Han är er Herre! och till honom skall ni återvända.
35. Eller de säger: Han har fabricerat det hela.
Säg: Ifall jag har fabricerat det, på mig är synden av mitt brott, men jag är oskyldig till alla de
brott ni begår.
36. Och det uppenbarades till Noak: Ingen av ditt folk kommer tro utom de som redan har
trott. Så bli inte ledsen pga. vad de brukade göra.
37. Och konstruera ett skepp under Våra Ögon, och med Våran Uppenbarelse, och ropa icke
till Mig för deras del som gjorde fel; de ska säkerligen dränkas.
38. Och under tiden han konstruerade skeppet, när än folkets överhuvuden passerade honom,
så hånade de honom. Han sa: Ifall ni kastar hån mot oss, på liknande vis hånar vi er för er
hånfullhet.
39. Och ni kommer veta vem det är som kommer få tortyrens straff över sig, och vem som
kommer falla i fortskridande tortyr.
40. Tills då Vårt Kommando kom, och ur jordens djup framsprang vatten (ur ugnen
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framsprang) sa Vi: Äntra på den, och av varje art två (manligt och kvinnligt) och din familj –
utom honom mot vilken Ordet har redan satts i kraft – och ta även med de som tror. Och
ingen trodde med honom, utom ett fåtal.
41. Och han sa: Äntra på den: i Allahs namn kommer vara dess kurs och dess ankringsplats.
Säkerligen, min Herre är Ofta Förlåtande, Mest Barmhärtig.
42. Så det seglade med dem bland vågor likt berg, och Noak kallade till sin son, som hade
separerat sig själv från dem: Åh min son! Äntra med oss och var inte bland de otroende.
43. Sonen svarade: Jag klättrar bara upp på ett berg, det kommer rädda mig från vattnet.
Noak sa: Denna dag finns ingen räddning från Allahs dekret utom hos honom som Han har
barmhärtighet med.
Och vågorna kom mellan dem, så sonen var bland de som drunknade.
44. Och det sades: Åh jord! Svälj ditt vatten, och Åh Himmel! Hör upp!
Och vattnet sjönk undan och Dekretet hade uppfyllts. Och skeppet vilade på berget Joodiyyi,
och det sades:
Bort med folket som är Zalimun (polyteister och de som framhärdat i fel görande)
45. Och Noak kallade på sin Herre och sa:
Åh min Herre! Sannerligen, min son är utav min familj! Och säkerligen, Ditt Löfte är sant,
och Du är den Mest Justa av domare.
46. Han sa: Åh Noak! Säkerligen, han är inte av din familj; sannerligen, hans dåd är
orättfärdiga, så fråga Mig inte om det du saknar kunskap om! Jag varnar dig, så att du inte blir
bland de ignoranta!
47. Noak sa: Åh min Herre! Jag söker skydd med Dig från att fråga Dig det som jag saknar
kunskap om. Och ifall Du icke förlåter mig och har barmhärtighet över mig, skulle jag faktiskt
bli en av förlorarna.
48. Det sades: Åh Noak! Kom ned från skeppet i frid från Oss och välsignelser över dig och
över folket som varit med dig, men folk som Vi tillåter sina njutningar för ett tag, men i
slutändan kommer ett smärtsamt straff nå dem från Oss.
49. Detta är nyheterna från det Osedda som Vi uppenbarar till dig; varken du eller ditt folk
visste det innan detta. Så ha tålamod. Helt visst, det goda slutet är för de Gudsfruktiga. (Sura
2:2)

Sura 13
37. Och så har Vi nedsänt det till att vara en auktoritets måttstock på Arabiska. Skulle du följa
deras begär efter det kunskap har kommit till dig, då skulle du inte ha någon Wali
(beskyddare) eller Waq (försvarare) mot Allah.
38. Och Vi sände faktiskt Budbärare innan dig, och gjorde för dessa fruar och avkommor.
Och det var inte för en Budbärare att bringa ett tecken utom med Allahs Godkännande. Varje
spörsmål är det ett Dekret.
39. Allah får saker att förglömmas när Han vill och bekräftas. Och med Honom finns
Böckernas Bok.
40. Oavsett om Vi visar dig del av vad Vi har lovat dem eller gör så att du dör, är din uppgift
bara att förmedla.
41. Ser de inte hur Vi gradvis reducerar landet från dessa yttersta gränser. Och Allah dömer,
det finns ingen som kan stoppa Hans Domslut och Han är Snabb i beräkning.
42. Och säkerligen, de innan dem planerade kupper, men all planering är Allahs. Han vet vad
varje person förtjänar, och de icke-troende kommer veta vem som får det goda slutet.
43. Och de som icke trodde säger: Du är inte en Budbärare. Säg: Det räcker mellan mig och er
att ha Allah som vittne, och de också som har kunskap om Skrifterna.
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Sura 16
43. Och vi har inte sänt innan dig, några människor, utom som Vi nedsände Uppenbarelse till.
Så fråga de som känner Skrifterna.
44. Med klara tecken och Böcker. Och Vi har också nedsänt till dig, Zikhr, att du må förklara
klart och tydligt till människor vad som sänds ned till dem, och att de må betänka.
45. Är det då så att de som smider ränker känner sig säkra att Allah inte kommer försänka
dem ned i jorden, eller att straffet inte kommer ta tag i dem från riktningar som de inte
uppfattar?
46. Eller att Han må fånga dem mitt i när de håller på och går från ett ställe till ett annat, så att
det inte kommer finnas något sätt att undkomma för dem?
47. Eller att han må fånga dem med ett gradvis av förfall. I sanning, Er Herre är full av
vänlighet, Mest Barmhärtig.
48. Har de inte observerat saker som Allah skapat: deras skuggor drar sig åt höger och åt
vänster, i knäböjelse inför Allah, och de är ömhjärtade.
49. Och till Allah knäböjer allt som finns i himlarna och jordarna, av de rörliga kreaturen och
änglarna, och de är inte stolta.
50. De fruktar sin Herre ovan dem, och gör vad som befalls dem.
51. Och Allah sade: ta inte andra gudar. Sannerligen, Han, är den Enda Guden. Frukta då Mig
mycket.
52. Till Honom hör allt som är i himlarna och jordarna och Den Obligatoriska Religionen är
Hans. Kommer ni då frukta annat än Allah?
53. Och vad än av välsignelse och goda ting ni har, så är det från Allah. Sedan då ont rör vid
er, till Honom vädjar ni högt för hjälp.
54. Sedan, då Han har förflyttat skadan från er, betrakta det! några av er associerar andra i
dyrkan med sin Herre.
55. Så de förnekar det som Vi har gett dem! Underhåll då er själva, men ni kommer att få
veta.
56. Och de tillskriver en del av vad Vi har gett dem till det som de inte känner. Vid Allah, ni
kommer säkerligen bli tillfrågade om det som ni brukade fabricera.
57. Och de tillskriver Allah döttrar! Ärad är Han ovan allt som de associerar med Honom!
Och till dem vad de begär;
58. Och när nyheten om en flicka blir för kun gjord för någon utav dem, blir hans ansikte
mörkt, och han blir fylld av sorg inuti.
59. Han gömmer sig själv från folk pga. det onda som han har blivit informerad om. Skall han
behålla henne med vanära eller begrava henne i jorden? Säkerligen, ondskefullt är deras
beslut.
Övers. anm. Detta gäller idag när majoriteten kvinnor får reda på att deras dejt har en
psykdiagnos.
60. För de som icke tror på det Kommande finns en ond beskrivning, och för Allah finns den
högsta beskrivningen. Och Han är den All-Mäktige, All-Vise.
61. Och ifall Allah skulle besätta mänskligheten för deras felaktigheter, skulle Han inte lämna
på den ett enda rörligt kreatur, men Han uppskjuter för dem den bestämda fristen och då deras
frist kommer, icke kan de uppskjuta den eller skynda på den en timme.
62. De tillskriver till Allah det som de ogillar, och deras tungor antar falskheten att de bättre
sakerna kommer bli deras. Tveklöst, för dem är Elden, och de kommer vara de som påskyndas
in i den, och bli lämnade där negligerade.
63. Vid Allah, Vi sända faktiskt till nationerna innan dig, men Satan, gjorde att deras
handlingar verkade rättvisa för dem. Så han är deras Hjälpare idag, och deras kommer bli ett
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plågsamt straff.
64. Och Vi har inte sänd ned Boken till dig, utom att du må förklara klart och tydligt för dem
dessa saker i vilka de har olika åsikter, och en vägledning och barmhärtighet för ett folk som
tror.
65. Och Allah nedsänder vatten från himlen, sedan återupplivar Han jorden därmed efter dess
död. Sannerligen, i detta är ett tecken för människor som lyssnar.
66. Och sannerligen, i boskapen, finns det en läxa för er. Vi ger er att dricka av det som finns i
deras magar, mellan avsöndringen och blodet, ren mjölk; välsmakande för de som dricker.
67. Och från frukterna av dadel-palmer och druvor, får ni en stark dryck och ett gott mål.
Sannerligen, i detta finns verkligen en tecken för ett folk som har visdom.
68. Och er Herre inspirerade biet, sägande: Ta din boning i bergen och i träna och i vad dessa
uppställer.
69. Ät sedan av alla frukter, och följ din Herres vägar som han gjort enkla.
Det kommer från deras magtrakt, en dryck av varierande färger vari det finns helande
egenskaper för människor. Sannerligen, i detta finns faktiskt ett tecken för människor som
tänker.
70. Och Allah har skapat dig och sedan kommer Han få dig att dö; och av er finns det vissa
som skickas tillbaka till seniliteten; så att de icke vet någonting efter de vetat mycket. I
sanning, Allah är All-Vetande, och har Styrka till Allt.
71. Och Allah har föredragit vissa av er framför andra i förmögenheter och gods. Så, de som
har föredragit
72. Och Allah har skapat för er Azwaj (astartes eller fruar) av er egen sort, och har gjort för
er, från era fruar, söner och barnbarn, och har bestått er med god matsäck. Tror de då på
falska gudar och förnekar Allahs förtjänstfullhet?
73. Och de dyrkar andra bredvid Allah sådana som inte gör och inte kan äga sin egen matsäck
i himlarna och jordarna.
74. Så, skjut inte fram liknelser om Allah. I sanning, Allah vet och ni vet inte.
75. Allah framskjuter ett exempel, en slav som ägs av en annan, han har ingen makt av någon
typ, och, en man som Vi har givit ett gott ägande från Oss, och han spenderar därav i
hemlighet och öppet. Kan dessa vara likvärdiga? Allt prisande och tack är Allahs. Nej! De
flesta av dem vet inte.
76. Och Allah framskjuter exemplet av två människor, den ena döv, som inte har makt över
någonting, och han är nedtyngd av sin mästare; vilken än väg han instruerar honom, bringar
han inget gott. Är en sådan människa jämställt med en som befaller rättvisa, och är själv på
Den raka Vägen.
77. Och till Allah hör det Osedda av himlarna och jordarna. Och Domedagens Timmes saker
är bara en ögonblinkning bort, eller t.om. närmare. I sanning, Allah är Kapabel att göra alla
saker.
78. Och Allah har hämtat ut er ur era mödrars sköten medan ni inte visste någonting. Och Han
gav er hörsel, syn och hjärtan att ni må ge tack.
79. Ser de inte fåglarna som hålls i mitten av skyn? Ingen håller dem utom Allah. Sannerligen,
i detta är klara Ayats (bevis och tecken) för ett folk som tror.
80. Och Allah har gjort för er i era hem en fristad, och gjort för er utav boskapens skinn
boningar, som ni finner lätta, när ni reser och när ni stannar till; och av deras ull, päls, och hår,
pyntningar och bekvämlighetsartiklar, bekvämlighet för en tid.

Vi ser här i dessa Quran verser, att ärkesynden var narcissism. Adham kunde nå förlåtelse för
det, och alltså, var det inte fullständigt en illusion. Shytan talar fakta, men inte sant – eftersom
skönheten i att Änglarna tjänar Adham upphör i samma stund vi äter utav kunskapsträdet, dvs.
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blir narcissistiska och vill uppdaga potentialiteten, värdet i vår egen avkomma, och spegelbild.
Skizophreni, är ingen illusion. Johan Cullberg säger att rösthallucinos diagnostiseras som
skizophreni (ännu en tautologi att ta upp hallucination och skizophreni som två olika
begrepp). Under skizophrenin, som jag ser det, öppnas det undermedvetna, och kommer upp
som störande medvetna former. Vad vi förtryckt i oss själva, blir plötsligt påträngande, och
splittrar så vår medvetandegrad i dagliga livet. Men, mycket kan vi lära oss utav detta
tillstånd, och att genomgå det sansat och guidade utav spirituella Mästare, kan lära oss att
känna vår fiende, eftersom det är vanligtvis vad vi nedtrycker. Så genom att betrakta det
undermedvetnas öppnande och nedskriva det i analyserad form, kan vi få fast mark under
fötterna – annars är vi likt byggda på sand – och varje människa som växer upp i dag, måste
gå igenom en utbildning där vi måste undertrycka mycket utav det vi egentligen borde göra,
och växer upp i ett samhälle som premierar våldsfilmer, pornografi, våldsspel etc. Alltså, kan
det vara en förutsättning, för att ha en fast grund att bygga sitt hus på, att i ungdomen gå
igenom en period utav skizophreni.
Sura 7
20. Han förledde dem i analys, Shaytanen. Sade: Er Herre har ej förbjudit er förtärelsen utav
Kunskapens träd, utom att ni må bli Änglalika och för evigt återfödda i Paradiset.
21. Och han svor till dem: Säkerligen, för er är jag ibland väl-önskarna.
22. Så när han igenom list, lockat dem ned, att förtära trädets frukter, uppendagades på en
gång potentialiteten i könsorganen, och de började samla Paradisets löv att täcka privata
delarna.
Herren sade: Förbjöd Jag ej er, förtärelsen utav Kunskapens träd, och sade: helt visst för er, är
Shytanen en illuminernade fiende.
23. De sade: Åh Herre, förmörkade våra personer, och ifall du ej förlåter oss i Medlidande,
blir vi säkerligen ibland de utkastade.
24. Han sade: Ned, som förutvarande fiender till varandra, ett tag på jorden må ni vandra, i det
kommer ni att leva, och i det kommer ni att dö, och ifrån det återuppstå.
Sura 26 Ash-Shuara
(Ekvilibristerna)
är i sig ingen intressant Sura – om man inte ser en djupare mening med de historier om de
gamla Profeterna – som återberättas tröttsamt gång på gång i Quranen (faktum är att hela
Quranen blir outhärdligt tröttsam om man tar dessa som ’historiska berättelser’)
När man ser en Sura börja med Farao-snacket – ska man veta detta innebär idolerna
(kapitalisterna) – vi kan likna dessa vid Svenska Akademien.
Nästa historia är om Abraham; hans folk motsvaras idag av filmnördarna som dyrkar bilden
av skådespelarna – idolerna i typ Svenska Akademien är de som skriver manuskripten till
dessa statydyrkar-snuttar.
Sedan kommer Noak – det friska vattnet, vilket motsvaras av Herrens Psykos.
Efter detta kommer historien om de som karvade ut boningar i bergen – vilket står för de som
gör hål på sanningen, som trotsar Mahayaprajnas sanningar, som likt Usama bin Laden –
spränger med raketgevär anrika antika Buddhastatyer vilka karvats ut i berget; en naturlig
konsekvens av att missuppfatta Buddhismen så som kvinnohatande och nedsättande är
Sodomi, vilket är nästa historia.
’Verklighetens hjul förblir alltid orört, men då en gång rört kommer det säkerligen dela sig i
två’ skaldade en stor Zen-mästare.
Sodomi är den ena delen utav missuppfattningen av Buddhismen, att tro att Gud skapades ur
Kärlek, och inte att Gud utstrålar Kärlek. Ifall Kärleken kom först, finns ju inga lagar för
denna, och pederasten som sodomerar pojken ’utbyter bara information’.
Efter detta kommer den andra delen av missuppfattningen om Buddhismen, så, ifall
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kapitalismen och idol/staty dyrkandet är en missuppfattning av en lathet och dumhet i att
förstå monoteismen, så är Sodomin och det som nästa historia representerar ’Skogsfolket’
missuppfattningen av Buddhismen.
Skogsfolket motsvarar ’hippisarna’ de som sentimentalt nostalgiskt ser tillbaka på ’moder
natur’ ’ursprungstillståndet’ – sånt trams som Lars Larsen skriver om i sina böcker, och sitter
och röker gräs och äter enbart vegan-kost i nån skogsdunge. Kännetecknet för dessa är att de
rabblar fram litanior – men – hela deras värld är ytlig – det är den andra sidan av en
missuppfattning av Buddhismen jämfört med Sodomin.
Så vi kan se, hur hela vårt samhälle är uppbyggt på dessa olika fördöma folkslag:
det sägs att vi alla föds som muslimer; sedan blir vi ’fascinerade’ av filmerna, och börjar
dyrka manusförfattare och skådespelare; men, när Herrens Psykos kommer, vänder vi oss till
Buddhismen; då blir vi istället dragna åt homosexualiteten och hippies-kulturen, vi tror vi ska
återvända ’till naturen’ ’naturtillståndet’ – Allah berättar för oss att allt detta enbart är
fantastiska irrgångar konstruerade av vältalarna; ekvilibristerna. Och att alla dessa vägar är
fördömda.
Sedan kommer en viktig rad: Satanerna nedsänker sig över de lögnaktigt syndfulla –
och
bara de som begår felaktigheter följer ekvilibristerna
’ser ni inte?!’ säger Allah ’hur de talar om vartenda ämne i sin poesi – och – att de säger det
som de inte gör’
dvs. missleder andra – de baserar inte så som riktiga poeter likt Basho – sin skrift på devisen
’lev som du lär’ utan bryr sig inget om att deras skrift på detta vis missleder andra. På ett
annat ställe i Quranen säger Allah:
’mest hatfullt är det i Allahs ögon att ni säger vad ni inte gör’
Sura 26 avslutas med de fina orden:
’utom de som tror – och verkar rättfärdighet – och minns Allah mycket och försvarar sig
själva efter det de har blivit förfelade.’
Det sista innebär t.ex. det jag skrivit som motto i Viol pas Chirée (Jag lever i vår tid, Bruni):
magi är enbart applicerbart i försvarssyfte, ty, Allah har förbjudit sig själv att vara orättvis’
Det innebär också dikter reciterade av ett vittne från Allah – likt 1sta delen av ’Make Believe
– James Samples Hötorget hosting’
27:13
Men när våra tecken visade dem på vägen sa de: detta är upplyst magi!
Sura 110
1. När du ser Allahs hjälp och seger
2. Och du uppfattar människor äntra Allahs religion i mängder
3. Exaltera och prisa din Skapare, och be Honom om botgöring. Sannerligen är Han
botgöringen!
112.
1. Säg: Han Allah En
2. Allah, upprätthållaren av Alltet, Himmelen
3. Oskapad, och inte född någon.
4. Och ingen kan jämföras med Den Ende.
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113.
1. Säg: Jag söker skydd hos gryningens Herre
2. Emot det onda Han har skapat
3. Emot det onda i nattens tätnande mörker
4. Emot ond magi i knutar
5. Och emot det onda i avundsjukan hos den avundsamme
114.
1. Säg: Jag söker skydd hos mänsklighetens Herre
2. Mänsklighetens Mästare
3. Mänsklighetens Gud
4. Emot den onda frestaren som försöker förleda
5. Som försöker viska in i mänsklighetens angelägenheter
6. Igenom djinner och människor.
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BAKSIDE TEXT
Denna bok: Till Altea från fängelset – baseras på författarens egen fängelsevistelse – där han
upptäckte att ’prison bars do not a prison make’ som Lovelace skriver i dikten.
Författaren upptäcker där sanningen i denna dikt – och – inser samtidigt vilket brott mot
mänskligheten tvångsvården med NL i spetsen är! Att idolerna och deras dyrkare inte nöjer
sig med att som på den gamla goda tiden, enbart spärra in sina politiska motståndare!, utan
dessutom ska förstöra deras Kungarike – vilket är deras sinne!, och kallar detta – denna tortyr
för själsläkedom!
Kunde det finnas ett större brott mot mänskligheten förutom de mer handgripliga versionerna
av tortyr som utövas i kommunistdiktaturer? Dock en implikation: vart är eftermälet?
Fängelsevistelse uppfattar många som romantiskt, och alla i Väst vet numera att dissidenter i
kommunistdiktaturer antagligen är väldigt modiga män, och dessa har en helgongloria runt
sig. Men, de föraktar de som blir utsatt för modern tortyr, som enligt J.M. Coetzee: inte
lämnar några synliga spår.
Vilken tvådeladhet är icke detta! Vilket hyckleri! När äntligen tortyren av författaren
upphörde, uppfattade han, precis som Lovelace – fängelset som ett eremitage!
Boken innehåller – förutom dikterna från fängelset – även två översatta essäer av D.T. Suzuki
med författarens kommentarer – och en modern översättning av brottstycken ur Quranen med
tillhörande kommentar.
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