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ТАКО ЈЕ ГОВОРИО ДЕЈВИД ЛЕЈН
− збирка текстова −

"Никад не заборављај - никад не опраштај!"
David Lane Aryan Hero R.I.P

(2.11.1938 – 28.05.2007)

Човек живи вечно уколико живе сећања на њега и на оно
што је он рекао, заступао и борио се за то. Својим личним
примером, жртвом и енергијом показао је да треба да
будемо достојни живота, боримо се за њега и учинимо га
онаквим каквим желимо да буде. У тој и таквој борби за
племените и узвишене идеале страдају људи, али њихове
мисли, визије и жеље су бесмртне!

НОВАЦ

Новац је то средство којим је организовано
јеврејство (неки кажу Ционизам) покорило свет. Све
војске Александра, Цезара, Наполеона и Стаљина су
нестале, док задивљујућа снага међународних финансија
маршира у својој незаустављивој и неутољивој жељи за
глобалном односно светском доминацијом. Путовање
председника Клинтона у Кину је увело у финале Нови
Ционистички Светски Поредак тачно онако како је и
планирано по њиховом кабалистичком плану на дан 4.
јулa 1998. године...

Није баш да је све изгубљено, што неколицина
националиста не би могла да им помрси конце.
Радикални исламисти и источноевропски дисиденти и
други који се налазе ван њиховог круга утицаја и моћи
још увек одржавају у животу пламичке отпора, дају наду,
иако су владари свих већих земаља већ у кревету са
Ционом. Уколико се и даље буду опирали њихове земље
ће бити уништене снагом новца, ембаргом, или хипер
инфлацијом њихове валуте, као и свим осталим могућим
триковима правих владара света.
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Добро, па шта је та ствар коју зовемо »новац« и
како га организовано јеврејство користи да би
загосподарили читавим светом? Како то да сви ми
проводимо читаве своје животе у јурњави за њим, а
никада не стижемо, чак ни на крају те "игре" (живота) да
га имамо довољно, или барем у оној мери у којој га
желимо. Веровато ништа није важније од личне потраге
за слободом као и значаја 14 речи осим можда да
схватимо ту игру са новцем коју играју интернационални
финансијери (читај јевреји).

Да бисмо ову игру схватили потребно је да се вратимо
далеко назад у историју, толико далеко да тачна година
може да буде само резултат нагађања. То је време када је
човек почео да се удружује у шире социјалне структуре
ради лакшег заједничког живота и ради лакше одбране
од страних завојевача. Када су такве уређене првобитне
заједнице људи биле формиране плодови рада чланова те
исте заједнице су се могли мењати, а они једни друге
помагати. Уколико би неко од чланова те заједнице био и
повређен, тако да је био трајно обогаљен, рецимо у лову,
он би и даље могао доприносити тој заједници тако што
би нпр. правио копља другим члановима те заједнице
који су и даље били способни за лов. Тако је настала
размена вредности, размена уложеног труда. Тако је
настала трговина, која је постала и веома корисна.
Међутим, како су те првобитне друштвене заједнице
расле и почеле да се преплићу и долазе у додир са другим
истим таквим заједницама – трговина је постајала све
сложенија и компликованија. Понекад су артикли којима
се трговало били неједнаке вредности, или су били
доступни само у појединим годишњим добима (сезонски
производи). Да би се тај проблем премостио било је
потребно нешто што ће представљати еквивалент за све

вредности. Нешто што би могло да се замени за било шта.
Не знамо шта је то тачно било на самом почетку, али се
временом усталило сребро и злато као једна таква
универзална вредност погодна за размену. Пошто се
сребро и злато у природи налазило у неједнакој чистоћи,
а то је стварало додатне проблеме, неко се досетио да
треба прописати неку скалу, односно степен чистоће
метала. Тако је убрзо новац почео и да се кује од тих
претходно споменутих метала. Како је почело, добро је и
испало. Тако је новац на самом почетку имао две сврхе:
1.) као срество за размену; и 2.) као универзална
вредносна јединица.

На нашу (људску) несрећу, увек је било међу нама и оних
који су гледали само своју личну корист, на уштрб
добробити целокупног друштва и заједнице. Они су
златним и сребрним новчићима додавали и друге мање
вредне метале, тиме смањујући реалну вредност тих
новчића, али не и номиналну, јер златни новчић је и даље
био од "злата". Кварење таквог поштеног и исправног
новчаног система, је вероватно био и најкраћи пут до
моћи и власти. Вероватно је та и таква вештачки
креирана инфлација (додавањем других мање вредних
метала) била и прва шема за лично богаћење оних који су
то радили. Смањујући чистоћу (учешће) злата у
новчићима, први банкари и владари су могли да издају
више новчића док би задржавали онај остатак злата или
сребра (који су закинули) за себе. Али оваква шема
није ништа према злочину ушура. »Ушур« значи
позајмљивање новца под камату. Ушур је ушур, без
обзира да ли се новац позајмљује под каматом од 5, 20
или 90%. Једноставније речено, проста разлика између
камате од 5% или камате од 90%, је једино у времену које
је потребно онима који се овим баве да постану власници
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свега у оној држави/друштву које дозвољава овакав
криминал (позајмљивање новца под камату). Управо је
ушур то моћно средство којим је организовано
јеврејство покорило свет... и управо је ушур тај којим
је Цион осудио нашу белу аријевску расу на лагано
одумирање. То је њихова смртна пресуда за нас !!!

Потпуно праведно, сви стари древни религијски списи су
осуђивали »ушур«, односно оне који су се тиме бавили –
на смрт. Позајмљивање новца под камату је ништа друго
до ропство и лагано убијање човека кроз обману, јер онај
који новац позајмљује, дакле онај коме је новац преко
потребан, после проводи сате, дане, месеце, па чак и
године како би поред главнице вратио и ту камату. Тако
човек проводи своје драгоцено време на овој Земљи
радећи за оног који му је новац позајмио. Хајде да то
сликовито опишемо кроз један нама свежији пример –
дакле нпр. Џо Блов (код нас нпр. Марко Марковић, Петар
Петровић, Јанко Јанковић итд.) је један типичан поштен,
вредан и радан човек који је убеђен од стране медијске
пропаганде (као и ЕПП-а разних банака) да је њему сада
потребна кућа (или код нас стан). Што је свакако његова
потреба,... али он је убеђен од стране медија (као што су
радио, телевизија и штампа) да Он за тај стан или кућу не
треба да штеди, већ да треба да за тај новац оде у банку...
и тамо га позајми, наравно са "повољном" каматом.
Колико је та камата повољна видећемо мало касније.
Овде је битно напоменути да се на врху сваког
банкарског ланца исхране увек налази неки
јеврејин. Није битно, да ли је банка нпр. немачка,
италијанска, француска итсл. јер су главни акционари
увек јевреји !!! Дакле, тај Џо Блов (Марко Марковић...)
одлази у банку по кредит – и то је његова прва велика
грешка !!! Такође у земљи у којој постоји и порез на

некретнине – човек заправо не поседује ништа, али то је
већ нека друга прича. Дакле Џо одлази у њему најближу и
"најповољнију" банку да позајми новац – рецимо нпр.
суму од 50.000 долара (код нас би то било нпр. 50.000
ј€вра) – да купи кућу или стан. Банка прво проверава
платежну моћ нашег драгог Џоа, а када утврди да је он
солвентан, као и када утврди да је он вредан мали
човечуљак – одобрава му зајам. Наш Џо "срећан" одмах
потписује уговор са банком где обично пише да се та горе
наведена сума позајмљује на период од 30 година са
каматом (ушуром) од "свега" 10%. Међутим, оно о чему
Џо не размишља је то да ће на тај период од 30 година
морати да плати 200.000 $ ...а позајмио је од банке само
50.000 долара. Наравно, ону разлику од 150.000 $ је у џеп
стрпао неки чивутин, односно његов син (прошло је 30
година), пошто им то дође онако као породично
занимање. Левитски нема шта. Као што смо раније на
почетку овог текста напоменули – новац је мерило за
неку вредност. Другачије речено: Џо је купио једну кућу
(или стан) у вредности од 50.000 долара, али је зато и
својим радом, трудом, временом и знојем купио још
најмање три куће Банци, а заправо неком јеврејину!
Дакле неки чивутин је добио могућност да купи исте
такве три куће какву је и Џо купио – али не радећи
ништа ! Прстом није ни мрднуо, кап зноја није пролио.
Једном реченицом речено: није уложио никакав рад ни
труд,... јер није секао дрва, није обрађивао земљу, није
радио на скели као неки зидар од јутра до мрака, нити
као чиновник у некој фирми... занимања има безброј, па
да даље не набрајамо – све је јасно.

У земљи као што је Америка (ја бих рекао скоро свугде),
где се цела трговина обавља преко кредита – сада је
схватљиво и очигледно зашто и како су јеврејски
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банкари приграбили у своје руке сво богатство и
сву моћ у земљи. Али чекајте, зашто да плачемо над
људима који нису информисани? Такође, зар и они
немају неке користи тиме што позајмљују новац од
(јеврејских) банака? Јесте и то је тачно, али људи који су
увучени у овакве шеме нису ни свесни да добијају само
мрвице од свог рада,... а да се скоро ¾ њиховог рада
обавља у служби другог и за друге. Па зар то није
модерно робовласништво? Јесте, али ти људи немају
појма шта је заправо банкарство. Узмимо сада један други
пример да бисмо објаснили и ово »банкарство«.
Претпоставимо да имамо један мали градић са само
једном банком ради лакшег разумевања. Рецимо да 100
становника тог градића (привучено лепим причама,
заправо рекламама које гледају преко ТВ-а) оде у ту банку
и стави на штедњу по 100 долара сваки са каматом од 5%.
По изласку из банке они задовољно трљају руке, јер ће за
годину дана на тих сто долара зарадити још пет. Какав
"смисао" за бизнис. Нису ни свесни да су новац дали
чивутским банкарима на послугу и тако им само учинили
услугу. Дакле тих 100 "паметних" грађана је дало у банку
на штедњу по 100 долара, што износи укупно 10.000
долара. Сада рецимо нпр. да се појављује неки грађанин
из истог месташца, назовимо га опет (наивни) Џо Блов,
коме је потребан аутомобил. Тај аутомобила кошта нпр.
равно 10.000 долара којих он наравно тренутно нема.
Шта он чини? Не пада му на памет да приштеди неко
време и скупи тих 10.000 долара сам, или их позајми од
неког пријатеља, без камате наравно (вероватно су овакви
пријатељи данас ретки) већ одлази у банку где потписује
уговор са истом о позајмици, а на суму од позајмљених
10.000 треба да врати "свега" 14.000 долара. Дакле,
банкари опет нису мрднули прстом, нити пролили кап
зноја, а богатији су за 4.000 долара за које се Џо Блов

обавезао уговором да ће их вратити (јер су дали оних
10.000 далара што су их уложили оних 100 грађана по
100 долара). Ствари се додатно "компликују" када сутра
Џо-ов сусед види његов нови лепи аутомобил – па и он
пожели исти такав. И он одлази у банку и понавља
процес. Банка опет позајмљује туђ новац (нпр. од неких
других грађана који су дали новац у банку на штедњу под
камату) и јеврејско бандитско-гангстерско племе опет
зарађује 4.000 долара на основу туђег рада и туђег зноја.
Ова шема може да се понавља изнова и изнова све док
има грађана који свој новац дају у банку на депозит уз
камату. Опасност по банку (дакле чивуте) би у овом
случају настала само онда када би грађани желели да
повуку своје депозите из банке... али то није могуће, јер су
их временски орочили на извесни период (годину, две,
пет...). Дакле ова шема се може понављати у недоглед –
резултат је очигледан: банкарско-гангстерско племе
зарађује, сви остали губе !!! Наравно и држава својим
законима штити овај начин пословања банака, то јест
чивутских банкарских гангстера у белим оковратницима,
јер – уговор се мора испоштовати. Нико вам није крив
што сте веровали рекламама разних банака, нити вас је
неко тукао по ушима, односно терао да дигнете кредит у
банци.

Све до 60-тих година XX века папирни новац је имао
златну или сребрну подлогу, што значи да сте неку
папирну новчаницу могли заменити у банци за одређени
износ племенитог метала (злата или сребра). Међутим
данас, папирне банкноте, или новчанице нису
ништа друго до потврда о дугу !!! На овај начин
новчанице се могу штампати и издавати у неограниченим
количинама без да је њихова вредност еквивалентна
одређеној количини злата или сребра. Пошто банке
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позајмљују новац под камату (ушур) – то значи да на
сваку новчаницу од једног долара оне могу да зараде и до
1.000% или чак 2.000%, па и више – него што је права
номинална вредност одштампане новчанице... уз то још и
не морају да за то имају покриће у сефовима својих
банака у злату или сребру. Ово је толико велика обмана, а
велика већина људи је уопште ни не примећује. Управо
ово пребацивање са златних или сребрних новчића на
папирни новац је отворила врата колосалне преваре које
банке све време изводе... изнова и изнова. То је чиста
банкарска превара. Наравно да папирни новац има и
своје предности. Наши животи се не би данас могли ни
замислити тако да морате са собом вући тешке кесе, или
џакове са златним или сребрним новчићима. То би
створило огромне проблеме са транспортом и
обезбеђивањем таквог новца. Али када новац нема
своје покриће у злату или сребру, тако да се у
сваком моменту у свакој банци може заменити за
одређену количину злата или сребра – он не
представља никакву вредност већ само обичан
папир којем ви поклањате своје поверење да он
нешто вреди. Уколико би се новац у сваком тренутку у
свакој банци могао мењати за одређену количину неког
племенитог метала, простор за махинације би се знатно
умањио.

Само једном када се ушур, то јест позајмљивање новца уз
камату, устоличи у некој држави или земљи – банкари
добијају неограничену моћ ... а сви знамо и ко се увек
налази на врху сваког банкарског ланца исхране, те стога
и ко има највећу моћ у земљи. Њихов следећи потез
одмах након тога је да обезбеде сопствени интерес тако да
он више никада не буде угрожен. То се чини углавном
прво путем светских медија (дез)информисања и

кривоформисања. Тако да данас имамо широку палету
ових медија: CNN, Time-Warner, ABC, Disney Studios, the
New York Times, the Washington Post, као и друге разне
издавачке компаније, филмске студије... и тако даље и
тако даље, а сви су они у јеврејском власништву или
под јеврејском контролом. Са њиховим медијима они
имају апсолутну власт, јер медији контролишу масе –
њихово размишљање, њихово понашање... Медијски
барони имају потпуну контролу над целокупном
политиком, јер они одлучују ко ће бити кандидати на
изборима, ко ће на изборима победити, кога ће и у ком
светлу представити. Тако су једни лепи и добри, а други
су прљави, ружни и зли. Затим ти политичари које су
изабрали медији, а не народ који је гласао (мада народ и
даље мисли да нешто одлучује гласањем) поставља
подобне судије, људе у управи, извршној власти,
полицији, војсци... итд. итд. Све у свему – има много
аспеката власти који се покрећу том снажном турбином
коју зовемо новац од ушура (од камате, зеленашења,
лихварења). Са ушуром је то банкарско-гангстерско
ционско племе овладало и Сједињеним Америчким
Државама, а чији су истакнути представници: Албрајт као
државни секретар (државни секретари су у САД у рангу
наших министара), Коен као секретар одбране, Бергер на
челу Националне Агенције за Сигурност (NSA), Рубен као
секретар трезора, Гринспен на челу Банке Федералних
Резерви,... и Клинтон као њихова лутка (сви претходно
набројани осим последњег су јевреји).

То нас даље доводи до отварања следећег питања, а то је:
Банка Федералних Резерви... која уопште није
централна државна банка, већ је приватна корпорација,
дакле приватна банка која има овлашћење да штампа и
пушта у оптицај новчанице и ковани новац. Власници ове
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банке су исто јевреји. Такође и последња три човека која
су била на њеном челу су јевреји (Гринспен, Волкер и
Бернс). Сав новац у САД је новац који је у власништву
јевреја (помоћу ушура – као што смо претходно видели)
јер је Америка дужна према самој "себи" тзв. унутрашњи
дуг, а заправо је дужна Банци Фед. Резерви (чији су
власници јевреји) и то читавих неколико десетина или
стотина трилиона долара. Цион добија своје парче колача
од сваког долара у оптицају. Банка Фед. Резерви одлучује
и о томе колика ће бити камата на позајмице осталих
банака, што нас доводи до још једне велике обмане и
преваре – а то је берза! Берза се диже када јеврејска
глава одлучи да се камате на позајмице смање, а пропада
када одлучи да камате на позајмице порасту. На основу
овога јевреји милионери су упознати унапред када на
берзи акције треба да купују, а када да их продају. На овај
начин они додатно увећавају свој профит који се мери
стотинама билиона долара. Ко још увек сумња да јевреји
нису то што јесу нека погледа шта је написану у Исаији
60:12, "За народ или краљевство које нам не буде
служило, нестаће." Такође и прича о јеврејину Јосифу
(Genesis 47:14) и његовом протеривању у Египат је
"помало" чудна. Ако су израиљћани и Јосиф заиста били
протерани у Египат, како то да је сам Јосиф поседовао сав
новац и богатство Египта?! Изгледа да лажи оних који се
представљају као "вечито прогањани" и нису баш тако
тешке за разоткривање.

Једно питање се сада само од себе намеће, а то је: како
наши (аријевски) народи могу и поред свега тога да
преживе и да просперирају? Ултимативни одговор на ово
питање је, наравно гледано на дуже стазе, следећи – ми
не можемо преживети нити просперирати под
владавином Циона! Краткорочно, ми можемо само

умањити ту штету, тако што ћемо се клонити дугова и
кредита у њиховим банкама. Кредитне картице треба
избегавати као саму кугу. Ипак, ако већ морате позајмити
новац за нешто, гледајте да то »нешто« буде само оно што
ће се само одплатити, као и камату на тај кредит (нпр.
неко средство које вам је неопходно за рад, за вашу
егзистенцију, или нешто што ће вам омогућити да
остварите повећи профит). Тако ако ћете нешто купити
што ће вам за пет година донети толику зараду да без
проблема отплатите и главницу и камату без икаквих
проблема – то би могло бити и мудро, али... такве
калкулације могу бити и ризичне. Најбоље би било да
скроз заобиђете тај банкарско-гангстерски систем ушура
и да новац, ако вам је већ неопходан, позајмљујете од
пријатеља без камате. Камата је и по свим моралним
нормама чак забрањена међу сродницима. Без изузетка!
Једног дана када будемо имали своје сопствене
народне/националне државе неће уопште бити тога као
што је ушур.

Упамтите, први револуционарни корак који
морате да учините је да се искључите из њиховог
система који само њима одговара.

****
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ИЗДАЈА

У јануару месецу 1997. године, једног вијетнамског
ветерана издала је његова сопствена влада - влада
Сједињених Америчких Држава. Његово име је Dennis R.
Abbey. Као командир вода у америчкој војсци у Вијетнаму
он је предано служио својој земљи. Након рата он је
провео и 22 године радећи у администрацији ветерана.
Тако је било све док није почео да се распитује код
надлежних о заробљеницима рата (POW – prisoners of
war), као и о корупцији у самој администрацији која је
требала да помаже преживелим ветеранима.

Господин Abbey је истакао, између осталог, и то да је
амерички сенатор John Kerry, који тврди да му је стало до
ветерена, има и друге циљеве, као што је нпр. лоцирање
његове вијетнамске жене. Господин Abbey је врло брзо
био осуђен пред окружним судом у Денверу, Колорадо, по
наводној оптужници за избегавање плаћања пореза. У
свом последњем обраћању суду господин Abbey је заузео
веома храбар став, који овде у потпуности наводим:
"Судијо Нотингему, ја знам да када будем изведен данас
из ове суднице, изгубићу своју слободу као амерички
грађанин. Али пре него што ме изведу, ја желим да вама,
федералним тужиоцима, и мојим пријатељима који се
налазе овде у судници, представницима штампе... и
свима осталима који су вољни да ме слушају – истакнем
да моје утамничење није резултат тога што сам прекршио
било који закон ове државе, већ да је оно резултат моћи и
утицаја корумпираних индивидуалаца у министарству
правде, у администрацији ветерана, као и покварених
политичара који седе у Вашингтону и који настављају да

финансирају овај бастион и расадник зла (мисли на суд).
Служио сам одано својој земљи за време рата у
Вијетнаму, служио сам својим ратним друговима у
администрацији ветерана преко двадесет година, већина
њих је била саката и без ногу или руку, сви су били
унесрећени, а зашто – борили су се у иностранству за
интересе великих америчких корпорација. Моја
једина кривица је у томе што сам хтео да скренем пажњу
на корупцију која се одвија у тој администрацији
ветерана, као и на ћутање и лагање у вези заробљеника,
младих америчких војника који су и после рата остали у
југоисточној азији као затвореници, а то је наша влада све
време порицала. Ово суђење није било ни у вези тога да
ли сам ја недужан или крив, већ је било због тога што сам
се ја усудио да пркосим моћи берзанских и политичких
мешетара у Вашингтону – сви они редом хтели су да
забораве наше момке који су тамо и после рата остали у
заробљеништву... само зато да би и даље могли несметано
да наставе са својим бизнисом. Ово суђење и пресуда
којом сте ме осудили није ништа друго до лакрдија и
исмевање нашег правосудног система. Ја ћу по овој
пресуди отићи да служим казну у федерални затвор, као
најгори криминалац, а да нисам ни један закон
прекршио, већ је то зато што сам чачкао тамо где не
треба. Стога сам ја политички затвореник ове
корумпиране владе која је прва у трговини дрогом, чији
званичници предњаче у томе када треба избећи војну
обавезу, а први су и када треба да буду колаборанти
непријатеља ове државе и овог народа. Ову неправедну
пресуду и моје тамновање ћу сматрати својом чашћу, а
губитак своје слободе као жртву коју подносим зарад
слободе других, и као жртву за слободу говора. Све ово ви
никада нећете моћи да одузмете америчком народу, ни ви
нити било ко други у федералној влади, без обзира



14 речи: "Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу Белу децу!"

8

колико нас правдољубивих и искрених патриота будете
затворили. Без обзира колико нас будете затворили –
други ће увек заузети наше место све док слобода и
правда не буду тријумфовали над тиранјом и
корупцијом." – Denis R. Abbey.

Да бисмо могли исправно погледати у ову издају
господина Abbey-а и њено правилно позиционирање у
политичком контексту – морамо мало завирити и у
Талмуд... свету књигу јевреја, светију од свих
других – где отворено пише да "најбољи међу
гојимима морају бити убијени". Ова филозофија је
рефлектована и преко Протокола сионских мудраца. Када
смо већ и код протокола, илузорно би било да се уопште
упуштамо у дискусију о њиховој веродостнојности, јер је
довољно само погледати на то шта се све дешавало и шта
се већ дешава, како је то говорио и Хенри Форд, да бисмо
знали да је све то истина. Дакле, они добијају своју
потврду у догађајима иза нас и испред нас. »Гојим« је
наравно реч на Јидишу која у преводу значи »стока«.
Тако Ционисти зову све нас Аријевце, њихове робове.
Само они инфантилни и недозрели могу и даље да
поричу ову реалност да се најбољи међу гојимима убијају
или бацају у тамницу. То је њихова бесконачно дугачка
пракса која је одвија преко њиховог несветог тројства
(три »К«): Кришћанства, Комунизма и Капитализма. И
сва три ова »К« испред себе имају оправдани
префикс »Јудео«. Јудео-хришћанска Црква је убијала
сваког филозофа, научника, или било ког ученог човека
уколико би представљао разум Европе. То је и довело до
мрачног средњег века, векова незнања, игноранције,
сујеверја, мноштва болести и новог ропства које се звало
»феудализам«. Цео континент је постао један гигантски
концентрациони камп, а сви људи су били у власништву

цркве, или краљева који су власт цркве признавали.
Свака јерес (другачије мишљење) је била прогањана од
стране инквизиције мучењем, спаљивањем на ломачи
или дављењем у води. А то се све наставља и кроз ово
наше модерно доба, само у много перфиднијем облику. У
разним верским ратовима, крсташким походима,
милиони су гинули. Милиони су још умирали од разних
болести, а чији су узроци углавном били у незнању.
Запамтите, многобожачки Грци су још у античко доба
учили теорију атома... и то многo векова пре (јудео)
Хришћанства. Текућа вода, аквадукти, купатила, хигијена
– све је то било прогнано од стране јудео-хришћанства.
Све је то била жртва ужасног хришћанског хорора.
Интелектуалци, најбољи међу гојимима, су били слати у
манастире да постану монаси и свештеници у целибату,
док су рабини оснивали многе учене фамилије за
ширење знања и писмености. Мали дечаци су били
кастрирани како би остали у хоровима цркве... који су
требали својим гласовима и песмом да увесељавају
дегенеричне попове и папе. Најлепше (аријевске) девојке
Европе су биле продаване афричким и азијским
трговцима робљем како би постале куртизане,
проститутке. И тако су најбољи међу гојимима
уништавани! Истина, за највеће пропадање белог
аријевског човека највише је заслужно то јудео-
хришћанство!

Јудео-комунизам није био ништа бољи. Процене
жртава аријевских живота који су изгубљени под влашћу
јудео-комунизма, после октобарске револуције, се крећу
негде између 30 до 80 милиона међу најбољим гојимима.
Касније под Стаљином (који је био јеврејин) милиони
Украјинаца су умирали од глади. Најбоље и најлепше од
аријевских девојака и жена су широм црвене (јеврејске)
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империје служиле за наслађивање у телесним страстима
јеврејских комунистичких комесара. Само у једној шуми у
Пољској је масакрирано најбоље међу гојимима што је
Пољска имала – цео официрски кор, њих 15.000 је
убијено на најмонструознији начин од стране јудео-
комуниста.

Ни јудео-капитализам није ништа бољи. Штета по наш
генетски фонд у грађанском рату у Америци је
немерљива. И тада су страдавали најбољи међу гојимима,
међу нама – међу нама Аријевцима! У првом и другом
светском јеврејском рату је настрадало, умрло, погинуло у
најстрашнијим мукама око 70 милиона белих Аријеваца...
поново најбољи међу гојимима. Ове бројке не укључују
200 милиона расељених и још око 500 милиона
трауматизираних ратом. Да ли сада схватате зашто ја
називам десно хришћанско крило америчких патриота
C.R.A.P (у лакшем преводу: отпад, а у тежем преводу:
срање). Као што сам и написао раније у једном чланку:
докле ћемо више слободу тражити кроз јудео-
хришћанство и остале јудејске институције и
системе који су они креирали да нас све држе
утамничене? Хоће ли наша Раса коначно схватити
реалност, или ће бити суочена са изумирањем? Само зато
што не можемо да прихватимо да је наш Бог лажан,...
лажан зато јер су га измислили јевреји за нас! Само 14
речи, природни закони и разум нас могу спасити
– то ми морамо прихватити са фанатичном
снагом, јер наш опстанак од тога зависи!

****

ДРОГА И ВЛАСТ

Писати на тему дрога и алкохола је суптилно
проблематично. То представља сличан чорскокак као и
када би писали "о рату међу половима". Тешкоћа писања
о томе углавном је продукт две околности. Прва је
кондиционирана свест целе једне генерације, или када је
у питању секс, више генерација. Други проблем је у томе
што наш народ, односно људи не виде разлику између
»њихове« владе (владе наших непријатеља) и владе коју
ми желимо. Ми живимо у потпуности под страном
(јеврејском) влашћу (ZOG), те је стога уопште и погрешно
да се расправљамо и сукобљавамо око тога шта се дешава
у њиховом систему. Просто речено, потпуно је глупо да
ми сада овде причамо или расправљамо о томе шта влада
предузима против дрогирања нације и пијанства нације,
када је ова влада посвећена убијању наше Расе.

Те две перверзије горе набројане (алкохол и дрога) је
управо оно што ће и нестати када уништимо овај и овакав
политички систем који су они креирали за нас. Хајде сада
да само мало, за кратко размотримо абортус, који толико
заокупља пажњу разних хришћанских фундаментали-
стичких група. Није наша брига уопште да ли је то
легализовано у њиховом систему. Ми треба да
подучимо наше младе да не убијају своју децу и
унуке. Један од начина за то је да удаљимо нашу
омладину из њиховог система и што даље од њиховог
утицаја. А сада хајде да се вратимо дрогама које су и
наслов ове теме. Вероватно већ и сами знате да
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влада намерно прави разноразне проблеме како
би могла да оправда огроман полицијски апарат, а
самим тим и полицијску државу у којој ми сада
живимо. Дакле, то је управо оно што се сада дешава у
Америци. Отац ФБИ-а, Ј. Едгар Хувер, је својевремено
рекао: "Наша брига нису људи који узимају хероин, они
ни нису американци и углавном живе у црним
гетима."Но, да ли је ово баш истина? У сваком случају ово
је дало дозволу полицијским агентима тајне службе за
њихове прљаве послове – а то значи да тргују дрогом и
тако трују нашу децу! За време рата у Вијетнаму један
од господара рата у џунглама Бурме је рекао да они
зависе искључиво од оружја којим их наша влада
снабдева пошто се већ одавно налазе у окружењу
комуниста. Али за оружје је потребан новац. Њихов
једини пут до новца су наравно опијумска поља (поља
мака) од којег се добија хероин. То је значило, "наша"
(ZOG) Влада њима оружје – они нама хероин. На жалост
тај хероин се дистрибуирао по улицама наших градова.
Сада је већ такође постало општепознато да је Влада САД
та која је промовисала употребу и коришћење LSD-a на
широкој скали већ читаве три деценије. Те исте звери из
Владе су дозволиле да наши војници који су остали у
заробљеништву чак и после рата у Вијетнаму и даље
труну у њиховим затворима. Битно им је било само да
транспорти хероина и даље иду по устаљеним
рутама – до наше деце. То је такво подручје између
Вијетнама, Бурме, Лаоса и Камбоџе које се зове »Златни
Троугао«. (Са правом се може рећи онда да је рат у
Вијетнаму био заправо рат за контролу производње и
трговине хероином. Исто баш као што је то сада
Афганистан и јужна српска покрајина Косово и Метохија
– коментар by BelBog). Гордон Лиди у својој књизи
»Воља« тврди да се ни један амерички војник, који је био

послат у тај златни троугао, није жив из њега вратио.
Такође сви ратни заробљеници који су тамо остали су
свесно жртвовани и заборављени од стране америчке
администрације. Такозвани »рат против дроге« је само
још један корак у непрекидном маршу ноћних мора које
није могао да предвиди чак ни Џорџ Орвел у својој књизи
»1984«. У Сједињеним Америчким Државама имамо
преко 1.7 милиона људи у затворима, а приближно 70%
затворске популације је тамо због оптужница за дрогу
или уско повезано са дрогама. Тај број експоненцијално
расте, а затвори у Америци постају премијерно растућа
индустрија. Као што ћете видети, ја свим својим срцем
осуђујем дроге и њихову употребу од стране наших људи.
Они само играју на карту наших тиранских господара, јер
им то иде на руку – тиме они желе да се наши људи још
више ограниче у својој слободи – тако што ће допасти
затвора на дуже време. То омогућују њихови драконски
закони, још већу ерозију слободе у њиховом систему.
Чињеница је да чак ни у нашем Аријевском друштву, који
ми сада тренутно немамо, нико не може кривично да
одговара за кршење моралних правила. Моралност мора
да буде укалкулисана у нашу децу преко њихових
родитеља, преко митологије и субтилног утицаја једне
конструктивне религије.

Запамтите увек, и све горе политичке лекције, као и
опасност од владе и страних организованих религија и
њихове тираније увек долазе тако да нападају појединце.
Индивидуални злочини које су починили Џек Трбосек,
Тед Банди и други, не могу се уопште успоредити са
злочинима чије су жртве на десетине милиона људи
настале као продукт непрекидног ратовања Америке са
једног краја света на други крај света. Такође и злочини
инквизиције чине злочине серијских убица толико
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занемарљивим да је сваки коментар излишан. Међутим,
упамтите и то, да након наше Револуције мора доћи и
један кратак период чишћења, ретрибуције, и ре-
едукације, које ће се спроводити под једним
немилосрдним вођством (или вођом). То је једини могући
начин да се почисти трулеж декаденције. Према томе, то
што се дешава у њиховом систему везано за дрогу, а што
је страшно и грозно, нас не треба много да забрињава
(као што човек рече, после револуције сва ће та трулеж
бити почишћена једном великом гвозденом метлом. Када
се уклони то труло и некрозно ткиво са тела и из тела
наше Расе, просперитет ће бити загарантован као једини
могући пут. Другачије речено, не може се лечити систем
који је накарадан, већ тај болесни систем који су нама
скројили чивути, треба да буде замењен једним здравим
системом који треба да очува све моралне, културне и
генетске вредности наше Расе – мој коментар). Ако ово
будемо имали на уму, шта ми желимо доброга у нашим
породицама и фамилијама, и у нашим народима и
нацијама, само добро и може да проклија када преузмемо
политичку контролу наше судбине у нашим државама.
Дозволите ми да започнем са неколико концепата. Прво,
сама реч »Аријевац« води своје порекло из
Санскрита и она значи »онај који је племенит«.
Друго, све оно о чему говоримо, пишемо, или шта
радимо, немојмо сметнути са ума да тиме пружамо
пример другима и да на неког утичемо. Апсолутно
нема ничег племенитог у коришћењу дрога или
алкохола! Пијанство и наркоманија нас не воде нигде,
нити помаже нашим породицама и нашој Раси. Заправо
алкохолизам и дрога представљају само терет и опасност
по породицу и пријатеље. Пре свог доласка у затвор
уопште нисам имао представу о томе каква је то култура
дроге, па је то за мене било право откровење. Први

феномен који сам приметио код оних који су зависни од
наркотика је рационализација и оправдавање пред самим
собом. Наркомани тотално све своје поступке на неки
начин рационализују. Они дрогирање сматрају својим
правом, и често могу бити веома опасни када доводите у
питање то што они раде. Е сада – читаоци би морали да
знају да реч »право« заправо не значи ништа. Они који су
моћни одлучују шта ће бити »право« оних који су
немоћни. А ја ћу Вам рећи да ни један Аријевац нема
право да пружа такав лош пример деструктивног
понашања својој деци, деци своје нације и деци своје
Расе. То не значи аутоматски да ја подржавам репресивни
полицијски апарат федералне владе. Оно што ја сматрам
је: да ако неко вашем детету понуди дрогу, Ви
имате потпуно морално право да као отац тог
детета убијете тог преступника, јер он жели том
дрогом да убије ваше дете. То су природни закони
самоодбране. Ја лично нисам баш упознат са тиме како то
дрога утиче на хемијске реакције у мозгу човека који се
дрогира, али сам стекао утисак да она прво утиче на
његове моралне кочнице и сам његов разум. Иако много
наркомана по узимању дроге успева да функционише
добро у механичком смислу, па чак и да врше разноразне
послове, баве се спортом и комуницирају, ипак већина
тих наркомана би убила своју сопствену бабу за само
један грам хериона, уколико би их он делио од упадања у
кризу.

Овде у затвору наркомани купују дрогу на кредит, и поред
тога што знају да је њихов живот у великој опасности ако
не буду могли да је касније плате. То је, признаћете
супротно здравом разуму. Приликом анализе урина они
сви колективно одлазе у тоалете, а у епрувете обележене
својим бројем, они сипају урин других који нису
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наркомани. Све како би избегли детекцију на зависност
од дроге. Такође сам видео сопственим очима да су
наркомани непоуздани у сваком смислу – они
издају своје најбоље пријатеље за само један грам
хероина! Ја ово не могу да разумем, али то је чињеница
коју морамо да прихватимо. Затим имамо синдром који
би се могао назвати »предајем се« или »дижем руке од
свега«. Као део правосудног система имамо и такву појаву
да затвореници уопште више не хају за своје понашање,
јер су они осуђени на веома дуге затвроске казне: 20, 40,
или чак 80 година, што значи да они више никада неће
бити слободни. Они заборављају да ни један човек није
острво, они заборављају да својим понашањем утичу на
друге који ће можда из затвора изаћи ускоро. Да ли ћете
утицати на њега да када изађе постане узоран Аријевац,
или ће када изађе Он ипак иглу шприца бости себи у вену
пред својим дететом... и тако му показати пут којим не
треба да иде. Свет мрзи лицемере. Ви не можете
желети сигурну и моралну средину за ваше дете, а
својим личним примером му показивати
супротно. Значи, немојте се понашати тако као да не
знати шта реч »племенит« (аријевац) значи !!!
Затвореници морају да знају да њихов утицај на друге
никада не престаје, чак и када су осуђени на веома дуге
казне. Бити Аријевац, било у затвору или на
слободи – значи бити бољи и виши човек, или
жена у сваком смислу.

И алкохол! Једном сам радио са једним Ирцем који је
пио око пола флаше вискија на дан. Он би повремено био
хапшен, јер је пијан тукао своју жену, а понекад и због
тога јер је возио у алкохолисаном стању. Па ипак, он се
нашао увређен када је сазнао да његова деца користе
дрогу. Па шта је могао друго очекивати, када им је својим

личним примером показао како не треба ићи? Свет нема
поштовања за лицемере – упамтите то! Мој рођени отац
је тукао моју мајку док је био у пијаном стању. Тукао је и
мог млађег брата, када је имао само седам година, тако
јако да му је бубне опне полупао. Као резултат тога Роџер
никада није смештен у сиротиште у којем сам ја био
распоређен. Истина је,... превише пића, чини исто оно
што и дрога. Алкохол је једнако опасан! Следећа
трагедија у свему томе је што алкохол толико оштећује
мозак да ни сам уживалац истог није свестан да је у
проблему, већ тај проблем непрестано негира. Прави је
губитак времена објашњавати слабима, то јест слабићима
који од проблема беже у алкохолизам или дрогу. Тиме
они још више уништавају себе и своје умове, а проблеми
се само нагомилавају...

Покушавајући да тим и таквим слабићима помогнете,
само ће код вас изазвати очај и тугу што то не можете, а
они ће и даље пропадати. Зато даље од њих! Уколико он
сам не увиди да је у проблему, и не покаже јаку вољу да
жели све то да промени – свака помоћ је узалудна. Јесте,
понекад је која чаша вина, или пива добра за ваше
здравље, али човек врло брзо изгуби контролу и прави
господар постаје алкохол, а не човек! Будите искрени и
добронамерни према себи и другима – апстинирајте од
алкохола. Немојте пити! Статистика је поражавајућа,
истина је та, да је пиће уништило више нашег
(аријевског) народа кроз еоне времена него што можете
замислити није онда ни чудо што неки воле нама
Гојимима да потурају и продају алкохол,... јер Талмуд
каже: "и најбољи међу гојимима морају страдати". Још од
када је у староме Египту откривено справљање пива,
народи гојски су кренули да упропашћавају себе сами.
Зашто се нико не запита: "Због чега на свим паклицама
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цигарета постоји упозорење да је дуван штетан, опасан по
здравље, да он убија... па опет, ни на једној јединој
флаши алкохолног пића таквог сличног упозорења
нема?!".

Као закључак: нек сваки себе процени са суровом
искреношћу, и нек се запита да ли су његови циљеви
племенити. Тад нек упамти један важан принцип
племенитости,... да ли је пример који пружамо другима,
као и нашој белој деци такав да завређује да буде
окарактерисан речју: Аријевац = Племенит ?! Ми дакле
морамо осигурати постојање наше Аријевске Расе
и будућност за нашу Белу децу, зато што лепота
наше Беле Аријевске жене несме нестати са лица
Земље! Употреба дрога је посебно истакнута као
забрањена од стране »Реда« (»The Order«) то је
дијаметрално супротно од онога за шта се Ред залаже.
Поред тога што је дрога опасна по сигурност нашег Реда,
она изазива зависност, друге болести и уништава много
наше аријевске беле деце. Дрога представља само још
један медиј којим интернационално и организовано
јеврејство уништава нашу белу Расу! Сваки онај који
свесно или несвесно наставља да промовише, користи,
или тргује дрогом, ради посао нашег непријатеља!

****

ПРВИ ЗАКОН ПРИРОДЕ

Сви смо гледали са неверицом, или чак са гађењем, разне
самопрокламоване и набеђене ликове који су причали о
преживљавању наше расе, правећи будале од себе на
телевизији и другде. Понекад су њихове намере и часне,
као што је и њихова вера у оно што чине евидентна, али
они су као мала деца која се такмиче са одраслим
људима, јер они нису припремљени за тако нешто, нити
имају искуства у тако нечем. Наш непријатељ плаћа и
припрема своје експерте за пропаганду, често прерушене
у новинаре, који воде борбу за умове маса и људи, а све у
службу моћи и заштите својих налогодаваца. То значи да
ми, и сви они са наше стране, морамо прво да одбијемо
све интервјуе и било какве контакте са непријатељским
медијима који су добро обучени и утренирани да воде
психолошки и пропагандни рат против нас.

У свакој дебати у којој је инволвиран и морал, емоције и
друга важна питања, од круцијалног значаја је да онај
који у таквој дебати учествује, напусти морал као високо
тле што је могуће брже. Као што добро знате, наши
противници, а саговорници у разноразним емисијама,
желе да нас, који се противимо геноциду над сопственом
врстом, увек наведу на танак лед тако што користе разне
изврнуте и етикетиране речи које изазивају ирационалну
антипатију према нама самима. Речи као што су:
мрзитељ, задојен мржњом, нациста, расиста итд. су
етикете које можете увек очекивати од таквих водитеља и
новинара, а које представљају њихов вербални арсенал
муниције у разговору са нама, готово у свакој емисији. На
самом почетку сваког разговора Ви им морате ставити до
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знања да не могу да Вас тако стигматизирају, већ да
разговор мора бити подигнут на један виши ниво. Ми
никада током интервјуа не смемо одступити од тога да
укажемо на геноцид, који се одвија управо сада, против
наше расе. Сваки пут када вас водитељ етикетира речима
као што су нациста, или расиста, ви одмах морате да
затражите од њега да вам те термине разјасни. Такође
научите да на питање одговорите са питањем. То све
можете вежбати са неким вашим пријатељем који ће на
себе преузети улогу водитеља непријатељског медија.
Наравно, одмах пређите и на контра-аргумент, а то је да
се ваша раса, управо сада док причамо, перманентно
уништава. Ако водитељ емисије употреби реч »мрзитељ«
против вас, без оклевања га одмах упитајте зар овај
систем у којем ми управо живимо није препун мржње, зар
нам он не ускраћује и пориче постојање наше расе и наше
нације, наше школе, организације и све што је неопходно
за наш даљи опстанак као посебног биолошког и
културног ентитета – што је чист геноцид. Питајте их
одмах након тога, зашто ми који волимо своју расу, и који
желимо да она опстане, одмах почињемо да будемо
етикетирани као »мрзитељи« уместо да медији користе
прави термин, а то је – патриоте. Будите упорни, баш као
булдог, све док вам водитељ емисије на то не одговори.
Он је непријатељ (расни издајник) – ви му не дугујете
ништа! И упамтите, Ви нисте у тој емисији да би ваше
име постало познато, а ви сами постали славни. Само су
два исхода могућа у свакој (ТВ или радио) емисији: или
ће непријатељ имати од ње неки бенефит (корист), или ће
наша страна имати од те емисије неки бенефит. Уколико
разговор крене у таквом правцу, а Ви се налазите у
неравноправном вербалном сукобу, на пример са више
непријатељски вам настројених саговорника, укључујући
ту и водитеља, тада као и у свакој борби – време је за

прегруписавање и нови напад, али на неком другом месту
или у неко друго време. Претпоставимо једну такву
ситуацију где сте ви на таквом положају да можете
парирати својим непријатељима (ZOG медију, или ZOG
новинару) и то тако да можете однети победу у том
интервјуу и то само снагом аргумената. Будите тада
убеђени да ће непријатељ посегнути за ниским ударцима
тако што ће почети да тражи и копа по вашем приватном
животу тражећи неки прљав веш – зато несмете имати ни
једну мрљу у вашој биографији која би вас могла
компромитовати. Многи се још увек сећају како су медији
у недостатку аргумената почели да развлаче у јавности
туђу сексуалну оријентацију, промискуитет, и да се
обрушавају на њихов морал тако што ће га поткопавати,
чак и лажима. Тада искористите ситуацију и немојте се
замарати одбраном против таквих лажи, већ одмах
упитајте новинара да ли зна да је нпр. сенатор државе
Масачусетс аморална особа која је осумњичена за низ
кривичних дела, од којих су нека, убиство и педофилија.
Наравно, зато се за сваку емисију морате добро
припремити и увек баратати провереним подацима. Чим
разговор крене у том правцу да вам новинар држи
моралне придике, ви га упитајте како то да је његов
председник (мисли на Клинтона) један сексуални
перверзњак, који је чак и признао да је за време студија
конзумирао наркотике (пушио марихуану). Па ипак – он
је председник његове државе. Ово ће обесмислити сваки
даљи разговор о моралу, а морална муниција новинара-
водитеља ће бити потрошена, и то тако да је он сам себе
устрелио. Увек запамтите да сте ви ти који држите
другима придике о моралу, а никако обрнуто. Њихов
систем (капитализам & демократија) је управо то што
представља моралну дегенерацију, тако да вам нико не
може држати лекције о моралу, како вама тако ни вашим
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саборцима, лојалним правим патриотама свога народа.
Покушао сам да дизајнирам сам неких 88 поставки који
би свака особа са наше стране требала да зна уколико би
им неки од ZOG новинара упутио какво шкакљиво
питање. Када будете савладали ту материју, тако да на
нека питања дајете одговоре из тих поставки, зачудићете
се колико је лако смождити свако провокативно питање
ZOG новинара. Тада њихова трик-питања иду нама у
корист. Концепти, односно поставке као што је нпр. "...и
природни закони сами прво налажу да је основна ствар
очување и обезбеђивање опстанка сопствене расе" ће их
врло брзо разоружати. Када вам неко од новинара натури
идеју о томе да су белци ти који су вековима прогањали
индијанце, црнце и јевреје (иначе њихово омиљено
питање) ви им тада одговорите на њихов напад нападом.
Индијанци припадају истој раси којој је припадао и
владар Монгола Џингис Кан, а који је хтео да уништи
Европу као колевку белог човека, много векова пре него
што је бели човек и дошао на северноамерички
континент. Такође, мешанци афричког порекла, који су
се звали Мавари, су напали нашу белу домовину Европу
пре скоро 12 векова са жељом да је униште (ја бих овде
придодао и Турке селџуке - БелБог). Тиме кривња кроз
историју пада на њих, а не на нас. То је посебно
ефективно, зато што тиме њихову лаж, о томе да је човек,
његова култура и цивилизација управо потекла из
Африке од црнаца, чините провидном и неистинитом (да
су цивилизовани не би нас ни вековима нападали).
Такође и прича о холокаусту коју вам подмећу је смешна,
то је само зато што је већина ветерана из 2. светског рата
још увек жива, а они и даље желе да буду хероји и да
мисле да су се борили на правој страни. Сви они и даље
свесно одбијају могућност да смо се ми борили у
братоубилачком рату који су организовали и

извели јевреји !!! Једном када се неки рат заврши,
победник се увек држи своје приче (својих лажи) како би
умирио своје грађане. Ту можете употребити свима
познати цитат: "Пропаганда победника постаје историја
побеђених..." и врло брзо ћете видети куда то води. Тада
вашег водитеља-новинара приупитајте зашто је смрт
50 милиона белих људи у том рату мање важна од
наводних 6 милиона који су нестали у холокаусту
??? Приметићете да ваш саговорник из медија одмах
прелази на неку другу тему, јер не жели дубље да се бави
овим како права истина о рату не би испливала на
површину. Наравно, од емисије до емисије, интервјуа до
интервјуа, зависи да ли ћете играти тврдо или мекано –
то све зависи и од тога колико је ZOG новинар
безобразан. Уколико вам и даље буду набијали јевреје на
нос, довољно вам је да запамтите само једно туце истих
који се налазе на врху пирамиде власти одакле вуку своје
конце, нпр. последњи председници федералних резерви,
Гринспен, Волкер и Бернс, сви јевреји (Лењин, Троцки,
Стаљин... резултат њихове владавине су десетине
милиони аријевских жртава – коментар, Белбог). Своју
меморију држите увек нафиловану оваквим значајним
информацијама: власник New York Times-a (Sulzberger –
јеврејин), власник Viacom/MTV/CBS (Redston – јеврејин),
ABC/Disney (Eisner – јеврејин) и тако даље и тако даље.
Довољно је да знате само неколицину и видеће како ће
брзо новинар да одустане од те теме »јевреји«. Још
једном бих напоменуо – припрема је од круцијалног
значаја. У мом граду Денверу, у којем сам живео пре него
што сам утамничен, скоро свака страница новина је била
препуна оглашивача од стране фирми чији су власници
сви редом били јевреји. Ако тако будете били
припремљени, тему о јеврејима новинар ће напустити као
врућ кромпир. Такође је важно да запамтите да
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непријатељ користи једну веома перфидну
технику искривљавања готово свега. Тако нпр.
љубав према својој раси ће назвати "мржњом према
другим расама", а када устврдите да јевреји контролишу
све, они ће то изокренути на то да су "јевреји увек били
само жртве". Немојте никада сметнути са ума да смо
праве жртве управо ми – ми смо жртве правог
геноцида !!! Ми смо жртве јевреја, јер нас они
уништавају кроз њихове медије, финансије, индустрију,
законе и политику. Увек презентујте ствари онако каквим
оне јесу – ми се само бранимо од њиховог геноцида. Не
дозволите да репортер преокрене улогу жртве и
нападача, не дозволите му да замени тезе, јер ми смо они
који смо жртве, ми смо они које се бране, а они су ти који
нас нападају. Увек напомените да ћемо ми као бела
аријевска раса ускоро изумрети са лица ове земље
ако се ствари, овако како се сада одвијају, наставе.
То би било отприлике то, тешко је покрити готово све
могуће сценарије. Надам се да је ово било од користи и да
сам помогао. Увек будите морална громада,
интелектуални супериорни, и не дозволите да вас
новинари насанкају,... јер то је управо и њихов циљ и
њихов посао.

****

ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пре скоро две године »14 Word Press« је објавио буклет
под називом »Револуција Бројем«, а отприлике у исто
време је издао и саветодавну књижицу која се бавила
темама инфилтрације и сигурности. У обе ове
публикације су дате препоруке о заштити од малициозне
и криминалне владе која је одлучна у спровођењу
политике екстерминације наше расе. У том светлу
скоријих дешавања, рангираних од технологије па све до
криминалног понашање владе, овде се чини пригодним
да елоборирамо на тему прикупљања података и
самозаштите. Надамо се да ће оно што овде буде
истакнуто бити од користи у нашим редовима.

Ми морамо препознати да ти тзв. документи и
докази понекад не значе ништа у овом добу у
којем ми сада живимо. Сви знамо како је прошао
добро документовани видео који су федералци
искористили да демонизују Дејвида Кореша у Вако-у.
Кореш је био оптужен да је затруднео са женом старом 70
година, чиме се он онако саркастично и шалио: "Ако ја
могу да оплодим жену стару 70 година, онда сам ја
вероватно сам Бог." Међутим, медији су ово исекли и
пренели само последњих пар речи: "...онда сам ја
вероватно сам Бог." само да би га и даље демонизовали.
Тада су такође искористили и њихову омиљену тактику
медијских лажи оптуживши га да је полно општио са
младим девојчицама. Наравно,... и то се касније
испоставило као лажна пропаганда. Није да ја сада нешто
браним господина Кореша и његове религијске ставове,
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који су били мулти-расни и универзалистички, али
чињенице су следеће: Прво, наш непријатељ је без
части и без икаквих скрупула. Наши животи и наша
слобода њима не значе ништа; Друго, они могу, и то чине,
а то је да фабрикују доказе за своје медије и њихове
судове (не)правде. Помоћу компјутера они могу данас да
фалсификују читаве књиге у рукопису циљане особе.
Такође помоћу њих они могу да манипулишу гласовима и
рекомбинују редослед речи у реченици. Неки кажу да им
је потребна само ваша фотографија, компјутери, ласери,
холограми, како би направили читав филм са вама у
главној улози неког чувара концентрационог логора, или
вас као Цезара, који се игра са Клеопатром. Онда није ни
чудо како могу да стварају историју у којој сте ви још само
један обични бели криминалац, педофил, ционистички
агент, издајник, криминалац од каријере, психотични
убица, или било ко други. Битно је само да им то послужи
сврси. У таквом стању ствари – ни оптужбе ни докази
против вас не значе ништа. Такође припадници тајне
полиције су веома вешти у ширењу трачева и
дезинформација како би нас међусобно завадили,
а и у томе да своје тајне агенте наметну нама као наше
вође. Оно што је тужно у свему томе је да им ми то
дозвољавамо. Као што стоји у »Револуцији Бројевима«,
отпор на окупираној територији мора бити ригидно
одвојен. Део наше организације који се бави
пропагандом мора бити одвојен од оног дела који
се бави непосредним акцијама. То мора бити зато
што је део за пропаганду обично јаван и стога под
директном присмотром тајних служби окупатора. Такође,
битно је да и део који се бави спровођењем акција буде
подељен на мање покретљивије ћелије које се међусобно
не познају. Те ћелије морају функционисати аутономно
или полуаутономно, тако да ако једна од њих буде

проваљена остале остану сигурне. Улога дела за
пропаганду мора да буде таква да шири вести и
информације. Она ни у ком случају несме да напада било
кога из наших редова, као ни да опањкава поједине вође
да су сарадници ZOG-a, издајници, или томе слично. Све
те шпекулације и реклаказала су само контрапродуктивне
и глупе.

A сада о »вођи«. Истина је да природни закони и
принципи захтевају да постоји неки вођа. Несумњиво,
једног дана ће се издићи један вођа свебелог
света, који ће окупити под свој барјак све
Аријевце. Оно што ми данас имамо, то је мали милион
разних вођа који буквално не знају сами себе да одведу у
купатило. Сви они имају велике амбиције, објаве по који
памфлет или књигу, доделе себи неки титулу, и већ
умисле да су нови Наполеон или Хитлер. Почесто они
нападају и друге наше вође, који су квалитетнији од њих
самих. Сећам се једног таквог егоманијака који просто
није могао да прогута да му надређени буде неко кога он
из личних разлога није подносио. То је просто одвратно,
незрело и неозбиљно. Сви ми се морамо подредити
једном истом циљу, а дисциплина је то што ће нас
до тог циља довести – у супротном, од тог циља
неће бити ништа. Вођа мора бити суђен по својим
делима, личној жртви коју је поднео за циљ, својој
одлучности, разборитости, мудрости, дуговечности... као
и посвећености принципима нашег покрета. И што је
најважније, по својој снази и енергији којом ће
мотивисати друге да га следе и поштују. Он не сме бити
суђен по томе шта ZOG медији о њему причају или пишу,
као ни шта о њему говоре они који су у наше редове
убачени (агенти и агенти провокатори). Такође при
избору сарадника будите веома обазриви – не
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можете бирати некогa ко је неодлучан, коме недостаје
самодисциплина. Такве треба избегавати. Будите
сумњичави према свима онима које сте скоро упознали, а
који вам предлажу неке нелегалне активности. Будите
убеђени да ћете такве убрзо сретати на федералном суду
како сведоче против вас. То вас може одвести само у
затвор. Уколико се налазите у ресору, сектору који се бави
пропагандом, немојте чувати ништа у вашем поседу што
се може макар и исконструисати да је коришћено, или ће
се тек користити у некој акцији. Упамтите, чак и обичан
џак минералног ђубрива у вашем поседу ће се на
федералном инквизиторском суду сматрати као
смртоносна бомба. А сада упамтите још једну веома
важну ствар – сви они који примају лепе паре од власти,
живе лагодно, или на високој нози, они ће се опирати
ономе што ви радите чак и када вас јавно подржавају, јер
они знају да ће револуцијом изгубити свој привилеговани
положај у друштву и овом систему.

Време је народе наш да почнете да учите праву
историју... и коначно схватите да су мудри и
лукави одувек владали храбрима, часнима и
племенитима. Они одувек користе наш алтруизам
противу нас самих. Не заборавите да су се у другом
светском рату међусобно убијали храбри бели амерички
аријевци и храбри бели немачки аријевци, и то између
себе – док су јевреји из тога увек и само увек извлачили
корист. Гледајте их где су данас – данас они владају
светом! Ми смо били храбри (и мртви), а они лукави,
превејани и прорачунати. Јевреји су својом лукавошћу
покорили и освојили читав свет. А где смо ми ту сада,
њихови робови? Они су се одувек борили лукавошћу и
обманама. Фредрик Нортон је у својој књизи »Ротшилди«
написао: "Мајер Амшел Ротшилд је подигао пет

невероватних синова који су освојили свет, много
темељније, много лукавије и много дуготрајније него сви
Цезари и Хитлери пре њих!" Нека нас држи нада у нашим
срцима да ћемо ми Аријевци једног дана ипак имати своју
сопствену државу. Али када имате посла са терором и
лукавошћу, једино како можете победити – то је
само са још већим терором и још већом
лукавошћу! Једном је неко рекао: "Није важно
победити, битно је учествовати." Уопште није тако браћо
моја! Важно је победити, јер ово је битка на живот
и смрт! Никаквих правила ту нема, све је дозвољено у
борби за опстанак. И лукавство, и подмуклост, и
обмане,... све... јер победник добија све, а губитник
нестаје! Губитник нестаје и неће га више бити.

Коначно долазимо и до Ега. Сви га имамо. Као и сви
други, и ја бих желео да имам такву моћ да исправим све
неправде и спроведем тих 14 речи у дело... и да тада
дођем као вођа свог народа. Још даље, само ја знам шта
лежи у мом срцу, а то је љубав према свом народу, својој
раси, а бес према онима који то уништавају. Чезнем за
слободом свога народа, не знајући шта лежи у срцима
других. Због тога и ја морам да следим природне законе и
претендујем на место вође. Знам да постоје и други са
истим циљевима и истим стремљењима, који такође
надахњују и мотивишу друге, чија је жртва једнака мојој
– и зато ипак ја никада нећу напасти оног другог
све док се и он бори за тих 14 речи. Слажем се да је
дискусија о религији, филозофским и политичким
доктринама легитимна, али сматрам да се сви морамо
уздржати од нападa једних на друге, све док посве не
будемо сигурни да неко не чини добро, или да је издао
циљеве за које се сви ми боримо. Што се мене тиче, мој
вођа је тренутно сам бог природе, којег ми као вотанисти
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симболично доживљавамо као свеаријевског оца. Вотан је
кроз своје природне законе одредио да је очување наше
расе приоритет и највиши природни закон. Вотан
заповеда тих 14 речи, и оне ће бити мој циљ докле год сам
жив, докле год будем имао контролу над својим разумом
– док победа коначно не буде наша!

****

МОДЕРНА МАСОНЕРИЈА

Текст који следи садржи неку фразеологију која се може
показати недокучива, несхватљива оним читаоцима који
нису упознати са вишеструким значењима и
алегоријском стилу оних који су "чувари вековних
мистерија" ... које су уткане у њихову "мудрост". Али
пошто је овај текст написан о масонима, као што је
намењен и самим масонима, морало је бити тако. Други
када пишу о овоме, обично то чине нашироко и
надугачко, дешифрујући поруке унутар народних и
религијских митова. Херметичка парабола може имати и
до седам одвојених значења које се дају адептима док они
напредују по различитим нивоима. Пошто је простор овог
текста ограничен, сувишно би било онда да овде
говоримо о томе како је девица саставни део толико
много древних мистерија, религија, а која заправо
репрезентује материцу самих тих мистерија. Распети
спасилац, којих је било барем 16 пре хришћанства,

представља ту мистерију саму, која је непрестано
уништавана од стране тирана, али која је, захваљујући
напорима тајног братства, сачувана и васкрснута. А
мистерија сама представља знање о самој природи и
њеним најдубљим тајнама, сврси и њеним законима.

Ја се обраћам данашњим слободним зидарима, вашим
ложама, који су некада били свети храмови за очување
Софије (мудрости), девичанског разума, а данас учествују
у новом силовању Персефоне. Између стубова Јакима и
Боаза, Изида сада стоји са невино проливеном крвљу,
симболишући издају уместо мистерија природе. Три
велика мајстора Јерусалима, сада представљају похлепу
трговаца и њихових адвоката у потери за моћи. Јубела,
Јубело и Јубелум сада пљују крв мајстора градитеља на
седам светих степеника. Крв Де Молеја и Темплара,
Бруна и Бејкона, и других небројених мученика уназад
кроз време, сада оплакују њихов труд и первертирају
њихове снове. »Нова Атлантида« (која је требала бити
Северна Америка) сер Френсиса Бејкона је учествовала у
убијању преко 200 милиона људи широм света у
непотребним и небројеним ратовима (Дејвид Лејн овде
мисли на САД). Она је тако уништавала интегритет сваке
расе, нације и културе, а тиме успут истребљујући
сопствену Белу Аријевску Расу. Тако су снови сер
Френсиса Бејкона постали његове (наше) најгоре ноћне
море.

Лавља шапа тако више не помаже највећу креацију
природе, већ дозвољава и помаже лажном Циону да
уништава Аријевску расу. Први закон Великог Архитекте
је тако изигран. Храм тиме више није познат као
алегорија и симболизам за »велики посао« или
»савршеног човека«, а тај велики посао је био
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хармонизовано балансирање између разума и инстиката
Аријевског човека. Тако данас, неуки мајстори уче своју
децу разуму компјутера тако што ће негирати инстинкт за
очување сопствене расе.

Потоци мудрости са Луциферовог трона су постали реке
уништења из Ерсатз Израела. Унутар велике пирамиде
мајстор куће сакривених места сада јеца... Зар мајстори
масони не знају да Соломон и његових 12 племена
Израиља, као и Исус са својих 12 апостола представљају
само алегорију за Сунце и 12 знакова зодијака?
(галактичко сунце, централна звезда наше галаксије, то
јест по нашки Сварог – коментар, Белбог). Шта, па зар
они не знају да када Хришћани у цркви кажу »Амен« они
се заправо моле египатском богу сунца Ра? (Амен Ра –
ком. Белбог). Зар су они заборавили да су стубови Јоаким
и Боаз некада стајали на улазу Храма бога сунца Амен Ра?
Зар они више не знају да је велика пирамида највећи од
свих храмова? Зар они више не могу да дешифрују
херметичка учења која су записана у 74 речи Откровења
2:9 и 3:9, која се идентификују са расно-религиозним
племеном које је владало некада белом нацијом,... а који
су сада својим чињењем осудили белу Аријевску расу на
смрт? (овде мисли на Левите, ком. Белбог). Данашњи
масони скрнаве сећање на своје претке.

Прави масони, чувари древних мистерија су писали
декларацију независности САД, као и конфедералне акте,
желећи тиме слободу, а плашећи се власти. Њихови
снови о слободи су убрзо били осујећени када су се у све
веће ложе инфилтрирали јеврејски илуминати. И сада
после 200 година, масонерија служи Ерсатз Циону,
не знајући шта заправо чини. Прави масони су
основали мормонску религију, која је првобитно била

расно ексклузивна (само за Аријевце, ком. Белбог) и која
је учила полигамији (да би се повећао број Аријеваца,
ком. Белбог). Али је влада САД као расни убица наше расе
прогонила мормоне док они најзад нису прихватили
моногамију и мулти-расност. Федерална влада, локалне
судије, тужиоци, адвокати, припадници полиције,
официри војске, трговци и политичари – сада користе
своје тајне знаке да промовишу само похлепу, егоизам и
неправду. Судови су данас препуни кривоклетства,
лажних и подметнутих доказа,... а масони су у томе
саучесници. Храм је постао нечисти дух.

Креатор је дао инстинкте за сепарацију, за територијалне
императиве, за самоочување свакој раси и врсти. Расна
интеграција и охрабривање расног мешања неизбежно
води томе да се уништи оно што је креатор желео. Зар ће
раса Едисона, Форда, Бејкона, Шекспира, Бела,
Галилеја,... и тако даље и тако даље сада умрети јер су
синови удовичиних синова обешћастили своје претке.
Прави масони, претходници ове данашње спекулативне
масонерије, чувари тајни и мистерија, жртвовали су себе
сами у борби против зле религије која се проширила из
Јудеје, а касније настанила у Риму, и од целе Европе
направила један огромни концентрациони логор (Д.Л
овде мисли на хришћанство, ком. Белбог). Али данашњи
масони сада воле јудео-хришћанство, јер оно учествује у
геноциду над нашом Аријевском расом.

Ова масонераија сада се једино исправно може
назвати као јудео-масонерија !!! Све је данас јасно –
Сједињене Америчке Државе ће бити само искоришћене
да направе светску Ционистичку империју,... то је управо
оно што се и дешава (нови светски (ционистички)
поредак). Пентагон није случајно постао ново
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полицијско седиште ционистичке империје, а
Америка је постала црвено-плаво-бела путујућа масовно-
убилачка машина, којој није равна ни прва по
бруталности једнака звер – јудео-хришћанство !!! Но,
данас је ово модерно доба технолошке ноћне море и
духовног вакума, а разапињање аријевске расе по
планини Цион је још лакше. Њуејџери первертирају
древне мистерије својом инфантилном теоријом о
универзалној љубави, заборављајући притом да је
креатор створио лавове да се хране јагањцима, а живот да
буде борба. Мајстори претварају ложе у септичке
јаме игнорантности и незнања. Противприродно
писање се сада зове неким светим списима, пропаганда
историјом, а зло добрим. Гласање је на изборима је
превара контролисана од стране медија и компјутерских
програмера. Неправда је сада закон! Геноцид је
канонизован, а опирање уништавању аријевске расе се
зове »мржња«. Наши преци су хтели у Америци да
уједине све аријевске народе у мир и коегзистенцију.
Интернационално банкарство и финансије (читај јевреји)
су имали друге намере. За њих »E Pluribus Unum« и
»Novus Ordo Seclorum« на великом печату (Great Seal)
Сједињених Америчких Држава значи расно мешање, а
самим тим и уништење наше Аријевске расе.

Ипак неки адепти упућени у древне мистерије, који су
написали велики део »Старог Завета«, желели су да
створе једну ексклузивну расну религију за очување
аријевских племена. Они су били свесни да Аријевци,
који су некада суверено владали од Арктичког круга до
Британских острва, па све и до Северне Африке су
нестајали из разлога сталног расног мешања. Тих 12
племена израиљских су вероватно представљали само
митолошку представу за права аријевска племена.

Закључак да данашњи јевреји немају никакве везе са
»Старим Заветом« не представља више никакву тајну за
логични ум. Само један пример, одређивање
припадности народу у старом завету иде преко
патријархалне линије, дакле преко оца, док модерно
јеврејство припадност себи одређује по мајци. Како год
било, људи од интелекта би требали да схвате да племена
израиљска представљају само алегорију, параболу, мит,
или можда пророчанство које је користило историјски
механизам као своју поставку. Чак шта више, мудри људи
би морали знати да су писање и сами писци библије били
под контролом Јудео-Романских тирана читавих 2.000
година. Тако су само они који су били упућени
(посвећени) у тајне шифре и кодове могли да тумаче
библију на прави начин. Као додатак овоме, сваки би
требао да зна да је »Нови Завет« само додатак
староме који је требао да створи религију робова,
робовску религију, која ће послужити за освајање,
поробљавање а касније и за екстерминацију наше
беле аријевске расе!

Јеврејство је украло и Звезду Давидову од Аријевских
адепата у древне мистерије. Они су украли и наш
идентитет из »Старог Завета«. Ти митови су били
креирани од стране наших аријевских посвећеника у
тајне. Они су и уништили сан о слободној аријевској
републици која је требало да се зове Америка. Користећи
илуминате, они су пенетрирали и корумпирали све веће
ложе слободног зидарства, уништили сваки отпор и
спровели своју тиранију. Сада угломер и шестар
служе хаосу и деструкцији. Седам звезда је постало
ступњевима перверзије. Девицу света више не оплођује
Хермес, а мистерија Хоруса је умрла у њеној материци.
Обманути масони сада траже узалудно на истоку
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изгубљене речи, док закључавају кључем западни затвор.
Синови удовица причају о великом архитекти и
математичару, творцу универзума, па ипак они ништа не
знају о геометрији седам светских чуда античког света,
или о геометрији у седам магичних кругова, или о седам
духова Богова. Они само читају из библије коју је написао
сер Френсис Бекон, а незнају право значење тих речи.
Они имају пред собом библију у енглеској верзији краља
Џејмса која је конструисана тако да представља
темпирану бомбу за уништење јудео-хришћанства, али
немају кључ (шифру) за откључавање тих тајних кодова.

Тако плодови труда сер Френсиса Бекона и других
изостају, они се никада неће оваплотити, остаће
непризнати и ненаграђени за свој труд. Истина је,
модерна масонерија је дегенерисано дете својих
племенитих родитеља. Из пламена у Вакоу, Хамбургу
и Дресдену,... и тако даље и тако даље, чује се врисак
милиона (аријевске) деце и њихови јецаји неизрециве
боли и патње, јер су њихова безгрешна тела жива
спаљена. Нова инквизицја, оличена у ФБИ-ају, АТФ-у и
другим федерални ђаволима, се сада смеје над правим
тексашким роштиљем који су направили у Вакоу (Кореш
и његове присталице нису хтели да изађу када их је ФБИ
позвао да то учине већ су сви живи спаљени – ком.
Белбог). У међувремену, пијани ветерани другог светског
рата се и даље хвале како су уништили последњег
браниоца Аријевске расе у Немачкој. На сву срећу, ни
Велико Бело Братство нити бог природе неће још дуго
толерисати ову перверзију. Велико чишћење се спрема, а
тада неће бити милости према онима који су
издали своју Расу и вишње природне законе
нашег опстанка. То доба се зове Рагнарок, Армагедон,
и Дан Калкија... тада ће бити почишћено све оно што

представља похлепу, отров издаје, погрешно саосећање
као и ову назови цивилизацију. Држава и власт
одабраних филозофа вођених разумом и природним
законима ће једнога дана постати стварност. Одаберите
сада, док још није касно, између разума и природних
закона са једне стране, и тиранског вештачки
измишљеног бога веровања. Прво је борба и живот у
реалности овог света. Друго је наставак вашег ропства у
континуитету... све док не изумре и последњи Аријевац, а
кога је историја већ прогласила за мајстора градитеља.

****

МУЧЕНИЦИ

Значај, утицај и ефекти који имају мученици на религију,
световну власт, па и револуционарни покрет је одувек
била добро позната, а самим тим и вешто експлоатисана
од стране тирана из Цркве и Државе. Заиста, када тирани
нису имали праве мученике – они би их једноставно
измислили. Зар има бољег примера од тог наводног
холокауста и "вечно прогањаног" племена "изабраног
народа." Римски генерал који је кренуо да угуши побуну,
која је избила у Палестини пре скоро 2.000 година,...
тамо се нашао збуњен, јер је било заиста чудно то што се
народ који пише римске законе буни против самог Рима.
И тако су жртве начињене мученицима, ради веће завере.
Јудео хришћани никада неће збацити своје господаре
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јевреје, јер цела та религија почива на лажним и
измишљеним јеврејским мученицима (Исус нпр.).
Религија из Рима (мисли на хришћанство, ком. Белбог)
је била највећа машина за масовно истребљење и
мучење која се икада обрушила на белу аријевску
расу. Број оних који су пострадали у многим мучењима,
религијско-фанатичним ратовима, као и од страшног
суда инквизиције може само да ужасне и престрави сваки
нормалан ум. Језици су чупани, тела кидана, низ грло је
сипано врело уље, очи су вађене, дечаци кастрирани да
би певали у ватиканским хоровима... и тако даље и тако
даље. Протестантско потомство ватиканске курве није
било ништа боље. Људи су спаљивани на ломачама, људи
мудри, паметни, јеретици и нон-конформисти (једном
речју, сви они који нису прихватали догму). Па ипак, и
поред тог монструозног лицемерја, хришћани и даље
певају о својим измишљеним мученицима.

Реберт Џеј Метјуз, о којем ћемо причати више, је био
права особа, од крви и меса, човек који је жртвовао
сопстени живот у пламену којим је спаљен од стране
федералних агената,... те нове инквизиције. Само зато
што је волео свој народ. Ниједна жртва не може да се
пореди са овом коју је Боб поднео. Поента овога што
причам је у томе да људи схвате колика је снага
мученика. Крв тих мученика је та која даје наду и тера
угњетени народ на деловање. Ми морамо одати пошту
онима који су дали оно највредније што су имали – своје
животе за очување свог народа и своје расе. Уколико не
будемо успели да сачувамо сећање на наше
мученике, тада смо незахвалници који заслужују
да ишчезну у том Новом Ционистичком Светском
Поретку.

Немогуће је, наравно, да знамо сва њихова имена, јер
скоро је 4.500 њих убијено на обалама реке Елбе од
стране лудачке армије хришћана. Пример тога су и
милиони оних који су страдали на источном фронту, као
и милиони оних који су умрли од глади у Ајзенхауеровим
концентрационим логорима за ратне заробљенике. Ту
спадају, у те мученике, и деца која су својим младим
животима страдала у одбрани Берлина, војници јужних
држава у сивим униформама... Они несмеју бити
заборављени! Пре свега, ми овде у Америци, по мом
мишљењу, треба увек да се сећамо: команданта Џорџа
Линколна Роквела и брата Роберта Џеј Метјуза. Преко
мора, ниједан човек није био већи симбол за квалитет,
част, оданост и вечну храброст него мученик мира,
Рудолф Хес.

Међу милијардама смртника који су настањивали Земљу
последњих неколико хиљада година, само провиђење је
послало међу нас неколицину који су били божанско
надахнуће.

Они су били несебични индивидуалци који су
стaјали усправно на ветрометини неправде и
обмане, пркосећи декаденције и смрти. Ти људи су
били право оличење моралног интегритета, снаге воље,
храбрости и одлучности да се жртвују за своје идеале и
циљеве. Један од таквих био je и командант Роквел. Све
те квалитете ми видимо у њему. Иако је био талентован
писац, уметник и говорник – он је могао да просперира и
напредује у њиховом систему, али не! Он је жртвовао
целога себе у служби свога народа и за очување своје расе.
Он је један од малобројних са харизмом која је могла да
доведе до таквог политичког система који би омогућио
презервацију наше беле аријевске расе.



14 речи: "Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу Белу децу!"

24

Командант Роквел и његови снови убијени су августа
1967. године од стране издајничког убице по имену Џон
Патлер. Нека име команданта Роквела буде упамћено све
док аријевска раса живи!

Неких 16 година после убиства команданта Роквела, још
један прави херој народа се издигао из масе да понесе
пламен отпора против геноцида наше расе. Његово име
било је Роберт Џеј Метјуз. Већ тада је свим разумним
белим американцима било јасно да не постоји више ни
једно мирно решење у борби против јудео-американаца и
јудео-хришћана који перманентно убијају нашу белу расу.
За наш расни опстанак једино је било могуће насиљу
ZOG-a супротставити се само герилским начином
ратовања, а на његов терор и насиље одгoворити истом
мером. Данас се ово показало као још тачније, мада су то
све време оспоравали они из C.R.A.P-a (Christian
Rightwing American Patriots – у преводу: Хришћански
Десни Амерички Патриоти). Они то и даље данас чине, а
самим тим поричу реалност и страхоте у којима живимо.

Роберт Метјуз је био права громада од човека, храбар и
одлучан. Када је основао »Bruder Schweigen« на стари
родоверни празник јесењег еквиноција 1983. године,
прорекао је своју судбину да ће поживети још свега
годину дана, а његова смрт ће бити јуначка у борби са
ционистичким федералним убицама своје расе (мисли на
ФБИ који служи као политичка полиција ZOG-a, ком.
Белбог). Па ипак, и поред тога што је своју судбину знао –
он је храбро и усправно корачао у сусрет њој! Децембра
месеца, дана осмог Боб је убијен! Спаљен је жив од стране
федералних кукавица и издајника. Нека се име Метјуза
проноси све док Аријевска раса живи.

Рудолф Хес се са правом може назвати мучеником међу
мученицима! Он је био од већег утицаја на Трећи Рајх
него што многи и предпостављају. Неки се чак усуђују да
кажу да је Он написао већи део Мајн Кампфа, али да је из
поштовања према Хитлеру њему препустио све заслуге за
то. Скоро преко пола века неправедног утамничења, где је
више од половине провео у самици, Он ипак никада није
издао своју расу, свог вођу и своје другове! Његов покушај
да створи мир између две аријевске земље, Британије и
Немачке, остао је јалов јер су га саботирали ционисти
који су се налазили у врху власти Велике Британије. Као
резултат тога имали смо братоубилачки рат између самих
аријеваца који је био жељени геноцид од стране
циониста. На крају, већ као стар човек, био је сурово
пребијен, а потом обешен у својој ћелији тако да то
изгледа као самоубиство. Њега су презирали, али су га се
и бојали ти талмудистички владари света. Његово
премлаћивање и смрт вешањем је био коначни и окрутни
чин тих зликоваца. Нека се име Хес проноси кроз сва
времена докле год постоји аријевска раса!

Свакако да ми, као и многи међу нама који су дуго
активни у покрету отпорa тим ционистичким убицама
који убијају нашу расу, нећемо заборавити ни сагу о
Гордону Калу и његовој породици. Гордон Кал је био
ветеран из 2. светског рата који је као и сви остали
мислио да је служио племенитом циљу. Међутим, касније
је сам увидео да је Америка постала ционистичка завера и
ционистички конц-логор за екстерминацију аријевске
расе. Тада је он почео да учи људи томе да не плаћају
федералне порезе, јер је схватио да се тим новцем који се
убире од нашег народа финансира геноцид противу нас
самих. Једна ствар је водила ка другој, догађају су
престизали једни друге... убрзо је дошло и до оружаног
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окршаја у коме се федералци упуцали Гордоновог сина
Џорија, Гордон је узвратио убивши притом двојицу
злочинаца. Џори који је преживео, осуђен је на
доживотни затвор, а Гордона су ловили као звери док га
нису убили на кућном прагу ти злочинци са значкама
федералне полиције. Од тада, па све до сада, Гордонова
скрхана болом удовица се још увек бори да ослободи свог
сина из федералног затвора. Нека име Кал буде вечно
упамћено докле год аријевска раса живи.

Најбоље познато име, заслужено, је име наше мученице
Вики Вивер. Чак је и ФБИ признао, преко њеног
психолошког профила који су направили, да је она била
стуб и ослонац породице Вивер. Каснији догађаји су то и
потврдили, а њен удовац није чак ни покушао да освети
њену смрт. Чак шта горе, он је изгледа прихватио и
дефетистичку суицидалну идеологију CRAP-a, који још
увек заговара да постоје мирољубива решења. У сваком
случају, породица Вивер је представљала беле
сепаратисте који су само желели да живе у миру у
дивљинама северног Ајдаха што даље од федералних
власти и њиховог програма расног мешања. Тако су
представљали веома лаку мету федералцима. Федералне
убице су прво убиле Викиног 14-стогодишњег сина, и то
устреливши га са леђа. Затим су разнели и Викину главу
док је држала своју малолетну кћерку у свом наручју. Они
који мисле да још имају срца они који носе значке
федералне полиције (ФБИ-аја) право је време да се
коначно разувере. Полицајци су плаћеници и они
раде за своје плате !!! Они су увек први непријатељи
оних који воле слободу у тиранским режимима. На
жалост, скоро је немогуће набројати имена свих мученика
у протеклим годинама, али ипак постоје нека која се
несмеју ни случајно изоставити. То су: Џо Томаси,

оснивач Националног Социјалистичког Ослободилачког
Фронта, који је убијен 1975. године. Џое је био међу
првима који је схватио да не постоје мирољубива решења
у борби са ZOG-oм. Кети Аинсворт, трудна бела
активисткиња коју је мучки убио ФБИ. Ту су још и: Артур
Кирк, Џо Ровен, Ерик Хансен... и други. Упамтите добро
да ово нису вештачки измишљени мученици. Ово су били
прави људи, истински хероји ваше расе, који су дали и
оно највредније у борби за будућност ваше деце – своје
животе. Они треба да буду упамћени са свим почастима
које им следују. Њихова имена треба да буду вама стално
у мислима, као и на уснама ваше деце. Они су ценили
више природни закон опстанка своје расе него своје
сопствене животе. Ми морамо да следимо колективно
њихов лични пример, или ћемо нестати баш као што су
нестали и диносауруси.

****
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ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ

Ниједна тиранија не може да постоји и опстане
без полицијских снага. То су људи који спроводе
"закон" и кажњавају оне који слободно мисле. Те
полицијске снаге се само другачије зову када се шаљу у
иностранство да тамо оперишу унутар територија других
држава. Њихова функција је дакле иста, мада се
другачије називају (полицајци=војници). Римске легије
су биле Цезарове полицијске снаге. Они су убирали порез
готово свих белих народа чије територије су освојили.
Они су такође заробили на десетине хиљада других белих
људи и довели их у Рим као робове само да би били
продати као стока на пијаци, дакако након тога служили
су као робови својим дегенерисаним господарима, или би
били касапљени у великим спектаклима које су се звале
гладијаторским играма.

Када су се ти бели робови побунили, њих 90 хиљада, под
вођством Спартака, побуна је сурово била угушена у крви,
а преживели су били разапети широм Апијановог пута.
Али то није ништа у поређењу са тим шта се десило када
су они који су се налазили у сенци моћи и власти самог
Рима досетили једне монструозне идеје. Свом арсеналу
су додали и религију робова која је требала да
покори овога пута умове самих људи, а са тиме и
њих саме. Тако је настала Римска Католичка Црква. И
она је имала своје полицијске снаге! Они су убијали,
мучили и спаљивали на ломачама десетине хиљада
"јеретика", а заправо филозофе, научнике, слободне
мислиоце... касније су томе придодали и протестанте.

Након реформације и Протестантска Црква је такође
имала своје полицијске снаге. Они су тада почели да
спаљују на ломачама католике, "вештице", пагане,
слободне мислиоце и друге "јеретике". Исто тако и
Совјетска јудеја је имала своје полицијске снаге.
Најпознатија од њих је КГБ и ГРУ. Они су мучили и убили
милионе људи.

Америка је формирана да буде полицијска снага
Новог Светског Ционистичког Поретка. Неки
дужносници и политичари су тврдили да то није тако, али
сви они су обмањивачи и лажови. Као полицијска снага
циониста Америка је помогла ционистима да убије више
од 200 милиона углавном белих људи широм света, чак и
хиљадама километара далеко од континента. Данас
Сједињене Америчке Државе имају своје полицијске
снаге (војску) распоређену у преко 100 држава. Медији и
државна администрација су звали рат у Вијетнаму
»полицијска акција«, не заборавите то. Полицијске
акције се изводе од стране полицијских снага. То значи да
је наша војска полицијска снага Циониста. У Вакоу,
Тексас, федералне полицијске снаге су спалили живе 87
недужних грађана, укључујући ту и децу. У Дресдену и
Хамбургу полицијксе снаге Америке у 2. светком рату су
такође спалиле живе на десетине хиљада невине
аријевске деце. Да не спомињемо милионе оних који су
под лажним оптужницама процесуирани и утамничени.
Када је 101. падобранска користила бајонете да спроведе
одлуку политичара о томе да наша деца иду у школе
заједно са црнцима – и то је била "полицијска акција". Да
и то је била полицијска акција када су мајке наше деце
крвариле у потоцима крви сурово пребијене од стране
полиције, јер су се побуниле против расног мешања у
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нашим школама. Да – политичари желе неке резултате, а
полицијске снаге су ту да им у томе помогну (ако нећеш
милом, оћеш силом – коментар). Зато полицајци
морају да буду регрутовани из таквог дела
популације грађана који су брутални, а опет ипак
"мало" интелектуално ограничени, како би могли
да изврше свако наређење без размишљања. То се
најбоље види на нашим спољним "полицијским снагама"
то јест војсци, где су увек добродошли што млађи (и
глупљи) регрути како би се они као такви могли научити
беспоговорној послушности и извршењу сваке наредбе
(најпожељнији тип регрута је тип »Форест Гампа« који ће
скочити и у гротло вулкана ако му се то нареди, и то без
размишљања, наравно, официри морају бити нешто
паметнији – коментар). Света мантра која се стално
помиње полицајцима је да они »спроводе закон«. Али,
запитајте се: Шта је то закон? То је оно што одлуче
корумпирани политичари, њихове ционистички
господари и њихови медији. То морају да спроводе и
тужиоци и адвокати и судије (наша сила је у праву, а
право у сили – протоколи, ком). Па добро, шта је то што
зовемо »Закон«? Ево једног примера. Године 1461. гроф
од Бургундије је због своје болести изгубио сву своју косу
– Он је тада наредио, дакле донео је закон којим је
наредио да сви племићи морају да одсеку своју косу. И то
вам је закон. Такође када је Френсис I краљ Француске
одлучио да пусти браду како би сакрио ожиљак на свом
лицу - донео је закон, којим су сви поданици били
обавезни да пусте браду. И то је био закон!

Ово су били само драстични и једноставни примери,
садашњи закони су много опаснији. Садашњи закони су
кодификовано ропство. То је оно што богати, моћни и
лукави користе да поробе масе! Често се закони, скоро

увек, доносе у писменој форми. Таква је била Магна
Карта, Амерички Устав, тзв. криминални, кривични
закони, и тако даље. То се ради само како би се овце
обмануле, јер закони се никада не примењују на
властодржце. Такви закони се не примењују на
корумпиране политичаре који у својим никад завршеним
ратовима убијају на милионе недужних људи широм
света (да ли ће убице које су бомбардовале СРЈ икада
одговарати за своје злочине, или шиптарски терористи за
своја монструозна недела? Клинтон, Олбрајт, Тачи,
Харадинај, Чеку – ком. Белбог). Закони се никада не
спроводе на оне који владају, већ само на оне који
су потчињени њиховој власти !!! Оно што ствара
лажну слику о томе како закони служе да подупру морал
и цивилизовано друштво су ционистички медији. Они
стварају ту лажну и искривљену слику како би дали
легитимитет својим полицијским снагама. Медији пре
рата прво демонизују стране државеи њихове лидере,
који још нису под контролом ZOG-a, а затим на њих
изруче тоне бомби пре него што пошаљу нашу војску као
полицијске снаге да тамо заведу демократију (Ирак нпр.
Коментар, Белбог). Такође медији глорификују полицију
и оправдавају затварање преко два милиона американаца
у затворима широм САД. Раније ТВ серије као што су
»Драгнет« и друге су гламуризовале полицију и
промовисали њено обожавање. Сада, данас, имамо
стотине и стотине таквих ТВ серија које програмирају
американце да обожавају полицију. Међутим, данас
многи свесни американци већ знају да је телевизија само
једно од њихових моћних пропагандих средстава.
Владари креирају »законе«, а полиција је ту да их
спроводи (ма какви они били). Они који те законе
прекрше зову криминалцима и другим пежоративима.
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Али ко су прави криминалци? Да би неки закон
могао бити поштован он мора да се поклапа са
природним законима, а највиши природни закон је
очување своје сопствене врсте (расе). Закони морају да
почивају и на моралу, као и на томе да корист од њихове
примене има целокупна заједница. Ти закони морају
бити у интересу слободе, а не тираније. Да видимо још
мало шта су то закони? Једног дана владајућа политичка
елита (ционисти) су одлучили да је алкохол забрањен.
Пре и после тог закона, он је био дозвољен. Како то? И
зашто су онда на хиљаде американаца по том основу
завршиле у затвору? Ништа зато, после је алкохол опет
легализован, али многи животи су тим законом
уништени (некоме из врха власти је вероватно
одговарало да алкохол пребаци у илегалну сферу како би
згрнуо на милијарде долара ослобођене од пореза (tax
free). Настрадали су само ситни шрафови (нпр. Алфонс
Капоне) који су радили за ционисте (нпр. Мејер Ленски –
који је јеврејин и који је касније добио израелско
држављанство – коментар, Белбог). Џорџ Буш, Вилијам
Клинтон и ЦИА шверцују дрогу у вредности која се
мери милијардама долара, док ситни дилери дроге
завршавају у затворима на читаве деценије. Закон се на
прве не примењује, али на друге да. Мада би требало на
обе. И где је ту онда закон и ко су ту онда прави
криминалци?!

Закон је тиранија једних, оних који имају власт, над
другима који су потчињени – али закон је и обмана.
Владаоци протурају законе против коцкања, јер је коцка
порок који убија породицу, али ће га исто тако одобрити
законом ако им зафали новац у буџету. Тада ће коцка
бити легализована, а они добити свој порез од ње. У
Америци су затвори буквално пренатрпани такозваним

"пљачкашима" банака. То је права контрадикторност јер
су банке заправо прави пљачкаши који пљачкају
народ. Банке се баве ушуром, то јест позајмљивањем
новца под камату – то је прави криминал, али
легализовани криминал (јер не постоји закон који то
забрањује). Једина разлика између камате од 2% и 20% је
у времену за које ће банка као зајмодавац постати
власник свега. Сви древни религијски текстови (осим
изгледа чивутских) за позајмљивање новца под камату
предвиђају смртну казну! Постоји само један већи
криминал од ушура, а то је непоштовање природног
закона очувања своје сопствене врсте (расе). Сви банкари
који су се налазили, или се налазе на челу банке
федералних резерви су јевреји, а она је њихова приватна
јеврејска банка – они покраду од народа сваког минута
више новца него сви тзв. пљачкаши банака у историји
човечанства. Наравно, прави криминалци као што су:
Боески, Левин и Милкен (сви јевреји) када украду
милијарде долара, као казну добију само пацке и само
неколико месеци у неким од ZOG кантри клубова који се
само зову затворима. Једини разлог због чега су и они
били процесуирани је тај што су били превише провидни
и што су привукли пуно пажње на себе, другачије речено:
нису били прописно дискретни у својим махинацијама.
За нас из масе, Судије деле затворске казне као бомбоне,
ја сам сам добио 190 година затвора само зато што сам се
успротивио јудео-америчком убијању наше аријевске
расе. Колективно, сви остали чланови нашег Реда су
осуђени на преко 1.000 година робије. Да ли мислите да
ће они и наше кости када умремо стрпати у неки ћошак
њихових гулага док не иструну, или док не прође та
казна? Затвори у којима ми издржавамо казну нису
кантри клубови као за јеше. Замислите само ситуацију да
се налазите, као расно свесни белац, у затвору препуном
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црнаца. Уз то, ви сте за те црнце од стране медија
проглашени »злим белим људима«. Сама помисао да ћете
остатак живота провести у ћелији два са два у друштву
неког црнца који смрди је одвратна. То је ментална
тортура. То чека сваког белог човека који се не буде
опирао против геноцида нашег народа. Многи белци
желе законе који ће их заштити од све учесталијих црних
криминалаца који силују, пљачкају и убијају – али нису
свесни да неки од тих закона омогућавају екстерминацију
наше расе. Они осуђују нашу аријевску расу на смрт!

Природни закони су одредили да мушкарци различитих
раса не могу настањивати исти простор јер то води
ишчезавању једне од тих раса. То је због тога што
мушкарци нормално траже себи жену – и доводи до тога
да се јавља расно мешање, који нашу расу осуђују на смрт,
јер су бели гени рецесивни. Зар то није злочин? Ти
закони нам намећу расно мешање кроз расну
коегзистенцију. Наполеон је једном приликом рекао: "Тај
који спашава нацију не може да чини никакав злочин!"
Сви мирни методи за очување наше расе су у овом свету
лажне демократије и расног мешања, које се пропагира
од стране медија, исцрпљени! Стога рат није злочин! У
очувању своје расе не постоји ни једно дело које можете
починити, а да буде злочин. То су природни закони
опстанка. Једино што нам преостаје су тајне герилске и
пропагандне акције. Америчке полицијске снаге се
користе да нас хапсе, процесуирају и убијају – нас
последње праве Аријевце који једини пружамо отпор. Не
предајте се у ропство, све док постоји и најмања
могућност да умрете као слободан човек.

****

НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК

Раних 20-тих година прошлог века била је изведена
револуција у Русији, названа је Бељшевичком и
Комунистичком. Нови режим је одмах по освајању власти
истребио целокупну руску аристократију и
интелигенцију, дакле примарно нордијски елемент.
Минималне процене су да је број убијених у Русији,
Украјини и Источној Европи, био негде око 30 милиона
људи, мада новије процене указују на то да би се та
»цифра« могла кретати и до 100 милиона Аријеваца. Ове
бројке наравно не садрже у себи и споредне жртве рата
(од глади, болести итд.).

Нешто раније, пре те револуције, имали смо још једну
револуцију у Француској 1789. године. Аристократија
и интелигенција је и тамо била побијена, а тај период је
сада познат као период владавине терора. Још пре тога,
године 1776. била је револуција и у Америци.

На великом печату Great Seal Сједињених Америчких
Држава, који је дизајниран од стране наших очева пре
неких 200 година, који се види и на полеђини новчанице
од једног долара, стоји: »E Pluribus Unum« и »Novus Ordo
Seclorum«, што би у преводу значило: »Један од многих«
и »Нови Светски Поредак«. Као што сада можемо да
видимо, без икакве дилеме код сваког разумног човека,
то је значило: "уништење интегритета сваке расе, нације
и културе широм земаљске кугле зарад Новог Светског
Поретка". Тако је Америка "путовала" (ратовала) од
Диксија до Кубе, Мексика, Панаме, Филипина, Либије,
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Италије и Немачке (два пута), Јапана, Кореје, Вијетнама,
Ирака, Вакоа и Тексасу, Руби Риџа... и стотине других
места, ради ратовања, окупације и убијања. Тако је наша
црвено, плаво, бела земља била једна огромна масовна
убилачка машина која је побила око 200 милиона људи (у
тим ратовима). Изнад орла великог печата налази се 13
звезда које чине давидову звезду – то значи да је наша
земља постала песница која треба да финализује Нови
Светски Ционистички Поредак. Тако је и наш Пентагон
ништа друго до полицијкса снага светске ционистичке
владе оних који користе шестоугаону звезду.

У библији, из Књиге Иштар, можемо прочитати како је
биолошко-религиозно племе које користи ту
шестокраку звезду освојило Персију помоћу обмане и
издаје. Одмах по освајању они су побили сву
аристократију и интелигенцију, (запажате ли у
овоме сличност са осталим револуцијама?) ... а број
масакрираних људи се кретао око 75.000. У славу на тај
покољ они данас празнују празник Пурим. Је ли то био
план и за убудуће? (да увек најбоље међу гојимима
треба убити). Исаиах, 60:20 у библији стоји: "Нације и
краљевства која неће да нам служе нестаће, а народи
њихови биће побијени."У скоро два последња миленијума
једна религија је постала доминантна. Црква њина је
почела са убијањем одмах по успостављању своје власти.
Побили су или протерали најбоље у Европи што је могло
да постоји: сваког научника, филозова... сваки глас
разума! То је Белу Европу одвелу у Мрачно Доба
сујеверја, мучења, служења, празноверја, инквизиције,
феудализма, убијања, силовања, незнања, болести,
крсташких ратова и угњетавања. Они који покушавају да
одбране Цркву и Хришћанство од тога, налазе се у
узалудном послу. И протестантизам је само секта коју је

породила иста звер. Више Аријеваца је побијено или
мучено у име хришћанског бога кроз целу историју, него
било од кога другог, осим можда са изузетком Америке.
"Историчари" ће сада напасти моје речи, као
фабриковање, историјски ревизионизам, обману или лаж
– али то је све документовано и небројено доказа о тим
злочинима постоје. Њихов протест је узалудан. Сваки
систем моћи из генерације у генерацију мења историју у
складу са својим себичним циљевима. Једини поуздани
индикатор о томе ко је у праву јесу следеће речи: »који су
резултати« и "ко извлачи корист из свега тога".

Чињенице су следеће: Хришћанство је измишљено
да би се бела аријевска раса изманипулисала и
поробила, а (јудео) Америка је је основана зарад даље
експлоатације и екстерминације наше беле аријевске
расе. Тај циљ је скоро постигнут у складу са њиховом
оркестрираном кампањом за освајањем светске контроле.
Стари Завет је иницирао тај план. Филозофија из њега
служи за освајање моћи, посесивност над материјалним
стварима, женама, геноцидом наше расе, и животом у
оквиру реалности. Нови Завет је насупрот тога
суицидална доктрина негирања реалности форсирана од
стране Чобана над целом Европом. У тој алегорији
чобана и оваца, стари Завет бисмо могли назвати књигом
чобана, а нови завет књигом оваца. Чобани знају да су
они прави предатори. Они штите овце само до оног
момента док ни их не поведу у кланицу (ратове). У
стварном свету ти чобани су: банкари, политичари,
адвокати, краљеви, папе, попови, свештеници и њима
слични. Господари ових чобана су наравно Ционистички
јевреји! Нормална енергија као и нормалне потребе које
се задовољавају кроз спајање људи у унији или
заједништву различитих полова, су первертиране, а
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њихово задовољавање је онемогућено тако да се она као
контролисано незадовољство преусмерава у агресију,
крсташке ратове, мисионарски посао (прозелитизам) ...
све како би се стока натерале у своје амове (гојими =
стока). Данашња модерна бела жена живи у таквом
луксузу које је само пре две стотине година било
непојмљиво и самој Краљици Енглеске. Све то само
захваљујући изумима и раду белог човека. Веш машине,
купатила, централно грејање, клима уређаји, телефони,
аутомобили, анестезија, порођај у болници... и тако даље
и тако даље. У компарацији са мушкарцима других раса,
жуте и црне, може се видети да они своје жене третирају
на тај начин да нас то ужасава (нпр. обрезивање код жена
одстрањивањем клиториса још путем нестерилизованих
инструмената). И како онда наше беле жене награђују
своје мушкарце које се боре за очување њиховог лика?

Онe фантазирају кроз јеврејски ехо феминизма, пркосећи
тако "злом" белом мушкарцу. Оне стално понављају речи
као што су »сексиста« и »расиста«. Себе у трудноћи
називају стеоним кравама или кравама за приплод. Оне
ступају у везе са црнцима и тако уништавају сопствену
расу. Такође, оне увек предност дају новцу и лагодном
животу над квалитетом правих вредности белог човека.
Чак се исмејавају онима који се заузимају за презервацију
своје расе, неретко многе од њих постају и расне издајице
(удају се за црнце, цигане и азијате). Оне тако раде на
сопствену штету у корист расне аутодеструкције. И тако,
док беле жене рађају обојену децу ми бели аријевски
мушкарци се боримо у братоубилачким ратовима. Раса
Бруна, Шекспира, Бекона, Галилеја, Едисона, Вагнера,
Леониде, Хермана и Боба Метјуза – несме изумрети! На
крају, ипак смо сви ми подложни законима природе:
опстанак или нестанак !!! Одаберите?

Можемо одабрати пут у сопствени нестанак, или пут
узвишеног и племенитог циља продужетка расе
најинтелигентнијих, најхрабријих и најлепших. Снага,
интелект и храброст белог мушкарца и лепота беле жене
несме никада ишчезнути са лица земље. Ако у томе
успемо, пренећемо на наше потомство најбоље од тих
гена. Но, ако одаберемо љубав према ружнима, слабима и
природним грешкама то нас може одвести само на пут
нашег нестанка. Ми морамо себе видети не као
индивидуалце, већ као припаднике једне више (шире)
аријевске расе људи, који су тренутно налазе пред
амбисом пропасти. Изабери живот и борбу, или
прихвати неизбежну смрт !!!

****
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РАСА КОЈА ИЗУМИРЕ

Пре само неких 15 или 20 година питао сам Роберта
Мајлса о разним махинацијама и манипулацијама многих
влада и религија у западном свету. Понекад оне имају
контрадикторне циљеве, па ипак и оне које узимају у
обзир опстанак наше расе, негирају потребу за расном
екслузивношћу државне територије својих земаља,
нарочито после 2. св. рата. Стотине хришћанских секти,
разних синода, деноминација итд., се непрестано препиру
око безначајних тумачења њихових светих књига и
глупих догми, али интересантно је да се увек уједине
против тога када се појави питање расног ексклузивитета
религије. Тиме оне подржавају расно мешање, а самим
тим и геноцид над белом расом, јер су бели гени
рецесивни. Роберт Мајлс ми је одговорио да и ти лопови
имају своје међусобне обрачуне око супремације и
вођства у њиховим верским организацијама. Али када
искрсне такво једно питање као што је »расни
ексклузивитет« сви се они уједине и пређу преко својих
неслагања само да би сачували своје позиције, свој утицај
и материјално богатство (више оваца = више вуне).

Пре него што је постао активиста за опстанак Беле расе,
Мајлс је радио и за Британске и за Америчке обевештајне
агенције. Он је био инсајдер и стога је имао приступ
правим и валидним информацијама. Знао је шта говори.
У том контексту тада је јасно зашто су интереси беле расе
били напуштени. Многи су приметили како је "чудно" да
онај полтрон Клинтон има кабинет који је крцат
јеврејима, али то ипак није чудно ако знамо да је наша
влада заправо ционистичка влада. У његовом кабинету

су "радили" следећи јевреји: Моника Левински (позната
по клечању на коленима), Рут Бадер-Гинсберг, Џудит
Голдберг, Вилијем Коен, Медлин Олбрајт, Џејмс Рубин,
Бергер, Гринспен,... идр. сви редом прави јевреји. Да би
то све ставили у праву перспективу и сагледали
целокупну слику, потребно је да се осврнемо и на неке
скорашње, али и на неке догађаје из историје. Пре 1970
година од сада, један Римски генерал је послат у
Палестину да угуши побуну јевреја (тада су они живели
углавном у Палестини). Он се веома чудио том револту и
побуни јевреја, јер је знао да су они сами већ доносили
своје законе. Римски закони су заправо били јеврејски
закони. Разни саветници који су окруживали угледне
римске грађане су били буквално окружени јеврејским
писарима и историчарима. Тако су стварали прстен свог
утицаја, а тај утицај је био већ толико велики и јак чим су
они били у могућности да "гурају" своје законе у
процедуру. Као што је грчки географ Страбон рекао, пре
скоро 2.000 година од данас: "Јевреји контролишу све
нације!" А то је било још пре 2.000 година. Шта онда
очекивати од времена у којем ми сада живимо? За време
првог светског рата, дакле када Адолф Хитлер још није
био ни познат никоме, постоје евидентни подаци о
следећем: "Број јевреја на обема зараћеним странама је
био раван нули!" Али – интересантно је и то да је "број
јевреја у руководећим структурама нове немачке државе
(Вајмарска Република) након рата био скоро достигао
80%". Шта може онда нормалан човек да закључи на
основу ових података? Дакле број јевреја који је ратовао
на фронту је био раван нули, али је зато њихов број у
администрацији био 4/5 ?! Је ли то била нова немачка
влада или ционистичка влада? Ционистичка влада, да
свакако, ...а ради још лакшег сагледавања ствари и
следећи податак: "број јевреја у укупној популацији
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Немачке био је свега 1.5%". Недавно је један јеврејин,
Премијер Израела био убијен од стране другог јеврејина.
Убица је био радикални следбеник јеврејске религије. Из
овога можемо закључити да се и унутар јеврејске
хијерархије власти и моћи дешавају сукоби око
супремације и вођства. Такође можемо закључити да
постоје и они задрти, ортодоксни јевреји, који своју
религију схватају буквално. Они уопште не разумеју да је
она креирана за неке више циљеве. Са друге стране
имамо секуларне јевреје, оне који заиста владају, оне
лукаве, оне који знају чему та религија служи и који је
њен циљ. Дакле, они су ти који владају иза кулиса
политичке позорнице и светске политичке сцене. Ти
прагматични секуларни јевреји су одувек знали да ће им
у једној религијској (јеврејској) држави као што је Израел
највећи проблем бити управо ти јевреји који »Стари
Завет« и његове митолошке абсурдности схватају
буквално. Дакле, исто као што ове религијске јеврејске
масе не схватају праву позадину ствари и праве намере
својих лидера, тако ни хришћанске религиозне масе не
схватају праве намере и циљеве својих верских лидера и
вођа. Чак и да је то другачије, ништа не мења чињеницу
да свега неколицина мулти- билионера, који се само зову
јевреји, контролишу сва дешавања у западном свету, као
и то да су осудили нашу Аријевску белу расу на културно
и физичко изумирање. Да бисмо им се у томе
супротставили време је да се догме одбаце, а на сцену да
ступе разум, логика и знање.

Прокламовани циљ циониста је био да се у неко погодно
време направи јеврејска политичка држава у старој
Палестини, међутим то није био њихов прави циљ. Он је
само јавно подметнут масама – а оно за чим они стварно
жуде то је светска власт, глобална доминација. Сада када

јевреји имају своју државу, то је већ постало очигледно.
Контрола над целим светом – то је њихов прави
циљ !!! У остварењу тог свог циља они већ имају своје
главне штабове у свим већим градовима света. Чак шта
више, њихове војске универзалних, и послушних
интернационалних хришћанских зелота као и јеврејских
слугу масона су спремне да на сваки њихов миг учине оно
што је потребно у остварењу тог плана. Они су ти које
треба мрзети! Они су расни издајници! Да, ја кажем
мржња, јер свака емоција имају и свој опозит. Не можете
волети своју Расу, а да не мрзите оне који ту нашу расу
константно и перманентно уништавају. Ти конвертити су
права претња, јер се управо они налазе међу нама, а
служе непријатељу. Највећа опасност увек прети од
оних који су међу нашим редовима !!! Зато је
традиционална казна, историјски гледано, за издају увек
била смрт! Све слуге и пријатељи циониста су наши
непријатељи без обзира којој раси они припадали. Зато
ради исправнијег одређивања оних који су наши
непријатељи ми и користимо термин »Ционистичка
Окупациона Влада« (ZOG – Zionist Occupational
Government) јер је он прецизнији од термина »Јеврејска
Окупациона Влада« - зато што се међу њима не налазе
само јевреји, већ и хришћани, атеисти, агностици...
Јевреји имају религију која учи реалном животу и борби
унутар те реалности на овој Земљи. Као резултат тога
већина данашњих јевреја живи у луксузу, а њихове вође
буквално контролишу (поседују) цео свет. Да они нису
кренули са гурањем наше аријевске расе преко литице у
понор нестанка можда бисмо им могли одати и почаст за
такву истрајност и ингениозност. И као што у Старом
Завету стоји: "Оне нације које вам не буду служили
заслужују да нестану." Ово нису речи неког ко је говорио
из неба већ самих јевреја који су пажљиво креирали своју
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религију и свој план за светску супремацију... и то по
сваку цену. Тај план и његово испуњење је виртуелно
гледано скоро већ и остварен. Наравно да здрав разум
налаже да религија која служи људима да покоре и
овладају светом прокламује да су они »изабрани народ«.
А сада погледајмо и кроз историју шта је то
хришћанска доктрина донела нашем народу ? (our
race is our nation – наша раса је наш народ). Као прво,
путем огња, мача, убијања и мучења нама је овде у
Европи наметнута једна страна религија увезена из јудеје
– и то од истих оних који су себе прогласили од бога
изабраним. Ви, ако сте јудео-хришћанин ово морате да
признате... да су они "од бога изабрани". Друго,
хришћанским учењем они су вас инструирали
(дресирали) да се одрекнете своје одбране од правих
предатора (њих самих), а потом вам још и обећали да за
сву неправду у вашем животу коју трпите – добијате
награду у виду једне обичне бајковите приче о некаквом
рају, или загробном животу. Небројено пута сам
спомињао Хришћанима које познајем да се њихова раса,
управо сада док овде причамо, темељно и перманентно
уништава,... скоро увек добијао сам сличан одговор:
"Нема везе, ионако ћемо после смрти бити сви заједно са
Исусом." Највећа кривица за убијање наше беле
Аријевске Расе пада на рамена тих превртљивих,
лажљивих, себичних, грамзивих, издајничких свиња које
зовемо Хришћанским поповима и свештеницима. Они су
најгоре канцерозно ткиво Аријевске расе које треба под
хитно одстранити, јер се они речима не могу ни описати.
Скоро се у медијима појавила и хрпа разних података
који наводно доказују како су европски јевреји били
жртвовани намерно у 2. св. рату, јер су наводно NSDAP
финансирали и неки Ционисти. Све то зарад остварења
њиховог ционистичког плана о формирању државе

Израел. Уколико је то чак и истина – то само доказује
колико су они бестијални у свом науму да загосподаре
светом, јер не поштују ни своје, а камоли оне које зову
гентилима и гојима (стоком). Такође, врло је чудно што
су Амерички и Руски ционисти ћутали док је Стаљин
депортовао јевреје у гулаге Сибира. Како год било, ја
сумњам да је њихов примарни циљ био нешто сасвим
друго. Гледајући на резултате 2. св. рата, ми смо сведоци
да је са лица ове Земље нестало 50 милиона међу
најбољим Аријевцима! Да ли је то због тога да би се снага
Ционистичког Новог Светког Поретка консолидовала и
још више ојачала? Такође Холихокс (кованица две речи
»Холокауст« и »Хоукс« што значи превара) је сада добар
изговор за силне милијарде долара репарације жртвама
тзв. геноцида, као и адут приде да се свима онима који
своју Расу воле залепи етикета мрзитеља, а против њих
поведе жестока пропаганда. Уколико макар постоји и
најмања могућност да су неки од ционистa и
финансирали Трећи Рајх, то је вероватно било само због
тога што су Ционисти мислили да ће мала Немачка, која
је надјачана у односу снага 140 према 1, врло брзо
поклекнути. Такође Немачка је била надјачана и
бројчано, економски, у рудама и осталим ресурсима,... па
ипак она је пружила снажан и жесток отпор светком
ционизму. Немачка је показала својим личним примером
како се треба храбро супротставити том банкарско-
гангстерском племену страних завојевача. Они су само
били храбри бранитељи своје родне Европе и своје беле
Расе. Не само да су били величанствени у тој борби, већ су
сигурно добро и уплашили Ционистичке лидере, барем
на годину или две дана. Неки кажу да је Хитлер направио
глупост када је почео да се бори на два фронта,... али
какву је другу могућност имао када је знао да је и са
запада и са истока био окружен ционистичким
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бастионима. Покушао је прво са источним да купи
време, али касније је ипак увидео да је брз превентивни
удар једино решење. Бар је тако изгледало. Такође други
кажу да би било боље да је Хитлер пригрлио пан-
аријевски концепт уместо немачког национализма, али
он је ипак био заробљеник свог географског простора и
неправде која је Немачкој нанета Версајким мировним
уговором. Све околне земље су тим споразумом из
Версаја добиле (украле) по парче немачке територије,
њене ресурсе и сировине, а затим и огромним новчаним
репарацијама довеле немачки народ на ивицу умирања
од глади. Тако је немачки национализам био логичан
след догађаја у што хитнијем послу стварања феномена
Уједињене Европе под национал-социјализмом.

Што се тиче оних који мисле да се Хитлер компромитовао
са таквим отровом као што је (јудео) хришћанство, сваки
човек који је имао аспирације ка освајању политичке
моћи је ипак морао да положи своје усне на тај покров
(овде се Дејвид Лејн послужио метафором, јер Хитлер не
би могао да победи на изборима да је директно иступио
против хришћанства, бирачи, који су већином хришћани
сигурно тада не би гласали за њега, јер они воле да мисле
да ће их после патње и мука у овом једном и једином
животу сачекати тамо неки рај. То је нормалан страх од
смрти који имају сви људи. Дакле, нико ко је довољно
паметан несме да се директно конфронтира са бирачким
телом, већ мора да му "љуби скуте". Ето сад сам се и ја
послужио метафором, али таква је политика, једноставно
ако мислите да победите на изборима морате кокетирати
са бирачким телом, јер шира јавност, тј барем 99%
хришћана није свесно да су програмирани робовским
софтвером и држе га се као пијан плота. Само они који
превазиђу то зло из јудеје – могу да потраже своју

слободу и кроз борбу). Приватна коресподенција многих
значајних американаца, оснивача САД, је такође
показивала да су они презирали хришћанство, али су се у
јавности ипак другачије приказивали због већинског
хришћанског становништва. И Адолф Хитлер и сви
оснивачи америке, прави амерички патриоти су приватно
радије користили термине као што су: »Бог природе« или
»Креатор« него што су користили неке хришћанске
називе. Када говоримо о религији, овде је одмах јасно да
се ту ради о сукобу два концепта: једно је разум, а друго је
веровање. Разум је одувек био заштитник слободе, а
веровање само оруђе, или средство за тиране. Тиранин је
наравно Црква јер вас она облачи у лудачко одело
скројено од догми. Догме су окови које служе једино да
утамниче ваш разум, а самим тиме и вашу слободу. Ми
други који следимо разум смо поклоници првог закона
природе, а то је – очување своје сопствене врсте, дакле
опстанак на првом месту! Империјалисти насупрот тога
желе да вам наметну неко веровање које ће вам уништити
и вашу културу и вашу расу. Свет је одувек био само
пламен у којем су се расе надметале, односно бориле за
свој животни простор. Разум следи само-очување као
инстинкт. У последње време, након декада ових борби,
гледајући како наша раса губи на светској историјској
сцени, дошли смо до несумњивог закључка да
институције које смо сматрали нашим – оне то нису.
Нама истиче време. Пошто већина нас који смо расно
свесни има чланове породица који су јудео хришћани,
они се можда плаше да заговарају праву историју. Многи
који имају за чланове породица и припаднике оружаних
снага наше земље се такође боје да им причају истину.
Али ми више немамо избора! Ционисти, благо речено,
покривају широк спектар људи чинећи тако од њих наше
непријатеље. Они желе да нас расно помешају, измешају,
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прегазе и на послетку да изврше екстерминацију онога
што од наше расе преостане. Али и поред свега тога,
морамо имати на уму да су и сви ционисти само смртни
људи. Међутим, ко може победити непријатеља који се
маскира у нашег пријатеља прихвативши њихову превару
(јудео хришћанство). Ми морамо изабрати: или
бескомпромисну тоталну и сурову истину, дисциплину и
разум на једној страни, или на другој да прихватимо
изумирање не одричући се наших веровања. Будућност
наше деце зависи од наше храбрости и поштеног
одговора. НАТО-ов јеврејски врховни командант, генерал
Весли Кларк, у бити прави амерички империјалиста, је
једном приликом, док су убијани бели Аријевци у Србији,
изјавио: "Немојмо заборавити шта је овде суштина
проблема. Не постоји место у модерној (ј)Европи који
може бити етнички чиста држава. То је идеја из 19. века и
ми овде покушавамо да извршимо транзицију у 21. век, и
ми ћемо то урадити са мулти-етничким државама."

****

ОТВОРЕНО ПИСМО РАСИ
КОЈА УМИРЕ

Данас је година 2005., приближно свега 2% целе
светске популације су беле жене способне за
рађање, или млађе. Бела Раса је мртва! Убијена је од
стране коалиције јевреја, хришћанских универзалиста,
антиприродних кретена, политичких курви, медијских
могула, разних пре-едукованих интелектуалаца, квази
догматичких националиста, феминистичких будала и
разних неприлагођених кукавица. Преостали Аријевци су
већ беспомоћно интегрисани у мулти-расно друштво,
истерорисани, испраних мозгова, збуњени и рапидно ће
бити прегажени од стране 6 милијарди обојених. Као
витални ентитет са могућношћу преживљавања и
репродукције, бела (аријевска) раса је на изумирању. Нас
неколицина расно свесних који се опиремо том геноциду
над нашом расом можемо се упоредити само са неколико
живих ћелија у лешу. Разне назови вође више нису у
могућности да обмањују своје следбенике, тиме што ће
усвајати политику креирања малих белих заједница на
неким неприступачним пределима, или само тако што ће
се залагати за правилну едукацију наше деце. Они ће
учинити све само како би избегли непосредну и директну
конфронтацију или борбене ударце. Врло добро знају да
наша раса неће моћи да преживи без наше сопствене
земље (државе), и врло добро знају да наш број у шест
милијарди обојених не значи ништа до једне капи воде у
мору. Они су такође свесни да ће Америка бомбардовати
сваку нацију која покуша да остане белом. Знају они
добро да њихови кукавички савети сталног повлачења
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значе ништа друго до пада у амбис нашег тоталног
ишчезнућа. Пут револуције којим су кренули Роберт
Метјуз и Тимоти МекВеј је једини исправан пут, али они
су или превише уплашене кукавице или су убачени
непријатељски агенти (Тимоти МекВеј је осуђен на смрт
након дизања у ваздух зграде фБИ-ја у Оклахома Ситију.
Том приликом је нанет доста јак ударац локалном
ционистичком бастиону у којем је зграда ФБИ-аја напола
срушена, а ционистичке слуге и расни издајници су
имали преко стотину жртава – ком. Белбог). Они добро
знају да револуција може да дође само од нас незаведених
белих Аријевских мушкараца, па ипак они и даље причају
нашим женама о некој тзв. »традиционалној породици«
и »мирољубивим решењима«, јер су они ништа друго до
сами исфеминизирани кокер шпанијели. Не желим овим
да омаловажим наше лепше припаднице расе, то је зато
јер лепота беле Аријевске жене несме нестати са
лица Земље! Зато сам ја и ушао у ову борбу. Али данас,
наше жене ће радије ставити испред своје расе
индивидуалце, као што су чланови њене породице, него
што ће дати приоритет опстанку самој раси као целини.
Као ратник, ризикујући живот за слободу и опстанак своје
расе, мене то не препоручује као доброг провајдера у
овим годинама у којима ми сада живимо (»good provider«
је термин који се тешко може превести на српски језик,
јер се тим изразом американци користе када желе да
кажу како је муж, или отац онај који добро опскрбљује,
или брине о својој породици тако да њој ништа не фали у
материјалном смислу. Жене које гледају само на овај
аспект при избору свог мужа нису ништа друго до удате
спонзоруше. Мужеви им обично раде по читав дан да би
им обезбедили удобан и лагодан живот док оне ћаскају са
својим пријатељицама по козметичким и фризерским
салонима, а неретко и варају своје мужеве, јер им је

живот добро опскрбљене домаћице често досадан – ком.
Белбог). Зато што овим говорим истину, нема жене на
свету која ме сада неће презирати. Оне увек говоре како
желе »одговорног« мушкарца за свог мужа, тако барем
тврде. Али питам ја, шта је то одговоран мушкарац у
окупираној земљи робова и издајника? Идите у свој
фабрике, погоне, ваша стоваришта, магацине, ваша радна
места, зарађујте и плаћајте својим радом и зарадом
порезе којима се финансира убијање ваше сопствене расе.
Након читавог радног дана проведеног на послу, опустите
се у вашој кинеској одећи, једите у кореанским
ресторанима брзе хране, гледајте код куће утакмице на
вашем јапанском ТВ-у, гледајте како ваше беле жене
блудниче и кокетирају са (богатим) јеврејима, црнцима и
мексиканцима. Изгледа да сам ја најбољи у овоме када
говорим истину о свему томе. Ионако не могу да имам
жену овде у затвору, па... слободно, онда нек ме мрзе.

Од давнина историје, они без моћи су дизали армије
обећавајући им пљачку, освету и хватање жена. Није
постојала ни једна друга мотивација због које би
мушкарац ишао у рат. Немојте ни да покушате да
застрашите последње беле аријевске ратнике са
реакционарним речима као што су: пљачка, силовање и
убиство. »Закони« су само оно што они на власти користе
како би држали у ропству оне који су развлашћени, дакле
оне који власт немају. Бели човече ти си обичан
поробљени комичан роб, који је исмејан од стране целог
света, а приде искоришћен и од стране сопствене жене.
Да ли ти нешто говоре ове речи: "жене и мањине"? Та
алијанса је против тебе, а ти си заправо права угњетена
мањина, а да тога ниси ни свестан. Ти имаш само два
избора: прихвати своје ланце ропства у заједници са
својом женом, или... размотри речи Роберта Метјуза које
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говоре чак и сада из његовог гроба: "Поклони своју душу
боговима, напуни своје пиштоље, време је за коначни
обрачун у олову. Ми смо легије проклетих, Војска оних
који су већ изумрли." Само ако не будемо имали невиђену
армију тоталних варвара, ослобођених сажаљења и
савести, лажног морала и догми... ми ћемо бити
проклети! Онај који практикује витештво док се
непријатељ тога не придржава, бори се обема рукама
везаних иза леђа. Наша Армија мора имати такву снагу
равну оној коју имају Палестински бомбаши самоубице
док се боре својим унапред мртвим животима за
ослобођење своје земље од страног завојевача. Боље
проживети и један дан као лав него године и године као
овца! Похарај свог непријатеља, узми његов живот и
његове жене! Не дозволи да прође ни једно задовољство
крај тебе на твом кратком путу у Мидгард, укључујући ту
и освету, жене, сестре и кћерке твојих непријатеља. Шта
мислиш, колико би (хришћанских) свештеника или
невиних калуђерица оставио твој викиншки предак у
животу, пре само 12 векова, када је кретао у походе на ону
Европу затровану том злом анти-природном религијом
увезеном из јудеје? Цивилизација је завршена – ово је
рат! Буди Берсекер док не дође на тебе ред и тај дан када
ћеш отићи у Валхалу (Берсекери су древни ратници са
огромним двосеклим бојним секирама, а Валхала је место
вечног починка – ком. Белбог). Само кроз анархију и
нову Револуцију може се из пепела издићи нова
Бела Аријевска Нација! А ако ли не успемо – нек
тада наш непријатељ генерацијама прича о ужасу
и страху од последњег Аријевског човека!

****

ПОЛИГАМИЈА

Имао сам неких коментара на моје скорашње текстове о
полигамији који су овако доста узнемирили наш народ.
Углавном су критике ишле од наших малобројних
лојалних жена (мисли на расно свесне, односно на
активисткиње – ком. Белбог) али и од наших
симпатизера који су чврсто привржени традиционалној
моногамној заједници. Зато вас молим да са пажњом
будете сада самном док будем покушао да разјасним неке
ствари како не би било забуне. Такође, молим вас,
имајте на уму да овај концепт о полигамији није
израз мојих егоистичких тежњи. То је учење које је
засновано на посматрању природе. Будите убеђени да
специјална романтична веза између једног мушкарца и
једне жене, као и већ кроз историју верификован
моногамни брак, неће угрозити основне поставке наших
нордијских, немачких и еврoпских предака. Наши преци,
очеви и мајке, ипак јесу структурисали своје социјалне
заједнице на посматрању природе. А закони природе
заиста нам потврђују то да супериорни мужјаци треба да
имају више жена и што више потомства у односу на оне
инфериорније припаднике наше врсте који не заслужују
та задовољства прокреације и потомства. Какогод, наши
преци су такође схватили да постоје и одређене потребе
приликом формирања сваког друштва, а које ће пратити
и те природне инстинкте, природне законе и здрав разум.
Они су наравно знали, да уколико би се мушкарци
борили око сваке жене ради прокреације, врло брзо би
заједница остала без довољног броја мушкараца
(ратника) који би бранили такву заједницу од напада
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споља. То би довело и до нестанка саме заједнице и до
нестанка расе у целини. Кроз еоне времена устројство на
моногамном принципу је показало највише бенефита,
обезбеђујући тако сигурност за жену и децу, и основу за
једно нормално друштво. Међутим, ово ипак пркоси
законима природе, јер тај закон налаже да се најбољи
морају и прокреирати највише. Добро, па које је онда
логично решење за ове две дијаметралне супротности,
једне која следи друштвене законе, и друге која следи
природне законе? Решење је одувек било базирано на
опсервацији природе и природних феномена који су
делили људе на три групе: Тралсове, Карлсове и Јарслове.

1.) Тралсови су одувек били шљам сваког друштва, нпр.
данас би то били: државни чиновници, лажљиви
свештеници, материјалисти који гледају само своју
корист (своју гузицу), дакле егоисти... и политичари
наравно. Ово је чисто било само да споменемо шта данас
представља шљам овог друштва. У природном свету они
не би имали право на жену нити на задовољство
прокреације. Они би с'правом требали да буду
поробљени, депортовани, или погубљени (за оне који
мисле даје ово преоштро, хтео бих само да додам и свој
коментар. Наравно да овде Дејвид Лејн није мислио да
нпр. неко ко данас ради као државни чиновник у неком
заводу рецимо за здравствено осигурање итсл. предствља
шљам, јер он је здрав, прав и има добар генетски фонд
који може да пренесе на своје потомство, али их је он овде
окарактерисао као шљам јер су они расно несвесни, или
представљају расне издајице које служе овом
первертираном чивутском систему у којем је новац и
једино новац свемогући бог. У ову групу треба пре
сврстати оне са генетским деформитетима, разним
малформацијама, ментално ретардиране и тако даље.

Њихови гени се не би смели прености на даље кроз
потомство, јер би то неизбежно водило даљем кварењу
нашег генетског потенцијала – ком Белбог).

2.) Следећа група би били Карлсови. У прошлим
временима то су били фармери, ковачи и други који
поштено доприносе друштву, а могли би се назвати и
»народном милицијом«. Они представљају стуб и кичму
сваког друштва. Данас би то били, на пример:
пољопривредници, изумитељи, занатлије итд. Они
свакако требају и морају да пренесу свој генетски код на
своје потомство у заједници са једном женом. Дакле
моногамија је за Карлсове најбољи облик устројства
заједнице, јер они чине највећи број људи у сваком
аријевском друштву. Наравно да ни овде нећемо строго
тумачити окове друштва, јер је у стара времена постојала
могућност да уколико настрада муж неке жене, његов
брат има право да је позове да заузме место поред његове
сопствене жене. Ово је било исправно, добро и праведно,
јер је он на тај начин њој чинио услугу бринући се о њој, а
своме брату одао пошту тиме што није дозволио да
његова изабраница остане "на улици" без икаквих
прихода, умре од глади, болести и тсл.

3.) Трећу групу представљају Јарслови. Њих је у сваком
друштву најмање и они представљају најдрагоценији
квалитет сваког друштва. Јарслови су људи који су
супериорни и који су доказали своје право да владају јер
су лојално посвећени опстанку, бољитку и напретку своје
расе. То су они који су у служби друштва, они који су
храбри, одлучни, јаки, интелигентни, далековиди, и
обдарени мудрошћу. Њих је остало толико мало да су
постали изузетно ретки. Њихови квалитети морају
обавезно бити пренети кроз њихове гене на потомство.
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Зато полигамија треба да буде природна ствар за
Јарслове. Инстинктивно то знају и жене. Па зар сами не
видите разне групи девојке које прате неке музичке
звезде и селебрити ликове. Оне се бацају у њихова
наручја, тако чинећи њихов виртуелни харем. Друга је
већ прича што ти ликови представљају највећи олош и
шљам своје врсте, али ово је било само ради примера.
Дакле, они нису прави јарслови, већ је ово било само ради
сликовитијег описа те виртуелне полигамије. Прави
јарслови су они који се боре за очување, напредак,
бољитак и прогрес свог народа. Њих карактеришу
најбољи генетски, физички и интелектуални квалитети.
Зато они заслужују да се прокреирају више него они
остали. Ово дакле није само ради бољег потомства наше
расе, што је наравно примарни циљ, већ и као награда
најбољим припадницима своје врсте – да им се омогући
да уживају у лепоти и чарима наших аријевских жена.
Ово знају и мушкарци, а то се лако да видети и на благим
осудама, или чак разумевању за ванбрачне излете
председника као што је био Кенеди или Клинтон. Ни они
нису прави јарслови, већ су они овде наведени само као
пример, дакако ови набројани су шљам. Прави јарслови
су били Роберт Метјуз и Џорџ Линколн Роквел, који опет
и поред њихове велике жртве за то нису примили
никакве награде. Надам се да ово што је сада речено – је
разјаснило моје представке о полигамији.

Награда за прелепе девојке мора бити заслужена пре него
што се то право затражи. Та награда је неопходна како би
инспирисала наше храбре људе чије су херојске смрти
њихова имена уписала у историју. Дакле, из овога се види
да полигамија никако не угрожава традиционалну
моногамну заједницу једног мушкарца и једне жене (јер
је ограничена на Јарслове). Оно што је корисно за нашу

расу, то је и добро, све остало је ирелевантно. Моралност
у колизији са интересима очувања и победе наше расе
несме да представља сметњу.

****

СЕКС И ЖЕНА

су неопходни за опстанак и продужетак сваке врсте. Секс
је преокупација како мушког тако и женског пола. То је
природни инстинкт који покреће мушкарце. Секс се
такође користи да би се продало све, од аутомобила до
циркона. Он је снага жене и мушкарчево проклетство. Он
је катализатор у »Борби између полова«. Он истовремено
уједињује и разједињује, доносећи истовремено
задовољство и бол. Он ослобађа емоцију тако јаку која
сузбија сваки разум и контролу, па ипак – он је виталан
за сам живот. Он је вешто коришћена алатка од стране
трговаца, свештеника и државника. Ако се нагон за
сексом угуши он може довести до свакаквих неуроза и
конфликата. Секс је вероватно најважнија тема коју људи
који се боре за опстанак наше расе морају да схвате. Па
ипак, захваљујући вишевековним тровањима ума од
стране религије увезене из јудеје, већина није способна да
прича о сексу без саблажњавања. Али тај табу мора бити
разбијен. Питање које се овом приликом намеће је: "Да
ли је природни пут и његова узлазна путања могућа и у
овом модерном, индустријализованом друштву?".
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Очигледно је да ово није могуће у оквирима националних
држава којима владају они који су посвећени расном
мешању и екстерминацији наше расе, а који су створили
тзв. »западну цивилизацију«.

У стара времена мајка је учила своје кћери: "Боље је да
будеш љубавница краља него законита жена слуге."
Наравно, у тим временима краљевство је одређивано
заслугом и другим важним генетским линијама, као што
су мудрост и одлучност. Тако је жена знала да ако зачне
са краљем, или другим племићима, њена деца ће
наследити гене оних који ће њеном потомству дати
могућност да се развију у изванредне појединце.
Међутим, у ово време лудости, када су краљеви они који
се баве ушуром (јевреји), који су само лукави лажови и
дегенерици – овај стари савет мајки својим кћерима више
несме да важи! Ово је систем у којем су здрави бели
Аријевци инструирани (дресирани) да се повинују
законима, ауторитетима и религиозним догмама – то
јесте социјално прихватљиво, али је то у овом тренутку
расно самоубиство! Такође у самој својој бити и по
природи, већина Аријеваца нису анархисти. У хладним
климатским условима севера Европе социјална
кооперација је била неопходна за опстанак. Док смо
живели међу нама самима, својом расом, било је добро
следити снажне, мудре и јаке лидере, као и поштовати
ауторитете. Данас, међутим, када живимо под окупацијом
циониста, поштовање ауторитета није никако
прихватљиво, јер то представља ахилову пету наше расе.
То може да води само братоубилачким ратовима
(нпр. ратови на простору екс СФРЈ су били еклатантан
пример овога што Дејвид Лејн говори: Срби Аријевци
који себе зову Хрватима и који су инфицирани
католицизмом су се борили са Србима Аријевцима који су

инфицирани само другим модалитетом јудео-
хришћанства. Затим ту су и Срби Аријевци који имају
српска презимена, а имена су им муслиманска, који су
такође опет инфицирани једним опасним биософтвером,
они су исто узели учешће у таквом једном
братоубилачком рату. И тако смо се ми Срби Аријевци
завађени јудеохришћанством и јудеоисламом таманили
између себе сами, чинили најмонструозније злочине
једни над другима, a све из незнања,... и да се тако
завадимо да се то никада не заборави, а да јевреји могу
опет врло лако направити рат када год то пожеле, све
смејући нам се иза леђа !!! – ком. Белбог). То је дакле та
геноцидна пракса која се перманентно води против наше
расе! (по принципу "завади па владај"). Пошто смо ми
Аријевци по природи поштен и отворен народ, ми увек
предпостављамо да су и други такви попут нас. И то нас
чини најнаивнијом расом на планети. Умови маса су
аналогни празним компјутерким дисковима који се могу
програмирати по жељи оних који се тиме баве већ
хиљадама година. Пре доста година био сам са Робертом
Метјузом у једном већем граду. Видели смо једну лепу
Белу девојку како улази у аутобус, притом је флертовала
са двојицом црнаца !!! Ми смо тада осетили јак бес који
нас прожима целе, али... тај бес несме бити усмерен на
њу, јер та девојка је тужан пример онога чега имамо данас
на претек. Још од времена док је била клинка, она је
била програмирана од стране, прво својих наставника,
свештеника,... па све до телевизије, радија, разних
магазина, новина, филмова, песама... и сада сав тај
огромни утицај који је над њом спроведен, није ни могао
довести до ничег другог но до тога да је у њеној глави
расно мешање оправдано, чак племенито! Дакле, бес
треба усмерити на програмере !!! То програмирање
прожима све аспекте живота маса, како мушкараца тако и
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жена. Ако се наше кћери програмирају тако да буду у
школи чирлидерсице, да се забављају са црним
спортистима, да буду супруге и мајке таквог јадног и
безвредног живота, управо ће оне томе стремити, а то ће
их чинити срећним и испуњеним (чамуге би рекле
испуњеним са 25 сантиметара – овај мој коментар је
настао из беса, револта и огорчења, па ми немојте
замерити, јер сам желео да продукујем и код вас сличне
емоције док ово читате). Такође, оне се све више
програмирају да желе да постану војници, полицајци,
ватрогасци, грађевински радници, адвокати... све по
фундаменту мушка занимања – тада није ни чудо што је
феминистичка агенда тако јака. Немојте мислити да Ви
као мушкарци нисте једнако толико подложни
програмирању као и жене! То све утиче на то да нас
одвлачи од првог закона природе, а то је опстанак наше
сопствене расе! Ми наше жене морамо чувати као нешто
најдрагоценије на свету, јер када нестане лепота
Аријевске жене са њом ће нестати и наша Раса! Дужност
је сваког Аријевског мушкарца да третира своју
Аријевску жену као каваљер, витешки и са
поштовањем! Непросвећене масе су гузице (на
Енглеском: "The unenlightened masses are asses") и то
опасне гузице, али ништа зато мање – гузице. Зато
немојте себи судити успоређујући се са њима.

Велики херметички (или природни) филозофи су
одвајкада учили кроз историју да се креативна енергија и
интелигенција увек ствара кроз дуализам ствари: ноћ и
дан, вруће и топло, позитивно и негативно, мушко и
женско. Само постојање захтева тај дуализам, а
деполаризација ствара тензије и сукобе. Истина, живот
би био прави пакао или сама смрт да не постоји турнир
који зовемо битком полова. Право задовољство живота

долази кроз борбу и постизање циљева. Па зашто би онда
неко мислио да није тако и са том "битком" полова, због
чега би она била другачија ??? У давним и примитивним
друштвима само су они најхрабрији, најснажнији и
најспособнији могли себи да приуште ужитак женског
друштва. Онај који за то није способан, или спреман не
заслужују ни живот ни то задовољство уживања у сексу и
преношење својих гена ради продужетка своје врсте.
Само у тој борби и сукобу диверзитета (разноликости)
могуће је очувати комбинацију (мушке) снаге и (женске)
лепоте. Међу врстама које имају изграђену неку
социјалну структуру, женке покушавају тада да заробе
мужјаке не би ли тако себи и свом потомству обезбедиле
сигурност. Мало је нас наравно који бисмо волели да се
вратимо на та прадавна времена. Ко би се данас одрекао
својих пластичних геџета, вц шоља, анестезије,
електричне енергије, модерних кућа... и свега осталог што
захтева кооперацију и социјалну структуру? Међутим, и
поред тога наши примарни природни инстинкти се не
мењају! Тензија између мушкараца и жена се не окончава
једном (брачном) церемонијом, тим свечаним
проглашењем супруга и супруге, од стране вештачких
ентитета као што су црква или држава. Када престане та
тензија тада престаје и живот, јер живот је борба.
Научници нам све време последњих година говоре како је
број покретљивих сперматозоида у сперми белог
мушкарца у опадању. А зашто? Зато што је мозак највећи
сексуални орган, па зар нам то не говори и изрека за оне
који имају храбрости да се за нешто заузму: "Он баш има
муда!" Бели мушкарац је намерно кастриран од стране
феминистичких и ционистичких медија који сеју свој
отров где год стигну! Тај отров је затровао све наше људе
– и мушкарце и жене подједанко. Мушкарац је створен да
узима себи жену, не да моли и плаче за њу као неки кокер
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шпанијел. У овом нашем окупираном друштву и систему
створеном од стране циониста, мушкарац намамљује себи
жену тако што јој обећава разна материјална добра, са
букетима цвећа који су коштали 60 или 100 долара – он је
тиме себи само признао да је безмускулаторни идиот!
Јеврејски филмски продуценти, уредници већине
магазина и часописа, власници телевизија, берзански
брокери, банкари, адвокати... и остали билионери –
узимају нам најлепше жене испред наших носева, а оне
им се саме подају на послужавнику. Брза и спортска кола,
луксузни станови, свежњеви новца, скупоцени накит –
све то, на жалост, чека лепу белу девојку са њихове
стране. Док ми, који смо расно свесни, можемо једино да
им понудимо сиромаштво и могућност да се оплакују над
нашим главама. Ми можемо покушати наше предивне и
лепе беле девојке да уразумимо, али ће нас оне тада
прозвати »расистима« и »сексистима«. То је тако, иако се
ни мушка ни женска природа нису промениле. Докле год
ти уништивачи наше расе буду поседовали и
контролисали све медије, сав новац, војску, и умове маса,
пут ка уништењу који су нам они зацртали ће само добити
на свом убрзању. Докле год наши мушкарци не схвате да
је боље и погинути у борби, него овако споро расно
изумирати, док они узимају наше жене – нама наде нема!
Док се не умноже хиљаде и хиљаде Роберта Метјуза,
непријатељ ће нам се смејати директно у лице. Тек када
бели Аријевски човек схвати храброст својих предака и
учини све што је потребно за своју слободу, бољитка
нема. Слобода се не добија – она се узима! Само онај
народ који више буде ценио слободу од сопствене смрти
имаће и прилике да буде слободан. Тако они који су били
најхрабрији, они ће имати и право и могућност да се
највише прокреирају. Прави Аријевци наравно
препознају своју дужност да се старају и обезбеде своје

потомство, а своје жене заштите. Међутим, када
мушкарац буде престао да осваја своју жену, искре тада
умиру. Њени оргазми су слаби, она се претвара. То је зато
што је он више не осваја, а она више нема ни
конкуренцију међу другим женама.

То је све због лажног интелектуизирања којим се модерна
жена убеђује да треба да поседује свог мушкарца. Када
почне да га поседује, она почиње потајно и да га презире.
Њена сексуална енергија се тако сублимише, а она
почиње да усваја разне и деструктивне доктрине које јој
привлаче пажњу. Свештеници, попови и неприродна
религија јој постају прикривени господари. Накит,
шминка, посесивност и универзалистички социјални
циљеви постају њена опсесија. Пси и мачке њена замена
за децу. Њен природни инстинкт је тиме угушен. Једна од
веома важних чињеница, а која је саставни део битке
полова, је потреба жене да буде вреднована, цењена,
поштована. У природном свету то пре свега значи
вредновање њене сексуалне привлачности, поготово за
младе девојке. Она је свесна да у привлачењу партнера
има конкуренцију у осталим припадницама женског
пола. У књизи »Сила је у праву« лепо стоји да жене не
воле и не верују једне другима. Жене писци су ову
чињеницу и саме признале. Било ово тачно или не, ипак
њихово такмичење за наклоношћу јачег пола је
евидентно и неспорно. Мушкарци жуде за женама. Жене
то знају и оштре своје оружје (лепоту) не би ли ухватиле
мушкарца у своју мрежу. Међутим када почну да га
поседују, то више није занимљиво, оне се окрећу
материјалним стварима, а на крају у средњим годинама
постају сексуално исфрустриране. Мушкарац жели оно за
чим жуди, зато мудре жене држе себе привлачним.
Виртуално, све Беле жене су обдарене природном
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лепотом и привлачношћу. Неизбежно је међутим да та
природна лепота бледи са годинама, то нико не може
спречити, али ако жена има поред себе мушкарца који је
поштује, она ће то знати да цени. Жене никада не смеју
дозволити да буду обмануте у томе да их јеврејски накит
(»jew-elry« - ово се тешко преводи на Српски) чини
лепшим, као ни лак за нокте, фина шминка, фирмирана
гардероба или фризура. Ови вештачки производи служе
само да јеврејски џепови буду пунији, или да друге жене
на њу буду љубоморне.

Природа се постарала за то да секс представља уживање,
како би се обезбедила могућност продужетка врсте.
Мушкарац који није спреман на ову борбу, за продужетак
своје врсте, није заслужан ни да ужива у чарима жене и
задовољствима секса. Зато Ви који сте спремни за ту
борбу (за продужетак своје врсте-расе) уживајте у сексу.
Та страна и неприродна религија јудео-хришћанство је
прогласила секс грехом. То је значајнији део њене
доктрине. Разлог зашто су то тако учинили лежи управо у
томе што је секс оруђе којим ми обезбеђујемо продужетак
наше Расе! Попови су хтели да створе "грех" како би од
њега "спасили" своје стадо. То је лаж! Секс није само
задовољство, он је истовремено и наша дужност!

****

ПРЕЛАЗАК РУБИКОНА

Пре скоро две хиљаде година Јулије Цезар је повео своју
армију преко реке Рубикон у Италију како би повео рат
против својих ривала који су били одани Помпеју (по
римским законима било је забрањено римским
генералима да се враћају у Рим са војском. То је сматрано
као опасност по Републику и директно угрожавање
власти сената. Зато је сваки генерал пре повратка морао
да распусти своју војску до речице Рубикон. Цезар је
такође том приликом рекао: "Alea jecta est" у преводу
»коцка је бачена«. То је значило да повратка више нема и
да ће бити осуђен на смрт ако не победи, дакле ситуација:
све или ништа – ком. Белбог). Када је прешао реку више
није било повратка. То је била битка до смрти, победник
добија све! Тако је једна фраза "прелазак Рубикона"
означавала опасну обавезу после чијег преузимања
повратка више нема. Сада, када су ове речи забележене
оловком, на овај историјски значајан датум 19. и 20.
априла, још један Рубикон је прегажен. Моја пракса је већ
одавно позната да не спомињем имена других тзв.
"лидера" када дискутујем о издаји, и њиховом наводном
супротстављању расном мешању и убиству беле аријевске
расе. Контрапродуктивно је ући у сред расправе која се
никада не може окончати. Чак шта више, ко може знати
шта лежи у срцима других.

Али сада, када наша раса клизи преко амбиса у
ништавило свог/нашег нестанка, неке линије се ипак
морају повући, нека правила се ипак морају поставити, и
сваки Аријевац мора да пређе свој сопствени Рубикон.
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Фенси позери и хобисти из CRAP-a (Christian Rightwing
American Patriots) не радe или ништа, или настављају са
својом губитничком геноцидном тактиком као и њихови
претходници из пришлог века и раније. Они који причају
и делују са елоквенцијом и хитношћу у њиховом
фанатизму и очају, а при том су фокусирани на расни
опстанак и 14 речи, увек су добродошли као пријатељи.
Сви остали, у најбољем случају, представљају само неке
несвесне мехуриће протоплазме, али више нама смртне
непријатеље. Кукавице и издајници оличени у разним
спортистима, судијама, адвокатима, политичарима и
свештеницима – нису ништа у поређењу са овим
издајницима из CRAP-a и другим конзервативцима. Када
ови обмањивачи буду и позвани на неки конкретни
задатак, они нам одговоре да се "шуњају" ка јеврејима
заобилазним путем нападајући њихове прве људе и пипке
те велике хидре. Наравно, бабароге, као што су Масони,
Трилатералисти, Билдербергери, Савет за иностране
односе... итд. су њихова прецизна оруђа којима се
Ционисти штите управо од директног напада на њих
саме. Исто то представљају и политичке лутке у
политичком луткарском позоришту: Бил Клинтон и Џорџ
Буш.

Не може се неко борити против непријатеља ако не може
прво прецизно да га идентификује! Управо је зато и
највећи број лидера из CRAP-a на платном списку владе,
а један део активиста су и сами агенти који раде за владу.
Они су плаћени да идентификују у својим редовима оне
који су одлучни и спремни за праву акцију. То је
чињеница која се тешко може порицати. То је иначе и
метод којим се баве одувек они који су имали власт,
зашто би то онда данас било другачије?

Пре него што кренем у кидање ових из CRAP-a, са бесом
који сам потискивао већ деценијама, важно је да се
упамти следеће: религија, политика и економија
се могу уништити и поново изградити, али
уништење расе је вечно! Тако Раса Едисона, Бела,
Шекспира, Марконија, Галилеја, Киплинга, Тесле,
Роквела и Метјуза сада креће путем којим су некада давно
газили диносауруси. То је све зато што ови из CRAP-a
више воле празне речи из Устава, лажи политичара, и
несвете "свете" књиге – више него реалност крви и меса
своје сопствене врсте. Лепота Беле Аријевске жене ће
нестати заувек са лица ове земље, све због
егоистичких кукавица који знају да је сигурније да се
боре против ветрењача, да дискутују о економији, или о
било чему другом – осим да идентификују Ционистичког
колоса који влада светом и који је осудио нашу расу на
изумирање. Банујте их! Неке све клетве икада изговорене
у свету на било ком језику падну на њих. Нека буду већ
једном сахрањени и умотани у празне речи њиховог
Устава и њихове заставе. Боб Метјуз није жртвовао свој
живот нити ја овде сада трунем у затвору да би
егоистичке кукавице могле и даље да се баве својим
обманама. Били они витезови или агенти ZOG-a не
заслужују никакву част. Вође? Какав је то вођа Марк
Томас, свештеник из Пенсилваније који се окренуо
против својих следбеника и сведочио против њих које је
сам регрутовао? Шта рећи за Глена Милера, који је
сведочио под заклетвом да је примио од »The Order-а«
(Реда) стотине и стотине хиљада долара? Он је некада био
бели патриота. Он је сведочио против својих регрута и
самог Реда! Шта о Тому Мартинезу? Он је био вођа
Националне Алијансе. Он је исто тврдио да је примио
новац од Реда, а затим је и сведочио против нас издајући
тако Боба Метјуза. Шта о Пастору Ден Гајману? Он је дао
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влади стотине хиљада долара тврдећи да их је примио од
Реда, затим сведочио против нас, и остао један од лидера
CRAP-a?! Сада о три највиша лидера C.S.A (Covenant,
Sword and Arm of the Lord) »Завет, Мач и Рука Божија«?
Њихова имена су Џејмс Елисон, Кери Нобел и Рандал
Радар. Сва тројица су сведочила против својих регрута, и
против Братства. Елисон је сведочио против свог регрута
Ричарда Снела, који је касније због тога био погубљен од
стране ZOG државе Арканзас. Шта рећи о пастору
Милеру, лидеру и оснивачу града Елохим Сити? Пастор
Милер је сведочио под заклетвом, а за то је примио новац
од ФБИ-аја, и сада ужива заједно са Џејмсом Елисоном,
приженивши се чак у његову фамилију. Он је још један од
већих лидера CRAP-a. Шта речи и о осталим другим
лидерима CRAP-a који су исто тако тврдили да су
примали новац од Братства, али су одбили да му пруже
било какву помоћ, чак ни поштанксе маркице им нису
слали у затвор, нити литературу и друге публикације када
су ови постали заробљеницима рата (POW - prisoners of
war) против ZOG-a? То је или из страха или због тога што
су и они агенти ZOG-a. Питате се с правом ко су они? Е па,
Братство не прича, али памти, имамо доста времена
за спровођење концепта правде.

Шта рећи о Бо Гритзу, самопрокламованом убици ЦИА-
е? Зашто мете његових убистава нису били они који
намерно и предано раде на уништењу наше расе. Није ли
то можда зато што му је кумче Црнац, или зато што му је
прва жена била Азијаткиња, као што су и његови синови,
или зато што је члан Јеврејске Одбрамбене Лиге (Jewish
Defense League)? Зар сте онда изненађени што је његова
»Заветна Заједница« отворена за све расе? Зар сте
изненађени онда што је био озвучен од стране ФБИ-аја на
Руби Риџу како би наместио Виверима? Не постоји ни

један тако утицајан лидер CRAP-a као што је то Бо Гритз,
а који је расни издајица! Шта рећи онда и о другим
лидерима исте организације који су покушали да
промене садржај 14 речи? Има ту и других назови лидерa
чија је главна преокупација била само да нападају друге
тзв. лидере и вође! Они се само свађају, док по питању
расног опстанка причају или раде врло мало, или нимало.
Шта рећи и о »Милицији«? То може само да смрди када
се тако брзо и преко ноћи организује. Само влада може
тако нешто велико за тако мало времена да организује.
Три вође Милиције су скоро сведочили пред Конгресом у
добро оркестрираној ТВ емисији од стране ZOG-a која
нам је само нанела штете. Двојица од те тројице су
признали да су били на платном списку ФБИ-аја. Трећи
лидер те Милиције је чак био, замислите, Црнац који је
имао белу супругу?! И тако су та три "камарада" (друга)
послала јасну поруку нашим људима: прва порука, није
санкционисан брак са обојенима; друга порука,
организација није расно ексклузивна, а бори се наводно
за осптанак беле расе (који апсурд); и тако бели леминзи
сада треба да приступе таквој једној Милицији?! То је
чист геноцид над Аријевцима! Од стране CRAP-a je је
често сугерисано: "Немојте да дискутујете о Библији и
Хришћанству." Па да, није пожељно дискутовати о оном
првом »Ц« у називу њихове организације (Christianity).
Али, потребно је знати нешто веома важно о тој
религији коју зовемо Хришћанством. Прво, када је
та религија спровођена преко Северне и Западне Европе
– то је чињено мачем, убијањем, мучењем, митом и
обманом. Међутим, и у оквиру хришћанства је опстао
један део калуђера старе Аријевске мистерије, који су
неговали праву истину, науку и филозофију. То им је био
једини начин да сачувају знање од изумирања, јер је
Црква почела одмах са убијањем и спаљивањем на
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ломачи свих научника и филозофа. Нису поштеђене ни
библиотеке, оне су исто биле спаљене. То је довело до
мрачног средњег века којим су владали сујеверје,
незнање, болештине, ропство, инквизиција и мизерија.
Они који су се спасили, а сакрили су се унутар самог
хришћанства, временом су развили специјалне шифре
којим би сачували право знање од пропасти. Стално
живећи у страху да ће бити откривени и убијени.

Такође, пошто је библија преписивана ручно, од многих и
кроз многе године, она је пуна разних контрадикторности
што сваком разумном човеку одмах упада у око. Црква је
желела све младе и надарене особе за себе, они су тако
постајали монасима заробљеним у паучину догми.
Паметни су тако одумирали, зато је оно што нам данас
најмање требају тамо неки монаси. Сам концепт »воли
свога непријатеља« и »окрени други образ« је чист
идиотизам. Тако је и са неким стварима у библији, пре ће
бити да је оно шта представљају сатана и бог бити да је
реч о Асури Мазди и Ахриману у правом Персијском
оригиналу од 400 година пре нове ере. Такође, када се
спомиње да примере треба тражити у божијим делима, а
природа је његово дело, то значи да примере треба
тражити у природи. То је управо и оно што је есенција
Вотанизма и древних аријевских паганских религија.
Први природни закон је одувек био очување
сопствене врсте! Међутим, данас су људи превише
лењи да би ово сами закључили. Они само траже неке
ауторитете које ће следити (део о вотанизму ћу
прескочити из прeвођења, сматрам да је оно што нам
данас најмање треба још нека религија, па макар то био и
Вотанизам, јер свака религија je ропство. Разум и наука -
то је оно што нам треба, а не неке трице и кучине које ће
утамничити наше умове. Ко се самном неслаже, тај

изгледа још увек није превазишао јудео-хришћанство као
религију робова).

Посматрајући израиљски сценарио, где су заповеди
другачије од оних хришћанских, лепо се може видети шта
су приоритети: покори, уништи и освој све на чега
наиђеш. То је чист расни имеператив, јер раси, да би
опстала, потребан је простор за њен опстанак. Нема ту
неке велике филозофије, Јевреји су следећи »Стари
Завет« покорили и освојили читав свет. Он њих учи
освајању моћи, власти, пљачкању и узимању жена. То је
све оно што је битно и што прати реалност овог света у
коме живимо. Њима је императив кроз њихову религију
да следе први закон природе, а то је очување своје
сопствене врсте. Сви остали закони су секундарни (новац,
моћ, секс) и они се морају подредити примарном. У
односу на религију јевреја и »Стари Завет« јасно се да
видети да је »Нови Завет« расно самоубиство! Прави
прикривени циљ ове религије је био да покори Аријевску
расу од стране дегенерисаних Римљана и Јевреја. Највећи
отров те нове религије је био: "Моје краљевство није од
овога света." Па него од којег треба да буде? Све је то
планирани суицид, анти-природни, и анти-сексуални
концепт који треба да нам пропагира како је
прокреирање "грех". Док са друге стране, све древне
аријевске религије су биле усмерене ка плодности,
репродукцији и освајању животног простора. Оне су
следиле први закон природе: опстанак сопствене врсте!
Зато сваки Аријевац мора престати себе више да
обмањује и да коначно учини тај први корак
којим ће прећи сопствени Рубикон. Тада сви наши
уједињени Аријевски гласови треба да се стопе у један
јединствени борбени поклич 14 речи!
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БИВША ЈУГОСЛАВИЈА

Једном је један мудар човек рекао да се понекад дешавају
најбизарнија и најнеразумнија дешавања унутар
религијских и државних система, морамо упамтити да
"кварњаци први испадају напоље". Ми обични људи смо
само храна за њихове топове и пијуни у њиховој
бесконачној игри. Међутим, требамо и запамтити то: да
шта год се десило, то се није десило случајно! То се
десило зато што су они који имају моћ то и желели.
Морамо бити свесни, данас када влада Нови Светски
Ционистичи Поредак, да јеврејске снаге одавно
покушавају да помешају, прегазе и униште Белу расу.
Било то тако што су се некада водили верски ратови од
стране господара оних који себе зову "божијим
изабраним народом", или у неком од расних ратова који
је имао за циљ окупацију земаља Европе (Хуни, Татари,
Мавари, Турци). Источна Европа и њене бивше
комунистичке земље су данас једине преостале Беле
нације. Само педесет година окупације Немачке од стране
Америчких обојених војника и њихове јурњаве за белим
девојкама су довеле до тога да се исквари Аријевски
генетски фонд централне Европе. Упамтите, довољно
је свега 2% расно мешаних да се запечати судбина
сваке беле земље. То је зато што ће родбина,
пријатељи, деца, браће и сестре и други најближи
сродници увек стати у заштиту њиховог монгрилског
потомства. Сада је управо ред на земље Источне Европе
да осете "благодети" Америчког мулти-расног друштва и
окупације. Овога пута су те трупе позване изнутра, иза
сцене, а тај позив је велика претња. Већ годинама су

ЦИА и друге обавештајне агенције под јеврејском
контролом! Оне служе искључиво да примпреме терен
за оно што ће касније тек да уследи – а то је пљачка!
Бивша Југославија има много древних налазишта за
експлоатиацију. Пре неколико векова, када су муслимани
окупирали неке од тих простора, један део хришћанског
живља се одродио од својих и конвертирао у ислам као
расне издајице. Тај печат и даље постоји. У другом
светском рату неки Хрвати су се ставили на страну
Немачке, док се већина Срба ставила на страну Совјетског
Савеза. Тако постоји анимозитет између њих још и од
тада. Такође постоје и они који се идентификују и са
бившим, прошлим краљевским режимом. Али за нас који
знамо и који смо свесни да је Аријевска раса постала мала
и да се рапидно све више смањује и нестаје, једина агенда
којој требамо да стремимо је да спречимо јеврејски
ултимативни циљ уништења наше расе !!! То је
истовремено и циљ америчке окупационе владе. Пошто
се религијски, економски и политички системи могу
уништити, а затим поново изградити, док је насупрот
томе смрт наше расе вечна и непоправљива – ми се не би
требали свађати око тога шта нам медији сервирају! Све
док сви бели људи не буду имали на уму тих 14 речи, биће
изманипулисани да ходају у суицидалном мраку. Све док
Бели човек коначно не пронађе храбрости да се суочи се
реалношћу и именује њене праве извођаче и спроводиоце
– ми смо осуђени на пропаст !!!

Не можеш се борити против непријатеља или његове
завере ако непрестано поричеш да она уопште и постоји.
Не можеш лечити рак тако што ћеш само третирати
његове последице. Узрок тог рака се мора одстранити
заувек! (сви знамо ко је тај рак – ком. Белбог). Дакле док
не схватимо ту крупнију слику, ми ћемо се више
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сукобљавати између себе, а то је управо оно што тиранин
жели. Ми морамо осигурати опстанак наше врсте и
будућност за нашу Белу децу, јер лепота Беле
Аријевске жене несме никада нестати са лица
земље!

****

МОРАЛНИ АУТОРИТЕТ

Све док медији у свим својим аспектима успевају да
тако малициозно (злонамерно) кривотворе моралне
ауторитете у области политике и религије који учествују у
уништавању, екстерминацији наше Беле расе – ми ћемо и
даље бити на сигурном путу нашег ишчезнућа. Све док
Америка постоји као државно-политички инструмент,
светски полицајац и батина дизајнирана од тих само-
"изабраних" светских владара – постоји опасност за
коначни ударац који ће проузроковати уништење наше
Расе. Зато сам одлучио да у овом кратком тексту разбијем
ту лажну илузију тих двају "моралних" ауторитета (медија
и америке) јер је наша Раса на путу да пређе и последњи
корак који ће је одвести у нестанак и пад преко амбиса
постојања. Молио бих Вас да ову декларацију пошаљете

својим пријатељима, умножите је и поставите на што
више места на интернету, а уколико је користите у неком
свом тексту да јој не мењате садржај и да је оставите
целом. То је због тога што сам је конципирао тако да
изазове максималан ефекат, емоције и садржајну везу
међу људима.

Декларација – У свим ратовима, окупацијама и
револуцијама у којима је Америка учествовала, од
грађанског рата унутар САД, па све до Кубе, Мексика,
Панаме, Италије, Немачке (два пута), Јапана, Кореје,
Вијетнама, Ирана, Либије, Босне и Србије,... и тако даље
и тако даље – Сједињене Америчке Државе су криве
за смрт најмање 200 милиона људи, од којих су
100 милиона били Белци! У својој чврстој намери да
уништи и измеша све расе, нације и културе – тако што
ће их интегрисати, истопити, умиксати и на послетку
редуковати многобројним ратовима – прави циљ САД
који се крије иза свега тога је – уништење наше
Беле расе! Та црвено-бело-плава манијакална убилачка
машина је путујући злочинац, мотор и оруђе за прави
холокауст, геноцид и смрт наше расе којој нема равног у
читавој историји. И као што увек бива победник увек
оптужује побеђене борце за слободу и очување
сопствених народа и сопственe расе – да су они ти који су
управо криви за геноцид и холокауст! Све то је
смишљено како би се терет одбране пребацио са
правог кривца на оног измишљеног. Тако онај на
чијој страни стоји истина бива гурнут у дефанзиву
бранећи се од клевета и лажи победника. Уз све то,
победник себи присваја позицију некаквог моралног
аторитета у који није исправно сумњати и у којег се несме
сумњати. На сву срећу – ипак постоје и особе чврстог
моралног интегритета чији умови нису затровани
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медијским и образовним процесима претакања лажи у
истину! Ти људи су способни да сагледају једну ширу
слику и укажу на то да се прави холокасут одвија
управо над нашом Белом Расом! Они су ти који
својим деловањем не дозвољавају да лажи победника
постану истином побеђених. Сједињене Америчке Државе
су те које ускраћују постојање Белих народа, Белих
школа, Белих суседстава, Белих организација – и свега
другог што је Бело и што треба да помогну у очувању
наше Беле Аријевске Расе! Данас на сцени имамо
невиђену медијску пропаганду која треба да
одгоји последњу генерацију белих жена које ће
предност дати расно мешаним браковима и
нестанку потомства своје сопствене врсте! Ово је
намерни, малициозни, прљави, покварени и перфидни
геноцидни план које треба да нас одведе у наш нестанак!
Прави морални ауторитет је увек и само увек на
страни оних који се опиру геноциду,... оних који
се повинују истини, правди и првом и највишем
закону Природе, а то је – очување своје сопствене
врсте по сваку цену!

Дејвид Лејн

****

ЗАПОВЕСТ ПРИРОДЕ

Годинама сам избегавао ову тему као шкакљиву из више
разлога. Један од тих разлога је што се ни један издавач
про-беле литературе не би усудио да је штампа... Због
тога ће ово штиво вероватно ићи из руке у руку међу
оним мушкарцима који су најпосвећенији нашој борби.
Такође, и зато што је и оно мало наших драгоцених жена-
сабораца за наш расни опстанак потпао делимично под
утицај огромне машинерије испирања мозга од стране
феминистичке (читај јеврејске) пропаганде. Сада, када се
наше опште здравље у ZOG гулагу погоршало и када је
будућност наше расе веома неизвесна, овде ћу
изнето неколико чињеница за које осећам да их морам
саопштити док сам још у стању да то учиним. Молио бих
Вас да се одважите и усудите да будете самном док будем
претресао део "нашег" идентитета који је описан у књизи
која је свима нама знана као Библија. Сви они који су
отвореног ума биће пријатно изненађени, док они који
нису вероватно ће ово негирати. Суштина је у томе да
су сва жива бића, укључујући ту и људе,
подвргнута деловању сурових закона природе.
Природа је учинила све мужјаке, било да се овде ради о
лавовима, биковима, пастувима,... итд., да буду сексуални
предатори и такмичари. Мушкарци наше врсте не
одступају од ове природне заповести. Дозволите ми да
овде изнесем један цитат из књиге »Сила је Право«:
"Борба је метода која дозвољава и омогућава најбољима
да се прокреирају и пренесу своје гене на даље у
будућност кроз своје потомство. Животиње, птице,
рептили, укратко сва жива бића, налазе се у константном
ривалитету (сукобу) у борби и потрази за својим



14 речи: "Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу Белу децу!"

51

партнером. Тако је и са Човеком. Сав органски живот је
једна вечна утакмица проналажења партнера и
продужетка своје сопствене врсте." То је уједно и
природна заповест − продужетак сопствене врсте!
Жене су биолошки програмиране тако да у том
такмичењу и борби изаберу саме који су гени најбољи да
се даље пренесу кроз заједничко потомство. Тај избор
уједно обезбеђује снагу и даље јачање сваке врсте. Тако је
други природни закон (заповест) прокреације директно
наслоњен на прву заповест природе, а то је опстанак
сопствене врсте! У ранијим раздобљима људске
историје (пре појаве модерне т.ј савремене цивилизације)
супериорнији мужијак се увек трудио да за себе обезбеди
што више жена које је могао да зароби у борби. Он је увек
бирао оне најлепше како би се њихова лепота ујединила
са његовом снагом. Из потомства се тако креиарао један
бољи, снажнији и виши живот. Овде ћемо само
споменути један пример са мормонском религијом како
бисмо (у)видели да се нама ускраћује (од стране
јевреја) очување наше расе и повећање њеног
броја (наталитета). У данима свога настанка мормонска
религија је била искључиво расно ексклузивна –
ограничена само на Беле људе – и учила је полигамији
(заједници једног мушкарца и више жена). Злочиначка
Федерална влада и убице наше расе (читај јевреји) су
увидевши то, врло брзо спречили и принудили мормоне
да се одрекну полигамије. Касније им ни то није било
довољно па су забранили и расну чистоту наметнувши
расно мешање мормонима. Ово је само наведено као
пример тога да наш непријатељ не дозвољава повећање
нашег броја. Колико религија и природне заповести
играју значајну улогу у животима људи можемо видети и
на примеру Палестинских бомбаша самоубица. Свакоме
од њих је речено да ће их након овоземаљског живота у

рају чекати по 72 девице. Тиме се људи мотивишу кроз
експлоатацију природне заповести (прокреације) која је
уткана у сваку биолошку јединку. Ако завиримо у
историју тамо нас очекују слични примери: све древне
војске и старе силе су обећавале својим ратницима
пљачку, освету, и изнад свега – жене покореног, освојеног
противника. И овде је поново у сврху мотивације
рентиран један од природних закона – природна
заповест прокреације. Ова природна заповест је
инстинкт универзалан свим сисарима. Ово је такође
добро место да претресемо мало и Библију и њен однос
према полигамији, сексу (у смислу прокреације) и расног
опстанка. На првом месту требали би да напоменемо да је
Стари Завет филозофија, заправо психолошки програм
борбе за опстанак у свету реалности, док је Нови Завет
суицидални ескапизам, бекство од стварности, и бекство
односно избегавање борбе. Јевреји су следећи Стари
Завет постали господари света. Зато немојте ово
што је овде изнето тако олако да схватите. Велики
део самог Старог Завета је украден раније од древних
Аријевских извора из Персије, Вавилона и другде. Јевреји
су врло брзо увидели да када се ради о опстанку – да је
скоро све дозвољено. Прва заповест природе је опстанак!
Ту је све дозвољено, и једноставно то је филозофија
освајања и преживљавања. Ако за пример узмемо Књигу
о Естер (»The Book Of Esther«) овде ћемо видети сву
јеврејску лукавост. У њој је сакривена порука како они
треба да се понашају да би опстали. Такође и из енглеске
верзије библије Краља Џејмса можемо видети следеће: 1.)
порекло свих религијских митова; 2.) како читати
херметичке параболе; 3.) против-природну сврху Новог
Завета; и под 4.) шифроване поруке. Стара Персијска
књига уткана у Стари Завет нам открива следеће: у
природи је истина и у њу треба гледати када се



14 речи: "Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу Белу децу!"

52

тражи прави савет, јер природа је дело самог
Креатора. Ово би требало да буде премиса и основа свих
правих религија. Древни и велики стари филозофи су
проучавали природу и они су прави творци све
митологије у којима је "Бог" (или богови) оставио
исправан пут који треба следити у сврху преживљавања и
опстанка. Зашто је то толико важно? Зато што већина
Аријеваца и даље верује у неку вишу силу коју пригодно
зовемо Богом, а ипак одбијају могућност, одбацујући то
као религијске апсурдности, да се сва покретачка сила
универзума налази у смртноме човеку и да је он био
прави творац свих религија. И религијски митови
понекад могу у себи да крију запањујућу истину коју
одбацују само прости, незнајући догматици. Као друго,
људи морају да науче да читају херметичке
параболе које у себи садрже скривена значења. То
је због тога што су све религије писане тако да склоне од
интелектуално инфериорних право значење ствари.
Узмимо овде за пример причу о Лоту који је био наводно
једини неискварени човек коме је омогућено да се спасе
од уништења Содоме. Он је био спашен као "неискварен"
иако је понудио своје две ћерке девице (иако удате) руљи
перверзњака, а касније је чак и сам са њима полно
општио и још их притом начинио трудним. Ако
потражимо оно што је сакривено видећемо да је овде
посреди и на делу природна заповест очувања врсте.
Такође ту прву природну заповест и њено оправдање
можемо видети опет у Старом Завету (Genesis 1, verse 25 –
прим. прев.) где су херметички филозофи који су ово
писали правдали Лотове поступке тако што су га
начинили пијаним и самим тим неспособним за
расуђивање, а сву кривицу свалили на његове ћерке. Ову
причу о родоскрвнућу не треба схватити буквално,
већ као казивање природног императива (заповести) о

спасењу и опстанку своје врсте [вероватно је овде Д. Лејн
хтео да каже да је сам опстанак, пошто је први закон
природе самоодржање, скривен као порука онима који су
упућени у то како природа функционише (опстанак по
сваку цену). Наравно да он овде не правда инцест ни у
ком случају, већ дешифрује поруке древних херметиста.
Ово је чисто да не би било забуне, то јест да не би
плиткоумни који ово нису разумели одмах скочили да га
нападају без разлога – коментар, Белбог]. Многе сличне
ствари (скривене поруке) можемо наћи још у Старом
Завету, нпр. Абрахам и Исак, који су оженили две рођене
сестре и касније их подводили. Такође и сви древни
Аријевски богови као што су Один, Зевс и други богови су
били инцестуозни сексуални предатори, баш као што су
били и крвожедни ратници. У том тешком времену
тадашњег преживљавања и живота такве су биле
културолошке и етичке норме тог доба. То значи да
треба читати између редова и откривати скривену
херметичку симболику и праву поруку, а не
схватати те приче просто буквално онако како су
написане. Узмимо овде као пример и фигуру, поново из
Старог Завета, по имену Краљ Давид. Овде се то најбоље
види него било где другде. Тај човек је био бандит,
разбојник, ратник, оснивач нације, лукави обмањивач,
политичар, кољач десетине хиљада, који је имао више
жена, неколико стотина конкубина и који је био отац
више десетина деце... Скривена порука за јевреје је овде,
поред многих других, прокреација и повећање
наталитета. Нови Завет је супротност која се мора
напустити. Нешто мање од 2.000 година од сада Јевреји
су унајмили Рим да за њих покори већи део тада познатог
света. Неких четири стотина година касније они су
унајмили цара Константина да силом уведе и нову
религију која је јевреје поставила као "од Бога изабрани
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народ". Не верујте пропаганди да је католичка
црква наводно прогањала јевреје. То је била
унутрашња борба за власт између самих јевреја.
Па чак је и Торкемада био најпознатији инквизитор, који
је наводно прогонио и мучио јевреје, а и сам је био
јеврејин. Све је то била само унутрашња прерасподела
моћи. Нови Завет је компилација неколико старих
херметичких мистерија и религија као што су
Гностицизам и Митраизам, са примесама и додатком
неких многобожачких религија, које су све биле склепане
у једну целину како би биле лакше прихваћене у читавом
Римском царству. Та нова вера је била пажљиво
осмишљена, а затим и конструисана у сврху
овладавања масама. И не само да је она служила за
контролу маса већ је негирала и саме природне законе.
Она је направила од наше беле Аријевске расе обичне
слабиће. Њена реконструкција је немогућа зато јер она
представља ескапизам и бекство од реалности природног
живота и живљења. Религија се мора процењивати
наспрам резултата које је она постигла. Стари
Завет је јеврејима омогућио да буду вечити и да
преживе све ситуације, још приде уз то да покоре,
освоје читав свет. Са друге стране имамо Нови
Завет који је нашу Аријевску расу довео на сам
праг уништења и нашег нестанка. Зато наши људи
морају научити да на те приче не гледају само као на
обичне религијске приче и причице већ да науче
херметичке кључеве које откључавају врата правих
намера твораца и креатора тих религија, јер су они у њих
уткали скривене поруке и обрасце понашања [простије
речено, радило се о неуро-лингвистичком програмирању
где су кроз мање-више измишљене приче и личности
групе људи различито психолошки програмиране. Нас
Аријевце су јевреји програмирали психотипом роба и

слабића који треба да се уздржавају од прокреације,
уздрже од супротстављања нападачу, уздрже од освете,
уздрже од расног немешања, итд. итд. Са друге стране
скривени владари јевреја су своју биолошку масу
програмирали за опстанак и преживљавање у свакој
ситуацији, гомилању материјалних добара, запоседању и
освајању политичке и сваке друге моћи и утицаја. Тако су
они постали временом кроз индоктринацију генерација и
многих поколења арогантни и самопрокламовани
господари, а ми... ми смо доведени на сам руб пропасти,
где чинимо свега 8% светске популације, са свега 2%
наших жена које су способне за прокреацију, а
прокреација (продужетак сопствене врсте) је, као што је
овде речено друга природна заповест, која се директно
ослања на прву природну заповест − самоодржање!
Коментар, Белбог]. Према томе, Нови Завет је чиста
религијска превара која нашу Белу Аријевску Расу води
ка њеном уништењу! ...Да сумирамо, признајмо сами себи
да Револуцију за опстанак и спас наше Расе могу да
изведу само они људи отвореног ума који нису подлегли
овој инфекцији. Нема враћања на старо! Данас нас
свакодневно бомбардују тиме како су "мањине и жене"
угрожене од тих злих белих сексиста (мушких
шовиниста). То наравно није истина, али је ово њихова
вешта стратегија која је заиста веома ефикасна. Она
продукује поделу и раздор у нашим редовима. Као
прво, мањина – то смо сви ми, а ови што су наводна
мањина (црни, жути и др.) су заправо већина; као друго,
жене нису угрожене никако са наше стране, јер нашу расу
не чине само мушкарци већ и наше жене. Не дозволите
им да стално замењују тезе и да нас цепају по свим
могућим шавовима !!!!!!! [мушко-женским: мушки
шовинизам и женски феминизам све су то пилићи који су
се из њихових кукавичијих јаја излегли (јудаизам,
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хришћанство, ислам – сви они жене третирају мање
вредним); класним: подела на класе је њихова јеврејска
измишљотина, Маркс, Лењин, Троцки, Стаљин, све су то
јевреји; Генерацијски јаз и сукоб на релацији родитељи-
деца је опет њихова перфидна игра још од зачетника,
покретача и оснивача хипи покрета Џерија Рубина који је
такође јеврејин! ком., Белбог]. И најсиромашније беле
жене данас живе у таквом комфору који је био
незамислив само две стотине година раније за време
Краљице Енглеске,... све то захваљујући инвентивном и
креативном генију белог човека... веш-машине, машине
за прање посуђа, сушилице за веш, телефони, централно
грејање, удобне и простране куће, клима уређаји,... све је
то учинио бели човек за бољи и лепши живот и комфор
беле жене. Немојте дозволити нашем непријатељу да нас
завади тврдећи како смо ми опаки, зли расисти и
сексисти (односно шовинисти) када позивамо на расну
лојалност.

Немојте се заносити тиме да вам наш заједнички
непријатељ жели добро тиме што пропагира нереалан и
нестваран живот филмских и ТВ звезда, обојених
спортиста и атлета које упарује са белим женама,
хришћанским универзалистичким свештеницима који
оправдавају расно мешање. Они се никада неће
придружити борби за спас наше Расе и томе да
лепота беле Аријевске жене никада несме нестати
са лица земље! Назовите ту борбу Рагнарок, Rahowa
(Racial Holly War – Расни Свети Рат – прим. прев.),
Армагедон или како год већ хоћете, али упамтите једно
− час те битке је врло близу и бели мушкарац ће
учинити све да заштити своју Расу, свој народ,
своју жену, породицу и нашу децу! Они који то
преживе биће поново достојни да уживају у друштву,

лепоти и чарима Беле жене! Ја не верујем у то да мене у
рају чекају девице, нити жене, сестре и кћерке
Хришћанских универзалиста, Политичара, Адвоката,
Универзитетских професора, тренера, медијских
проститутки, као и гомиле других расних издајника! Нека
ово буде мотивација и награда правих ратника који се
боре за очување наших народа и наше расе. Можда је
Боб Метјуз то најбоље рекао: "Предајте ваше душе
вашим боговима и напуните ваше оружје, време је за
коначни обрачун у олову. Ми смо легије проклетих,
Армија већ мртвих!"

****

EНГЛЕСКА − ИРСКА − ШКОТСКА

Већ неколико година желим да напишем нешто о
самоубилачком и братоубилачком рату на Британским
острвима. Верујем да сами учесници у том сукобу имају
сваки своје виђење о томе како је он отпочео и ко је за
њега крив, али сумњам да било ко од њих има даљи
легитимитет за одржавањем и продубљивањем
тог суицидалног чина. Чак ни имена као што су
"Лојалисти", "Ројалисти", "Католици", "Протестанти",
"Британци", "Енглези", "Републиканци" и тако даље и
тако даље − све је то бесмислено! Становници тог
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острва, која се сада зову Британским, су сви већином
предоминантно Келти и Теутонци и још приде међусобно
доста измешани. Пошто су јевреји већ пре неколико
векова остварили тоталну контролу над овим
острвима ево где се сада она налазе - више су налик
некој земљи трећег света, обзиром на то колики је број
обојених на њих увезен од стране истих тих јевреја. То је
права ноћна мора. Уколико сукоби коначно не
престану, и ти Келти и Теутонци не престану
ускоро да се међусобно нападају – сви они ће
ишћезнути не само са тих острва која су насељавали од
памтивека као аутохтоно становништво, већ и са лица
саме Земље! И то ће бити заувек! Хајде сада да се кроз
историјску ретроспективу осврнемо неких 2.000 година у
назад и да видимо шта се тамо дешавало. Наравно да ту
нећу да претендујем на неког експерта историје и да се
гађам именима разних владара и војсковођа било на
страни аристократије или обичних људи. Али шира слика
је овде посве јасна! Овај братоубилачки рат који се и
данас води је само продужетак лудости тих древних
времена. Одувек су се тирани користили једним старим
концептом "Завади па владај" како би себи кроз сукобе
и ратове обезбедили власт над становништвом. Такође,
они су користили поред разноразних политичких
размирица и религијске разлике као стратегију да би
учврстили своју власт. Из не знам ни ја ког разлика
изгледа да људска животиња гаји неку страст да се свађа
и сукобљава око било које идеје или ствари која се пред
њега проспе без неког већег промишљања да ли то
завређује толике жртве мерене у људским животима. Сви
светски владари још од најранијих времена су знали да је
најбољи облик контроле када се пред људе поставе две
различите алтернативе које су идејно међусобно
супротстављене. Тако масе улазе у сукобе и међусобно

истребљење, а они који владају кроз те ратове учвршћују
своју власт и контролу над становништвом. Исто то само
мало софистицираније примењено је и у Америци кроз
шараду постојања две партије, Републиканске и
Демократске, које су наизглед једна другој
супротстављене. Оно што прост народ не види и не зна −
је то да обе те политичке структуре контролише једна
иста сила. Свака од њих пропагира различите идеје око
којих ће се људи свађати и сукобљавати, а корист из тога
извлачи само тиранин на власти. Веома је интересантно и
то како ни једна од њих неће покренути заправо
најважније питање – а то је наш Расни опстанак!
Наравно,... то није дозвољено од стране тирана... Није то
ништа ново, све је веома перфидно осмишљено и све
веома добро функционише и даље, било да се ради о
сукобу: Хришћани против Ђавола, Католици против
Протестаната, Французи против Немаца, Шкотланђани
против Енглеза, Комунисти против Капиталиста,... и тако
дље и тако даље у недоглед. Доста времена је прошло
откад се Бели народи британских острва возају на истој
шеми, на своју штету а у корист својих господара. Пре
нешто мање од две хиљаде година велика сила Рим
извршио је инвазију на та острва, треба одати пошту и
захвалити се на храбрости Краљици по имену Будика која
се супротставила тој расно-мешачкој машини. Такође,
наши људи би требали да знају ко су били ти трговци који
су финансијски помагали тај исти Рим да силом покори
огромна пространства и велики број народа како би њима
обезбедили несметану трговину, контролу и даље
богаћење над ресурсима тих слободољубивих народа
(класичан пример овога је био јеврејски агент од утицаја
Гај Јулије Цезар који је извршио геноцид над Галима
побивши у Галији око 3.000.000 белих Гала, мушкараца,
жена и деце... само зато да би јеврејским финансијерима
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омогућио приступ рудницима злата којих је тамо било на
стотине. Тим златом и новцем који је касније од њега
искован он је отплатио свој ратни поход и омогућио
својим јеврејским господарима да буду још богатији и још
моћнији. Човек и империја која је извршила геноцид над
нашом расом сада се славе у ¨нашим¨ уџбеницима
историје као оличење снаге и мудрости. Данас потомци
славних Дачана не знају своје корене и своју праву
историју да је та црвена убилачка машина по имену Рим
одсецала главе и старима и младима зарад грамзивости
према злату њихових господара. Да бестијалност буде још
и већа у Риму постоји споменик који велича и сведочи о
овом разбојничком походу. Какви господари таква и
империја! Белбог). Пар векова касније Рим је присило
многе различите народе, културе и расе да се помешају,
притом наметнувши и нову универзалистичку религију
где су неки људи са средњег истока били проглашени од
¨Бога изабраним народом¨. Размислите сами ко је од
свега тога имао највише користи. Године 325. Цезар
(мисли се на титулу) постаје и врховни верски поглавар
по имену Папа. Нова религија је заговарала: ¨Дајте
Цезару Цезараво, а Богу Божије¨. Сада пошто је Цезар
постао и Папа – могао је да полаже право и на једно и на
друго! Контрола људи помоћу религије и
испирањем мозга много је једноставније и много
јефтиније него држање великог броја наоружаних
Легија. Па ипак, са окупацијом британских острва је
ишло мало теже. Чак и касније са протестанском
револуцијом ништа се значајно није променило, јер иза
свега тога касније стоје исте грамзиве силе као вечити
играчи. Средњевековни владари и такозвани племићи
једноставно нису пре тога хтели више свој плен од
пљачкања народа да деле са Римом. Тако је рођена и нова
Црква Енглеске звана Англиканска. Нови секуларни

владари си прихватили исти систем пљачкања и
покоравања и тако је отпочео сукоб на релацији са
Шкотима и Ирцима. Загађивање мозгова људи и даље се
одвијало по истој рецептури. Тако су Бели људи убијали
друге Беле људе како би тирани пунили своје џепове. Сви
ви знате причу о Роберту од Бруса и другима који су
одбијали да се повинују новим Британским тиранима.
Оно што је најтужније од свега је што масе људи ни данас
не знају због чега су сви ти људи заправо изгинули. На
којој год страни да су жртве, оне су падале у корист
тирана. Не заборавите да ти тирани увек стварају две
супротсављене стране како би ојачали своју контролу и
власт над људима. Друге, праве алтернативе масама се
никада не нуде јер су оне опасне са становишта оних који
скривено владају. Време је да Бели људи Британских
острва коначно науче своју праву историју, како
секуларну тако и религијску и да престану да се
међусобно убијају због Римске (Папске) или Британске
тираније. Ваши прави корени су са Друидима и вашим
северним Боговима, вашој крви и вашој земљи! Келти и
Теутонци не би требали да играју ту деструктивну игру
коју су за њих осмислили тирани.

****
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КАПИЈЕ УМА

"Ни један интелигентан човек неће посегнути за
религијом правдајући се тиме да је боље и то него
ништа. Боље је и ништа од лажи. Истина је увек

боља од свега." − Ambrose Bierce (1842-1914)

****

Данашњи борци за слободу, ти храбри људи који ризикују
своје животе за опстанак наше расе и наше културе,
проводе велики део свог времена и улажу огроман део
своје енергије у описивању нашег непријатеља. Да будем
искрен, ми смо сами себи највећи непријатељи. И као
врста и као раса ми смо тотално подбацили у
одупирању сили пропаганде која манипулише
нашим масама. Ми смо раса која је омогућила
сопствени нестанак и изумирање! Великом броју
људи наше расе још увек су стране смернице и
закономерности по којима реалност функционише.
Испада да је креација артифицијалне (вештачке)
"стварности" заправо постала једна егзактна наука која је
усавршена од стране хиљадугодишњих владара света.
Постоји много модерних и очигледних метода контроле
свести (mind control програма) које се користе за
креирање неке врсте паралелне "стварности". Сви ми
знамо за невероватну моћ елетронског WC-а који се
зове Телевизија, а већина зна и за његово деструктивно
хипнотичко дејство које се распростире кроз масе. Тако се
креира једна вештачка "реалност" за већину Американаца

као и за стотине милиона других људи широм света из тог
породилишта деструкције, лажи и обмане којег зову
Hollywood. Најједноставнији пример контроле људи
помоћу телевизије да се видети у америчким затворима.
Упркос чињеници да је већина осуђујућих пресуда пред
федералним судовима била резултат лажних сведочења и
преваром подметнутих доказа – затвореници и даље
верују у информације којима их телевизија
снабдева иако су и сами били жртве овог лажног
правосудног система, где је телевизија имала помоћну
(ако не и главну) улогу у оправдавању и креирању лоше
слике о њима самима. Ако је ово био најједноставнији
пример моћи манипулације људском свести (о томе шта
је истина) преко те идиотске кутије, шта онда рећи за
милионе Американаца који гледају професионално
рвање, приковани за своје удобне фотеље, верујући да
је све то истина, иако је толико евидентно да су све
борбе намештене, да су набилдовани рвачи заправо само
лоши глумци у још лошијим костимима? Исто важи и за
већину осталог "спорта" који се емитује преко ТВ-а, а ту
би требали придодати и разно-разне сапунске серије,
филмове,... једном речју све што спада у мулти-
милионерску доларску индустрију "забаве". Моћ те
кутије за производњу идиота је заиста стравично
велика. Неколико недеља пре него што ће отпочети
заливски рат и касније већ позната "Операција
Пустињска Олуја" (боље речено "Операција Глинени
Голуб") гледао сам у неверици како је читава
нација пала у неку врсту хипнотичког транса и то
за свега тридесетак дана. Некада је херојство било
описивано тако да се неколико малобројних бораца за
слободу своје земље супротставља бројнијем и
надмоћнијем непријатељу − а погледајте шта данас значи
бити "херој" кога је направила телевизија: она је од једне
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огромне моћне војне силе и машинерије која има
најсавременија убојно-техничка средства као што су
ракете које се испаљују притиском на дугме и авиони који
лете на висини од 10 до 12 километара, створила хероје –
иако су они окупатори који су отишли да освоје туђу
земљу и опљачкају њене ресурсе, убивши притом на
хиљаде недужних цивила и војника који су бранили
сопствену земљу од агресора који је представљен
американцима као "ослободилац и доноситељ
демократије". Тако се данас кољачи недужних и
беспомоћних називају херојима којима се деле
медаље на телевизији. Та масовна хистерија, која се
некада стварало само у колосеумима и црквама, данас се
преноси у домове милиона људи преко тих електронских
медија. И та масовна хистерија је стварна! Довољно је
одгледати неки концерт (нпр. Елвиса Прислија или
Битлса) и видети како публика френетично вришти и
запада у неку врсту хипнотичког транса играјући уз
тактове музике. То сам лично видео у једној епизоди шоу-
а Еда Саливена када су девојчице скакале на концерту
Елвиса Прислија као омађијане. Девојке су биле у стању
транса у који као да их је увео неки мајстор хипнозе...
Стварност за масе је такође и рефлекција
спољашњости! Ево примера: сећам се да сам једном
приликом вршио анкету на преко близу стотину девојака
у време ТВ дебате "Никсон – Кенеди" непосредно пре
председничких избора 1960-те године. Невероватно, али
скоро свака интервјуисана девојка која је гледала дебату
изјаснила се да би гласала за Кенедија. На моје питање
зашто, добио сам одговор: "Зато што је он тако згодан и
леп!" Толико о тој идиотској идеји демократије и
гласања, наводног владања од стране неспособних и
неквалификованих политичара. Са друге стране, оне
девојке које су слушале дебату преко радија и више су

обратиле пажњу на изговорено, изјасниле су се да би
гласале за Никсона. Постоје безбројни примери
оваквог колективног лудила који се шири међу
нашим људима. Они који су већ у борби за 14 Речи
веома добро знају да ће коначни обрачун бити заправо
сукоб малобројних и са једне и са друге стране, док ће
велика већина чекати исход и резултат те битке како би
одвагала којој страни да се прикључи. Онај који однесе
победу масама ће већ саопштити шта да мисле и у шта да
верују, а масе ће следити инструкције као крдо
хипнотисаних говеда.

Пре открића телевизије и других електронских
медија, заправо оруђа за контролу маса и њихове
свести, владари су се ослањали на религију као
главну полугу манипулације људима. Основни трик
манипулације свешћу помоћу религије је тај – да када
прва ирационална мисао прође кроз капије ума (тј.
свести) тада је капија већ широм отворена и за друге
податке сличног ирационалног садржаја. Ово је
фундаментална тајна коју свештеници експлоатишу,...
зато они, да би отворили капије ума, без краја понављају
литаније: "веруј, веруј, веруј" или "имајте вере, имајте
вере". Попови у цркви вам никада неће рећи: "Изађите
мало напоље и поразмислите о свему што сте овде чули,
истражите мало и друге религије, филозофије, научне
дисциплине, па тада сами донесите разумну одлуку".
Античке древне мистерије и школе преживљавања наших
предака никада нису училе "Верујте!" Чак супротно, сви
адепти би били ужаснути тиме. Они су учили да
проматрају природу и проучавају законе по којима она
функционише. Обрнуто, све три велике религије
Јудаизам, Хришћанство и Ислам, које су заправо настале
из истог корена, уче ирационалној команди "Верујте!", а
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она је сама по себи супротна разуму. Као што ћемо
видети, отварање капије ума је апсолутна премиса
тајног учења усвајања абсурдног садржаја свих религија
које данас постоје. Три највеће абсурдности, приче које су
представљене људима као стварни догађаји, су следеће:
муслиманима се говори да се Мухамед уздигао на небо, у
рај, док је још био жив, дакле за живота, и да је стајао на
неком камену који се данас чува у некој џамији;
хришћани се уче томе да је сва покретачка сила
универзума претворена у једног смртног човека, који је уз
то још и њен син, па је затим он дозволио да га други
смртни људи убију, како би их спасио вечног мучења
у паклу, ослободивши их тако грехова и за будућност;
јеврејима су њихови свештеници рекли да ће Земља
престати да се окреће како би њихови преци могли да
оживе и покољу њихове преостале непријатеље (шта
друго и очекивати од оних који су сами себе изабрали да
буду "божији изабрани народ" – ком. Белбог). Наравно,
рабини не могу да им објасне како ће то Земља престати
да се окреће, и шта би се десило да до таквог случаја нпр.
дође; услед инерције би се вероватно све водене
површине излиле брзином не мањом од 1.600 км на час,
што би наравно била катаклизма која би поубијала све
људе на свету, самим тим и јевреје.

...

Па ипак, људи верују у овакве абсурдности иако су
као што видимо смешне и противне здравом
разуму. Ако у човеку већ постоји нека потреба, због
његове интелектуалне ограничености, да верује у некакав
концепт "Бога" онда би он требао да се окрене вечним
Законима Природе. Од хришћана се тражи у
хришћанству да напусте свој здрав разум (код оних који

су га имали) и да се препусте веровању како је девица
остала трудна и родила невина?! Истина је, луди људи
никако не могу да схвате да је ово у природи и по самој
природи немогуће! Међутим, невероватно је како пастири
могу уопште да убеде своје овце да верују у такве
абсурдности. Ко год поверује у овакву глупост,
његов мозак више не може да функционише
нормално, а капија ума надаље може да пропушта
огромне количине и лавине глупости, јер веза са
разумом више не постоји. Као леминзи, ми сами
корачамо у свој нестанак! Када људи могу да прогутају
овакве идиотизме онда је гутање религиозних ратова,
инквизиције, расног мешања и расног самоубиства
просто као пасуљ.

...

Следбеници свих ових религија нису ништа друго до
обична стада оваца (свештеници, пастири их управо тако
и зову) којима се може манипулисати на најразноврсније
могуће начине. Сазнање ове сурове истине још увек не
мења ситуацију да једна група интернационалних људи-
банкара и даље контролише читав свет, а нас све држи за
робове. Они су осудили нашу Белу расу на смрт! Јудаизам
је као религија направљена са веома јасним циљем,
Ислам такође... шта је са Хришћанством? Па и оно је
измишљено са веома јасним циљем – а то је прављење
безумних идиота од наших људи и покоравање
наше Расе, затим и њено тотално уништење кроз расно
мешање и многобројне ратове. Хришћанство је оружје у
рукама наших тирана! Као такво оно је увек било у
служби непријатеља. Да се послужим овде хришћанском
терминологијом: "По њиховим плодовима ти ћех их
спознати." Хајде онда већ једном и коначно најзад
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да спознамо који су то плодови хришћанства?
Хришћанство нам је донело: тортуру, мучење,
убиства, ратове, инквизицију, религијску лудост,
мизерију, ропство, сујеверје, незнање односно
игноранцију и мрачни средњи век!

"Ипак је истина: бајковита прича о Христу је разлог
због чега је свет уместо унапред отишао десет корака
уназад без да је неко притом био дозван разуму.
Потребно је много знања и храбрости да би ово човек
себи признао. Разумевање и мудрост је најбоља одбрана
од напада." − Goethe, 1788.

****

ФАЛСИФИКОВАНА КУЛТУРА

У 25. поставци стоји: "Људи без своје сопствене
културе осуђени су на нестанак!". Хајде сада да
погледамо шта је то урађено нашој култури.
Вероватно више од свега што карактерише нас Аријевце
је то да ми следимо свој пут гледајући притом да све буде
у неком једноставном реду односно једноставном поретку
ствари. Очигледан пример овог једноставног реда је нпр.
наш алфабет (писмо). Ако погледамо оријенталне,
источњачке културе можемо приметити да се њихово
писмо састоји од хиљаде различитих симбола. Сваки од
њих се мора упамтити и написати без грешке да би онај
који то чита схватио о чему се ради. Што се тиче
негроидне расе – они нису чак били ни у стању да створе
никакав писани језик односно писмо. Аријевци су водили
рачуна да буде што мање слова (знакова) који сви
одговарају неким од изговорених гласова. Шта нам то
говори? То нам говори да је та лакоћа писаног
изражавања омогућила такве геније као што су
били Шекспир или Киплинг – и сви они су иза
себе оставили своја дела која обогаћују нашу
заједничку културу. Много година пре, у време када
сам имао своју фирму за трговину некретнинама,
приметио сам огромну разлику између Аријевског реда и
хармоније са једне стране, а са друге, хаоса и збрке
"изабраног народа" који данас влада свим некада чисто
Белим нацијама и државама. Такође сам приметио и да су
улице које су настале неких 100-тинак година пре (у XIX
веку) све биле правилног облика, у правцу исток-запад,
или север-југ,... и све то да би се створио неки ред и да
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би се онај који се креће или путује веома лако могао
снаћи у саобраћају. Имена која су те улице носиле, онако
како су им тада наденута, била су: Џонс, Мекинтош,
Вилсон и тсл. Блокови и квартови насеља били су
најчешће квадратног облика, а авеније су биле означене
бројевима, онако како оне иду по редоследу, нпр. прва,
друга, трећа и тако даље авенија. Улице су такође биле
уређене у један кохерентан систем по абецедном реду,
нпр. Албион улица, Аш улица, Белер улица, Бирч улица,
Цлермонт улица, Цер улица (A-B-C,...). Дакле, све је било
у савршеном реду. Међутим, негде око 1950. године нове
улице су почеле да носе нека чудна имена:Перлман,
Голдман, Силверман, или су имала имена неких
корпорација (фирми). Улице су одједном биле
пројектоване наврат-нанос и збрда-здола, заправо ред је
почео да се квари и да из њега настаје нека збрка
и хаос. Хаос је био толики да чак ни полацајци
ватрогасци нису успели да се снађу у идиотском
лавиринту од улица и њихових имена без икакве логике.
То је већ био чист атак на Аријевску културу! Деца ових
"изабраних", када дођу у наше земље, увек морају
да унесу неки хаос. Уметност је још један "леп" пример
њиховог деструктивног деловања. У чувеном говору
Џорџа Линколна Роквела, који је одржан на Браун
Универзитету, сликовито се описује колико су Пикасо и
други од његове "изабране" сорте унели значајног
доприноса у уметност. У стварности тај допринос
уметности се састоји у безвезном набацивању боје не
платно, или сликање портрета на начин који би то деца у
узрасту од 12 година радила. Ова енормна обмана која
се спроводи над нашим људима подсетила ме је на
причу о Цару и његовом новом руху (оделу). Прича иде
отприлике тако да је Цар био скроз на скроз го, а сви
поданици у његовом царству правили су се да је он обукао

своје најлепше одело које је имао,... осим наравно једног
малог, поштеног и неисквареног дечака. Тако је то и
данас – они који су разумни и који знају да све није
у реду су у мањини, а они који мисле да је све у
реду су у великој већини. Широке народне масе су
заиста непросвећене гузице. Када ми будемо једног дана
имали нашу сопствену културу без ових страних уплива,
уметником ће се моћи звати само онај који је темељно
изучио људску анатомију и геометрију, а то ће се видети
из његових уметничких дела (нпр. портрета).

Данашња назови уметност је чиста обмана и лаж
где се неки уметници чудних презимена промовишу у
познате и славне само зато што имају добре везе са својим
саплеменицима који држе оруђе пропаганде у својим
рукама. Поред славе и признања, њима уз то приде
следују награде и богатство. "Рафинирани, богати,
докони,... у ствари они који не раде ниша желе нешто
неуобичајено, ексцентрично и скандалозно у данашњој
уметности. Ја, који сам представник кубизма, хранио сам
критичаре и оне који потражују већ наведено, разним
кретенским идејама које су ми пролазиле кроз главу. Што
су мање разумели, све су ме више ценили! ...Данас као
што знате, Ја сам слављен, обожаван,... ја сам богат,
угледан и поштован. Када сам сам са собом ја себе не
сматрам некаквим уметником уопште,... чак ни у
најмањем значењу те речи... ја сам само јавни кловн
и пајац. Схватио сам да могу да искористим људску
имбецилност, таштину и похлепу мојих савременика. Ово
је моје мало болно признање праве истине, мада на крају
могао бих да кажем и да је ово права мера моје
искрености." − Пабло Пикасо (Pablo Picasso). Након
овог признања у области сликарства, имамо и уметност
плесања или игре. Још једном бих овде истакао да када
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будемо имали коначно своју културу без ових туђина,
мера лепоте и уметности плесања биће нешто као Валцер
или Вирџинијски плес (Плес који је био заступљен у
јужним државама пре грађанском рата у Америци.
Суптилан, нежан, културан, тактичан и пристојан – прим.
прев.). Плес треба да буде одраз људске културе и
да је као таквом и представља! Сасвим супротно од
ових негроидних идиотлука које се састоје од скакања,
урлања и симулације копулирања т.ј полног чина. И не
само то, тај њихов назови плес, или игру, прати обично
некаква какафонија која се опет погрешно зове музиком.
Треба споменути и то да је та "музика" толико гласна по
броју децибела да се њоме могу призвати ванземаљци са
неке удаљене планете. Дрндање и лупање у бубњеве које
прате некакви крици као из џунгле уз гримасе "певача"
тешко да може да прође као уметност. Имо ли то икакву
културолошку вредност? ...Наравно да нема! Пре само 50-
так година имали смо Дорис Деј и Пети Пејџ,... упоредите
сада то са овим скичањем и завијањем Барбаре Стрејсенд
па ће свима бити јасно колико смо ниско пали. У ових 40
година rock'n'roll-а ставите себи у задатак да пронађете
макар и пет нормалних вокала или талената као што је
Рој Орбисон. Ужасно, чак је и ова кантри (народна)
музика постала искварена и загађена. Како бих само
волео да видим наше младе беле људе како слушају
Чајковског, Вагнера, Штрауса, Бетовена, Росинија или
Вердија. Све су то били велики Аријевски композитори и
ствараоци предивне музике која се зове уметност.
Међутим, 99% младих данас нема појма ни ко су ти људи,
а још мање зна нешто од њихове музике. Деструктивни
туђин није ни мало глуп – он то ради смишљено
како би нас удаљио од наших природно усађених
осећаја за лепо и племенито! Што више људи
мање брине за своју културу и прошлост – то

значи да све мање брине и за будућност, односно
очување своје сопствене расе!!! Кога не интересује
наслеђе његових предака, њега не интересује ни
будућност његових потомака.

Спорт?! Шта је то? Овај модерни (савремени) спорт је
само реинкарнација великог циркуса умирућег Рима.
Како су се Аријевци са севера мешали са Римљанима они
су почели да усвајају и (не)културу робова и других
странаца. Наша данашња омладина за своје идоле бира
себи негроидне спортисте, који су гле случаја, сви
окружени правим харемима лепих Белих девојака. Овај
спорт је ништа друго до израбљивање територијалног
инстинкта који прожима све људе, а своди се на сукоб и
очување територије од странаца или уљеза из других
раса. Тај територијални императив је уткан у све нас, јер
територија је нешто што је неопходно за опстанак
једног народа или расе. Људима је данас битније да ли
су победили Денвер Бронкоси или Далас Каубоји од тога
да ли њихова раса изумире! Највећа глупост и опасност је
посматрање спорта. Често то доводи до сукоба међу
навијачима, а није здраво ни за тело – у спорту треба
учествовати, а не посматрати га,... од посматрања
(гледања) тело се не развија нити се изграђује воља или
дух. Спорт треба да служи телу да оно буде здраво и јако,
а не да се обрадује неки тренер. Још једна културолошка
обмана која нам је наметнута кроз спорт је разметљивост.
У старим Аријевским друштвима они који су снажили
своја тела били су увек заштитници праведности и
оличење скромности (нпр. витешки турнири – ком.
Белбог). Данашњи американци су се потпуно
дегенерисали усвојивши то семитско-негроидно
понашање... Колико ниско смо пали! Када сам ја
ишао у средњу школу и играо рагби (амерички фудбал),
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увек када је неко из мог тима постигао тачдаун (поен) он
би узео лопту и поклонио се публици... а данас? Шта
имамо данас? Данас када неки црни спортиста постигне
поен он се кревељи публици или се хвата за кукове,
полни орган, задњицу итсл. симулирајући сексуални чин.
Како је то примитивно и некултурно! Ову некултуру
можемо видети готово у свим областима живота. Узмимо
за пример непосредну комуникацију међу људима. Сва
Аријевска друштва су знала за ред да је приликом
разговора потребно поштовати туђ простор, па су
саговорници били један наспрам другог обично на
удаљености једне испружене руке. А данас? Чак и у
затвору међу расно свесним Белцима био сам зачуђен
(не)културом разговора где су нам главе биле толико
близу да то квари вид. Када бих устукнуо корак у назад,
мој саговорник би ме пратио кораком у напред. То је
страно нашој култури. Такође, као мали сви смо ми учени
да су празне приче и шупљи разговори непотребни и
некултурни. Данас међутим 99% свих разговора су
досадна кревељења, понављања већ реченог, бесмислена
и досадна прича без икаквог садржаја или неке поенте.
Као додатак том опажању треба додати и саговорника
који млати језиком премештајући жваку из једног дела
уста у други, док сав упљуван покушава нешто неком да
каже све време жваћући као нека крава која прежива. Зар
то није некултурно? Притом, мени је тешко да се уопште
концентришем када видим такву гротескну слику човека
испред себе. Што је раса примитивнија, то је њен
појединац гласнији током разговора, и обрнуто, што је
раса културнија саговорник је смирен и глас му је
нормалан. Исто важи и за слушање. Данас више нико
никог не слуша, сви само брбљају. Одраз културе је и када
пажљиво слушате вашег саговорника без да га прекидате
или му упадате у реч пресецајући тако његове мисли.

Такође пре само 50-так година ми смо васпитавани тако
да пре него што нешто кажемо прво смислимо шта
желимо да кажемо да не би умарали слушаоца. Данас је
свима језик бржи од памети а често не знамо ни шта је
неко други хтео да нам саопшти. Треба избегавати и
неартикулисано испуштање гласова као што су нпр.
"уммммм,...", "еееееее" (налик на оне чудне звуке што
испушта Соња Лихт – прим. прев.), или бесмислене
склопове речи које вређају вашег саговорника, типа:
"разумееешшш...", "знаш на шта мислим", "схваташшш..."
и тсл. То је тотална културна декаденција и то је потпуно
страно нашим људима, али се под утицајем сиромаштва
говора и деградације језика од стране туђина преко
телевизије и радија тотално уобичајило код нас. И у
исхрани наших људи постоји контра-култура.
Наши људи данас после посла одмах хватају удобност
кревета или фотеље држећи у једној руци даљински
управљач гледајући у тај телевизијски клозет. После када
се њихове лење задњице угоје од трпања разног смећа у
виду брзе "хране" и гледања телевизије, онда,... тек онда...
они одвајају гомиле долара за теретану и фитнес
програме како би вишак сала скинули. А зашто је до свега
тога уопште и дошло? Зашто је до тога морало да дође?
Зар није боље да човек пази на своју исхрану и да буде
карактер водећи рачуна о својој телесној тежини и свом
здрављу... Када пређемо са ових баналних ствари које
представљају одраз данашње (не)културе на много горе
ствари, као што је нпр. рат и убијање непријатеља – шта
можемо видети тамо? Зар је рат добар? Не, наравно он је
лош и људи се убијају, али треба бити реалан у погледу
тога да су ратови понекад неизбежни. Убијање
непријатеља да би се заштитио свој народ или раса је
оправдано, али није оправдано да ми Аријевци будемо
такви да мучимо заробљенике или још горе цивиле. Брза
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и хумана смрт непријатеља је одраз Аријевског војника,...
али све крене наопако када земљом и људима
владају "изабрани". Сетимо се само роштиља у Вакоу
(Тексас), или другог светског рата када су наши људи
испрограмирани, подстакнути и обманути од стране
јевреја да убијају људе своје расе и то још на тако суров
начин као што је Ајзенхауерово убијање заробљеника
у заробљеничким логорима тзв. "савезника", или
бомбардовање стотина хиљада деце и жена у Дрездену
при чему је већина жива изгорела. То је пример колико
је ниско пао наш човек под страним утицајем.
Некада давно херој је био онај који је стајао насупрот
непријатеља са врло малим шансама за победу – данас
амерички "хероји" притиском на дугме шаљу ракете да
убијају недужне људе у њиховим земљама. За то још
добијају и медаље!? Могли бисмо овде наставити
нашироко и о другим погубним стварима као што су
дрога, алкохол, разводи, абортуси, али није
неопходно, јер ви све то већ знате веома добро. У
декадентној култури ми прихватамо и усвајамо у своје
понашање све што видимо без икаквог критичког
преиспитивања. Погледајмо данашњу телевизију,
штампу, новине, разне часописе,... у 99% случајева на
насловној страни је предивна бела девојка упарена са
неким црнцем или тамним мушкарцем неаријевског
порекла. У филмовима је поптуно иста ствар. Медији, под
зна се чијом контролом, промовишу вема снажну поруку
нашим девојкама да су "тамни мушкарци згодни
пожељни мушкарци". Ето рекламе за расно мешање и
убиство наше расе кроз мешане бракове. Знају они врло
добро да свега 8% светске популације чине бели људи, а
да свега 2% од тих осам процената чине беле жене
способне за рађање. Они тако програмирају путем
медија наше жене да почине расну издају, и то

корак по корак (у последњој декади је евидентно да се све
више промовише и усвајање не-Беле деце од великог
броја квази филмских и музичких "звезда"... перфидност
истог циља је и овде очигледна – ком. Белбог).
Најчудноватије од свега тога је то, да када ми упремо
прстом у такве и назовемо их правим именом – никога
као да више није брига! Ето толико је јака та
културолошка контаминација да је успела чак да
пребрише и основни природни инстинкт и природни
закон очувања своје сопствене врсте! Религија је опет
такође само један од аспеката те културе. Свима је већ
познато да од Папе па до других свештеника сви већ – не
само да толеришу – већ оправдавају и промовишу
међу-расне бракове! Ми немамо никаквог другог
избора осим да презиремо ову назови модерну "културу"
и да се тотално од ње одвојимо тако што ћемо изградити
оазе наше сопствене културе. То ће бити веома тежак
задатак и веома обиман подухват, али то је есенцијално
за наш опстанак као Расе! Сваки од нас мора да да
допринос тој борби! Биолошка смрт је последњи и
неизбежни стадијум загађене и уништене културе!
Борите се са фанатичном одлучношћу да то
спречите − Ми морамо осигурати егзистенцију
наше Расе и будућност за нашу Белу децу, јер
лепота Беле Аријевске жене несме нестати са
лица земље!

****
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НЕГИРАЊЕ РЕАЛНОСТИ

Наши саборци који су већ годинама у борби против
Јудео-Америчког и Јудео-Хришћанског зла − и њиховог
истребљења наше Беле Аријевске Расе – веома добро
знају и свесни су свих проблема који нам се налазе на
путу. Најважнији проблем са којим се тренутно
сусрећемо је негирање реалности од стране наше
расно несвесне беле браће,... и што је још горе − са стране
оних који су на линији наше борбе! То негирање
стварности је изгледа својствено свакој новој генерацији
наших људи. У њиховој природи је да желе комфоран,
профитабилан, сигуран и социјално прихватљив живот.
Могу ја то све да схватим, али никако не могу да разумем
да људи, поготово они који су самопрокламовани лидери
нашег покрета, себе толико обмањују да не виде, или не
желе да виде праву реалност која их окружује. Тако они
негирају својим погрешним чињењем (или нечињењем)
право њихових следбеника да правилно перципирају
стварност. Оштроумни људи могу из овога само да
закључе да су ти назови лидери или агенти непријатеља,
или комплетне будале, или кукавице! Њихови савети
углавном су овакви: "Радите у оквиру система, кандидујте
се за јавне функције, идите редовно на изборе, гласајте,
постаните адвокат, чекајте божанско провиђење и
интервенцију,..." и тако даље и тако даље. Хајде сада да
све ове њихове савете размотримо са становишта
природних закона, историје и здравог разума. (...) Као
прво морамо разумети и прихватити непобитну
чињеницу да нама време истиче и да на дуге стазе
наша Раса нема никакве шансе ако се нешто убрзо

не промени! То је због тога што ми делимо територију
на којој живимо са другим расама! Морамо бити
свесни територијалног императива! Ми се не
можемо прокрерати и напредовати све док живимо на
истој територији јер постоји стална опасност од расног
мешања, самим тим и од нестанка наше расе, а пре тога и
деградације наше културе (што је објашњено у
претходном поглављу). Расна интеграција и суживот увек
су ишли расно мешаним браковима и истом таквом
потомству. То неминовно води нашу Расу у смрт! Зар нам
примери древне Аријевске Индије, Картагине или Египта
ништа не говоре?! Територијални императив не значи и
не односи се само на наше народе – већ и на ту логичку
конструкцију и претпоставку да ми морамо од других
раса бити одељени (растављени) континентима. То би
значило, да ако ми желимо да имамо Америку и даље
белом земљом, северноамерички континент мора бити
искључиво насељен белцима, исто би важило и за Европу
као нашу домовину. Данас, ми не само да смо широм
света бројчано надјачани од стране не-Белих, већ је тај
однос страховито и ужасно поражавајући – десет на
према један! У северној Америци ми смо већ одавно
мањина само што медији све време ову чињеницу
прећуткују или је искривљују тако што у Белце убрајају
неких 10 до 18 милиона јевреја, пар десетина милиона
хиспанаца, а са расно мешанима је потпуно иста ствар. По
томе тако испада да је 2/3 америке Бело! Да могу они би
вероватно и црнце и индијанце убрајали у Белце. Шта
нам то говори? То нам говори да људи више не треба
да верују медијима јер они перманентно продукују
лажи. Према томе – ми смо у Америци одавно мањина!
Даље, размислите о томе колико сваки од нас у својој
ближој и даљој породици, међу рођацима, има неку
сестру, братову ћерку, ујну, тетку или било кога другог ко
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је у браку или се забавља са неким не-Белцем? Зар треба
да нас чуди што ће такви онда да нас нападају (или
потказују) као расисте и да бране своје расно мешано
потомство. Поврх свега овога, медији – који су под
контролом наших непријатеља - бране и промовишу
расно мешање као друштвено прихватљиво и чак
пожељно понашање. Све нас, који знамо да то води у
изумирање и вечни нестанак наше Расе, они жигошу као
зле расисте и мрзитеље. Такође и читав Јудео-
Хришћански естаблишмент ради на промоцији расне
интеграције, а бипедални представници наше расе у
својим одорама су главни заговорници тог расног
суицида (мисли се на свештенике – прим. прев.). Јудео-
Хришћанство је стога непријатељ наше Расе, који по
снази свог деловања чак превазилази и медијску снагу
промовисања расног мешања кроз спорт. Пре неколико
година питао сам једног белог американца са средњег
запада да ли би своју кћерку скинуо голу и дао је првом
црном спортисти који би постигао тачдаун (поен) за
фудбалски тим за који он навија? Да ли желите да чујете
одговор? И поред свега овога што је горе речено, нама
некакви самопрокламовани лидери и лидерчићи Белог
Отпора соле памет тиме да треба да идемо редовно
на изборе и да гласамо?! Заиста бих волео да постоји
тај Хришћански концепт пакла у којем би се ови јадни
створови пржили кроз читаву вечност. Да ли су вам они
притом споменули да смо ми стара раса? (мисли се на то
да смо стара популација обзиром на мали наталитет –
прим. прев.). Да ли су вам рекли да више обојене деце
живи у америчким градовима него наше Беле деце у
неколико америчких држава заједно? Да, да,... само ви
гласајте! Кандидујте се на неку јавну функцију!

У демократији (жидократији) онај ко контролише
медије контролише и умове маса које излазе на
изборе да гласају. То је моћ о којој нису могли да
сањају ни највећи краљеви или владари старога света.
Власници тих медија (читај јевреји) одлучују о томе ко ће
бити кандидован, како ће они бити представљени у
јавности, и који ће бити њихови јавно прокламовани
циљеви за које се залажу. Они који поседују те медије,
њихови прави власници, Белу расу су одавно осудили на
смрт!

Када ово о бесмислености гласања и политичког
деловања у демократијама предочите тим самозваним
лидерима, тим интелектуалним богаљима и ескапистима
од реалности – они ће вас напасти са таквом мржњом и
бесом да вам дуже времена неће бити добро.
Интелектуални снобови и псеудо-аристократе
увек маскирају свој кукавичлук тако што нападају
људе од акције! Со (основа) сваке земље и сваког
народа одувек су били: фармери, пољопривредници,
сточари, мајстори, занатлије и сви други који стварају
основне предуслове за живот људи. Други који
експлоатишу рад првих нису ништа друго до паразити.
Паразити немају никаквог осећаја за част и њима се не
може веровати (шта мислите где овде спадају
политичари? – мој коментар, Белбог). Упамтите добро,
Револуција за спас наше расе неће бити покренута од
стране ових снобова и самопрокламованих лидера – већ
од стране обичних људи којима је доста свега. Несмемо
дозволити таквима да кваре оно што чине људи од
акције! Што се тиче глупости од савета да
постанемо адвокати и чекамо на неко божанско
провиђење и интервенцију која ће нас спасити од
нестанка – овде ћу утрошити само неколико реченица,
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јер ова кретенска идеја не заслужује да јој се посвети
више времена. Данашњи закон је оно што ђаволи у
црним тогама кажу да јесте (Овде Дејвид Лејн мисли на
судије у САД, јер је у англосаксонском правном систему
судска пресуда извор права. Судија када одлучује о неком
новом случају својом одлуком, тј. Пресудом ствара
образац за даље исте такве случајеве у будућности –
прим. прев.). Ти ђаволи у црним тогама већ су рекли,
одлучили, да је расна интеграција закон, да су педерска
права и педерски бракови закон, да је феминистичка
агенда законом заштићена,... итд. И ниједан бог неће нас
моћи спасити од нестанка када је расно мешање већ узело
маха. Проучите мало сами како су нестале беле
цивилизације Индије, Персије и старог Египта...
Ако завиримо у историју увидећемо да су једино Трећи
Рајх и наше древне многобожачке религије били једини
браниоци наше Расе.

Отпор геноциду који се спроводи над нама мора
бити стриктно подељен на три руке! а.) Прва рука
су они људи који се баве пропагандом (они који су вешти
оратори или вешти писци вични перу); б.) Друга рука су
они који финасијски опскрбљују и помажу прву и трећу
руку (пословни људи који имају стабилне и веће изворе
прихода, тзв. вишак који могу да усмере у правцу
финансирања пропагандног дела и тајног оружаног
крила нашег Отпора); в.) Трећа рука су људи од акције –
наше илегално и тајно оружано крило (сви они којима су
храброст и неустрашивост природни чинитељи њиховог
живота; то су наши људи у војсци, полицији, тајним
службама, бивши војници, ратници, прекаљени борци
који су обучени у руковању оружјем и добро едуковани у
конспиративним методама деловања и акције,...). Трећа
рука мора остати строго тајна и без видљивог контакта са

прве две, јер је она и под највећим ударом система! Ми
живимо у времену које је технички најнапредније до сада,
а полицијски апарат је монструозно гломазан, такође
веома добро опремљен и обучен – у складу са тим треба
се и понашати. Никада немојте ово заборавити!
Наша тактика мора бити адекватна свему овоме што је
речено. Понекад је и тактика усамљеног вука веома
делотворна (јер у случају падања нема провале и одавања
сабораца под мукама и тортуром), а и герилски начин
ратовања је веома ефикасан против система (нпр. групе
од по троје људи које врше саботажу, рецимо далековода
и тсл.). Ми морамо бити свесни да је вештина
камелеона нешто што је неопходно у времену у
којем живимо. Гледајте да се споља уклапате у систем,
немојте привлачити пажњу на себе – чим будете
прекршили нека од ових правила будите убеђени да ћете
бити примећени од стране система и да ће он закуцати на
ваша врата. Не морате бити ухапшени и осуђени не неку
дугу затворску казну да би вас одстранили – они могу и
економски да вас униште; ако радите могу вам наместити
отказ и ометати вас у даљем проналажењу посла; ако
имате сопствени бизнис, могу вам одузети лиценцу или
дозволу за рад (управо ово се десило и самом Дејвиду
Лејну − ком. Белбог), и томе слично. Најдрастичнији
примери су они који се спроводе против читавих
држава и народа, баш као што се то десило са
Немачком и Србијом када су се опирали геноциду
над њиховим народом. Надам се да ће се читаоци ових
редова потрудити да прибаве себи и кратку брошуру коју
сам написао, а која је насловљена са »K.D. Rebel«. Она
није осмишљена као неко детаљно упутство за прављење
наше Беле домовине, већ више као филозофија,
миграције, чишћење територије, као и неке друге идеје
које се могу спровести у дело. Никакви горући крстеви
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или свастике, никаква јавна дистрибуција наше
литературе међу неистомишљеницима све док међе наше
нове домовине не буду биле сигурне. (...) Сада долазимо и
до увек важне теме која се тиче наших жена (не у
посесивном смислу већ у смислу припадница наше расе –
примедба преводиоца). Репродукција је важна ствар
која је неопходна уколико желимо да опстанемо
као раса! (наравно и као народ – прим. прев.). Чак и
веома мали број наших жена које деле наша уверења
подложне су пропаганди наших непријатеља. Дани лепих
и мирних предграђа у којима ће оне свити своје гнездо са
изабраником свога срца су одавно прошли. Нема више ни
кућа из снова, живота на кредит, сигурних школа, ћерки
које долазе кући са матуре или плеса, нема више ни
витештва, романсе,... ти дани су прошли и они остају за
нама! Тај живот из бајке је постојао средином 50-тих и
60-тих година и трајао је врло кратко, отприлике колико
и трептај ока у егзистирању наше расе. Због свега тога
морате бити реалне и не можете имати превелика
очекивања од ваших партнера, животних сапутника и
мужева. Стање у којем сада живимо је веома сурово
у свим оквирима. Нереална очекивања ће вас само
омести у љубави. То је због тога што нам сада на
испоставу долази рачун који су наши родитељи
заборавили да треба платити, а тиче се њиховог
дозвољавања да се расе туђина инфилтрирају у наше
друштво, узму наша радна места, преузму наше послове,
користе огромна буџетска средства како би се даље
размножавали, лечили и тсл. Природни закони се никада
не могу игнорисати дуго, јер онда се дешава управо оно
што ми сада проживљавамо као нашу стварност! Они који
се тако олако зарад свог комфора одрекну виталних
ствари, морају бити свесни да ће њихову децу дочекати
још гори и суровији свет! Бели човек, ако нешто

ускоро не предузме, суочиће се са чињеницом да
постаје роб на сопственој земљи, у сопственој
кући – а час када ће наша раса нестати са лица
Земље је врло близу! (...) У природи је жене да тражи
за себе доминатног, снажног, јаког и храброг мужјака. То
је из тог разлога што ће такав мушкарац бити кичма,
ослонац, опскрбитељ и заштитник читаве породице, деце
и ње саме. У данашњем времену и друштву, систему који
је испројектован од стране јевреја, црнци и други не-
Белци се намерно од стране медија приказују као
идеални мушкарци и испунитељи свих женских снова.
Они се у медијима намерно повезују и врте око новца,
накита, лепих и великих кућа, станова,... нашим женама
се тако шаље сигнал да је то тај прави мушкарац који ће
бити кичма, ослонац, опскрбитељ и заштитник читаве
породице, деце и ње саме. Веома перфидно, лукаво
нема шта. Са друге стране, у природи је сваке жене
такође да презире инфериорног мушкарца који не уме да
се бори и заштити своју породицу,... а шта медији раде по
том питању? Они веома суптилно везују лик белог
мушкарца (у серијама, филмовима, штампи и часописима
намењеним женама) за стереотипе мекушца, слабића,
претерано емотивног, неспособног, лошег љубавника,...
који плаче и саосећа са свим и свачим. Када се мозгови
испирају на овај начин кроз дужи временски период –
шта мислите да ли ће наше жене изабрати расну
лојалност са једне стране, или "правог" мушкарца са
друге стране? Одговорити на ово питање је веома лако,
зар не? Жене и мањине уједињени против Белог човека је
фраза која се користи против нас како би нас
разјединили. На страну још што ове "мањине" нису
уопште мањине. Међутим, ми наше жене нећемо
повратити кукањем, то није у нашој природи иако нам се
то импутира преко медија. Овде треба још споменути као
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веома важно опажање да сви мушкарци других раса
прижељкују и желе за себе лепу Белу жену... а под
утицајем медијског програмирања оне им се данас саме
нуде на сребрном послужавнику. Зар више нико не цени
жртве које је подносио Бели мушкарац како би својим
иновацијама учинио живот жене бољим. Удобне куће,
централно грејање, клима уређаји, тоалети и купатила,
телефони, веш машине... све су то изуми Белог мушкарца
да би наш заједнички живот учинио квалитетнијим и
бољим. Наш архи-непријатељ и за њих има спремне
улоге! (мисли се на наше жене). Он им преко тог WC-а
који зовемо 'Телевизија' сервира шта оне треба да буду:
манекенке, фотомодели, празноглаве и лепе плавуше које
се возикају у скупим аутомобилима којима обично
управља неки црнац, разврат, неморал, промискуитет,
базени, виле, скупа вина, накит, "добар" провод,... то су
улоге које су намењене нашим Белим девојкама –
и оне несмеју од живота да зацртају (очекују) ништа мање
од тога! [ето уједно објашњења ко је крив и за феномен
тзв. 'спонзоруша', с том разликом што код нас нема
богатих црнаца спортиста, па су добри и ови домаћи
(белци) који имају све ове материјалне ствари и дубок џеп
– ком. Белбог]. Иако нас то погађа директно у срце, бес
би ипак требали да усмеримо на њихове
програмере, а не на атрактивне Беле девојке, јер су и
оне овде, хтели ми то или не, само жртве (...). Бели човек
плаћа сада цену нечињења својих очева и дедова... (...)
Јеврејин по имену Хју Хефнер, власник и издавач
часописа »Playboy«, имао је прилику да ужива у
чарима стотина, ако не и хиљада предивних лепих Белих
девојака, Аријевки, плавуша,... и то више од половине
једног века! У свом часопису, пригодно названом "за
одрасле", он из броја у број објављује и анти-Беле
текстове... Да ли је овде Бели човек реаговао у складу са

императивима дигнитета и части зарад очувања
достојанства Беле жене? Хах! Па он је био први купац
који је куповао тај магазин и тако својим тешком
муком зарађеним новцем помагао ту злочиначку
агенду против сопствене расе. Он балави преко слика
тих лепих белих девојака - које би требало да буду његове
само да он има храбрости – док вуче своју јадну задњицу
у купатило носећи са собом тај назови часопис. И не само
то – он је постао један од оних који у касним ноћним
сатим гледа у ту идиотску кутију, а тамо види шта? Види
од стране јеврејских продуцената порнографије како је
предивна Бела жена сексуални објекат,... не ни супруга,
не ни мајка, или сестра... полако он почиње тако и да
размишља, а жене за њега постају само објекат његове
пожуде! И ови такозвани Бели људи дају себи за право да
тако третирају жене,... Е па Вили, твој извиђач је у твојим
рукама... скупи сада му*а и суочи се са сопственим
нестанком, јер ти си врста која изумире и врста коју не
цени ни његова жена (или девојка), јер у њој видиш само
објекат! Начини себи слободну земљу, или умри у
борби као прави мушкарац покушавајући да је
повратиш из руку тих страних узурпатора! Коначно
је време да се повратиш и очврснеш – и ментално и
физички! Остави то пиво и баци те дроге – угаси ТВ!

Ако желиш да твоја раса опстане и твоја деца
имају будућност – сада је право време да се прикључиш
једној од три споменуте руке и коначно освојиш себи
слободу! Научи све технике преживљавања, јер када
нестане струје неће бити више ни твог фрижидера ни
"твоје" телевизије да ти каже како треба да мислиш и да
се понашаш. Проучи све технике Великог Брата. Нема
више компромиса са онима који негирају реалност! Све
док не будемо имали своје границе, макар и оне тајне,
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нећеш имати прилику да повратиш ни много од наших
прелепих Белих девојака. Чак и тада проћи ће доста
времена док их не ре-едукујеш и депрограмираш. Сети се
твојих славних предака који су као награду у борби
обећавали право на друштво лепих и заносних жена. Ово
је време Рагнарока када све лажне догме умиру!
Морал више нема никакву вредност јер је преживљавање
твоје расе и лојалност твојим друговима и саборцима на
првом месту! Ништа друго!

****

ПОГРЕШНО УСМЕРЕНА МРЖЊА

Са факторима као што су лоше здравље и године које су
бројем све веће – долази и време када човек почиње да
сумира свој живот. Сви смо ми свесни своје смртности као
неизбежног краја, само питање је да ли смо сви ми
направили од својих живота оно што смо хтели? За мене,
сада када се приближавам мом 66-том рођендану, на дан
2. новембра 2004. године, суочавам се са неким
физичким проблемима, пре свега са лошим здрављем...
Време је зато да подвучем црту и сумирам свој живот. Као
што многи од Вас то знају, они које ми зовемо
'Универзалисти' и који контролишу готово читав свет,

одлучно раде на мешању, а самим тим и на уништењу
јединствености и лепоте свих различитости које имају све
расе, нације и културе. То је оно што они зову Новим
Светским Поретком, баш онако како то стоји на Великом
Печату Сједињених Америчких Држава - Novus Ordo
Seclorum (Нови Светски Поредак).

У овом нашем случају термин 'Универзалиста' је
веома широк појам јер он обухвата читав спектар
неразумних следбеника разних доктрина, било то
били Ционисти, Јудео-Хришћани, Либерали, Њу
Ејџери,... као и многи други. Без обзира на све
различитости, или супротстављености њихових доктрина
– сви они су јединствени када се суоче са нама који се
боримо против расног мешања, а самим тим и против
уништења наше расе! То вам уједно говори кога они
сматрају најопаснијим по њих саме и њихову тиранију.
Тада они знају да буду веома сложни (када се њихова
власт и њихове намере угрожавају) и сви у глас вичу како
смо ми ружни, прљави и зли расисти, мрзитељи, и томе
слично. Ти њихови повици апсолутно немају никакве везе
са здравим разумом, јер ми само желимо да очувамо ту
предивну креацију природе која је уредила да постоје
различитости међу расама. Ми само желимо да
поштујемо први закон природе, а то је очување своје
сопствене врсте (расе)! Зар је то злочин? И где ви ту
видите мржњу? Они који следе тих 14 речи − "Ми морамо
да осигурамо егзистенцију за нашу расу и будућност за
нашу белу децу" − морају признати себи и осталима да се
ту нигде не спомиње (реч) мржња! Борба за то шта
те речи представљају моја су животна мисија. На жалост,
истина је да већина наших људи, који када постану свесни
чињенице да је наша раса на прагу свог нестанка и да се
то чини кроз намерно пропагирање расног мешања,
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почињу да са бесом гледају на људе друге расе, били они
црни, браон или жути. Тај, са разлогом испровоцирани
осећај беса директно иде на руку тим 'Универзалистима'
који спремно чекају да нас етикетирају као мрзитеље (бес
и мржња нису исто! Бити на некога бесан и мрзети некога
није исто – прим. прев.). Е па, време је да коначно овим
незналицама кажем да је не мрзим никога зато што је
припадник неке друге расе, боје или има другачију
етничку, културну или религијску припадност. Заправо ја
мислим да имам познанике међу свим овде горе
побројаним групама. Са друге стране, ја задржавам себи
право да будем са интелектуалне стране коректан и
говорим истину тиме што другим људима скрећем
пажњу на разлике које постоје међу расама. Праву
мржњу коју осећам је само она мржња која је усмерена
према оним припадницма моје расе који су је издали тако
што су пригрлили универзалистичке идеје, расно
мешање, а самим тим и неизбежан исход уништења наше
расе,... баш као што се некада давно то десило старом
Египту, Картагини, Персији, и другим древним белим
земљама кроз историју. Историја и природни закони
нам говоре да је расна интеграција (живот
различитих раса на истој територији – т.ј непоштовање
територијалног императива, односно сепарације)
заправо расно самоубиство за Белу Расу. Природа је
сама тако удесила да је суживот различитих раса немогућ,
јер њиховим мешањем обе расе нестају! (нпр. заједничко
потомство кинеза и црнаца неће моћи да се уброји ни у
црну ни у жуту расу – прим. прев.). Из тога можемо
извући закључак да је природа хтела да сачува
јединственост сваке од ових раса тиме што их је
територијално оделила и самим тиме створила
предуслове за њихово постојање. Да то није тако –
ниједна од ових раса не би ни постојала! Зато је

негирање територијалног императива и његово
ускраћивање припадницима наше расе прави
злочин против природе и против Беле Расе, јер то
доводи до нашег нестанка. Е то је прави злочин
мржње којим ови 'Универзалисти' желе наш нестанак! И
не само то – то је истински геноцид који се спроводи над
нама. Ми Бела Раса чинимо свега 8% светске популације,
а то је мање од једне десетине човечанства, а ако притом
знамо да је свега 2% наших жена у узрасту способном за
рађање – онда је крајње време да се дозовемо памети и
предузмемо нешто поводом тога. У Америци у којој
живимо и којом владају ови универзалисти, можемо
приметити да је она учествовала у ратовима од Диксија
(мисли се на грађански рат), до Кубе, Мексика, разних
држава јужне и централне Америке, Италије, Немачке
(двапут), Кореје, Вијетнама, Либије, Ирака итд., итд. што
нам даје укупни резултат од 200 милиона убијених
људи од којих су најмање половина били Белци.
То је цена Новог Светског Поретка који су ови
Универзалисти зацртали. Зар није сада право време да
коначно обратимо пажњу на наше праве непријатеље?
Неки од Вас који ме познају знају да је моја лична
мотивација за креирање пароле од 14 речи била "зато што
лепота Беле Аријевске жене несме нестати са лица
Земље." Колико вас зна да су свега 2% наших жена младе
девојке у узрасту способном за рађање? Да ли ћете
учинити нешто да се њихов лик и постојање очува на овој
Земљи? То ће бити до сада највећа борба у
историји! Борба коју несмемо изгубити! Моји
другови, ја сам учинио све што сам могао, чак и одавде из
затвора у последњих двадесет година, као и годинама које
су претходиле мојем тамновању. Сада, лоше здравље,
стрес и затвор су учинили своје и ускоро се ближи оно
што је неизбежно, дан када ћу написати можда свој
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последњи чланак. Ако ово буде мој последњи текст,
молим вас да обратите пажњу на његов наслов поново...
(погрешно усмерена мржња – прим. прев.). Погрешна
усмереност је сада луксуз који не можемо себи дозволити.

****

ПРИЛАГОДЉИВОСТ

Преживљавање је један трајан процес који да би био
ефикасан мора да иде руку под руку са прилагодљивошћу
на новонастале ситуације. Сва жива бића, од
микроскопских бактерија, па све до људских раса, морају
се адаптирати на нове околности, јер у супротном
прети изумирање! Они који не успеју да се адаптирају
веома брзо ће ишчезнути, баш као што се то већ десило са
многим врстама од којих је пример диносауруса можда
најупечатљивији. Данас је већ скоро свима постало
кристално јасно да је наша Бела раса та која се
суочава са овим изумирањем. На жалост – то ће се и
догодити уколико не схватимо поруку из историје која
нас учи нужности прилагођавања на нове околности.
Садашње државе, религије, филозофије и друге социјалне
конструкције које данас имамо и које су нас довде и
довеле – све имају суицидални исход по нашу Расу! Ми
тако данас обожавамо наше егзекуторе и његове

институције. Најефикасније оружје, које је наш
непријатељ креирао, прво за наше поробљавање а на
послетку и за наше уништење, су два ентитета који се
зову: Јудео-Америка и Јудео-Хришћанство.

У ратовима, револуцијама и атентатима које је та Јудео-
Америка финансирала, или које је подстицала и
подржавала, изгинуло је, као што сам већ раније
споменуо, око 200 милиона људи од којих су половина
били Белци! Дакле, та творевина коју зовемо Јудео-
Америка одговорна је за смрт најмање 100
милиона људи наше расе! Она је зато и направљена
како би се у њој одвијао процес интеграције, заправо
стапања свих народа, култура и раса у једну безличну и
аморфну кашу људи којом би светски господари и даље
манипулисали у недоглед! То је злочин против саме
природе, а тиме и њене разноликости. Притом, они
припаднике наше расе намерно гурају у ратове како би
још више умањили наш број, док оно што преостане
нестаће,... ишћезнуће кроз расно мешање. Јудео-Америка
је једна путујућа црвено бело плава злочиначка машина
којој по злочинима нема равне у целокупној историји
човечанства. Она је ништа друго до спроводитељ
геноцида и правог холокауста над нашом Расом који се
одвија управо сада и пред нашим очима. Америка је та
која ускраћује постојање Белих нација, Белих школа,
Белих суседстава, Белих организација, и свега другог што
је неопходно за наш опстанак, било да се ради о нашим
народима или нашој Раси. И тако док Америка пропагира
да се наше жене спарују са обојеним мушкарцима других
раса, бели мушкарац за то време маше поносно
америчком заставом и диви се бомбардовању неке
беспомоћне и мале нације која је тиме послата у камено
доба. (...) Потпуно исто тако наши људи кличу и поносе се
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туђом религијом која негира све основне премисе на
којима почивају наши корени. Чак шта више они ће је
и бранити уколико је неко нападне не знајући да
она пропагира концепт суицидалног понашања и
одрицања од реалности. Као што сам написао у једној
од 88 поставки: "Све секуларне владе увек ће подржавати
и бранити религије које пропагирају живот после смрти и
које су конципиране на идеји загробног живота." То је
због тога да би људи спустили свој гард и да се не би
бранили од правих предатора у овом животу. Ево,
прошло је већ скоро 1.700 година од када је Цар
Константин прихватио Хришћанство као државну и
обавезно религију и све то како би омогућио својим
господарима да: обмањују, покоре и опљачкају, муче,
убијају,  варају, краду, отимају, заподевају братоубилачке
ратове, униште нашу науку, знање и културу, отму нам
прогрес, уведу масовно лудило и незнање, целибат,
калуђерице,... и све друго што је против-природно и што
је довело нашу Расу баш ту где се она сада налази, а то је
− на сам праг њеног нестанка! Религија се базира на
основном принципу контроле свести (mind control
програму) који се састоји од пропуштања прве
ирационалне мисли кроз капије ума чиме се врата широм
отварају за праву поплаву лудила! Ево да набројимо
нешто од тог колективног лудила које је запосело главе
наших људи:

 Креативна сила целокупног универзума је узела
себи облик смртног човека, да би касније
допустила да је убију други смртни људи, како би
искупила све те друге људе (чак и оне у
будућности) од греха;

 Девице рађају бебе;
 Мртваци устају (оживљавају) из својих гробова;

 Бог је тако несигуран у себе да тражи од људи да га
обожавају сваког седмог дана у недељи;

Са овим триковима које лукави свештеници уваљују
нашим људима могли бисмо наставити у бесконачност.
Њихова активност тако иде на руку њима самима, али и
правим светским владарима чији су они само свесне или
несвесне слуге. Ако је читаоцу још увек тешко да овде
преломи, навешћу овде још само један кратак одломак из
88 поставки: "Тирани вас уче шта да мислите, а слободни
људи би требали да уче како да мисле." Околности у
којима се ми сада налазимо су заиста неизвесне и оне нас
приморавају да им се прилагодимо или нас чека сасвим
сигурна смрт и нестанак. Зато ми морамо да преиспитамо
сваку социјално-друштвену или религијску институцију
без оптерећености догмама, као што су њима били
ограничени наши преци. Ми морамо коначно да увидимо
и идентификујемо те институције које наносе штету
нашим народима и нашој Раси! Револуција зато прво
мора да се одигра у нашим главама, како не бисмо
упали у замке у које су упали наши родитељи и дедови.
Приликом процене свега тога ми морамо бити свесни да
само оно што је ускладу са природним законом очувања
наше сопствене врсте, расе, може да буде меродавно
приликом руковођења у нашим животима. Четрнаест
речи у потпуности је у складу са тим: "Ми морамо да
осигурамо егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу
Белу децу!"

...Исто тако треба да процењујемо и све остало, било да су
то државе, државне установе, владе, религије, или било
шта друго што утиче на наше животе. Ако нешто од
споменутог није у складу са тим принципима – више се
несме толерисати! Оно што је неопходно за свако
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цивилизовано друштво и цивилизацију је постојање неке
религије која мотивише људе да добровољно усвоје
пожељне обрасце понашања. То је оно што даје највише
слободе. Међутим, у недостатку такве једне природне
религије која има позитиван однос према народу, мора
неминовно да ступи тиранија, јер само она онда може да
гарантује ред и спречи хаос. Позитивна народна религија
је стога апсолутно витална. Међутим, то никако несме да
буде ескапистичка религија која пропагира људима
постојање неког другог (загробног) живота иза овог.
Хришћански Бог каже: "Моје Краљевство није од овога
Света!" Ми смо у овој реалности, и на овој земљи, у овом
животу, и подвргнути смо вечним законима природе.
Борба за 14 речи су моја мотивација да истрајем јер
лепота Беле Аријевске жене несме нестати са
лица Земље. То је ова Земља, ова реалност и ово време
(не ни неки други свет, краљевство, живот после смрти и
тсл.). Природни закони су принудили сваку расу и сваку
врсту да се бори за свој животни простор − у тој борби
они се морају прилагођавати иначе их чека
неумитни нестанак и изумирање!

****

ПОГРЕШНО УСМЕРЕНО
САОСЕЋАЊЕ

Саосећање је реч која је суочена са многим опасностима
попут ирационалног концепта једнакости и демократије.
Када говоримо о саосећању и другим блиским
емоционалним категоријама као што су љубав,
толеранција, опраштање, витештво,... универзализам и
понижење ми пролазе кроз главу, баш као и њихове
супротности попут мржње, освете итд. Ако наша Раса
жели да преживи, опстане на овој планети Земљи,
тада је потребно да ми извршимо комплетне и
фундаменталне промене у нашим ставовима.

Вишевековно труљење мозгова мора немилосрдно да
буде одстрањено из колективне психе наших народа!
Један од најчешћих разлога за непрекидне сукобе
− и међусобно забадање ножева у леђа међу различитим
лидерима и групама које су све посвећене очувању наших
народа и опстанку наше Расе – је питање наше
стратегије. Историја нам даје најбољи одговор и на ово.
По том питању много може да се научи од револуционара
из прошлости. Адолф Хитлер је погодио у саму срж
проблема када је рекао да је разлика између покрета и
политичке партије у томе што покрет никада неће себе
компромитовати тиме што ће правити компромисе у
остварењу свог циља, док са друге стране политичари су
увек ти који су склони прављењу компромиса (уступака).
Наравно, ово не значи да међу покретима са истим
циљем не треба да постоји сарадња, неко савезништво,
или у најмању руку барем споразум о ненападању.
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Међутим, то ипак не значи да ће покрет правити
компромисе са непријатељем, што је опет тако својствено
и карактеристично политичарима. Мао Це Тунг је једном
приликом тачно изјавио да Револуције не могу да се
одиграју пре него што се за њих не створе неопходни
услови. Многи фактори, као што су економија, култура,
религија и тсл., морају да се сви сударе у једној тачки пре
него што дође до страховите експлозије која ће изменити
корен читавог друштва. Међутим, масе су увек
парализоване инертношћу. Оне ће се увек опирати
променама осим када се оне одвијају у малим дозама и то
тако да оне не поремете њихов устаљени начин живота и
тренутно владајуће догме. Управо из тог разлога мора
постојати више нивоа нашег отпора. Масе се прво
морају подојити млеком, баш као и мала деца, све док не
порасту да би могли јести и чвршћу храну (сурову и
непријатну истину). Баш зато што сам препознао овај
концепт, или боље речено правило у развоју свести маса,
то је и разлог због чега ја не нападам друге лидере, осим
наравно у случајевима када они почине расну издају.
Сваки покрет мора, понављам, мора, имати тачку фокуса
(циљ) око којег се води борба и око којег се не могу
правити компромиси! (...) Пре него што разумемо
погрешно усмерено саосећање, које је и наслов
овог текста, ми морамо прво да разумемо истину.
Пошто свака религија или религијски лидер тврде да
једино они познају истину, а све то се подупире само
тврдњама типа "веруј", "имај вере" јер тако кажу "свете
књиге", овде треба да нагласимо и по чему се то
Вотанизам толико разликује од свега наведеног? Веома
једноставно, Вотанисти сматрају да су Природа и вечни и
непроменљиви Природни Закони дело самог Креатора –
а самим тим и Божији Закони! То је "библија" коју је
исписала сама природа, а не неки човек или људи.

Природни Закони, пошто су вечни и непроменљиви, не
могу бити погрешно интерпретирани, измишљени,
искривљени или промењени. И свака врста, Раса која
жели да опстане и преживи мора се повиновати тим
природним законима јер природа сама намеће санкције
за њихово непоштовање. Сваки онај који се понаша
супротно тим законима природе осуђен је на нестанак! То
је есенција, суштина саме истине коју се знали и следили
древни Аријевци и њихове многобожачке религије. За
оне који се по први пут сусрећу са Вотанизмом, ваља
нагласити да ти религијски митови и приче не треба да
буду схваћене буквално, већ да оне у себи носе, крију
поруку по којима одрасли треба да се понашају како би
опстали. Уколико би неке од Белих расних религија
прихватиле и у себе инкорпорирале ове чињенице,
њихова учења би тада била од велике користи нашим
белим народима као помоћ у њиховом опстанку.
Аријевске религије несмеју ни у ком случају да се
конфронтирају са вечним законима природе нити да буду
супротне логици и здравом разуму. Баш као што једна
слика вреди хиљаду речи, тако једна здрава религија у
коју су уткани програми за преживљавање и напредак
наше Расе, вреди више него читави спратови многих
библиотека. То је због тога што религијске приче стварају
тзв. менталне слике и пројекције које делују као шаблони
понашања. Када вреднујете неку религију морате је увек
процењивати у складу са изнетим, зато што су
Природни Закони сурови и не праштају онима
који их не поштују. Друге шансе, прилике ту нема!
(природа не даје губитнику другу шансу; пример тога
можемо видети и у односима међу различитим врстама;
нпр. антилопа коју сустигне лав не добија од природе
другу, нову прилику тако што ће се реинкарнирати, или
наставити "живот" у некаквом рају – прим. прев.). Да ли
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Природа негде учи саосећању изван своје врсте или Расе?
Наравно да не! Наш опстанак као Расе зависи управо на
том искреном одговору, којем сви ми најзад морамо
храбро погледати у очи. Чопор вукова је идеалан и
сликовит пример за објашњење поенте поштовања
Природних Закона. Вукови нису слични људима само
због тога што су сисари, већ и по томе што они живе у
заједници,... они заједно лове, заједнички бране своју
територију, заједнички подижу и брину о својим
младима,... све зарад општег добра. Солидарност и
лојалност чопору и врсти је овде изузетно изражена. На
сву срећу вукова, а на нашу жалост, они немају толико
развијен интелект (као људи) који би им омогућио да
усвајањем суицидалне религије у себи пребришу
инстинкте којима их је природа подарила. У сваком
вучијем чопору постоји алфа мужијак, лидер, или вођа
чопора. Он је то место заузео (освојио) борбом са свима
онима који су му то место оспоравали. Важно је овде
напоменути да та борба није била до смрти, већ су
поражени вукови давали знак када прихватају пораз и
признавали ауторитет победника. Победник је са друге
стране прихватао њихову изјаву потчињености и
остављао их у животу, није их убијао! (то је лојалност
врсти – прим. прев.). Ово што је речено за вукове
идентично је витештву међу нама Аријевцима. И ту је на
даље уследило погрешно усмерење, продужетак тог
витештва које се временом претворило у саосећање према
пораженоме (односно слабијем, лошијем и
инфериорнијем). Ми смо то витештво (саосећање),
супротно природним законима, проширили изван своје
расе и на друге. Вукови ово нису никада учинили, они ће
убити сваког супарника изван њихове врсте, нпр. којота,
пса или лисицу, и то без трунке милости или
саосећања! То је закон природе и њена команда: унутар

своје врсте солидарност и лојалност; изван своје врсте
нема саосећања ни милости, сви други су само плен. Да
видимо шта се дешава сада код нас људи. Постоје три
основне расе, често се воде спорови око њихових
назива, али то ништа не мења, јер суштина је та која је
битна: 1.) Кавказоиди (Бели Аријевци), 2.) Негроиди
(Црнци) и 3.) Монголоиди (Жути или Црвени). Сви
остали који не припадају ни једној од наведених раса су
само мешанци. Негроиде, Монголоиде и мешанце није
уопште брига за било какву добробит Кавказоида (т.ј нас
Белих Аријеваца), што је у потпуности у складу са
Природним законима, јер свако треба да брине о
својима! (аналогија у природи: што би лавови бринули о
томе како је пумама или гепардима? – прим. прев.). А
шта се дешава са нама и код нас? Код нас је под
утицајем једне универзалистичке религије и
империјалистичког капитализма дошло до тога да
су наши људи постали тотално индоктринирани
са погрешно усмереним саосећањем! Тако ми
дајемо храну, технологију, медицину, едукацију
(образовање), територију, па чак и наше жене другим
расама које се надају нашем нестанку, или у најмању руку
њих не интересује наш опстанак. Ово је апсолутна
лудост у очима Природе и њених закона! Реч
"љубав" је данас реч која се у највећем броју случајева
погрешно употребљава, и то у било ком језику. Приде,
љубав и саосећање често се још поистовећују или се
користе заједно. Од свих сисара па на овамо, све до нас
Аријеваца, љубав је подразумевала само емоцију која је
везана за мајку и њено потомство. Капацитет, снага и
интензитет те љубави, мајке према своме потомству,
нарочито је снажно изражена код наших белих
Аријевских жена. То је безгранична љубав! Управо је то
оно што је највише искористио наш непријатељ!
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Још од тзв. еманципације жена у Америци која је
верификована и амандманом на Устав 1920. године наша
раса је ужурбано кренула ка сопственом уништењу. Све
што треба да прикажу ТВ програми, емисије и филмови је
неко изгладнело Црно дете у Африци па да наше жене
појуре да поклоне и свој последњи цент неком мисионару
у Сомалији или некој Афричкој хуманитарној
организацији. Следеће мисли сигурно никада нису
прошле кроз главе наших жена: Као прво, свет је
природно начињен као бескрајна утакмица и сурова
арена за такмичење у преживљавању најразличитијих
облика живота; зато је сваки цент дат као помоћ другим
расама ништа друго до расна издаја! Њена љубав треба да
буде усмерена према нашој белој деци, као прво њеној
сопственој, затим деци њених рођака, а на послетку свој
белој деци! Друго, када кршимо природне законе тада ће
то доћи као казна за наплату. Када их ми хранимо, они ће
се и даље множити, а пошто су ресурси у погледу хране
ограничени, убрзо ће стасати нови који ће поново
гладовати. Природа је тако удесила да тамо где се
оскудева у храни популација не може да порасте, јер
једноставно нема природних услова за тако нешто. Ми
кваримо тај природни баланс нашим испорукама хране,
лекова, и тсл. То ће само још више погоршати ствари, а да
не говоримо да би та средства могла бити паметнија
искориштена за бољитак наше расе, јер је управо она
створила те вишкове; самим тим награда припада оном
ко ју је и освојио. Ово горе изнето представља типичан
пример погрешно усмереног саосећања код наших људи,
а пре свега наших жена. Зато је погрешно усмерено
саосећање најгори грех који можемо починити и
раван је расној издаји.

У последње време све већи број припадника наше Расе је
забринут за природу и околину. И то са правом. Земља
има лимит који јој омогућава да ограничи број
становника који на њој обитавају. Тренутно њу, према
грубој процени, насељава око пола милијарде Белаца и
око пет и по милијарди обојених (приметите да је то свега
500 милиона нас у мору од пет и по милијарди обојених –
прим. прев.). Питање је да ли би Земља могла да издржи
и само нас (белце), ако би се наставило са овом енормном
сечом шума, испуштањем фосилних горива у атмосферу,
и одлагањем нуклеарног отпада у природу. Бројка од 50
до 100 милиона Белаца могла би да начини ову планету
природним рајем за себе, али ова индустријализација
трећег света од стране капиталиста и њихових
религијских кохорти би врло брзо све уништила. Да
будем директан и сурово искрен: или ми или они!
Трећег нема! Или наш опстанак са једне стране, или
пропаст, нестанак и мизерија са друга стране. Одаберите
сами. Природа нема своје миљенике и она неће
фаворизовати никога! Ако и даље будемо кршили
природне законе и ако их се не будемо придржавали ми
ћемо нестати са лица земље. Природа признаје и познаје
само победнике,... оне који су јаки, мудри и лепи. Сваки
ранчер или одгајивач стоке, односно фармер, рећиће вам
да је приликом узгоја и размножавања увек најбоље
упарити најбоље и најквалитетније примерке. То је због
тога што се тиме обезбеђује снажно и здраво
потомство – сви остали завршавају као шницле! Сада се
раса Галилеа и Тесле мора коначно одлучити да ли жели
да преживи или да буде прегажена од расе која није била
у стању да измисли точак или писмо. Технолошко
преимућство и техничко знање овде чак није ни питање.
Данас постоје читава одељења која сведоче о томе како је
наша раса деградирала саму себи усвојивши ово
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погрешно усмерено саосећање. Та одељења су одељења у
дечијим болницама у којим се одржавају у животу највеће
наказе, деца рођена без мозга, без руку, ногу, или других
делова тела или органа. Такође, фундаменталисти те
стране универзалистичке религије не дозвољавају
абортус Белој жени коју је силовао припадник стране,
друге расе, из разлога погрешно усмереног саосећања
према монгрилском фетусу. Невероватне мере се користе
чак и према онима који желе да окончају своје животе,
јер су суочени са стравичним и неиздрживим боловима
(мисли се на еутаназију – прим. прев.). Чувени писац и
новинар H.L. Mencken једном приликом је рекао:
"Американци су глупи." Можда, али ја бих рекао да ово
важи за нашу расу у целини, јер ми смо тотално уведени у
масовно лудило. Догма влада уместо здравог разума
и природних закона. Промена у стању наше свести и
размишљању је тренутно најважнији задатак на којем сви
ми морамо заједно радити без обзира колико то било
трауматично. Постоји један добар пример који сликовито
приказује како су наши умови програмирани са тим
погрешно усмереним саосећањем... 1992. године у Јужној
Каролини банда сачињена од седморице црнаца
киднаповала је младу белу девојку по имену Melissa
McLaughlin. Током више часова они су је наизменично и
непрекидно силовали, а затим мучили и то тако што су јој
живој одрали кожу пре него што су је коначно убили. Да
ли су њени родитељи, дубоко у својој вери у библију,
тражили да правда буде задовољена? Тешко! У правом
хришћанском маниру и духу хришћанског опраштања,
толеранције, љубави и саосећања, њихова највећа брига је
била усмерена као брига за душе убица њихове ћерке!
Нека коначно буде свима јасно – зло које остане
некажњено поновиће се! Правда која стигне са
закашњењем није правда уопште! А "правда" која стиже

злочинце у некаквом другом, или загробном животу, није
ништа друго до обична али делотворна демагогија у
рукама тирана. Терор се може победити само са још
већим терором! Да ли неко од вас може и да замисли
Викинга од пре 1.000 година како се моли и брине за
душе убица своје ћерке?! Ми смо сви кастрирани и наши
умови су загађени. Данас имамо мушкарце који се
понашају као жене и жене које хоће да буду мушкарци.
Секс и рат, пожуда и освета, победа или смрт, све су то
чињенице по којима је природа позната. »Умеће
Ратовања« од Сун Цуа, источњачког мислиоца, признаје
и обзнањује ове природне чињенице по којима се већина
ствари одвија. Храброст без мудрости, или лукавост без
силе је бесмислена и узалудна. Само је победник тај који
може да дозволи себи и покаже саосећање, а он никада
неће бити победник све док има погрешно усмерено
саосећање. Ми коначно морамо скупити храбрости
да одбацимо све лажне догме, било да оне уче
погрешно усмереном саосећању, или некаквој страној
религији суицидалног ефекта и карактера. Исто важи и за
такве политичке системе. Природни закони говоре све.
"Живот је груб. Он оставља само један избор, избор
између победе или пораза, а не између рата и мира" −
Oswald Spengler.

****
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ОТВОРЕНО ПИСМО
ТИМОТИЈУ МЕКВЕЈУ

Ово отворено писмо насловљено теби пишем како бих те
унапред упозорио на детаље са којима ћеш се суочити
током суђења, које ће бити све само не фер и на којем
нећеш имати апсолутно никакве шансе... (Дејвид Лејн се
у овом отвореном писму обраћа Тимотију Меквеју који је
тада у затвору чекао на суђење због дизања у ваздух
зграде ФБИ-аја у Оклахома Ситију. Том приликом је
погинуло више од 100 лица запослених у федералној
полицији САД. Током истраге и суђења Тимоти се држао
храбро и није издао никога од својих сабораца. На
монтираном политичком процесу суђен је као терориста
и осуђен због бомбашког напада на зграду ФБИ-аја.
Погубљен је смртоносном инекцијом и до последњег
тренутка се држао храбро – прим. прев.) ...изнад свега
Тимоти, желим да ти кажем да не гајиш никакве илузије
према овом назови систему који жели да се представи
моралним - иако ми знамо да је он далеко од тога и да
представља злочиначку полугу у рукама наших
непријатеља - тако је било и раније, а "морални"
ауторитет се спроводио одувек од стране полиције, цркве
и државе. Имајући то на уму ништа друго се не може
очекивати ни од медија чија ће улога бити да те
демонизују и да те прогласе кривим и пре него што се
суђење оконча и пресуда донесе. На свако њихово питање
које ти поставе током суђења, упамти – желеће да те
представе злочинцем и да изазову саосећање код пороте
и публике. На сваки такав атак ти одговори увек нападом,

јер напад је најбоља одбрана; на пример, ако те питају да
ли знаш колико је деце настрадало у том бомбашком
нападу на зграду ФБИ-аја, ти буди миран и сталожен док
истовремено узвраћаш питањем "да ли они знају колико
је ФБИ убио невине деце у Вакоу у Тексасу када је спалио
зграду у којој су били Кореш и његови пријатељи, жене и
њихова деца?". Једини разлог зашто се ти федерални
ђаволи нису јавно веселили, је тај што нису хтели да буду
заслужни за такав монструозни роштиљ од људског
меса... Ментално ти мораш да се припремиш на оно
најгоре, јер се ничем добру од ових злочинаца не можеш
ни надати. Уколико пресуда и буде била у твоју корист,
буди убеђен да ће ти за исто дело судити неки други
судија негде другде баш као што се то десило и мени. За
исто дело мени је суђено у два различита дистрикта по
истом основу и по истој оптужби, само да би се моји
прогонитељи осигурали да ћу бити сурово кажњен. Они
воле да играју на сигурно и ако је потребно сељакаћете од
једног суда до другог док не пронађу судију и пороту која
ће те осудити и прогласити кривим. Ако је потребно прво
ће ти судити за намеру на дело, а после и за само дело,
само да би били сигурно да ћеш добити најстрожу могућу
казну. Оптужићете прво за заверу против грађанских
права, а потом и на кршење тих грађанских права,... као
да ово друго не конзумира ово претходно... али такав је
систем злочиначки. Ако треба, чак ће толико изокренути
све што си рекао у истрази да ћеш се и сам чудити колико
смисла има енглески језик и колико једна реч по њима
може имати другачији смисао од онога што си ти рекао.
Овде не вреди ни Устав, ни повеља о људским правима,
нити концепт права и правде. Ти си већ унапред крив, а
медији само треба да у ову шараду убеди остале људе,
тако да народ никада не посумња у "морални" ауторитет
овог о оваквог система, или у власт односно полицију.
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Хајде мало да причамо овде и о пороти која је овлашћена
да донесе одлуку о твојој кривици... т.ј да ли си ти крив
или ниси. Ти ћеш моћи рецимо да се позиваш на Устав и
на то да су твоја права приликом хапшења и истраге
повређена, да ти је исказ изнуђен и тсл., али онај
федерални тиранин у црној одори (мисли се на судију –
прим. прев.) ће или пороту саветовати да ово што си ти
изјавио одбаци као ирелевантно или ће пороту удаљити
из суднице док ти своје излагање не завршиш. И онда
нека неко каже да у овој земљи, или судници, постоји
право или правда. То је право оличење демократије где
одлучује већина, а ту већину су одувек чинили руља или
маса чијим мислима управљају они који држе медије и
друге полуге власти у својим рукама. Ми смо земља где је
власт подељена између паразита на власти који сисају
крви народа и јавности која живи у потпуном слепилу
подржавајући ту исту власт. Само мали број мудрих људи
је схватило да је гласање бесмислено и да излазак на
изборе не мења ништа, јер у демократијама увек одлучује
испрограмирана руља и светина. Из истог разлога и
Влада увек добија своје пресуде против окривљених у 99%
случајева, јер у пороти седе управо представници такве
издресиране масе. Судови и судије су кроз медије
представљени скоро у истом рангу као и свеци, или
свештеници, у чију реч или одлуку није дозвољено или
није исправно сумњати. Уколико се ја добро сећам теби се
суди у Денверу, пред федералним судом, а Денвер је
управо град у којем скоро половина грађана на директан
или индиретан начин живи и плату добија од федералних
власти. Шта мислиш од каквих људи ће ти порота бити
састављена? И то није случајно уопште! Наравно да ће
порота бити одабрана међу онима који поштују тог
свемогућег бога оличеног у федералној власти и
федералним институцијама. Свака јота или сваки доказ

који ти будеш изнео у својој одбрани њима неће значити
ништа јер су те они већ унапред у својим главама
прогласили кривим, а суђење је за њих само неки театар
који про форме мора да егзистира и самим тиме да
пресуда добије неки легитимитет. Тако да се спремиш
унапред да си крив и осуђен и пре него што се ова фарса
коју зову судом и суђењем оконча. Ова представа већ има
своје унапред одређене улоге баш као што их има и неки
Шекспиров комад. Чак и када будеш покушао да изнесеш
неки доказ у своју корист – видећеш колико брзо ће
судија прекинути суђење и одредити паузу док то што си
навео не буде испарило из глава поротника који те
унапред већ сматрају кривим. Када тај твој "воз" прође,
суд ће поново одредити расправу. Другим речима, на
суђењу су дозвољени само докази који су против тебе. А
ако федерални тужилац и нема никаквих чврстих доказа
против тебе, врло брзо ће ФБИ неког наћи или уценити да
посведочи и каже: "Он је то урадио!" То је још један
ефикасан начин у њиховом арсеналу да се заобиђе порота
у њеном одлучивању. Адвокат одбране који ти је додељен
по службеној дужности је такође саставни део система, јер
њега тај систем плаћа, а ти му ниси ништа,... само још
једно споредно и успутно лице у низу које ће врло брзо
заборавити и избрисати из свог сећања. Правила по
којима се судски поступак одвија му дозвољавају да
оспорава изјаву кривоклетника кога је ФБИ унајмио да
лажно сведочи, али он то ипак неће урадити из већ
споменутог разлога. Читав тај систем је труо, док порота у
њему игра само улогу декора који треба да замаскира све
то и да неку легалност која опет остаје само форма без
своје суштине. Зато буди убеђен да те чека веома тежак
посао у разобличавању њихових лажи у којем опет
можеш да се ослониш само на себе. Уколико се будеш
показао као морални ауторитет онда још можда будеш и
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имао шансе, а ако федерални ђаволи буду себе наметнули
у процесу као морални ауторитет изгледи да будеш
најстроже осуђен су веома велики (мисли се на смртну
казну – прим. прев.). Овде бих само подсетио и на те
ликове који се претварају да су адвокати одбране свих
оних који су у јавности стигматизирани да су екстремисти
и расисти... сви они своју изјаву пороти почињу
отприлике овако: "Погледи на свет који заступа мој
клијент су свима нама одвратни и неприхватљиви, али то
још увек не значи да је та особа починила злочин за који
је оптужена." Таква одбрана је исто као да вам је адвокат
лично отворио врата ћелије или гасне коморе, јер је тиме
управо рекао пороти да је његов брањеник само један
обичан олош и људско смеће које ништа боље ни не
заслужује. Са друге стране, док медији оптуженог черече,
државни тужилац се слави као светац и човек који је у
светом крсташком рату против злочинаца и неправде.
Ови ђаволи система звани адвокати веома добро знају
чему и коме служе и управо зато је систем тим хијенама и
омогућио лагодан живот и добро плаћен посао као
награду за њихову верност том истом ђаволском систему.
Па како је онда могуће супротставити се једној таквој
огромној тиранској и угњетавачкој машинерији? "Брзи
Воз Ричард", или другачије још зван и као "Судија Који
Шаље на Вешала" трудиће се да ти подмеће ногу на
сваком кораку, како би се док износиш своју одбрану,
непрестано саплитао о њега. На пример ако будеш хтео да
позовеш и стотину сведока који ће сведочити о
незаконитом раду федералне полиције поводом твог
случаја, "Брзи Воз Ричард" ће рећи следеће: "Ви сте тај
којем се суду и који седи на оптуженичкој клупи, а не
федерална полиција!" Значи они могу да раде и делају
мимо закона, а сви остали не. Чудно, мени се ипак чини
да је за подметање бомбе у Оклахома Ситију одговорна

агентура BATF-а (Birou for Allcohol, Tobacco & Firearms –
Биро за Алкохол, Дуван и Оружје,... исто савезна т.ј
федерална агенција у САД која ради на пресецању
илегалних активности у области које су садржане у њеном
називу. Користи се и методама тајних агената и агената
провокатора, а Дејвид Лејн овде сугерише да су они
увезли цистерну са вештачким ђубривом у зграду ФБИ-
аја у Оклахома Ситију, која је потом експлодирала, како
би тиме издејствовали већа овлашћења за федералну
полицију, њих саме и полицијске снаге уопште – прим.
прев.). То је моја претпоставка, али чему она вреди док
тебе медији и даље држе у жижи медијског интересовања
притом те демонизујући.

Теби су прикачили етикету "лошег момка", а овим
силеџијама тиранског система етикету "добрих момака".
Све је већ унапред намештено и ти си само протагониста
коме је улога већ написана на самом почетку,... остаје још
само игра, шарада на коју ти нећеш имати никаквог
утицаја. Док суђење буде трајало ти ћеш морати да се
користиш тајним порукама како би заобишао тог џавола
у црној одори који служи овом тиранском систему нашег
непријатеља. Овде ћу поново навести мој пример као
веома поучно искуство којег би свако ко се нађе у истој
или сличној ситуацији требао да узме у обзир. Ја сам био
оптужен за кривично дело које сам наводно починио у
Денверу, држава Колорадо, а одмах након тога сам био
оптужен и за заверу да починим исто то дело. Пошто сам
видео да за исто дело човек не може да буде оптужен
двапут, позвао сам се на 6. Амандман Устава САД који
каже да се човеку не може судити за дело које је починио
у другој држави, и то још два пута, једном за само дело, а
други пут за његов покушај. Мој адвокат је одбио да ово
изнесе као моју одбрану са образложењем да не жели да
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расправља о Уставу на Суду?! Можете ли замислити ово?
Устав по којем ми не би било ни суђено он не жели да
користи у моју одбрану!? Па шта више онда рећи за те
хијене које вам додељују по службеној дужности са списка
адвоката које плаћа држава. Држава која ме је оптужила
(тужилац), и држава која ми суди (судија), и још приде
адвокат (тзв. "бранилац") који ме брани, а кога плаћа
држава... Речи овде постају заиста сувишне. На мом
последњем суђењу које је било одржано у Форт Смиту,
одбио сам браниоца по службеној дужности и сам себе
сам заступао пред судом. Тада сам био ослобођен по свим
тачкама оптужнице, јер сам се био позвао на Повељу о
Правима која ми Устав јемчи и која не дозвољавају
полицији да се понаша противзаконито (нпр. хапшење
мимо процедуре, фабриковање исказа других доказа и
тсл. прим. прев.) или да се човеку суди у држави за дело
које није почињено у њој. Тако сам на суду изјавио: "Да се
човеку не може судити у држави Колорадо ако је злочин
почињен у држави Арканзас." Суд је морао ту тужбу да
одбаци, јер он није био надлежан за дела почињена у
другој држави. Све то исто је могао да каже и мој адвокат,
да сам га имао, али сумњам да би до тога икада и дошло,
јер су сви они на платном списку система, на послетку,
они и живе од оваквог система. На другом суђењу пред
другим судом за исто дело ово ми није прошло, јер је
судија изјавио следеће: "Господине Лејн, све ово што сте
рекли је тачно, али ми ћемо вам ипак судити!" Ово је
ипак тада био само мали поен пошто сам пороти показао
и доказао да суд не води рачуна о Уставу, заправо, суд
игнорише сам Устав. Важно је изнети и то да када сами
себе браните није потребно да водите толико рачуна о
детаљима већ да играте на карту емоција које ћете
изазвати код пороте, јер ипак она одлучује о вашој
кривици, док судија само одређује висину и врсту казне

(ово важи за САД јер је тамо у примени англо-саксонски
правни систем, док код нас судије поротници су углавном
неки пензионери које нико ништа ни не пита, односно
судија сам доноси одлуку и о кривици и о врсти и висини
казне – прим. прев.). Дакле, емоција је кључна ствар, јер
су и поротници само обични људи до којих систем и
медији понекад не могу да допру, мада су то врло
занемарљиви изузеци. Ако вам пође за руком да
симпатије пороте буду на вашој страни, а мржња буде
усмерене према овим федералним ђавоима, онда постоје
неке шансе. Наравно, сви случајеви су различити и
јединствени, али ипак вреди напоменути и то да вреди
покушати, чак и ако знате да ће вас осудити, да пред
судом изнесете све што знате о Ционистичкој завери и о
томе да је на делу у свим аспектима живота намерно
промовисање расног мешања које за последицу има
уништење, екстерминацију наше Расе. Ја сам увек
започињао са тиме да на Великом Печату САД, као и на
полеђини новчанице од једног долара постоји скривена
ционистичка симболика, петокраке звезде и Давидова
Звезда, да орао са једне стране држи 13 стрела (симбол
рата), а у другој маслинове гранчице (симбол мира) што
заједно даје дуалитет јеврејске кабале; затим бих упитао
све присутне у судници да ли знају да је Пентагон ништа
друго осим до полицијска станица Светске Ционистичке
Владе,... затим текст који гласи "Novus Ordo Seclorum"
(Нови Светски Поредак), онда бих навео све ратове у
којима су САД учествовале, а у којима грађани САД нису
имали никакав интерес, осим наравно банкари који
владају земљом,... све од грађанског рата, па преко ратова
са Мексиком, Панамом, Гренадом, више земаља Јужне
Америке, Либија, Италије, Немачке два пута, Јапана,
Кореје, Вијетнама, Ирака,... и тако даље и тако даље.
Онда бих из енциклопедија изнео податке да су у овим
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ратовима погинуле на десетине милиона људи све зарад
тог Новог Светског Поретка којег прижељкују ти банкари.
Затим сам истакао да је природа довела до таквог стања
ствара да постоје више различитих раса које су
географски биле одвојене и које ће изгубити своју
особеност и разлике уколико се све истопе у једном
казану. Ту пре свега мислим на нестанак наше расе који
се управо сада одвија пред нашим очима. Зашто је сада
све ово важно? Па није то због тога што ће то утицати на
исход суђења, већ због тога што тај мој исказ судски
чиновник мора да унесе у записник, а и неки медији ће
можда нешто од тога пренети у јавност, а све то може
послужити као окидач да се неко од наших људи освести
и прикључи борби за очување наше Расе. Људи ће полако
почети да се опиру тој расној интеграцији јер она није
природна, већ вештачки подржавана, промовисана и
наметнута. Људи ово полако почињу да схватају, али ипак
је тешко ишчупати се из тог система. Америка тај свој
Нови Светски Поредак намеће свим земљама, негде
силом, негде уценама, притисцима и претњама, а негде
власти добровољно поданички служе овим владарима и
то на штету својих народа и своје Расе. САд би биле
спремне да побију и пола светске популације само да би
оној другој половини наметнула ту расну интеграцију,
односно истребљење наше Расе. Америка је једна
тиранска земља и држава у којој се по глави становника
налази највише људи у затворима – она није слободна
земља, она је један огроман логор у којем се све расе
крчакју у лонцу справљеним за наш нестанак. Да ми
време то дозвољава могао бих, сигуран сам у то, доказати
да све ове веће инциденте, попут бомбашког напада на
зграду ФБИ-аја у Оклахома Ситију, заправо креирају саме
власти како би својим полицијским формацијама дале
још већа овлашћења. Погледајте само у назад, осврните

се и видећете да је полиција добијала све већа и већа
овлашћења и то увек под изговором неке веће претње.
Народ би се томе можда и супротставио, али после таквих
експлозија и њима индукованог страха, он сам мисли да
је већа и боље опремљена полиција са већим
овлашћењима заправо њему у прилог (исто је било и
после овог наводног терористичког акта од 11. септембра,
где људска права и приватност грађана постају само
обична бајка и мртва слова на папиру – прим. прев.).
Могао бих овде навести небројено примера злочина које
су починиле власти и федерална влада, од разних
измишљотина о сексуланом злостављању Кореша и
његових следбеника, чији је једини грех био тај што су
желели да њихова деца и унуци остану и даље бел(ц)и, па
све до убистава и шверца дроге на масовној скали,... Па
тог Кореша су могли ухапсити кад' год су хтели, човек је
џогирао сваки дан поред пута, могли су га покупити, али
нису – они су хтели тај масакр и роштиљ као поруку
свима онима који се убудуће дрзну да се изолују од
мултирасног друштва које федерална влада намеће. То је
прави разлог! После тога је медијска машинерија
одрадила последњи део посла,... читавих 51 дан све ТВ
станице су демонизовале овог човека, оптужујући га да је
био педофил, лудак, и шта све још не,... а човек је био
породичан и волео је своју белу децу... после такве
менталне ТВ тортуре ко не би поверао у свакавке
скарадности? У Руби Риџу је банда убица са значкама
федералне полиције убила дете са леђа из снајпера само
зато што му је отац био расиста, зато што су били Бели и
само зато што су хтели да и даље њихова породица остане
Бела! Мајци тог истог дечака су снајпером разнели главу
док је држала своје још нејако дете (бебу) у наручју – па
зар је то полиција?! После тога, да би прикрили овај
злочин, читавих девет дана на вестима су емитоване
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неистините приче о томе да су они били велика претња и
опасност по остало друштво,... бели екстремисти, можете
замислити само каква то опасност може да прети од
једног дечака и његове мајке која је држала дете у
наручју? Какве су то свиње и убилачки манијаци када
могу да буду тако нехумани? Да, то сам рекао пороти,...
нека се чује и нека се зна, нека уђе и у записник, нека се
чује и тај глас мртвих који више не могу сами да говоре и
да се бране од таквих бестијалних лажи! (...). Тимоти, на
крају, желим ти све најбоље. Надам се да си свестан да не
вреди да се ослањаш на "милост" овог система и његовог
суда, јер је то узалудно. Тренутно се суочаваш са
есенцијом и чистом концетрацијом зла, у религијском
смислу речено правом инкарнацијом ђавола. Њима треба
осуда над тобом како би њоме прикрили сопствене
злочине. Иди у борбу потпуно свестан свега и буди
неустрашив без обзира на исход, јер ови федерални
ђаволи нису достојни ни твојих прљавих чарапа. Немој
им дати то задовољство! Потпуно сам сигуран да ће се
твоја снага и твој став улити у част хиљада генерација
твојих предака.

****

ОТВОРЕНО ПИСМО ОНИМА КОЈИ
ПОРИЧУ РЕАЛНОСТ

Када сам први пут написао овај текст, насловљен као
»Негирање реалности«, пре него што сам га видео
објављеног у про-Белим новинама званим »Целим
Путем« (»All the Way«), одлучио сам да га допуним,
појасним односно поново напишем, јер сам сматрао да
оно што је објављено у последњем броју од маја месеца
2005. године није довољно детаљно. Раније сам се
устручавао да директно наводим имена појединаца који
већ деценијама обмањују и уништавају нашу расу, а
притом не постоји ни трунка искрености у њиховом
наводном про-Белом деловању и другим активностима
које предузимају. Чак је и њихова тактика била
кукавичка, идиотска и контрапродуктивна. Али ја више
не могу да седим мирно и да слушам како те кукавичке
свиње, незнајуће новопридошлице, егоистични ратници
јаки само на речима, или намерни обмањивачи, вређају
сећање на моје саборце и пале другове. Не могу да
дозволим да ти разни превртљиви и туђи адвокати
вређају мене или моје саборце из Тихог Братства (Order
Bruder Schweigen). Шекспир и Џонатан Свифт су одавно
рекли шта треба чинити са тим покретним ходајућим
брбљивцима који ништа не раде осим што причају и
критикују друге. Ако и када наша победа дође ми ћемо се
побринути за то да такве креатуре никада више не
загађују земљу својим постојањем. Уредник овог смећа од
часописа, којег је пригодно назвао »Целим Путем«, је у
ствари један адвокат по занимању, који сходно својој
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струци никада не каже и не представља ствари и догађаје
онаквима какве јесу, већ увек онако како то њему
одговара. Та персона је твор по имену Richard Barrett.
Двојица његових новинара користе се именима као што
су: Andrew Pearson и Travis Golie. Када сам њих навео то
сам учинио са добрим разлогом, а ево и зашто − овај твор
Golie намерно увек користи термин 'већина' када год
пише или говори о Белој Раси?! Па зар је он идиот или
намерно обмањује своје читаоце? Какве већина када
Бела Раса сачињава свега 8% светске популације, а
ако гледамо у будућност и узмемо у обзир само оне
припаднике наше Расе млађе од 20 година онда добијамо
веома поражавајућу статистику од 4% у учешћу светске
популације. Немогуће је да ови образовани људи не знају
за ове податке који су свима доступни. У писању ових
творова ја само могу да наслутим одзвањајући ехо
тактике злих кохорти нашег Ционистичког непријатеља!
Да ствар буде још и гора они себе називају некаквим
'Националистима' или 'Америчким Патриотама' уместо
Расистима или Расним Патриотама (Дејвид Лејн овде
прави алузију на то да Американци нису нација, па стога
Американци не могу да буду ни националисти јер су
сачињени од мноштва других народа односно нација –
прим. прев.). Ова тактика гурања једних белих нација на
друге беле нације је оно што наш непријатељ користи и
експлоатише већ много векова како би постали прави
владари света (мисли се на то како се Американци као
"нација" стално гурају у нове сукобе са другим белим
нацијама, што ови које је споменуо, стално подржавају,
будући да се декларишу као 'Амерички Патриоти' па
самим тим дају подршку федералним властима у спољној
политици коју воде јевреји и њихове слуге у Вашингтону
– прим. прев.). Новинари попут Pearson-а критикују
Hale/Butler/Lane тактику по којој делују 'Националисти' и

скинхедси (ово 'националисти' је Лејн опет ставио под
наводнике као алузију на то да су у Америци сви Белци
национално измешани па је глупо да такви новинари
форсирају неадекватне термине у својим новинама и
часописима – прим. прев.). Што се тиче тог Matt Hale-а
којег су убацили поред мог презимена морам бити искрен
и признати да о њему знам веома мало осим тога да је
осуђен на 40 година затвора због про-Белог активизма.
Оно што знам више то је у вези овог Pastor-а Butler-а који
је био прави џентлмен и племенит човек који је посветио
читав свој живот у очувању постојања наших људи...
Касније ћу у овом тексту нешто више причати о том
Батлеру и његовом тзв. покрету "Идентитет". Иначе,
волео бих да сви ти творови од новинара, пре него што
нешто одштампају у својим новинама, дођу овде код мене
у затвор и проведу неколико сати квалитетног времена
самном у ћелији, па ако преживе, да ми испричају да ли
се њихов став о нечему променио и да ли заслужујем
барем мрвицу поштовања обзиром на то да сам осуђен на
190 година затвора. Такође ти творови-новинари су веома
вешти да анестезирају (успавају) и оно мало људи који су
свесни тренутка и реалности тога да је право време за
акцију управо сада, а не за неких 200 година када
ће наша Раса већ изумрети. Па,... просудите сами,
након што прочитате овај текст, да ли је право време за
акцију сада и да ли ускоро прети биолошки нестанак
наше Расе. Од тога нас деле само деценије, а не векови
као што ови лицемери, обмањивачи и творови тврде...

... Док генетски фонд наше Расе веома брзо цури низ
амбис свог постојања и док још нисмо стигли до тачке без
повратка – време је коначно да се освестимо и да
престанемо да поштујемо институције система
који спроводи егзекуцију над нама самима и
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нашом Расом чији смо ми део. Већ сада ми смо једна
јако мала мањина, која услед високог опорезивања и
силовите пропаганде медија запоставља своју биолошку
функцију репродукције, што неминовно доводи до циља
нашег непријатеља, а то је редукција − смањење
броја наше деце и наш коначни нестанак као расе
кроз расно мешање оних малобројних и
преосталих. Свега 2% садашње светске популације су
наше Беле жене у узрасту способном за рађање, а њих
медији намерно заводе на пут расног мешања како би још
више убрзали нестанак наше беле деце у њиховим
утробама прижељкујујћи и дозивајући тако наш коначни
нестанак. Америка више није Бела Нација – то је
прошло време! Наши господари (мисли се на јевреје)
нам говоре како је 65% становништва САД и даље Бело,...
но да ли је то тако? Наравно да није и то је очигледна лаж
која се перманентно усађује у главе наших људи. Већина
становника Америке данас су црнци, браон, жути, или
мешанци, а "божији изабрани народ" себе намерно
представља погрешно као Белце. Они такође у Белце
убрајају и Хиспанце као и све расне мешенце, притом још
негирају постојање око 20 милиона не-белих имиграната
који су се трајно населили у САД. У најбољем случају
могли би да кажемо да је можда, подвлачим можда, само
пола Сједињених Америчких Држава бело, док је око
само ¼ младих у Америци од наше Беле Расе. Није
занемарљив ни број наших жена и девојака које су
подлегле пропаганди нашег непријатеља и које су
напустиле окриље своје Расе и оформиле породице са не-
Белцима... Lisa Presley, Nicole Simpson и Heidi Klum
полако али сигурно све више постају правило неголи
изузетак (овоме треба додати и пропагирање усвајања не-
Беле деце од јеврејског холивуда створених филмских
"звезда" као што су Бред Пит и Анђелина Жоли који

усвајају вијетнамце и црнце промовишући то као
друштвено прихватљиво и пожељно понашање. Неће
проћи много времена када ће обични грађани испраног
мозга кренути њиховим стопама како би и они били у
тренду. Ево сведоци смо и код нас да се на појединим
телевизијама под зна се чијом контролом промовише као
"in" купање циганске деце и њихово одвођење кући у беле
породице како би се уништила свест о расним разликама,
а све под изговором некакве "реинтеграције рома", прим.
прев.). Сила електронских медија је страховита!
Довољно је само погледати како пролазе они наши људи
који се јавно залажу својим именом и презименом за
очување наше Расе − њих медији даноноћно сатанизују и
демонизују, малтене као такве да представљају опасност
по читаво друштво. Они се уништавају економски,
социјално и политички дискредитују. Уколико неко и
успе да буде ефикасан и поред те медијске хајке која се
води против њега − он бива затваран, утамничен под
некаквим измишљеним оптужбама, а ако ни то не даје
резултате, наш непријатељ не преза ни од атентата и
физичке ликвидације. Овде је интересантно навести и
оне претходно споменуте творове и њихове сараднике −
запитајте се,... ако су они тако ефикасни као што кажу, и
ако се они заиста боре за опстанак наше Расе,... како то да
они нису допали затвора или нису убијени? Ако ми
желимо да преживимо као Раса онда је крајње време да
прочистимо наше мозгове од лупетања таквих брбљиваца
који само желе да се баве политиком и да себи тако
обезбеде лагодан живот. Ми морамо научити да
процењујемо све људе, доктрине, институције,
владе, религије, као и њихове лидере, кроз то шта
су они учинили за нашу Расу, а не кроз то шта они
јавно говоре. Не треба им судити никада по
њиховим речима, већ само и искључиво по
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њиховим делима! Све је више евидентно сваком
разумном човеку да су Сједињене Америчке Државе и
Јудео-Хришћанство две творевине које за циљ имају
уништење наше расе (кроз пропагирање универзализма и
расног мешања - прим. прев.). Погледајмо само
ратове, окупације, револуције и атентате у којима
су САД учествовале, од Диксија до Кубе, до Мексика,
Панаме, Италије, Немачке два пута, Јапана, Кореје,
Вијетнама, Ирана, Ирака, Босне, Србије, до Вакоа у
Тексасу, Руби Риџа, Афганистана, и тако даље и тако
даље... у свим тим крвопролићима изгинуло је око 200
милиона људи од којих је барем 100 милиона било од
наше Беле Расе. У својој одлучности да измеша и уништи
све расе, нације и културе, а пре свега нашу Белу Расу, јер
су бели гени рецесивни, ова плаво, црвено, бела
путујућа масовна убилачка машина је била мотор
и покретач правог холокауста, геноцида и смрти
којој нема равног такмаца у целокупној људској
историји! Сједињене Америчке Државе нам ускраћују
право да постојимо као Бели народи, да имамо сопствене
Беле школе, Бела предграђа и суседства, Беле
организације – и све остало што је потребно да би се
очували као посебна Раса. Они нам негирају наш Расни
опстанак, наше жене и децу уче расном мешању, а које
промовишу као нешто што је модерно и у тренду, као
свети табу и догму коју нико несме да оспорава и доводи у
питање. То је намерни геноцид са предумишљајем
који се спроводи сада и овог тренутка против
наше Расе − то је убиство наше Расе!

Дозволите ми онда да питам, вас читаоце овог текста,
колико је тзв. назови "лидера" рекло ову страшну истину
о Америци? И још поврх свега тога они се и даље
декларишу као поносни Американци? То је чиста лудост.

Шта је овде са оном споменутом господом Творовима и
њиховим сарадницима? Јел и они кажу за себе да су
Американци? (...) И сада долазимо до још једног
оружја које користе Ционисти да нас униште, а то
је Јудео-Хришћанство. Да ли вам ти ваши тзв. назови
"лидери" говоре праву истину о овој страној, туђинској
религији у којој су неки љигави и одвратни гангстери са
обала Блиског Истока "Божији Изабрани Народ"? Да ли
вам они икада спомињу инквизицију, мучења и масовна
убиства свих научника, мислилаца и филозофа попут
Галилеа или Бруна? Мучења Витезова Темплара?
Братоубилачке ратове између Католика и Протестаната?
Да ли вам они икада причају о томе како су на десетине
хиљада наших предака, који су били верни старој вери,
подвргнути мучењу, убиствима, подмићивању и обмани
од стране хришћана који су хтели да униште све наше
старе религије, пре свега Одинизам? Да ли вам је ико
икада макар и споменуо да је Хришћански Император
Charlemagne побио 4.500 Саксонских старешина 789. год.
Н.Е зато што су били Одинисти? Након што су их
уморили, њихова тела су побацали у реку Alle. Шта је са
такозваним и наводним "вештицама" које су биле живе
спаљиване, чак и овде у Америци? Да ли вам ваши
лидери причају о томе како у последња два века
хришћанство и његови мисионари дају храну, технологију
и медицину не-Белим земљама трећег света? Да ли вам
они икада спомињу хришћанске песме попут: "Црн, Жут
или Бео, сваки је од њих Богу драг"? Да ли вам ти назови
лидери говоре о томе да данас хришћани предају своје
земље, па чак и своје жене, не-Белцима? Сада ћу вам
рећи, "СВАКА" већа фигура у Хришћанској црквеној
хијерархији веома добро зна како је та Универзалистичка
религија била креирана. Сама реч 'Католик' је Грчког
порекла и у свом оригиналном смислу она значи
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'Универзалан'. И Протестантизам је само копиле своје
курве помајке која се зове Јудео-Римска креатура. Као
што је већ свима познато, ову сулуду, геноцидну и
обмањивачку религију је увео као обавезну Римски
Император Константин, заједно са својим богатим
јеврејским финансијерима који су стајали иза његовог
трона, године 325. Н.Е. Сви наводни догађаји који су
били од значаја за креирање овог новог информационог
оружја су померени неких 300 година у назад и то
неколико хиљада миља на (блиски) Исток, баш пригодно
како нико не би могао да проверава аутентичност тих
измишљотина. Да би подупрли ову превару они су
креирали, или кривотворили, наводне документе који о
тој религији треба да сведоче (овде се претпостављам
мисли на Нови Завет – прим. прев.). Чињеница је да је
неколико векова пре овог великог "Бога" у Старом Риму
постојао бог римских легионара који се звао Митра.
Митру је родила девица на дан 25. децембра1, а он је
потом убијен и васкрсао из мртвих. Отприлике хиљаду
година раније у Персији се родио Бог по имену Зороастер
за кога се причало да су га по рођењу посетила три
мудраца са истока2. За Одина се зна да је погубљен тако
што је обешен о дрво и након тога му је грудни кош у
пределу ребара прободен копљем. Ово је било свега пар
примера како су митови ранијих многобожачких религија
инкорпорирани у нову Римску Универзалну религију. И
лажљиве курве које зовемо свештеницима и поповима то
врло добро знају3. Они се боје да би истина могла да
уништи њихове приходе и лагодан живот који имају на
основу лаковерних. Да, знам да ће сада неки од вас да
посегну за оним, а шта је са нашим Идентитетом. То ме
подсетило да се вратим на већ споменутог и некада
поштеног Pastor Richard Butler-а (оно 'Pastor' није име,
вероватно значи свештеник – прим. прев.). Оно што

сигурно нисте знали у вези њега је то да је он
илуминизирани члан 33. степена Масонерије. И као што
су илуминизирани Мајстори креирали оригиналну
Мормонску религију као расну доктрину, он је
искористио и послужио се "Идентитетом" као оруђем,
алатом, којим ће досегнути барем до неких људи из
народа које непрекидно бомбардују Хришћанским
лудилом. Оно што просветљени Мајстори знају је то да
религијски митови не треба да буду схваћени буквално од
стране људи са интелектом и способношћу размишљања.
Девице не рађају бебе и остају и даље девице. Да не
спомињемо мртва тела која труле и онда васкрсавају из
гроба. Та сила коју су наши преци звали Бог, различитим
именима, много векова пре, није се претворила у смртног
човека да би себе довела у ситауцију да буде осуђена на
смрт како би се искупили греси свих људи од вечног
мучења у некаквом паклу. Тачно, баш као што једна стара
и мудра пословица каже: "Оне које желите да уништите
прво морате да излудите." Баш из тог разлога и са тим
циљем је та Универзалистичка религија и креирана. Ето,
ако ваши "лидери" не желе да вам кажу истину о овим и
сличним институцијама које су нас довеле на сам руб
пропасти и уништења, да ли су вам онда рекли за реалну
и тренутну ситуацију у којој се налазимо? Или можда за
могућа решења тог проблема? Рећићу вам сада, ако они
користе термине и изразе као што су "Бела Хришћанска
Цивилизација" или "Бели Амерички Патриоти", будите
сигурни да су то агенти нашег непријатеља, или су у
најблажој варијанти и сами обманути. Они све време
покушавају да праве компромисе са таквим, већ
споменутим, институцијама које су криве за наше
уништење и које и даље раде на екстерминацији наше
Расе. Да ли они можда причају како ће се бавити
политиком и кандидовати на неку функцију? Да ли вам
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говоре да гласате за њих, или вам причају да требате да
чекате на неку божанску интервенцију која ће нас спасити
од сигурног уништења? Можда вам кажу како треба сви
да се стрпимо до дана свеопштег буђења када ће сви људи
наше Расе коначно постати свесни каква се пасност
надвила над нама? Ако је тако − шкартирајте их што даље
од себе као највећу кугу! Хајде да будемо
реалистични и да погледамо у каквој се ми то
тренутној ситуацији налазимо данас и на кога
можемо да рачунамо: прво елиминишите пола
америчке популације који нису Белци, или су јевреји;
друго, отпишите и 80% Белаца који себе сматрају
Хришћанима и који се тако декларишу; затим,...
елиминишите све оне који на неки начин живе или су
повезани са властима а немају расну свест; потом
отпишите и све оне који у овом систему лагодно и удобно
живе, јер они се никада неће окренути против таквог
система који им све то омогућава – џабе је да их убеђујете
у то како је наша Раса на самом нестанку, њих то не
интересује ни најмање; такође немојте рачунати ни на
оне младе припаднице наше Расе које су испрограмиране
од стране система и које ће себе уновчити тако што ће
кренути, или се удати, за оне који су имућни, богати − оне
само желе да купе карту за лагодан живот у овом систему;
Такви никада неће својевољно приступити нашој борби
за очување наше и њихове сопствене Расе! Такође
шкартирајте и тзв. "Америчке Патриоте" којима су
Ционисти испрали мозгове; такви су иначе и
најперверзнији, јер сви они воле да гледају амерички
фудбал и у њему обојене црне спортисте док флертују са
Белим чирлидерсицама... ове последње су најгори сој, јер
им се гаћице овлаже и на саму помисао, а не још и поглед
на црне атлете,... припаднике расе који нису били у
стању да измисле писани језик, или пак открију

точак. То је иначе и сублиминална порука која се
перманетно шаље свим нашим младим девојкама, још од
средње школе, ако не и раније. Затим, даље, избаците и
све оне који већ имају у својим породицама неког расног
мешанца, или се забављају са таквима. Они ће увек
бранити своје монгрилске рођаке или своје монгрилско
потомство. Немојте се залуђивати да ће такви дати
предност нашим циљевима и опстанку наше Расе.
Уколико искористимо све наше потенцијале, у најбољем
случају бићемо надјачани 100 на према 1, или чак и 1000
на према 1. Да ли ово схватају ова господа Творови и
њихови сарадници? (...) Сурова је истина да ми не
можемо преживети као засебна Раса уколико не
будемо могли да имамо наше чисто беле нације!
Такође је сурова истина и то да је Америка мртва као Бела
земља! Она је сада само ходајући леш, мада не треба
сметнути са ума да је звер најопаснија пред своју смрт.
Ми тренутно имамо само две могућности: 1.) једна је да
мигрирамо назад у Источну Европу, Русију, Украјину и
тсл. и да тамо упозоримо нашу расну браћу шта им се
спрема; 2.) Друга опција је да оформимо сопствену белу
државу овде на Америчком континенту. Ја сам написао и
један кратак роман под насловом »КД Побуњеник« (»KD
Rebel«) у којем сам детаљније описао овај други
сценарио. Тамо сам рекао да је можда најбоље да се крене
у сепарацију неке засебне области, попут нпр. Colorado
Rocky планина, чисто за почетак. Тетоваже, свастике,
конфедералне заставе, или амблеме који симболишу и
истичу ваш расни понос би требало за сада изоставити јер
они само помажу нашем непријатељу у вашој
идентификацији – то је исто као да сте нацртали мету на
својим грудима! Оставите то неколицини оних који ће се
јавно експонирати и који су свесно преузели ризик за то.
У окупираној земљи мудар човек неће сам себе откривати
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свом непријатељу. Суздржавајте се да о свему томе
причате са било ким непознатим или неким новим кога
познајете тек од недавно. Акције "чишћења"4 треба да се
изводе само од стране многобројних екипа "усамљених
вукова"5 који се међусобно не познају. То морају бити
добро обучени и извежбани појединци, посвећени нашој
ствари и опстанку наше Расе, људи скромни који нису
склони хвалисању, нити пред својим женама, девојкама,
или пријатељима! Упамтите да је хвалисавост једнака
самоубиству. Као што је један мудар филозоф рекао пре
неких 200 година: "Тројица могу да чувају тајну само ако
су двојица од те тројице мртви." Запамтите за чега се
борите и колико је тај циљ важан јер ви сте можда једини
борци за спас наше Расе од њеног уништења. За мене је то
борба зарад очувања лепоте Беле Аријевске Жене
чији лик никада несме нестати са лица земље. То
сигурно није разлог због тога што ми умемо да
производимо разна технолошка чуда и модерне геџете.
Технологија коју је измислио Бели човек данас се користи
против њега, за његово поробљавање и његово уништење,
а како ствари стоје и за наше шпијунирање, јер власти
знају да се ми не миримо са нашим нестанком. Научите
да будете лукави! Храброст без лукавости је
самоубиство! Храбри Аријевци су убијали друге храбре
Аријевце небројено векова у назад док је покварени и
лукави јеврејин успео да овлада светом. Понашајте се по
суровим законима природе јер они кажу да преживљавају
само они који се могу прилагодити на сваку новонасталу
ситуацију. Шта је сада важније, храброст или лукавост? У
ствари − подједнако је важно и једно и друго! Остављам
вас сада у реалности, истини, разуму и 14 речи: "Ми
морамо да обезбедимо егзистенцију за нашу Расу и
будућност за нашу Белу Децу!"

Фусноте:

1 − 25. децембар је по католичком календару хришћански
празник Божић, наводни дан рођења Исуса;
2 − за детаљније погледати документарни филм
»Zeitgeist« (у преводу "Дух Времена");
3 − опширније прочитати у књизи »Ударац Руских
Богова« од Владимира Алексејевича Истархова
(псеудоним);
4 − под акцијама "чишћења" се зна шта се подразумева;
5 − усамљени вукови су аутономне "јединице" састављене
од једног човека које су непознате другим члановима
покрета и које се такође међусобно не познају нити знају
за акције оних других;

****

MAYNARD C. CAMPBELL

Овај текст посвећујем у част мог великог пријатеља и
нашег саборца Мејнарда Кемпбела. Мејнард је био
частан и поштен човек који је убијен једне вечери
на дан 16. јануара 1997. године од стране издајничке,
злочиначке и калкулантске федералне владе. Због
тога ћу овом приликом да одам све почасти које
заслужује тако храбар, частан и поштен човек као што је
био Мејнард. Пре него што будем писао о његовим
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делима и њиховом значају, изнећу овде укратко
биографију тог часног човека који је храбро стајао сам на
ветрометини док су сви остали ћутали. За Мејнарда
Кемпбела сам чуо негде отприлике у време када су
професионалне убице и ђаволи са значкама федералне
полиције убили Вики и Семија Вивера1. Мејнард је
поводом тог случаја написао једну кратку брошуру коју
сам видео у неком од часописа. То је веома изнервирало
ове злочинце из ФБИ-аја због чега су га пратили и чекали
да му наместе неку оптужбу. Убрзо након тога, издат је
налог за његово хапшење, он је био ухапшен и оптужен да
је посекао неколико стабала на федералном подручју.
Није му помогло ни то што је имао тапију на ту земљу и
што је имао свако право да као власник посече дрвеће
које му је сметало. Федералци су пронашли неког
корумпираног или уцењеног судију који је тај налог
потписао, и он се након тога врло брзо нашао иза
решетака. Затим је тај исти судија игнорисао његово
потпуно легитимно право својине на земљи коју је купио
и није дозволио пороти да види тапију као доказ његове
одбране. Оптужница и само дело за које је оптужен била
је чиста обмана и намештаљка! Након циркуса од суђења
у тзв. федералном Суду, Мејнард је осуђен због сече
стабала на свом имању на укупно 13 година
затвора у Федералном гулагу. Можете замислити,...

1 Vicki и Sammy Weaver су били бели сепаратисте који су
само желели да живе у миру у дивљинама северног Ајдаха
што даље од федералних власти и њиховог програма
расног мешања. Тамо су представљали веома лаку мету
федералцима. Федералне убице су прво убиле Викиног
малолетног 14-стогодишњег сина, дечака, и то устреливши
га са леђа, а затим су разнели и Викину главу док је
држала своју бебу, кћерку у наручју.

па да је то и урадио за шта га оптужују, казна би по закону
требала да буде највише условна осуда за прво дело, или
нека новчана казна, а никако вишегодишња робија?!
Упамтите, све то је било поводом само неколико стабала!
Наравно, злочинци са значкама федералне полиције су
све ово преиначили у ометање њиховог рада и напад на
овлашћена службена лица, што наравно није тачно. (...)
Након извесног времена поново сам чуо за Мејнарда када
је гостовао у некој емисији на радију,... проклињао је
федералне ђаволе у полицијским униформама тврдећи да
жали што се мирно предао, јер га је то коштало више
година слободе која му је одузета када је био стрпан иза
решетака федералног затвора. Горко се кајао због тога
читавог живота. Мејнард никада није крио своје емоције
или истину од других људи колико год да је она
непријатна била. Имајте на уму да је Мејнард пре
хапшења и затвора радио у Денверској Полицији,
а да су га након осуде послали у специјални затвор
максималне сигурности у Форт Левенворту, знајући веома
добро да ће тамо бившем полицајцу бити веома тешко да
опстане са најокорелијим криминалцима... И поред тога
Мејнардов дух и воља нису били сломљени. Није се
предао, већ је почео да марљиво проучава све законе,
Устав и друге акте чиме је касније и доказао да су
федералне власти и Влада у Вашингтону узурпирале већи
део овлашћења на које нису имале право. Убрзо су
федерални Судови били затрпани разним поднесцима и
приговорима у вези тога како Федерална влада крши
основна људска права и како делује мимо и против
закона. Да би га омели у даљем деловању пребацили су га
овде у затвор максималног обезбеђења у Флоренсу у
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Колораду2, тада сам знао да желе да га убију, јер у
том затвору бивши полицајци немају никакве
шансе. Мејнард је стигао овде у Флоренсу на самом
почетку 1996. године ако ме сећање добро служи. Када
сам га први пут видео, сада бих могао да га опишем као
наочитог Ирца. Упркос својим годинама3 подсетио ме је
на некаквог дечака који се увек узбуди поводом неког
новог, њему до тада непознатог открића. У затвору је
постао права изјелица, због чега сам га често задиркивао
јер му је телесна маса рапидно расла. Ипак нисам се
устручавао да му проследим мој хамбургер, хот дог, или
било који други оброк од меса будући да сам сам био
вегетаријанац и стари мршавко од близу 60 година.
Волео сам да видим израз његовог лица док се
обрачунавао са новом количином хране. На жалост, овде
у затвору је било немогуће да се сачува од робијаша
старог кова који су у сваком бившем полицајцу видели
само још једну свињу која не заслужује ништа боље осим
смрти. Покушао сам да га заштитим својим деловањем
ширећи око њега кишобран речи разума. Мејнард није
имао никаквих порока; није пио, пушио, или користио
дроге, није се коцкао, и наравно није био хомосексуалац.
То значи да у 99% случајева убиства у затвору настају
услед ових порока које он није имао! Та чињеница ме
наводи само на једну логичну и разумну мисао да је он
убијен од стране оних који су га у затвор и послали. На
жалост, није било никаквих упозорења шта му се спрема.
Без обзира ко га је убио, односно ко је био непосредни
извршилац, одговорност за смрт овог поштеног, храброгх

2 Florence, Colorado − затвор у којем је своју казну од
190 година затвора служио и сам Дејвид Лејн; тамо су се
најзад и лично упознали.
3 Мејнард Кемпбел је тада имао 55 година.

и честитог човека пада на леђа Федералних власти који су
га тако малициозно и преварно утамничили само зато јер
је био расно свесни белац који се није плашио да јавно
износи своје ставове. Искрено и дубоко у свом срцу ја
жалим за сваким мучеником који је утамничен, или
убијен, од ове злочиначке владе, али још од погибије
Роберта Метјуза4 нисам био толико тужан и
ожалошћен. Још и сада ухватим себе како понекад
тражим његов симпатичан ирски осмех и његово ведро и
увек насмејано лице... буди ми з'богом пријатељу мој.
Одрадио си свој посао часно и храбро!

****

4 Роберт Метјуз је био права громада од човека, храбар и
одлучан. Када је основао »Bruder Schweigen« (у преводу:
Тихо Братство) на стари родоверни празник јесењег
еквиноција 1983. године, прорекао је своју судбину да ће
поживети још свега годину дана, а његова смрт ће бити
јуначка у борби са ционистичким федералним убицама
његове Расе. Па ипак, и поред тога што је своју судбину
знао, он је храбро и усправно корачао у сусрет њој!
Децембра месеца, дана осмог Боб је убијен! Спаљен је жив
од стране федералних кукавица и издајника из ФБИ-аја јер
није жив хтео да се преда њима у руке.
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ОНДА И САДА

И даље постоји ривалитет и неслагање око тактике
супротстављања геноциду који се спроводи над
нама. Главна подела је на две групе: једна коју чине тзв.
'ратници речи', или другачије речено 'витезови од пера' и
друга група која је више за непосреднији приступ односно
'директне акције'. Хајде онда да размотримо оба ова
приступа са анализом максималних предности и једног и
другог. (...) Међу нама има оних који су направили "Бога"
од Адолфа Хитлера,... ово није сада речено да би се
умањила вредност тог Немачког вође. У прошлом веку он
је по својој одлучности био други по реду одмах иза
Џорџа Линколна Роквела по храбрости, харизми и јакој
вољи, као и свему ономе што је потребно за један такав
политички покрет. Како год било, препреке које су
стајале испред Хитлера нису ни близу биле толико тешке
од оних које стоје данас пред нама преосталим Белцима у
Америци. Немачка је пре оба светска рата била 98% Бела
земља. Немци су били јаки и издржљиви људи који су
очврсли у недаћама које су их задесиле након пораза у 1.
св. рату. Немачка војска, како они који су још били у
униформама, тако и они који су били демобилисани,
свим срцем су подржали Немачки расни национализам. У
ствари, чак је и сам Хитлер на самом почетку био плаћен
и подржан од стране војске да држи анти-комунистичке
говоре. Наравно, Немачки комунисти су могли да буду
претворени у Национал Социјалисте, али у данашњим,
некада Белим земљама, ми не можемо да од
монгрила, мешанаца или других не-Белаца
створимо Аријевце. Хитлер је такође уживао и

подршку друштва Туле, великог и утицајног окултног
тајног покрета. Такође он пред собом није имао ни
најмоћније пропагандно оружје икада виђено у људској
историји оличено у телевизији. Телевизија је наравно
оружје које је тотално под контролом тог расно-
религијксог племена које жели истребљење наше
Беле расе. Главна поента је заправо у овоме; Хитлер је
могао да оде међу народ на улице зато што је имао
формирану политичку армију која га је штитила (да га
неко од непријатељских агената не убије – прим. прев.) и
зато што је тада непосредна агитација лицем у лице била
традиционална и могућа. Зато он није могао, са свим
својим квалитетима, одлучношћу и харизмом коју је
имао, да омане и не дође на власт у Немачкој. Хајде сада
да упоредимо то што је онда било са овим што имамо сада
у Америци и другим земљама и народима који више нису
Бели (друге земље би нпр. биле: Велика Британија,
Француска, Холандија,... итд., па и садашња Немачка која
је препуна Турака, Курда и других − ком. Белбог). Хитлер
је дошао на власт легално уз помоћ гласачке кутије и
пропагандних средстава који су му били онда на
располагању... Има ли неко међу нама ко је толико луд да
поверује да би црнци, мексиканци, јевреји, азијати,
мешанци, јудео-хришћани, као и они који су се спарили
са не-Белцима, или они који живе лагодно у овом
систему, добровољно пришли у наше редове и борили се
за опстанак наших људи и будућности за нашу Белу
децу??? Тренутне околности не дозвољавају да се бавимо
проценама у вези тога колико би процената наших људи
овде у Америци подржало ову борбу; ...бићу оптимиста па
ћу рећи да је то негде око 5%. Добро, па који је онда
одговор на питање шта треба да чинимо да би наша Раса
преживела? Наша пропаганда је јадна у односу на
пропаганду коју наш непријатељ има на располагању;
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демонстрације су само узалудна гимнастика; 'директне
акције' које је покренуо Роберт Метјуз и остали из Тихог
Братства (Order Bruder Schweigen) су се показале као
самоубиство; па постоји ли онда нека стратегија која нам
може омогућити успех? Ако је 'директна акција'
самоубиство имамо ли онда морално право да са
ниподаштавањем говоримо о деловању 'ратника речи'
или 'витезовима од пера'? Будимо искрени и
признајмо да је у овом времену пропагандна рука
наше организације још увек потребна. Они који
раде на том фронту буђења наших људи из менталних
окова овог система, и које тај исти систем прогања, такође
ризикују своје животе. Па..., ако они и говоре нежељену,
али ипак сурово тачну истину, они морају бити
подржани, финансирани, и почаствовани за труд који
улажу. Стога они нису "само" витезови од пера. (...) У исто
време наши редови су заражени као кугом великим
бројем обмањивача. Е сад, који су то обмањивачи из
кукавичлука, који су то из своје глупости, а који су то зато
што су агенти непријатеља, то је већ тешко рећи. Како год
било, то више није ни важно јер је њихов ефекат исти;
било да они уче друге људе како ће нас њихов Бог
спасити, било тако што говоре да ћемо успети гласањем
да дођемо на власт,... у сваком случају − они морају бити
препознати и одређени као наши непријатељи! (...)
Чињеница је да наша Раса не може опстати
уколико наше нације и народи не остану и даље
Бели. Историја нам је показала да је расна интеграција и
расна коегзистенција на истом простору довела до
сигурне пропасти и изумирања наше Расе у древним
цивилизацијама старог Египта, Картагине и Индије.
Стварање сигурне оазе, или бастиона, утврђења наше
Беле расе тражиће жртве међу свим нашим Белим
народима; било да су то ратови, смрт, обмане, храброст,

мудрости, или нови правци размишљања. Ови
досадашњи социјални уговори, наводна етика и хуманост,
религијске концепције, као и политички системи, довели
су нас на сам праг нашег уништења. Због тога је крајње
време да схватимо да су они противприродни, трули,
превазиђени и суицидални. Као што сам већ
споменуо у свом кратком роману »КД Побуњеник« ("KD
Rebel") описао сам оно што је најважније, али сам
изоставио многе детаље до којих ћете морати доћи сами,
јер упамтите, ...и моје речи чита наш непријатељ. Због
тога наша тактика мора остати скривена и далеко
од очију јавности. Рат и сукоби биће неизбежни
уколико наша Раса жели да преживи! (...) Док смо
још у могућности да користимо интернет, као најбоље
средство којим допиремо до умова и свести наших људи
који се налазе у оквиру система, наше активности морамо
проширити и тиме ставити до знања људима да смо свуда
присутни, али ипак невидљиви. Повремени сусрети на
тајним локацијама могу бити веома добри за подизање
морала и учвршћивање веза међу нашим саборцима.
Али,... пажљиво бирајте локације за те сусрете, јер
непријатељ се увек труди да се инфилтрира у наше редове
(или да се користи разним техничким помагалима који
му омогућавају опсервацију – прим. прев.). Оно што је од
највеће важности и од виталног значаја, то је
територијални императив! Ми морамо имати нашу
територију која ће нам омогућити одбрану од расног
мешања. Приметите да ова путујућа масовно убилачка
машина коју зовемо Америка није ништа могла да учини
у Вијетнаму и да је из тог рата изашла поражена, док са
друге стране, отворен простор попут Ирака не даје
никакве шансе за наш опстанак или одбрану. Време је да
се коначно схвати да су ови "изабрани" владари Америке
тотално посвећени уништењу наше Расе и да ће у
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тој екстерминацији бити веома сурови и немилосрдни
служећи се свим средствима која им стоје на
располагању. "Чишћење" наше територије од монгрила и
издајника захтеваће лукавост, обмане и одлучност
извођења разних "несрећних" случајева. Недајте никоме
своје поверење олако; оно се увек прво мора заслужити!
(претпоставићемо овде како, јер није за интернет, мада и
то је врло дискутабилно обзиром на институцију сведока
сарадника – прим. прев.). У овој одлучујућој борби за
спас наше Расе и наших Белих народа ми морамо научити
и нешто што није племенито и што не приличи нама као
Аријевцима. Да цитирам овде шта је рекао генерал
Патон: "Аријевски ум је беспомоћан у поређењу са
јеврејским умом." То је због тога што је наше друштво
одувек било сачињено од поштених и часних људи, док је
наш непријатељ одувек живео од обмана, превара и лажи
− зато морамо бити лукави и победити их у
њиховој сопственој игри!

****

САДА ИЛИ НИКАДА

Остало је још свега јако мало времена за оне који говоре
истину. То значи да брутална и сурова истина о
лицемерству и наводном отпору који пружају Јудео-
Хришћанство и Јудео-Америка убијању наше Беле расе
мора изаћи коначно на видело и то под хитно и до у
детаље... САДА! (...) На сву срећу, није промакло вашој
пажњи да ови тзв. "лидери" који праве компромисе са
ZOG-ом нису добили исти третман као ја (нису допали
затвора као Д. Лејн и да им животи нису уништени –
прим. прев.). Непријатељ се таквих не боји, већ се
ужасава сконцентрисане силе и наших збијених
редова око борбе за тих 14 Речи! Они који не говоре
народу истину и праву историју о овим религијским и
политичким институцијама наших егзекутора изгледа да
су имуни на прогоне, убиства и затварања... највише што
њима може да се деси је то да буду вербално нападнути од
стране медија. Сваки онај који говори да се треба
покоравати "законима" ових егзекутора, или проповеда "о
његовом скором повратку" (мисли се на Исуса – прим.
прев), будите сигурни да он верно служи нашим
тиранима. Поновићу овде још једном: политички,
религијски и економски системи се могу
уништити и после поново изградити, али смрт
наше Беле расе биће вечна! Због тога сваки расно
свесни Белац данас мора да се посвети борби за тих 14
речи: "Ми морамо да обезбедимо егзистенцију за нашу
Расу и будућност за нашу Белу децу!" Уколико сте белац и
још увек се питате зашто је то важно, ја ћу вам дати још 14
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речи као разлог за то: "Зато што лепота наше Беле
Аријевске жене несме никада нестати са лица ове земље!"
То је оно за шта би требало да се бори сваки прави
Аријевски мушкарац! (...) За све оне обмањиваче и
кукавице који још увек траже неки безболан начин да
спасу нашу Расу, ево овде сумирања бруталне реалности
коју спроводе над нама владе и религије, како кроз
историју тако и за будућност, а што се најбоље да видети
кроз демографске податке. За обичне људи који нису
ништа друго до војници овог система, владе и њихових
религијских институција, ово није порука да се
обесхрабре, већ да се прикључе нашим редовима. Многи
од њих су обманути и научени су да верују овим
институцијама. На несрећу, 'веровање' је одувек била
сушта супротност 'размишљању' и оно је одувек служило
само тиранима за успостављање или учвршћивање
њихове власти. Тужна је чињеница да су религијске и
политичке вође већ хиљадама година у назад били
најжешћи обмањивачи. Овде можемо узети за пример и
Nathan Bedford Forrest-а, оснивача Кју Клукс Клана. Он је
био високо позиционирани масон, а један од његових
најбољих пријатеља је био Алберт Пајк (Albert Pike),
велики мајстор целокупног Шкотског Обреда
Масонерије, који је написао и масонску "библију" »Морал
и Догма« (Morals and Dogma). Мотив обичних Клановаца
је био наш расни опстанак, тзв. Бело преживљавање, али
је стварна намера оних који су Кланом руководили била
потпуно другачија! Бела раса је оснивањем ККК требала
само да се одржи у животу једно 150 година док
Сједињене Америчке Државе довољно не ојачају и док не
постану светска велесила. У том периоду белци су
Ционистима били потребни само као мотор како би
помоћу САД покорили већи део данашњег света, а потом
и расно упрљали нашу некада чисто белу домовину

Европу! Конспиративни методи које је ККК усвојио сви су
оригинално пореклом из масонерије, као и њихова
имена, или многе друге ствари и симболи. Погледајмо
само на Давидову Звезду изнад орла на Великом Печату
САД, или на новчаници од једног долара. Речи које тамо
стоје "E Pluribus Unum" (један из многих) у ствари
представљају геноцид расног мешања5

Тај Велики Печат био је дизајниран и осмишљен од
стране оца оснивача САД пре неких 200 година при чему
треба знати да су сви они редом били Масони.
Према томе, Кју Клукс Клан није био основан са циљем да
врати црнце назад у Африку и да створи од Америке Белу
земљу, већ да за неко време од 150 година одржи у
животу Белу расу! Сада када Ционисти владају светом,
они су осудили Белу расу на смрт, јер им она више није
потребна! Из истог разлога групе Белаца које се данас
боре за опстанак наше Расе више нису дозвољене и неће
се више толерисати. (...) Други пример би био Национал
Социјализам, или како наш непријатељ то воли да кеже
"Нацизам". Ипак, несме бити никакве сумње да су
чланови овог покрета онда у Немачкој, а и данас широм
света поштени, искрени и часни људи који су се борили и

5 E Pluribus Unum (један из многих) је креирање једне
расе из мноштва различитих раса и народа у један Нови
Светски Поредак под контролом Циониста. То је толико
очигледно јер се сасвим јасно види да је Амарика тзв.
melting pot, или казан за топљење различитих раса и
народа у једну универзалну смешу, или кашу индивудуа,
појединаца који су испрограмирани индивидуалистичким
материјализмом који своју оданост полажу искључиво
пред ноге свемогућег им бога 'Долара' и онима који тај
долар штампају, односно који га креирају ни из чега.
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још увек се боре за слободу својих народа од владавине те
блискоисточне и азијатске куге. У овом случају и лидери
НС Немачке су били људи искреног срца које су богати
интернационални јеврејски банкари иза сцене
финансирали и помагали, али тако да ови то не сазнају,
због тога што су знали да мала Немачка величине једног
Тексаса и њен народ неће бити у стању да се супротставе и
одупру великим земљама које су они контролисали6 . На
крају је резултат 2. св. рата био тај да су у њему јевреји
победили, а да смо ми изгубили јер је 50 милиона наших
људи страдало у том братоубилачком рату. Са друге
стране јевреји су добили и своју државу Израел која им је
омогућила да консолидују своју моћ широм света. (...)
Што се тиче Јудео-Хришћанства оно заиста има
веома тврду љуску за разбијање, јер се та љуска
налази у главама верника и следбеника ове
религије. 'Вера' је слепа, а њена моћ је страшна, догма
несме да се критички преиспитује нити људи смеју да о
њој рационално промишљају. На који начин све то
функционише? Када бих вам ја сада нпр. рекао да је
мајка Роберта Метјуза девица и да је он васкрсао из гроба
узневши се на небо, ви ми наравно не бисте веровали...
али, када бих ја узео неко мало дете и изоловао га од свих
осталих и стално му понављао ту исту причу, колико год
она невероватна била, он би полако у њу почео да верује,
јер бих ја за њега био једини ауторитет. Исто је и на

6 − Велике земље које су онда биле под контролом јудео-
банкара и јудео масонерије, а на жалост и сад су, јесу нпр.
САД, СССР, Велика Британија, Француска,... што се тиче
тог закулисног финансирања ипак је нешто од овога
процурело до вођа Трећег Рајха, па је из тог разлога
уведена чистка, а била је забрањена и прогањана сва
масонерија, као и друштво Туле – ком. Белбог.

широј скали, вековима је ова бајковита прича била
пумпана у главе наших људи од стране свештеника који
су себе наметнули за неки морални ауторитет. Страшно је
то у шта све људи могу да поверују када им се мозгови
испирају вековима. Небитно је чак и што су све те приче
супротне свему у природи, дакле противне природним
законима, и стога их нема нити постоје било где у
природи осим у главама испрограмираних верника (јел
има негде у природи да је неки врабац васкрсао из
стомака сокола, или неки зец из стомака вука? – мој ком.,
Белбог). То су само неке од чињеница, а ево још неких:
наша Бела раса је била сигурна на својим територијама
пре увођења Јудео-Хришћанства као званичне и обавезне
државне религије, док је са друге стране Америка
одговорна за више смрти него било која друга појава у
људској историји...

Пре Америке, односно Сједињених Америчких Држава,
титулу главног касапина наше Расе држало је
Јудео-Хришћанство и то читавих неколико
векова. Само у 30-огодишњем рату, који се углавном
водио због препирке да ли је Исус протестант или
католик, популација читаве централне Европе, што од
директних, што од индиректних последица тога рата,
била је редукована са 20 милиона на свега 6 милиона!
Други пак тврде да је ова бројка превелика и да је
погинуло или од последица рата умрло "само" 1/3
популације средње Европе!? Без обзира − то је превише у
оба случаја! (...) Знање је одувек било највећи
непријатељ тирана! Црква је то одлично знала па је
почела ду убија сваког човека који је умео самостално да
мисли; тако су страдали многи научници, математичари,
филозофи, и сваки други глас разума у Европи. То је био
и главни разлог што је дошло до тзв. Мрачног Средњег
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Века. Негде око 1600 године Црква је на ломачи спалила
Ђордана Бруна зато што је говорио да се Земља окреће
око Сунца. Небројено људи је попут њега
настрадало на ломачама, или у стравичним
мучењима од стране цркве и њене инквизиције.
Шта је са покољима Катара, Богумила, Валдезијанаца,
или шта је са свима онима који су побијени зато што су
били верни древној многобожачкој религији својих
предака? Протестантско копиле своје курве помајке
Католичке Цркве није се много разликовале од ње.
Стотине покушаја модификације тог отрова из
Јудејског Рима резултирало је многим покољима
и сектама које се још увек споре која је у праву у вези
онога или овога! Свака од њих тврди да зна праву
"истину" и да је само њихова верзија хришћанства
"божанска".

Идентитет (мисли се на покрет »Идентитет« пастора
Батлера – прим. прев.) је само још један такав покушај!
Чак шта више, од самог свог почетка тај правац су
покренули државни агенти, пре свега агенти војних
обавештајних служби (који су специјализирани за mind
control програме). Овај покрет покушава да неутралише
рационални приступ било ком проблему кроз програм
двоструког размишљања наводећи тако људе на помисао
да не могу да буду добри Американци ако нису
истовремено и Хришћани, или обрнуто, да не могу
да буду добри Хришћани ако нису лојални Американци!
Тај приступ је погубан по све беле људе у Америци јер они
нису ни свесни да прави господари који се крију иза
кулиса желе заправо њихово уништење. Такође, да не би
која овчица залутала, државни агенти ће такве спремно
дочекати, јер су они сами креирали и опозицију таквом
покрету. Понављам опет, међу њима вероватно има и

оних који су у свему томе искрени у срцу, али су заведени
па је ефекат свега тога потпуно исти. Идентитет се
промовише већ неколико деценија, а баш у том периоду
је наша Раса пала на најниже гране, и сада брзо и сигурно
клизи преко ивице понора свог постојања. Упамтите да
је довољно свега 2 до 3% расно мешаних, или
обојених, да би се судбина неког Белог народа
запечатила! То је због тога тога што ће њихови гени
разградити наше и што ће сви они који имају било какве
пријатељске, рођачке или чак и родитељске везе бранити
те монгриле и такво своје потомство. За све то време ови
из Идентитета су се крили по подрумима и слушали
касете Веслија Свифта, а проценат расно мешаних се
попео са 3% на многоструко већи постотак. Уз то наша
раса је и остарила јер ми имамо све мање деце. Данас
свега негде око 12% популације у Америци чине наши
млади, а свега 2% младих у свету су наше беле девојке
које ће бити способне за рађање. Међутим, чак и овај
последњи проценат није толико прецизан, јер ће многе од
тих девојака због снажног медијског притиска и
испирања мозга подлећи намерама наших неприајтеља
да се спаре са не-Белцима. То су наши последњи
млади, након тога више нас неће бити! Тако да када
ваши "лидери" причају да је Америка 50% Бела, знајте
одмах да су то обмањивачи који раде за Ционисте. Ако се
они претварају да наша Раса може опстати без своје
сопствене територије, негирајући тако чињенице из
историје и оно што се десило са некада белом Индијом,
Персијом, Картагином и Египтом, знајте да су они
лажљиве курве и обмањивачи! Ако они убеђују људе да
треба да поштују законе и Устав САД, онда су они
лажљиве курве и обмањивачи! Ако они намећу питање
такси и федералних резерви док за то време наша Раса
рапидно нестаје, онда су они лажљиве курве и
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обмањивачи! Хајде сада да видимо зашто су током
последњих 2000 година ове лажљиве курве и
обмањивачи толико просперирали... Страх, себичност,
похлепа,... све су то људске слабости и пороци који се код
људи намерно пропагирају, а то нас је и довело до понора
нашег нестанка. Ови који данас владају читавим светом
све то су постигли захваљујући Старом Завету који их је
учио преживљавању, слози, и природним законима. Тамо
ћете моћи, када разгрнете паучину алегорија и параболе,
да видите како су јевреји били учени да освајају моћ,
земљу и територије других народа како би себи створили
животни простор. Њих су учили плодности, прокреацији,
слози према својим сународницима, рату ако је то
неопходно,... и свему ономе што је потребно како би се
преживело у овом суровом свету реалности! И не само то,
они су програмирани тиме да је њих њихов Бог "изабрао
као одабрани народ" да владају светом и другим
народима. Све је то важно и све је то њима омогућило
њихов расни опстанак – и не само то! Он (Стари Завет)
им је омогућио и да овладају светом! Са друге стране
Нови Завет, који је био намењен нама Белим Аријевцима,
био је, и још увек је сушта супротност од свега тога! То је
филозофија живота која претвара људе у робове,
психички их тренира да буду понизни и послушни.
Одрицање од овог живота, кроз ту послушност и
понизност, и обећани рај након овог јединог живота је
управо тај токсин који је отровао наше народе. Слатка
заводљивост обећане награде после смрти је била као
опојни мирис парфема којим лепе жене заводе своје
мушкарце. Религија наше Расе мора пропагирати
плодност и репродукцију, као што су то некада чиниле
древне религије наших предака. Они сами су се молили
једино томе да имају што више деце (потомства) и да у
рату однесу победу, јер само је победа та која

гарантује опстанак, све остало је било ирелевантно. У
те давне религије били су инкорпорирани сви природни
закони који су омогућили нашој Раси да преживи. Први
закон природе је опстанак, а други закон природе је
репродукција своје сопствене врсте! Са друге стране, у
јудео-хришћанству, имамо идиотске и погубне
бесмислице чији је главни аутор био Павле (заправо
јеврејин по имену Савле − прим. прев.) а које су
пропагирале следеће: "Најбоље је не дотицати се жене", и
ово није уопште грешка; секс, као средство којим се прави
потомство је произведен у грех, а жена је проглашена
нечистом и недостојном чак и додира. Девичанство је
уздизано као врлина код жена, а 'не дотицање жена' код
мушкараца – па како онда људи да имају деце?! На сву
срећу, природа и њени инстинкти су били јачи од ових
болесних и противприродних глупости, па ми ето
захваљујући томе постојимо. Они људи од наше Расе који
су били увучени у Цркву, стриктно су следили све ове
Павлове поруке: Исус није имао жену; Исус није имао
деце; Он није убијао непријатеље свог народа; Он није
освојио нити штитио територију свога народа од страних
освајача јер такву територију није ни имао! Уместо свега
тога Он је учио да се не супротстављамо јеврејима, пошто
"Моје краљевство није од овога света." Такође Он је
говорио и да само поглед на жену проузрокује грех.
Рећићу Вам овде − раса која одбија да живи у оквиру
реалности овога света осуђена је на смрт и
нестајање! (...) Волите своје непријатеље, окрените им
други образ, не мислите на сутра, дајте Цезару оно што је
његово, не мислите на освету јер она је грех,... све то су
психолошке матрице које су уграђене у ту суицидалну
идеологију коју зовемо Нови Завет! У ствари, злочин који
остане неосвећен увек ће се понављати у недоглед и без
престанка, јер нема онога ко ће га засутавити. То нам
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каже сам закон природе. Зато сам ја за ове из C.R.A.P-a
(скр. за "Хришћанске Десничарске Америчке Патриоте" –
прим. прев.) и рекао да су обмањивачи који штите
интересе својих ционистичких господара. И међу њима
има поштених људи који су заведени, али они никако не
могу да иду руку под руку са нама јер штите онај део
система, заправо његове институције, које спроводе
геноцид над нашом расом проповедајући јудео-
хришћански Универзализам. У најбољем случају њих би
могли описати као 'конзервативце' који желе да
конзервирају свој постигнути статус у оквиру друштва, а
заправо у оквиру овог злочиначког система, своје
приходе и своје дебеле новчанике, своју сигурност и своју
себичност. Многи бивши војни официри који су били део
ове глупости су прави пример тог идиотизма... нпр. Бо
Гритз, са својом азијатском женом, својом монгрилском
децом, својим кумом црнцем, његовим прљавим
убиствима које је одрађивао за ЦИА-у,... ето, он је
десничар и хришћанин; али да је њему макар стало и
једну јоту до будућности наше Беле деце он не би радио
све то што је радио и још се тиме поносио. Њему је било
најважније да покрштава у Кореји заробљене Кореанце,
или да се залаже за то да наша деца улазе у аутобусе у
којима се возе црнци, где би сваки нормалан човек ушао
само ако је наоружан сачмаром. Пре много година он ми
је рекао да су милиони комуниста сакривени на граници
са Мексиком и да само чекају повољан моменат да
подземним тунелима јурну у Америку. Ја сам му на то
одговорио, да сада док управо причамо, милиони
обојених из Мексика слободно претрчавају границу и
улазе у САД где ће се поженити са белим девојкама како
би добили легалне папире за останак. Такође сам му
рекао да ми Бели американци немамо никакав интерес да
ратујемо у Кореји, Вијетнаму,... или раније у Италији,

Немачкој, односно Јапану! Још тада сам му говорио да су
ти ратови вођени за Нови Јеврејски Светски
Поредак, и да ми не можемо да имамо једну страну
религију као нашу веру. Но, ипак је он више волео свој
новац и чекове које је добијао од ЦИА-е да би му то што
причам било иоле важно, а за опстанак наше Расе га није
било ни брига. (...) Велика већина преосталих "лидера",
укључујући ту и вође разних милиција, такође се налазе
на списку федералних власти и ZOG-a. Да ли заиста
мислите да би њима било дозвољено да гостују у
многобројним емисијама на радију који су у власништву
јевреја да они не раде управо за њих? У најбољем случају,
ако нису њихови агенти, онда су тоталне будале или
обмањивачи, јер им се дозвољава да причају о потпуно
безазленим стварима. Већ скоро 30 година пратим рад
тих обмањивача који лепо живе од држања својих
трибина, гостовања у разно-разним емисијама, издавања
књига или часописа и тсл. Они тако причају да власти
требају да буду још строже, или да се као прави
десничари "они залажу за још више затвора и још
строжије казне за криминал",... управо то је оно што
ционистички господари Америке и желе, још власти и
још моћи како би могли да у затворе трпају и политичке
затворенике који ометају њихов наум о расној
интеграцији и истребљењу наше расе. Да ли знате да
управо федералне власти негују овакву стопу криминала,
или повремено проузрокују још и већу, само да би њихова
федерална полиција оличена у ФБИ-ају, или неке друге
савезне агенције, добиле још више полицијских
овлашћења. Да ли знате да је ова шарада од хладног рата
била једна најобичнија обмана којом су власти плашиле
своје поданике, како овде у Америци, тако и у бившем
СССР-у? За све то време Америка је, из наводног разлога
опасности од избијања рата са СССР-ом, поставила своје
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војне базе широм некада Беле Европе,... обратите пажњу
да је велики део тих војника, који су били распоређени
преко Атлантика, заправо чиниле трупе састављене од
припадника не-Белих раса. Е сад,... пошто је локално
бело становништво углавном било слабије плаћено од
ових федералних упосленика, шта мислите са ким су
завршавале младе и лепе беле девојке жељне провода, а
можда и удаје и одласка у ту Америку коју им је Холивуд
нацртао у њиховим главама. Тај обојени туризам је
напумпао многе наше девојке које су родиле мале
монгриле, док су се њихови вајни обојени очеви вратили
назад овде у САД. Да ли неко од вас зна да су Сједињене
Америчке Државе земља са нејвећим бројем затвореника
по глави становника у читавом свету? Па ипак, ови
хришћански амерички десничари не брину ни једну јоту
за слободу или правду,... они су прави епитом (пример)
игнорантске себичности! Пре неких 80 година Хенри
Форд нам је рекао да је једини начин да се супротставимо
Ционистичкој тиранији начин да код наше деце
пробудимо осећај поноса на своју Расу. Сада учинимо то
јер нема више времена за оклевање или чекање! Немамо
више времена за кукавичлук или обожавање институција
наших егзекутора! Сада је право време за акцију – сада
или никада!

****

88  ПОСТАВКИ

Пре него што почнемо са изношењем поставки желео бих
прво да кажем следеће: Све док Бела Раса не схвати
озбиљност постојања само једног извора за који можемо
рећи да одговара вечној истини, никада неће бити мира
нити стабилности на Земљи. Тај извор су неизбежни
Природни Закони,... уједно они су и кључ самог живота,
реда и разумевања природе и свега око нас. Речи људи, па
чак и оне које "инспиришу" друге људе су увек подложне
преводиоцима, речницима, додавањима, разлагањима и
разглабањима других смртника. Сходно томе, свако
писање или утицај, било оно древно или модерно – мора
увек бити подвргнуто томе да ли је оно у складу са
вечним Законима Природе. Бели Човек коначно мора да
схвати да је и Он сам подложан дејству и деловању тих
природних закона по којима функционише читава
природа, или било која друга креација Универзума – у
супротном – не само да никада неће бити у стању да живи
у миру, или да буде сигуран, већ му прети и сам
физички нестанак. Свет се налази у пламену вечне и
непрестане борбе, јер је он сам насељен разним Расама,
под-Расама, Народима, и Културама које су приморане да
крше своје сопствене законе (мисли се на законе које је
донео човек – прим. прев.) како би омогућили своје
сопствено самоодржање (што је уједно и први закон
природе; дакле први природни закон је самоодржање, а
други природни закон је репродукција, или другачије
речено, продужетак своје сопствене врсте). Многи добри
људи, људи добре воље, али ипак ограничени у својим
схватањима, су у сталном и перманентном сукобу са
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самим собом баш због непоштовања ових Природних
Закона. Уједно, они су оптерећени доминантним
схватањима своје околине, као и догмама које су намерно
у њих усађене. Све ово је наравно продукт једног
немилосрдног Племена које контролише виталне токове
нашег друштвеног бића већ небројено векова у назад, и то
управо тако што експлоатише знање о природним
инстинктима човека (примера ради све светске религије
експлоатишу један природни инстинкт који зовемо 'страх
од смрти' а који уједно представља саму негацију првог
природног закона – т.ј закона самоодржања. На овај
начин коришћена, то је моћна полуга у њиховим рукама
којом обликују свест људи, привлачећи их тим страхом у
своје информационо поље, уједно нудећи им у замену
глупе идиотизме типа ¨загробног живота¨, или
апсурда ¨живота после смрти¨, било да се ради о идеји
реинкарнације, било идеји раја и пакла. Наравно, све то
омогућава програмирање и манипулацију мерену у
покоравању милиона људи- прим. прев.). Стварајући тако
конфликте међу људима и унутар самих људи они се
вешто крију иза својих маски које користе као штит.

Из управо тог разлога неопходно је зато дубље познавање
фундаменталних закона који управљају људским
односима ако желимо да спасемо цивилизацију од тих
подлих егзекутора. Ових неколико поставки не чине
свеобухватан и детаљан систем по којим се треба
управљати, већ више представљају неку врсту ¨рецепта¨
или ¨сугестије¨ који, када буду схваћени, могу да буду од
велике користи у самоочувању како читавих народа тако
и појединаца. А сада, почнимо са изношењем тих 88
поставки које ће нам помоћи да схватимо функционисање
тих фундаменталних, природних закона...

1. Свака религија која учи супротном понашању од
Природних Закона је лажна.

2. Која год перцепција људи о богу, боговима, или
самој покретачкој сили Универзума била, они не
могу да поричу да су управо Природни Закони ти
по којима се читав процес одвија.

3. Бог и религија су два сасвим одвојена, а понекад и
сукобљена концепта. Природа је та која заправо
представља божански план по којем читав свет
функционише, а што ми људи зовемо Богом. Стога,
свака религија је креација смртних људи, а самим
тим је лажни одраз правог стања ствари. Религије,
у зависности од тога како су конципиране, могу да
униште или спасу оне групе људи којима су
намењене, зависно од жеље њихових креатора, или
агената који им служе.

4. Прави облик молитве представља сједињење са
Природом. Наравно не у буквалном смислу. Ако
већ имате потребу за тако нечим, најбоље је да
одете на неко усамљено место у природи где вам
нико неће сметати, нпр. на неко брдашце или
планину са којег ћете моћи посматрати небо
прекривено звездама, и да кроз размишљање
увидите да сте ви само један мали делић једног
огромног космоса чији сте ви природни и саставни
део. Када увидите колико је свет огроман, тада
можете размишљати и о томе како сте ви такође
једна значајна карика у ланцу ваших предака и
потомака који тек треба да дођу после вас. Тада
ћете научити како (ваша) поноситост и поштовање
прему свету могу заједно да коегзистирају. Тек
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тада, када будете били у хармонији са природом,
долази и самопоштовање, поштовање према
природним силама и самој природи, снага, мир и
одлучност.

5. Све државе промовишу и штите религије, које вас
уче ничему другом до ¨животу после смрти¨ и томе
како треба да будете у овом животу покорни и
кротки. Оно чему вас оне неће научити је то како
да се заштитите од грабљиваца у овоме животу.

6. Историја, било световна или религијска, је једна
велика обмана и лаж која се протура од стране
оних који од тога имају и извлаче корист.

7. Религија би (ако већ постоји) требала да буде
одраз и симболика културе народа у којем она
живи, а не да буде мултирасна која уништава твоју
сопственост и посебност твог народа. Дакле она
треба да буде лични печат, ексклузивна и са
посебним вредностима који ће омогућити опстанак
и твог народа и твоје расе.

8. Оно што људи зову ¨надприродним¨ је у ствари
¨природно¨ – само човек то још није схватио, или
открио природне законе по којима неки процес
функционише.

9. Популарисање и/или доношење закона који
ограничавају људске слободе је одраз духовне
болести тог друштва или Нације.

10. Уколико је једна нација здрава и морално јака тада
за њено кормило, т.ј у власт, не могу да дођу

непринципијелни људи сумњиве репутације (овде
се крије и одговор на питање зашто јевреји прво
моралним отровима разграђују народ, а после се
устоличе на њиховим леђима преко експонената и
агената својих). Зато моралне врлине као свој
производ дају слободу, а морални суноврат и
његова дегенерација дају тиранију и обману.

11. Истина тражи мало речи да се објасни зато пазите
се компликованих и преобимних доктрина које су
схватљиве само малом броју начитаних људи
(попут, нa пример, »Капитал«-а јеврејчине Карла
Маркса, или исправније Мозеса Мордичи Леви-ја,
сина јеврејског рабина). Све велике истине су
просте и крајње једноставне и њима нису потребни
читави томови књига како би се објасниле.

12. Истина се не боји истраге.

13. Неоснована веровања у догме су клопке. Човека
који их не преиспитује чека сигурна патња и
нестанак.

14. У складу са вечним законима природе ништа није
праведније од очувања своје сопствене Расе.

15. Ништа не даје већу снагу човеку или већи мотив од
онога када он зна да је у праву.

16. Унутрашња вредност човека у здравом друштву је
најважнија. Само у болесном, умирућем друштву,
народу, нацији, цивилизацији, или раси, важнија
је спољашњост или изглед од правих вредности.
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17. Оштроумност је када човек уме да разликује
стварност од празног веровања.

18. По природним законима не постоји таква глупост
као што је ¨право¨. Јелен кога прогони гладан лав
нема право на живот уколико га тај лав сустигне.
Он ће тиме сам бити крив за своју смрт, а не лав
који је по својој самој природи предатор и храни се
месом. Да је јелен био вештији и спасао се на време
бекством или већом опрезношћу ¨право¨ на живот
би имао само дотле докле би успевао да остане
жив. Тако ни човек нема право на свој живот,
слободу или срећу по истим тим природним
законима осим уколико не омогући себи могућност
за све то. Природа не познаје такве бесмислице као
што је ¨право¨. Човек, или његова породица биће
слободна и срећна само уколико то себи омогући,
тако је и са животом. Један народ, или Раса, ће
постојати само дотле док се буде борила за свој
опстанак. Природни закони не познају изузетке.

19. Људи који нису свесни својих могућности и не
познају своју особеност ће нестати!

20. Наша Бела раса претрпела је многе инвазије и
бруталности из Африке и Азије и то кроз хиљаде
година у назад. На пример, Атила и његови
монголски азијатски Хуни извршили су инвазију
на Европу у петом веку н. е, силујући, пљачкајући
и убијајући све од Алпа до Балтичког и Каспијског
мора. Исти сценарио се поновио и неких 800
година касније од стране монголског вође Џингис
Кана и његових саплеменика (приметите овде да
тзв. Северно-Амерички Индијанци представљају

народ монголског порекла). Из Африке је наша
Бела Европа претрпела стравичан масакр преко
данашњег Марока до Шпаније и све до Француске.
Зато кривица која се намеће белом човеку за то
што је урадио Индијанцима није у складу са
вечним Природним Законима јер нас историја
учи да само јачи опстају и да само они имају
право на живот. Природа не познаје кривицу
или грижу савести, већ само оне који постоје и оне
који нестају. У природи нема никаквог лажног и
вештачки измишљеног милосрђа, баш као што ни
лав не осећа грижу савести што је појео јелена и
тиме себи омогућио даљи живот. То су сурове
чињенице, али чињенице ипак јесу – и оне се не
могу оповргнути само зато што би неко то желео,
баш као што су и чињенице те да су све расе имале
користи од креативног генија и интелектуалног
капацитета белог Аријевског човека.

21. Људи који дозволе другима да живе међу њима
који нису њихове Расе, нестаће, јер је нормално да
када људи живе заједно дође и до сексуалних веза
и заједничког потомства. Због тога што су бели
гени рецесивни – то неминовно води у одумирање
наше беле Аријевске Расе! Овај тзв. "модерни"
мултирасни суживот није природан већ је нама
наметнут и популарисан од агената мрачних сила
јеврејских који желе наш нестанак. То је намерни
геноцид према нашој Раси која данас представља
толико мали број у укупној популацији људи да
засигурно можемо очекивати најцрње прогнозе у
погледу нашег нестанка ако се ствари и даље буду
овако одвијале.
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22. У коначној анализи резултата, сасвим је небитно
која и каква су достигнућа појединих људских раса
– оно што је важно је само то које ће од њих
преживети и колика им је воља за самоодржањем,
односно борбом за сопствени опстанак.

23. Сви политички, економски или религијски
системи могу поново да се изграде ако дође
до њиховог уништења, али уништење Расе
је вечно!

24. Ниједна Раса не може да опстане без територије на
којој ће живети сама и на којој ће одгајати своје
сопствено потомство и тако продужити своје
постојање. Суживот различитих раса на једној те
истој територији неминовно води ка конфликтима
или монгрелизацији наше Расе.

25. Људи који немају своју културу ће нестати.

26. Сама природа је поставила међу различите људске
расе нетрпељивост, анимозитет једне према другој,
како би очувала и заштитила специфичности сваке
од ње. Због тога сексуални односи и доношење на
свет потомства из расно мешаних веза представља
противприродно понашање!

27. Није конструктивно мрзети друге расе, или оне из
расно мешаних бракова, већ је потребно радити на
сепарацији (одвајању) како бисмо спасили своју
сопствену расу од изумирања. Уколико већ мрзите,
онда је боље више мрзети припаднике наше
сопствене расе који су починили акт расне
издаје тако што су ступили у интимне и

брачне односе са припадницима других раса
– то је расно самоубиство, јер њихова деца
никада неће бити наше потомство. Највише треба
мрзети Оне који уништавају или раде на уништењу
наше Расе, народа, културе и других особености, а
пре свега нам ускраћују територијални императив,
простор који треба да нам омогућити сигуран и
самосталан живот.

28. Концепт мултирасног друштва, друштва где више
раса запоседа једну исту територију, је против свих
Природних Закона јер онемогућава преживљавање
и опстанак посебних врста, у овом случају наше
Расе (дете из везе црнкиње и белца никада неће
бити белац, као што ни дете из везе црнца и
белкиње никада неће бити наше потомство - исто
важи и за жуту расу).

29. Концепт "једнакости" је од стране саме природе и
њених закона проглашен за лаж. Промовисање
једнакости заправо значи снижавање вредности
изузетних појединаца на ниво просека – крајњи
резултат тога биће уништење супериорне расе,
нације или културе која овај концепт прихвати у
себе. Да би нека рага од коња победила на
коњским тркама против неког расног коња, прво
морате том расном коњу одсећи једну ногу – исто
је и са нашом Аријевском Расом; да би лошији
могли да просперирају јевреји су нам импутирали
лажни концепт једнакости како би нас осакатили.
У сваком случају – наметање једнакости значи
уништење изузетности и квалитета.
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30. Инстинкт за очувањем Расе и своје сопствене врсте
је природни инстинкт!

31. Инстинкти које је природа усадила у нас саме је
најбољи механизам за опстанак наше Расе!
Вештачки ¨инстинкти¨ створени од стране других,
њиховом рационализацијом, несмеју да буду
претња опстанку нашој Аријевској раси, јер су они
лажни и вештачки су нам наметнути.

32. Појава као што је расно мешање је одувек била
највећа претња нашој Аријевској Раси, јер из
комбинације Аријевца и припадника неке друге
расе – резултат никада неће бити Аријевац. Расно
мешање представља бастардизацију и уништење
наше Расе!

33. Самилост између различитих врста живота (нпр.
вука и јелена) никада није постојала – исто је и са
различитим Расама; свака од њих тежи своме
опстанку. Зато је та вештачки одгајана самилост
кроз образовање и медије једноставно пут ка
нашем самоуништењу. Када би се вук умешао да
спасе јагње од лава – лав би га убио, и то није
ништа чудно, то је сасвим природно. Данас имамо
ситуацију да је бели човек високо опорезован да он
себи једноставно више не може да приушти
бројније потомство. Тако прикупљен новац од
пореза се затим преусмерава на разне социјалне
програме који би требало да помогну не-белцима
(код нас се тај новац преусмерава на пример
циганима, због наводне реинтеграције  у  друштво
и сличним  идиотским  разлозима, а у ствари да би
им се подигао животни стандард како би постали

економски привлачни нашим белим девојкама –
прим.  Белбог) како би они онда могли да се
неконтролисано множе. Неће проћи дуго времена
од тога да у недостатку партнерки они за себе
траже беле жене. И где је ту ¨правда¨ или
¨праведност¨? У природи она наравно не постоји,
јер када лав поједе јагње то је за лава добро, а за
јагње је зло – зависи из ког угла се гледа на
ситуацију! Зато ми морамо ствари да посматрамо
из нашег угла и бринемо се само за добробит наше
Расе, јер ни сама природа не познаје вештачки
измишљен концепт добра или зла у односу међу
различитим врстама. Ако лав не поједе јагње – он
ће умрети од глади, то је тада добро за јагње, али
лоше (зло) по лава. Из овога можемо видети да у
једној те истој ситуацији (у односу лава и јагњета)
постоји добро и зло на обе стране – само у
зависности од тога из ког угла гледамо. Уколико
желимо опстанак наше Расе ми морамо ствари
посматрати само и искључиво из нашег угла, јер
нам у супротном прети нестанак. Једноставно то је
суштина Природног Закона, хтели ми њему да се
повинујемо или не.

34. Инстинкт за сексуалним сједињавањем између
различитих полова јесте најфинији механизам
природе којим она награђује продужетак врсте. Тај
инстинкт никада несме бити потискиван од стране
лажних религија, или пак друштвено наметнутих
табуа. Упамтите да сте ви управо резултат једног
предивног чина спајања ваших родитеља којим сте
зачети и донети на свет. То су просте чињенице
које функционишу већ хиљадама година. Оне су
потпуно у складу са природом и њеним законима.
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Данас се под утицајем јудео-штампе и лажних
јудео-измишљених религија пропагира да је тај
чин грех, или да наше жене треба да одлажу
тренутак зачећа у године када оне више нису у
стању да на свет донесу више од једног или два
детета. Живот наше Расе се налази у утроби наших
жени - зато научите шта је добро, а шта је лоше по
нас.

35. Хомосексуализам је злочин против Природе! Секс
је нагон који је усмерен на стварање потомства, а
то се може чинити само са супротним полом. Зато
је погрешно усмерен сексуални нагон болестан и
противприродан!

36. Сексуална порнографија је деградација човека и
саме природе, као и свих који у томе учествују, а
поготово жене. Предивна нага жена је уметност,
али камера између њених ногу која нарушава њену
приватност је порнографија.

37. Раса чији се мушкарци не боре за наклоност и
заштиту својих жена је осуђена на пропаст и
нестанак. Природни је инстинкт када осетите
одвратност према особама супротног пола које
нису ваше Расе. Они који данас контролишу све
медије и власт западног света уче вас томе да ви
негирате овај природни инстинкт и да због тога
имате осећај стида и нелагоде. Етикета коју вам
они том приликом лепе је "Расиста", као и свака
друга реч са завршетком "иста", на пример,
"Националиста" ...а што није ништа лоше јер и
једно и друго само значи да волите и своју
Расу и своју Нацију – што је природно. То је

сасвим у складу са Природом и њеним законима,
јер онај који не воли своју Расу или своју Нацију је
против-природан, односно против саме Природе и
њених закона.

38. У болесној и умирућој нацији, култури, раси или
цивилизацији,… традиционалне вредности биће
означене и прогањане као нешто што је лоше, или
злочиначко, од стране нових инквизитора који су
заоденути плаштом патриотизма и наводне бриге
за народом, а у ствари ти прогонитељи раде у
корист наших непријатеља (јевреја). По томе ћете
их препознати!

39. Људи које неинтересује њихова прошлост, односно
историја, било Расе или Нације, осуђени су на
пропаст у садашњости и ишчезавање у будућности.

40. Раса мора да поштује изнад свега све оне хероје
који су дали своје животе, или своју слободу за
очување Расе!

41. Расу чине припадници разних народа – зато међу
њима несме да буде шовинизма и мржње, јер то
води само братоубилачким ратовима. Ви стога
морате оданост прво полагати својој Раси; у
супротном наши непријатељи увек могу да користе
технику завади па владај. Када ово буде схваћено,
ратови међу остацима наше малобројне Расе ће
престати, јер су они најважније оруђе у рукама
јевреја против нас, а самим тим број наших људи
ће се увећати са већим изгледом за наш опстанак.
Патња коју ратови проузрокују и наносе бол
нашим породицама, или народима, више неће
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постојати. Упамтите да смо ми на самој граници
истребљења! (данас од 6 милијарди становника на
планети 5 и по милијарди су обојени, док Бела
Раса чини свега 500 милиона људи, или свега пола
милјарде).

42. Политичари који врше власт у вашој земљи нису
уопште носиоци власти, они су јеврејске слуге и
њихови чувари! Они су награђени тако што им је
омогућено да акумулирају богатство и материјалне
вредности – увек бирајте само оне који томе не
теже.

43. Судите својим владарима (политичарима) јер они
нису ваше слуге него туђе. Они који теже да
повећају власт државе над вашим народом су
тирани који испуњавају туђе налоге.

44. Ниједна власт не може некоме да да нешто, а да
претходно од некога нешто не одузме. Државна
власт је заправо само легално конструисана
могућност и правни оквир за одузимање, односно
редистрибуцију вредности (новца или имовине
преко пореза и слично. Ако власт то чини тако што
захвата одређена финансијска средства да би
финансирала и подупирала цигане нпр. као код
нас, иако они не плаћају порезе и углавном живе
на рачун других, та власт је лоша, јер не унапређује
друштво оних који том друштву дају допринос; и
позитивна дискримниација је још увек и само
дискриминација – Белбог). Ограничени облик
власти који би обезбедио унутрашњу и спољну
сигурност је неопходна ставка у животу, али све
преко тога је контрапродуктивно за слободу људи.

45. Органски и основни закон који зовемо Уставом
несме и не може бити подложан амандманима
(изменама и допунама – наравно под условом да је
тај устав добар и да штити интересе народа
дотичне државе – прим. прев.) јер се тиме отварају
врата да се воље партија које након доношења
Устава долазе на власт остварују преко њега, и то
на штету народа, омогућавајући тако тиме
најсмртоноснији то јест најопаснији облик
владавине – демократију!

46. У демократијама они који контролишу медије и
финансијске токове имају власт већу него што су је
имали краљеви или диктатори некад (демократија
је заправо утопија, односно плутократија, где власт
у ствари држе они који поседују огромне количине
новца, па чак контролишу и његово креирање,
вредност и услове под којима се он дистрибуира –
а то су наравно јевреји! У савременом друштву
демократија је заправо луткарска позоришна
представа иза које се крију јевреји користећи своје
лутке (политичаре) да спроводе своју сопствену
вољу на уштрб осталих. Народу се преко медија
ствара само привид да он о нечему одлучује, а
конце повлаче скривени људи из сенке. Због свега
тога демократија је у ствари демонократија где се
народи и људи своде само на крда примитивних
волова. Најбољи пример овога, где се то види су
амерички председнички избори, где су обојица
кандидата заправо жидовски делегати, тако да је
потпуно свеједно који ће од њих на изборима
победити – прим. Белбог).
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47. Како најједноставније описати шта је демократија?
Три човека формирају Владу и кад дође до гласања
двојица гласају тако да покраду оног трећег.

48. Последњи стадијум демонократије је увек испуњен
ратовима који се воде за пљачку и освајање
природних ресурса других народа и држава, јер
банкротирана држава не може другачије да
отплати дугове које има према јеврејима (поново је
најочигледнији пример овога пљачкашки поход
Сједињених Америчких Држава који се спроводи
широм света због нафте или других природних
ресурса, а као што знамо САД су најдемократскија
земља на свету – ком. Белбог.).

49. У демократији је често морал оно што је илегално,
а оно што је аморално је потпуно легално (нпр.
алкохол и његова дистрибуција, тровање људи
путем трговине цигаретама, порнографија, и други
облици штетног деловања – прим. Белбог).

50. Оно што може да замени демократију као болест и
излечи народе и државе је једна снажна особа,
појединац, кога потом зову диктатором, јер је
онемогућио владавину јевреја преко демократије-
жидократије (недавни пример овога је Адолф
Хитлер). Наравно, постоје и супротни примери –
зато бирајте свог вођу паметно! Он мора бити у
срцу такав да је за народ, а његов једини циљ треба
да је тај да брине и штити народ од лошег утицаја
и све чини у његову добробит. Он мора да
успостави вечне законе Природе, зато немојте га
бирати по томе шта говори – већ по томе шта чини

и која су његова дела, његова жртва коју је поднео
за бољитак и вашег народа и наше Расе.

51. Власт, без обзира колико је корумпирана или лоша
учиниће све како би саму себе сачувала и
омогућила своју даљу владавину.

52. Тираније не могу бити окончане ничим другим до
једино и искључвио силом!

53. Они који почине издају неретко се сакривају иза
јавно прокламованог патриотизма.

54. Пропаганда је веома моћна полуга власти, било да
се ради о секуларним или духовним властима. Она
трује људе и програмира их тако да они делују у
складу са жељама пропагатора, док сами људи
мисле да су то њихове идеје и жеље. Све владе
преко пропаганде убеђују своје поданике како је
систем којим они управљају заправо добар и у
њиховом интересу. Што је пропаганда бљештавија
и спектакуларнија то би људи требало да буду
сумњичавији према њој.

55. У последњој инстанци и крајњој анализи – власт
постоји, ствара се и одржава једино уз помоћ силе.
Све остало је само помоћно и споредно.

56. Власт која се позива искључиво вербалним путем и
реториком без икаквих поткрепљујућих дела на
патриотизам – није ништа друго до замаскирана
тиранија.
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57. Пропаганда је нужно и легитимно оружје у свакој
борби. Зато научите да овладате њоме и да је
користите. У њој истина је наше оружје!
Најуспешији елементи сваке добре пропаганде су:
једноставност, емоције, понављање и храброст.
Пошто су људи у овом стадијуму и облику
друштвеног уређења живота себични, нужно је да
циљате на то што они желе. Човек данас гледа
само шта је у његовом интересу и сходно томе се и
опредељује.

58. Сви тирански системи вас уче шта да мислите
(било у школи или преко телевизије). Слободан
човек се учи како да мисли, а не шта да мисли.

59. Пазите се оних људи који увећавају своје богатство
својим речима. Поготово се чувајте "адвоката" и
свештеника који негирају Природне Законе.

60. Патриота кога воде у инквизиторове тамнице и
касније под егзекуторову секиру, обично бива
најгласније осуђиван управо од својих најближих
дојучерашњих пријатеља због тога што они желе
да умакну истој судбини.

61. Предивна богиња Мира може да живи само под
заштитом песнице увек спремног бога Рата!

62. Држава која је основана од стране неког народа
или нације може да опстане само ако су закони те
државе донети у интересу тог народа или нације.

63. Раса или Нација која дозволи да неко други стекне
контролу или утицај над следећим – биће осуђена

на нестанак: информативна средства, едукативне
институције, религијске институције, политичке
снаге, креирање и контрола новца и његових
токова, односно монетарна политика, судски
систем, културне институције, економски живот.

64. Закони треба да буду такви да се лако могу
разумети и објаснити.

65. Човекове емоције се лакше дотичу изговореном
пре него писаном речју. Због тога ће сваки
тирански режим пре да делује против вештих
оратора и јавних скупова него против њима
непожељних књига и памфлета (овде се крије и
одговор на питање због чега се код нас забрањују
патриотски јавни скупови – прим. прев.).

66. Закони су озбиљни само онолико колико постоји
воље да се они подупру спровођењем силе!

67. Ненаоружани или неспремни људи могу постати
само робови.

68. Неки кажу да је перо убојитије од мача. Можда је
то заиста тако, али перо без мача нема никакав
ауторитет.

69. Тираније обично настају постепено корак по корак
и прерушене у племените речи.

70. Разлика између терористе и патриоте је само у
томе како ће га штампа назвати.
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71. Просуђивање лидера и чувара мора бити у складу
са природним законима и одмерени разумом.

72. Материјализам је у својој основи деструктиван.
Народне вође морају увек и у сваком тренутку
упозоравати свој народ на опасно и погубно
деловање материјалистичког духа у народу, јер га
он разграђује. Стицање материјалних добара за
добробит своје породице и њен живот поштеним
радом је часно и исправно. Експлоатација преко
ушура (камате) је деструктивно по сваку нацију.

73. Материјализам наводи човека да тражи и гради
свој вештачки статус кроз богатство и поседовање
имовине. Прави социјални статус треба да
произилази из службе према својој породици, Раси
и Нацији.

74. Материјализам ултимативно на крају доводи до
претеране потрошње што се пре или касније
претвара у силовање Природе и уништавање наше
животне средине. То није природно, јер из
природе треба узети само оно неопходно за живот
и вратити нешто како би она могла стално да се
обнавља. Праве Вође сваке нације треба да својим
личним примером покажу како се то треба
уздржавати од материјализма.

75. Функција трговца или продавца је да омогући
размену добара. Они који се тиме баве да би
гомилали своје лично богатство треба да буду
презрени и несмеју се толерисати.

76. Једина легална функција новца треба да буде та да
он буде посредник у размени добара и да је на тај
начин олакша. Свако давање новца под камату
(ушур) треба и мора бити кажњиво. Ушур под било
којим процентом је тежак злочин и несме бити
толерисан.

77. Свака нација где јој аристократију чине адвокати,
трговци и банкари је ништа друго до тиранија!

78. Наједноставнији начин за објашњење централног
банкарског система заснованог на ушуру (камати)
је следећи: Банкари отимају имовину људи у
замену за зајмове које дају. Са постојањем камате
њима се дугује више новца него што су вам га
позајмили тако да они након извесног времена
постају прави господари Нације.

79. Камата, инфлација и високо опорезивање – све су
технике обмане којима се они (јевреји) служе да
униште саму Нацију на којој се хране.

80. Стицање богатства мимо рада или труда
биће забрањено!

81. Ништа у Природи није статично, све што не
напредује – оно назадује!

82. Поштовање мора бити заслужено – оно се не може
само тако затражити.

83. Одстраните лоше људе из вашег живота јер ће они
тежити да вас искваре.
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84. Самодисциплина је одлика вишег човека.

85. Хвалисавци се сами мере погрешно.

86. Само будала вреднује другог на основу његових
речи. Мудар човек вреднује друге по ономе шта су
они урадили или постигли.

87. У природном поретку ствари свака акција има и
своју реакцију. Оно што смо посејали јуче то ћемо
и жети сутра, ако не ми лично онда наши потомци.

88. Ово си сигурни знаци болесне или умируће
Нације. Ако неке од њих приметите онда
они који владају у ваше име починили су
издају: дозвољавање или пропагирање расног
мешања, уништавање породице као основне ћелије
друштва, високо опорезивање, корупција, терор и
репресија према онима који указују на ове лоше
акте власти, широко раширена аморалност као
што су заступљеност дрога, алкохолизам и тсл.,
убиства зачете деце (данас се то зове популарно
абортус), уништавање националне валуте кроз
инфлацију и ушур, туђе културе или туђини на
вашој земљи (нпр цигани, црнци, арапи и јевреји),
материјализам као главни модел вредновања и
понашања, ратови у иностранству које води ваша
земља, државници и политичари који само гледају
личну корист или јуре славу и популарност,
религија која је супротна природним законима.

****

РЕВОЛУЦИЈА БРОЈА 14

УВОД

Током година написао сам велики број текстова за разне
публикације, како у Сједињеним Америчким Државама
тако и другде у свету. У њима сам покушао да наведем
наш народ на конструктиван пут отпора према геноциду
који се одвија према нашој Белој Раси на свим њеним
територијама које она насељава. У тим текстовима
тражио сам од наших људи да се суоче са истинитом
реалношћу – за коју сам доказао да је веома суморна и
негативна по нас. У том процесу био сам принуђен да
уништим све неприродне, деструктивне и назадне
програме, како религије тако и политике. То ме је
сигурно одвело до непопуларности код оних група које су
ухваћене у зомби статус својих веровања, као и код оних
који гаје интерес за постојећи облик политике и
политичког управљања.

Револуционарни покрет (оно што ми морамо имати
уколико желимо да обезбедимо егзистенцију за нашу
Расу и будућност за нашу Белу децу) је веома
комплексна и сложена тема. Лидери, вође таквих
покрета, морају имати веома добар увид у социјалну
структуру оних који нас наводе, оних који томе служе, и
оних који то желе − да униште нашу популацију којом
тренутно владају. Такође, ти лидери морају бити свесни
важности људске природе и морају знати мотивационе
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факторе који те људе чине лојалним нашем непријатељу,
а самим тиме и његовом деструктивном социјалном
систему, било религиозном било политичком, који води
ка нашем уништењу. Људска природа је таква да сваки
револуционарни покрет мора да се суочи у својим
ранијим фазама са одређеним закономерностима и
симптомима који су карактеристични за његов настанак.
Инспирација и живот сваког покрета почиње са
снажним и интелигентним индивидуалцима који
обично неминовно бивају или утамничени или
убијени. То су такви појединци који своје речи уједно
поткрепљују и кроз своје деловање и кроз акцију. У
другим нивоима покрета се налазе они који се суочавају
са симптомима социјалне структуре која се ствара или
уништава. Ти често непознати и анонимни војници
покрета несмеју бити омаловажени, нити запостављени,
јер су управо они ти који ће се суочити са реалношћу
људске природе и изнети главни део посла сваке
револуције. На пример, појединац из покрета који је себе
ослободио свих догми и предрасуда увек ће бити
фрустриран тиме, када прича са ветераном из 2. св. рата,
да не може да преобрати у веровању човека који за себе
чврсто мисли да је био херој само зато што је учествовао у
братоубилачком рату против своје сопствене расе. Наши
људи су на таквом нивоу свести на којем други нису и
управо зато је тешко да им објасните да су и Америка и
Енглеска биле искоришћене у том рату од стране
јевреја како би стекле над нашом Аријевском
прапостојбином још чвршћу контролу и како би
по ко зна који пут десетковали наш аријевски
генетски фонд. Баш због тога морате добро познавати
људску природу, јер ветеран из тог рата увек ће пре себе
желети да представи својим пријатељима и рођацима као
"хероја", неголи да себи призна чињеницу да је

учествовао у геноциду над својом сопственом расом. Чак
шта више, велики број американаца, који су учествовали
у бројним ратовима, добијају или су добили од владе САД
разне медаље или финансијску подршку која их држи у
уверењу да су се они ипак борили за "исправну" ствар.
Тако је то још од окупације Немачке и Италије у 2. св.
рату, па преко Кореје, Вијетнама, Панаме до Ирака. Зато
сви они радије прихватају свој од власти и медија
прокламовани статус "ратних хероја" него истину − чак и
они који су је свесни − јер би тиме само били изопштени
из друштва, наудили себи, а сва финансијска помоћ и
друге бенефиције би им биле ускраћене. Ово је
реалност људске природе које морају да буду
свесни сви прави револуционари.

У области религије ми се сусрећемо са потпуно
истим проблемом. Јудео-хришћански свештеник који
је потрошио читав свој живот учећи (програмирајући)
друге да су бели црни и жути  "у очима Христа сви његова
деца које он подједнако воли" никада неће себи признати
чињеницу да расно мешање води ка деструкцији наше
расе. Потпуно исто је са његовим следбеницима односно
верницима јудео-хришћанске религије. Стога они, свесно
или несвесно, уништавају саму креацију природе и
особености које је она створила код сваке од тих раса.
Зато ће тај свештеник увек негирати реалност и одмах ће
прећи у контра напад − иако је то ван сваке логике − да је
"потребно имати вере" и "да треба веровати" у то да Христ
и Бог знају шта раде. То је ништа друго до само још један
облик тираније, овог пута од издајничких свештеника и
њихових следбеника... То је дакле још једна жалосно
тужна реалност на коју ми свакодневно наилазимо. Но,
ипак је наш задатак, као и мој, да увек без обзира на све,
говоримо људима истину, свиђала се она њима или не!
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Наши другови који имају умеће и визију како би
ово требало спроводити – дужни су да другима на
то непрестано указују како би се остали могли
фокусирати на главни циљ. Ми морамо прво
освестити људе да се одрекну обожавања својих
џелата који их воде у кланицу а да ови тога нису
ни свесни. Мудри чланови нашег покрета увек
такође морају да имају на уму да се власти
окупиране од стране циониста (ZOG – Zionist
Occupation Government − Ционистичка Окупациона
Влада) баве и таквим стварима као што је
инфилтрација и попуна наших редова од стране
њихових агената. Но, није само то – они креирају и
покрете или организације сличне нашима, које ипак са
нама немају никакве везе, како би компромитовали наше
акције или наше идеје. Стога ми увек морамо бити
опрезни! Оно што се звало и зове десницом, данас није
ништа друго до скупина обожаваоца наших џелата који
или намерно обмањују јавност, или представљају
прикривене агенте нашег непријатеља. Ова обмана је оно
против чега се ја борим и што желим да разоткријем...

Они који су већ раније имали прилике да се сусретну са
мојим текстовима и писањем – знају да ја често понављам
неке ствари – али то је само због тога што је то нужно
како би се наши људи освестили. У 57. поставци у тексту
"88 поставки" изнећу то поново парафразирајући овде:
¨Идеја мора бити презентована једноставно,
емотивно, кроз непрестано понављање и кратко¨
(на енглеском скраћено: S.E.R.B − Simply, Emotionally,
Repeatedly and Briefly – прим. Белбог). То је разлог због
чега ја изнова и изнова претресам поједине виталне теме.
На пример: Природа и њени Природни закони су дело
Креатора, небитно од тога како сваки од нас доживљава

или зове тог креатора, дакле без обзира да ли га зове
"Бог" или некако другачије. Према томе – природни
закони су дело  тог "Бога" односно природни закони су
"божији закони"! А први закон природе је очување
своје сопствене врсте – што значи да је то "божији"
императив! Још један пример: Непријатељ се мора
демонизовати! Људи који сматрају да је овај политички
систем и ова религија која уништава њихову Расу
"њихова", из било којих разлога − осуђени су на пропаст и
нестанак!

Све институције џелата који уништава нашу Расу морају
бити прецизно идентификоване, јавно публиковане, и
кроз револуцију на крају уништене и замењене новим.
Сваки револуционарни покрет мора имати и своје
симболе, мученике и слогане (пароле). До тада ја
сам био слободан да промовишем свој слоган који сам
назвао "14 речи": "Ми морамо да обезбедимо егзистенцију
за нашу Расу и будућност за нашу Белу Децу." Моја жеља
је да ових 14 речи претворим у нешто најсветије што ће
мотивисати све наше људе широм света да се за
остварење тог циља боре, јер је даљи опстанак наше Расе
доведен у питање. Остварење и борба за ових 14 речи је
једини императив сваког белог човека на овој планети
данас. Ова брошура, као и све што је у њој написано,
посвећено је остварењу управо тог циља.
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ИСТОРИЈА

У овом кратком поглављу не бих преопширно да пишем о
античкој историји, већ само да наведем оно што је
најважније и на чега наши људи треба највише да обрате
пажњу. Углавном историја религије је једна велика ноћна
мора. У древна античка времена наука и религија су биле
обједињене, а религијски и секуларни живот је био
комплементаран. Да не бих сада продубљивао ту тему –
то питање је обрађено у једном мом другом делу које се
зове »Мистерија Религије и Седам Знакова« (на
енглеском: »The Mistery Religions and the Seven Seals«).
Још један разлог због чега ово поглавље неће бити
преобимно, је тај што је бесмислено расплињавати се у
обимности историјских догађаја − који сви ионако немају
подједнаку важност, односно неки су мање, а неки више
битни. Поштени студенти знају да је историја, онако како
је нама представљена, препуна гомиле чињеница о
безбројним и бескрајним ратовима, односно атентатима,
превратима, политичким покретима... итд., али је ту
намерно изостављено оно што је најбитније – а то је: да су
сви религијски и политички системи под којима ми
живимо, или су људи живели под њима у последњих 1700
година, заправо манипулација и контрола на једној
глобалној скали. Онда не треба да нас чуди то што
пропаганда победника увек постаје историја
побеђених.

Да не бих дуплирао, или понављао оно што сам већ
раније написао у мом пређашњем већ споменутом делу,
овде ћу само изнети неке своје закључке и ставове.
Читалац нек просуђује сам (размишља) кроз моје писање
овде, колико је то све тачно или истинито, без икаквих

претензија са моје стране на његов закључак. Читајући
разне књиге из историје ми добијамо једну гомилу
података за које се у њима недвосмислено импутира да су
ти подаци чињенице, заправо факти који су неспорно
истинити. Тако се спомиње да смо имали пре извесног
броја година Римско царство; да су се одиграла два
велика светска рата који се зову Први и Други светски
рат; да је пре неких 2300 или 1700 година од сада зачета
једна нова религија, која је еволуирала у данашње јудео-
хришћанство... Како год било, све ово мање више није
спорно, али је спорно то што се веома лукаво и перфидно
намерно изоставља позадина око свих ових догађаја. Па
нису се они ваљда сви спонтано догађали сами од себе без
икакве и ичије намере или плана!? Таква "историја"
нема никакву већу важност од неког безвезног
романа.

И не само то – сви ти догађаји који су тако презентовани
заправо су презентовани вољом победника, јер он је тај
који пише историју,... њу сигурно неће писати поражена
страна! Ево и једног адекватног примера: замислите да су
у борби за независнот САД од Велике Британије "борци за
независност" изгубили рат? Шта, зар би онда Томас
Џеферсон био херој? Не. Наравно да не би. Био би
проглашен од победника – и тако уведен у историјске
читанке – за издајника и сепаратисту, а самим тим осуђен
на смрт и погубљен на вешалима. И то вам је сва
"историја". Исто је тако и са историјом свих религија.
Сваки онај који мисли да су религије настале
спонтано саме од себе – или је наиван, или нема
појма. Све религије су писане од веома интелигентних
људи посвећених у тајне школе мистерија (Mistery Schools
– прим. прев.) само са једним јединим циљем, а то је –
власт! Оне су креиране како би њиховим креаторима
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омогућиле да владају онима којима су те религије
намењене. Неких 500 година пре нове ере једна група
одбеглих посвећеника у тајне мистерије је осмислила
шему како да овлада другим људима7, а на послетку и
читавим светом. Они су били веома добро упознати са
тајном ушура (то јест позајмљивањем новца уз камату),
људском психологијом и основним инстиктима човека...
Ти људи су постали први јевреји! Неких 1200 година
касније (VIII век н.е), једна друга група, који су се звали
Хазари, а заправо су били једно турско-монголско племе,
спознала је праву вредност, моћ и снагу те шеме,...
прихватили су да буду "Божији Изабрани Народ" јер су
увидели коју предност тиме добијају код хришћана (у
хришћанским списима јевреји су ¨Божији Изабрани
Народ¨). Они су веома добро знали да су јевреји још 325.
године нове ере унајмили римског цара Константина и
већ дегенерисано Римско Царство да силом наметне једну
другу религију (хришћанство) у читавој Европи (те
године јеврејски саветници цара Константина коначно су
успели у својој намери да хришћанство постане државна
религија, самим тим и обавезна – прим. прев.). Од тог
датума Бели свет је утонуо у лудило из којег се
никада више није опоравио. Прихватањем те нове
хришћанске религије у којој су јевреји божији
изабрани народ све је кренуло наопако.

Неки читаоци биће сада збуњени овом чињеницом јер су
учили из књига "историје" да је Римска католичка црква
прогањала јевреје!? Е па они би онда требали да размотре
и наводни холокауст, или тврдњу из Талмуда како је
наводно 60 (словима: шездесет, није словна грешка при
куцању) милиона јевреја убијено код Масаде. Према

7 − Детаљније прочитати у књизи Ударац Руских Богова.

томе, историја коју сте учили у школи је једна
врло сумњива ствар, а шта је истина или не, треба
процењивати кроз то ко је из које информације
извлачио корист. Наравно, нико осим самих јевреја
није могао да извуче корист од једне такве религије као
што је хришћанство, јер су они у њој централна тема и "од
бога изабрани народ" (измишљени Исус Христ је такође
јеврејин, наводни Јехошуа бен Јосиф из Назарета8.
Наравно, и он пошто је јеврејин, морао је бити "божији
син", ни мање ни више. Иако је банално провидна, ова
шема и данас веома успешно функционише, а људи
одлазе у цркву, пале свеће, клече и моле се једном
измишљеном јеврејину – прим. прев.). Паметни људи
из овога могу само да извуку наочит закључак да
је и хришћанство једна од јеврејских креација, јер
она иде њима у корист.

Као што сам то већ нагласио у »The Mistery Religions and
the Seven Seals« први хришћани, за које се верује да су
били гностици, заправо су у ствари сви били јевреји
(на пример, тзв. свети Павле, кога поштују сви хришћани,
у ствари је био јеврејчина по имену Савле – прим. прев).
Ко је год разуман, а читао је митологију која се спомиње у
старом и новом завету, мора да је сам дошао до закључка
да су сви ови списи временом били подвргнути разним:
изменама, допунама, преправкама и интерполацијама −
јер су чак и данас препуни нелогичности и крцати разним
фантазијама. Ментално дефицитарни хришћанин који
овога није свестан – да су све то писали јевреји и у
корист јевреја – налази се у канџама, и препуштен је на
милост и немилост наших џелата. Па ипак вековима је
реалност била далеко од глава наших људи јер су им оне

8 − бен Јосиф у преводу: син Јосифов
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биле препуне оваквих глупости. У крајњој анализи
вредност неких институција се мора процењивати
према ефектима односно последицама које су оне
узроковале – тако је и са црквом и религијом. Пре
увођења јудео-хришћанства као доминантне религије на
просторима у Европи коју је насељавао бели човек – он је
био релативно сигуран! Међутим, сада, након свега 1700
година владавине ове наказне перверзије, и свих могућих
зала, ратова, клања и убијања који су се водили у име
Исуса (или исправније јеврејски: Јехошуе, Јешуе) ми смо
суочени практично са нашим нестанком! Само је
тридесетогодишњи рат у Немачкој, између хришћана
католика и хришћана протестаната, довео до тога да једна
трећина западне Европе нестане у крви и клању − буде
убијена, из једног јединог разлога – а то је: да ли треба
бити хришћанин католик, или хришћанин протестант?!

Током хиљаду година владавине хришћанства и
мрачњаштва као његове последице, црква је
прогонила и убијала сваког белог европљанина,
мушкарца или жену, који није клекао пред Римом
и његовим "Божијим Изабраним Народом" (мисли
се на јевреје – прим. прев.). Пример ове крволочности
био је и Charlemagne, владар који се често зове и Првим
Светим Римским Императором. Године 787. н.е он је
сазвао конференцију 4.500 саксонских вођа из читавог
дела централне Европе. Као што је био обичај међу
многобошцима они нису ишли наоружани на мировне
преговоре. Charlemagne их је по доласку одмах опколио са
својом хришћанском војском, а потом их је натерао све да
клекну и закуну се на верност хришћанским црквеним
"великодостојницима". Све оне који су то одбили чекала
је сасвим сигурна и сурова смрт мучењем. Ето, кроз такве
перфидне методе, обмане, мучења, подмићивања и

убиства, Европа је бачена на колена пред јеврејским
Исусом, а Бела Раса је натерана да обожава своје
џелате! Ипак, реформација је умногоме допринела да се
ограничи тиранија и владавина цркве. Многи први
протестанти су били адепти иницирани у херметичко-
филозофска учења и они су знали какав је погубан утицај
имала та брбљива библијска индустрија по њихов народ.
Крај тој древној завери још увек се није могао назрети. На
западу је пронађен један сасвим "Нови Свет" на којем ће
се изградити још већа тиранија... Читава трговачка
класа Европе је одавно већ знала за постојање
Америчког континента, али је част за тај "проналазак"
ипак препуштена Кристоферу Колумбу. Викинзи који су
били веома вешти морепловци и који су путовали свим
светским морима, од Медитерана, енглеских острва па све
до Дњепра врло добро су знали за постојање велике
земље на западу (на Гренланду је пронађена чак и једна
њихова колонија – прим. прев.). Једноставно, јевреји су
одлучили да отворе тај такозвани нови континент и
преплаве га снажним авантуристичким и градитељским
духом Аријевског човека.

Укратко, што се тиче религије могли би да резимирамо:
(јудео) хришћанство је креирано прво са циљем да се
Бела Раса у Европи покори и самим тиме освоји, а нови
континент је отворен како би се он прво изградио, а
потом уништио. Што је планирано – скоро је и остварено.
Уколико сумњате и даље у моје речи, прочитајте: »The
Mistery Religions and the Seven Seals« где је све ово што је
изнето много детаљније објашњено. Тамо ћете видети и
због чега су хришћански десничари (Christian Right-
wing American Patriots) само обмањивачи када народ
замајавају тиме да су Сједињене Америчке Државе
основане као хришћанска држава (иначе ове
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хришћанске десничаре Дејвид Лејн зове пежоративном
скраћеницом C.R.A.P што би могло да се преведе као
отпад, кретени и тсл. Скраћеница је од првих почетних
слова њиховог имена: Christian Right-wing American
Patriots – прим. Белбог). Они као да свесно прећуткују
чињеницу да су ову земљу изградили масони као
јеврејска претходница. Чињеница је да су 53 од 56
потписника америчке декларације о независности били
масони. Та борба за независнот је од самог почетка била
масонска и трговачка револуција. Фамозна Бостонска
чајанка је заправо била масонска чајанка (где су масони
били преобучени у индијанце... побацали чај са брода у
море што је био окидач за даље деловање и увод у
америчку револуцију и борбу за независност – прим.
прев.). Масонска ложа која је организовала ову акцију
звала се Paul Revere. И сам Џорџ Вашингтон као и Томас
Џеферсон су били масони, а Бенџамин Френклин је био
високопозиционирани масон. Сви они су јавно деловали
тако да су људи за њих мислили да су хришћани, али
њихова приватна коресподенција открива да су они
презирали хришћанство. Па ипак ови лажљиви и
лицемерни хришћански десничари учиниће све
само да би сачували своје позиције у друштву и
своје немале приходе иако сви документи из тог
времена говоре истину. Они тако раде у нашу штету, а за
корист наших џелата. Овде бих само још напоменуо да
одавде испада да су масони били "добри момци" пошто су
били против хришћанства. Они су се заиста борили
против тираније цркве и владавине свештеника, међутим,
негде око 1750. године највиши врхови масонерије су
били пробијени и у њене редове су се инфилтрирали
јевреји. Тако је масонерија и сама Америка била
преузета од стране јевреја у потпуности. Данас
масонерија није ништа друго до јеврејски слуга и

саучесник у уништењу наше беле Аријевске Расе.
По свом деловању она се више ни по чему не разликује од
хришћанства, јер обе те креатуре стоје као савезници
наших џелата. Сви они који праве компромисе са
нашим тиранима издају будуће генерације! У 58.
поставци коју сам конципирао лепо стоји: Тирански
режими вас уче шта да мислите, а људи који желе да буду
слободни − морају научити да мисле сами! Оно што
сигурно знам, је то да "слепи религиозни верници" и
"обожаваоци наших џелата" неће бити нимало срећни
када све ово прочитају. Чак шта више – биће страшно
фрустрирани! Међутим, то је ипак неопходно како би из
нашег покрета одвојили оне који вреде од оних који и
даље више воле да буду зомбији и да живе у фантазијама
које је измислио наш непријатељ. Сви они који желе да
наша врста преживи морају под хитно да напусте те бајке,
себичност, осећај кривице, догме и слепо веровање. Ми
морамо научити како да мислимо. Рационални Бели човек
треба да погледа централну Африку, а онда централну
Европу – и да се запита какву будућност жели да има.
Мушкарац наше Расе, кога је и сама природа подарила
здравим и нормалним инстинктима, треба да види лепоту
Беле Аријевске жене и да одлучи да ли жели да њен лик
и даље постоји на земљи. Све остало је ирелевантно овог
тренутка.
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ТРЕНУТНА РЕАЛНОСТ

Ово поглавље великим делом бавиће се оним што сам већ
био написао у неким чланцима од пре неколико година, а
тиче се "Десних Хришћанских Кукавица, Лажова и
Јајара", као и "Тробојном Издајом" (овде се ради о игри
речи, први део се односи на већ споменуто удружење
хришћанских десничара које Дејвид Лејн пежоративно
назива C.R.A.P, а други део је алузија на тробојну
америчку заставу). Како се ја генерално бавим углавном
америчким ZOG-ом, то не значи да док ово пишем не
мислим и на друге некада чисто Беле земље као што су
нпр. Француска, Енглеска и остале земље Европе. Разлог
због чега сам акценат ставио на САД је тај што су оне сада
главна полицијска батина ове Ционистичке Окупационе
Владе. Управо су америчка војска и полиција ти
инструменти помоћу којих се нашим људима ускраћује
право да и даље буду Беле Нације. Некада су наша
деца ишла у потпуно беле школе, а наши људи су
живели у крајевима које су насељавали само и
искључиво белци. Све то је основни предуслов да
не дође до расног мешања и расно мешаних
бракова! То је дакле основни предуслов који може
да нам омогући континуирано преживљавање као
посебног биолошког и културног ентитета! Ово
што се сада дешава у свим (некада) белим земљама, како
у САД тако и у Европи, је да се наша деца приморавају да
иду у школе заједно са обојенима, а наши људи живе у
мултирасном окружењу. То је намерни злочин и геноцид
против наше Расе! Они који се томе јавно опиру и
противе бивају уништавани социјално, политички и

економски. Најупорнији и најгласнији међу њима
неретко бивају затварани или ликвидирани од
стране ZOG-а. Упркос свему томе ови хришћански
десничари и даље настављају да подупиру овај систем
који уништава нашу белу Аријевску Расу. Једнако као и
њихови јеврејски господари они и даље пљују на све што
је везано за трећи Рајх и Адолфа Хитлера. Ипак, они
веома добро знају да су Немци били више од хиљаду
година браниоци наше Расе у централној Европи. У
првом веку нове ере Немци су били ти који су одбранили
само срце Европе од најезде расно мешаних Римских
легија. Та битка у Теуторбуршкој шуми се и данас памти.
Да ти храбри тевтоснки ратници нису тада извојевали
победу, данас Европа не би била ни приближно бела
колико јесте, лепота беле аријевске жене би одавно
нестала. Осам векова касније расно мешане хорде
северноафричких Мавара извршиле су инвазију на
Европу. Освојили су данашњу Португалију, Шпанију и
ушле су у Француску. На послетку су ипак били
заустављени од стране једног германског племена по
имену Франци, по којима је данашња Француска и добила
име. Требало би да одамо почаст тим херојским
германским ратницима јер због њиховог херојства ми
данас постојимо. Сваки пут када користите неки изум
белог човека, било да се ради о некаквој ситници попут
тоалет папира, или централног грејања, па све до чудеса
технологије модерне комуникације, требали бисте да се
захвалите боговима на Немцима.

Након инвазије Мавара нашу свету домовину Европу опет
су угрозили припадници друге расе. Овога пута то су биле
хорде монгола под вођством Џингис Кана. И опет су бели
свет бранили германски војници помогнути пољском
коњицом. Када смо већ код Монгола, да ли вама ови
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хришћански десничари и њихови господари говоре да су
северноамерички индијанци од исте расе као и они?! Не,
наравно да не. Њих су пригодно прозвали америчким
домороцима (Native Americans – прим. прев.). Да ли су
вам они икада споменули да су Мавари одводили наше
мушкарце да буду робови, децу да кастрирају и постану
евнуси у харемима у којима су конкубине биле наше
прелепе аријевске жене и девојке? Да,... оне су њима биле
само обичне харемске играчке којима су наслађивали
своје страсти. Све ово наравно никада нећете чути од тих
хришћанских десничара који су ништа више до слуге
њихових јеврејских господара и који сви заједно раде на
геноцидном плану уништења наше расе. Овакве детаље
из наше историје од њих никада нећете чути. Такође, ти
хришћански десничари обилато користе термине и речи
које су исковали јевреји као што су: Нациста, Гестапо,
Јуришник,... и многе друге, а све као наводни пример
тираније. Јевреји су добро знали да је Немачка хтела да
остане бела земља због чега је донела и имплементирала
прве расне законе који би јој у томе помогли. Пошто су
јевреји били прозрети у свом науму да униште нашу Расу
у Европи, један од разлога отпочињања 2. св. рата је био и
тај. Наравно, све ово се вешто прећуткује. Немачка
је једноставно испуњавала своју судбину и историјску
улогу браниоца наше беле Аријевске Расе. Нико од њих
ово неће признати, јер самим тим неће више моћи да се
хвале како су "згазили те одвратне швабе". Не, они уместо
тога славе победу над једном малом земљом и једним
малим народом који је био надјачан 140 пута у величини
територије (СССР, Велика Британија и САД) и 10 пута по
броју људства. То су хвалисавци који се диче тиме што су
учествовали у геноциду над својом сопственом расом.
Небројено пута сам их до сада чуо како препричавају
своје ратне "подвиге" и телесна задовољства (након рата)

које су им пружиле гладне немачке девојке и девојчице за
једну једину чоколадицу или друге ситнице. Сазнање о
овоме ме чини веома болесним. Дошло је време када
нисам могао више да слушам лицемерје ових и оваквих
хришћанских десничара и њихових лидера. Почео сам да
им сасипам истину у лице, и наравно то ме је коштало
пријатељства са многима од њих... Међутим, њихова
деструктивност, штета и помоћ коју они пружају
јеврејима подупирући овај систем захтева сурову и
бруталну истину. Њихова највећа и најчешћа лаж којом
они воле да се служе је да стално подвлаче и раздвајају
Владу Сједињених Америчких Држава од Америке. То је
вома перфидна техника одвлачења пажње са правих
проблема и узрока који сатиру и уништавају нашу Расу.
Управо је зато веома важно да ми наше непријатеље
прецизно идентификујемо и да их демонизујемо
до највеће могуће мере како би се народ покренуо
из тренутне учмалости у коначну акцију. Јеврејима
је ова тактика веома добро позната, и из тог разлога не
треба да нас чуди што свеки пут ми у њиховим медијима
имамо "Хитлера године" без краја који се не назире:
Стаљин, Мао, Хирохито, Хомеини, Нориега, Садам
Хусеин, Слободан Милошевић... и тако у бескрај. Понекад
они демонизују читаве групе: Јапанце, Арапе, Ислам,
све Немце, или све Белце у глобалу, нарочито мушкарце.
Ову њихову игру треба коначно разоткрити. Почећу са
демографијом. Бела Раса тренутно чини свега 8%
светске популације! (читалац би требао добро да се
замисли над овим; само Кинеза има барем два пута више
него укупно свих белаца заједно на читавој земљи!). Због
намерно великог опорезивања ми смо принуђени да
смањимо  број чланова наших породица, односно наше
потомство, за половину тако да наша деца (у просеку
двоје или мање) једва да су довољна да нас надоместе и
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замене када нас више не буде било. У исто то време иста
та држава којом владају ционисти користи тај новац
прикупљен од пореза да га преусмери црнцима (код нас
циганима) како би они, наводно под маском социјалних
давања, могли да имају до десет, а неретко и више деце.
Резултат тога је да смо ми Раса која стари и која полако,
али сигурно изумире. Међутим, оно што је најважније
није тих 8% већ колико је наших жена у узрасту
способном за рађање? Једва 2% светске популације
чине наже девојке и жене које су способне за
репродукцију. Уз то наши јеврејски господари су нас
својим законима присили да трпимо огромну имиграцију
обојених (мерену у милионима) у готово свим већим
белим земљама. Све то у комбинацији са страшном
медијском пропагандом која промовише расно мешање,
углавном белих девојака са обојеним мушкарцима,
доводи нас до поразне статистичке прогнозе која ће
резултирати нестанком наше расе. Ако ускоро по овом
питању нешто не предузмемо са фанатичном одлучношћу
бићемо суочени са том ужасном консеквенцом. Морамо
најзад схватити да се политички, религијски и економски
системи могу уништити и касније изградити поново, али
нестанак наше расе биће вечан! Опстанак је овде
главно питање и основни прироритет.

Чињеница је да једну државу не чине само политичари
који су на власти и који њом управљају. Држава је
вишеслојни механизам. На примеру Америке то се
јасно може видети − зато сам овде САД поделио на
следећих неколико категорија:

1. Војна власт (или сила)
2. Полицијска сила
3. Економски представници (или чиниоци)

4. Политички чиниоци
5. Религија
6. Медији
7. Забава
8. Спорт
9. Демографија

Када будем завршио са образлагањем појединих чиниоца,
и ако тада још увек будете могли рећи "Бела Америка",
онда слободно можете напустити ово друштво нормалних
људи и вратити се вашој (умишљеној) реалности. Једини
циљ Америке је да она буде казан у којем ће се све расе и
нације међусобно истопити у једну безличну кашу
индивидуалаца недефинисане расе и нације. Наравно –
то ће се постићи кроз уништење наше Беле расе. Како и
даље можете бити одани једној таквој земљи (држави)
која уништава вашу Расу? Ако и даље подржавате
постојање оваквог политичког ентитета као што је
Америка – онда се ваша издаја не може описати речима
обичног смртника!

1. Војска − До сада смо већ били претресли разлоге
за учешће Америке у светским ратовима, а овде
ћемо сада бацити и нешто светла на оно што је у
историји познато као амерички грађански рат.
Њега су водиле јужне америчке државе које су
кроз идеју конфедерације тежиле да лимитирају
(ограниче) владавину државе над људима. Идеја
конфедералних држава је дакле била идеја власти
које су ближе народу. Са друге стране, интенција
(намера) северних држава је била да створе једну
централизовану власт и државу којом би био
уништен првобитни амерички устав. Ово се
наравно спроводило силом и суровошћу армије
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која је махала црвено плаво белом заставом. Још
од тада је америчка војска ништа друго до
инструмент у рукама јевреја којом они уништавају
нашу расу.  Бивши командант маринског корпуса
војске САД (Smedley Butler) је у својој књизи »Рат
је рекет« (на енглеском: »War is a Racket«) рекао
да сви ратови које је водила Америка: у
ствари су били пљачкашки походи банкара.
Најсвежији легат војске САД је тај да је она
постала расадник, нуклеус расног мешања. Велики
број војних база сачињених од великог броја
небелих војника (црнци и хиспанци) намерно су
лоциране у таквим срединама, градовима и другим
насељенима местима које су пре тога биле чисто
беле заједнице, како у Америци тако и у Европи.
Ово је био и веома добар разлог да се кроз
оправдање хладног рата загаде бела насељена
места и свуда широм Европе формирају америчке
базе под изговором заштите од Совјетског Савеза.
Ко мало боље познаје праву историју тај онда зна
да су јевреји, као што је Armand Hammer нпр.,
одувек били контролисали како САД тако и
Совјетску империју. Као што нам скорашњи
догађаји то и потврђују – јевреји су могли да
демонтирају ту тзв. "комунистичку напаст" када
год су то хтели. Целокупни седамдесетогодишњи
Комунистички ексмеримент је у ствари од самог
свог почетка био финансиран од Капиталиста са
запада. Неки од вас, који су мало старији, можда
још увек могу да се присете како је америчка
војска, тачније 101. падобранска дивизија, са
бајонетима на пушкама утеривала нашу белу децу
да иду заједно у школу са обојенима (код нас нису
били потребни ти бајонети, јер наша деца иду од

самог почетка са циганима у школу, седе у
заједничким клупама и тсл). Да бисмо скратили
причу, небисмо овде сада требали да користимо
било какве еуфемизме, већ да отворено кажемо да
је то био почетак краја наше расе. Можда не би
било лоше ни споменути како су у свим ратовима,
од Кореје па до Вијетнама, најбољи младићи наше
крви били слати у кланицу из које се више никада
неће вратити. Америка се чак није ни потрудила да
се интересује (осим у филмовима Чак Нориса и
сличних) за судбине 10.000 младића који су
проглашени наводним затвореницима рата, или
несталима у акцији. Америчка војска такође није
сматрала за сходно да својим грађанима објасни
ни због чега је убила око 250.000 ирачана у
њиховој сопственој земљи. Скоро 5.000 "медаља за
заслуге" је било издато због масакра над педесетак
недужних кубанских фармера у Гранади. Много
стотина, ако не и хиљада недужних грађана
та америчка војска побила је и у Панами.
Оружане снаге САД су обориле и један ирански
авион са цивилног лета у којем је настрадало 290
недужних путника из Ирана само да би
испровоцирала рат са том земљом. Покренута је
и акција масивног бомбардовања Либије
само да би била убијена малолетна ћерка
Либијског председника. Та иста америчка
војска асистирала је и ФБИ-ају да се живи спале,
углавном жене и деца, њих око 87 недужних, у
једној цркви у Вакоу, држава Тексас. Па онда
носите те ваше медаље поносно ви такозвани
браниоци обскурне творевине звана Америка.
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2. Полиција − Ја никада нећу моћи да избришем из
свог сећања крваву акцију коњичке полиције (по
налогу федералног суда) када су Беле мајке Јужног
Бостона биле спречене да протествују због
присилног одвођења њихове деце у расно мешане
школе. Опет, у преводу без еуфемизама, оне су се
јавно изјасниле против убијања њихове расе.
Запамтите увек – момци у плавом раде за
јевреје! Да ли се сећате Kathy Ainsworth? Она је
била прелепа млада школска учитељица која се
противила расној интеграцији. Била је трудна када
су је свиње из ФБИ-аја устрелиле директно кроз
стомак убивши заједно њу и њену још нерођену
бебу.  Да ли се сећате породице Виверс? Прво су
федералне свиње убиле сина из заседе и то са леђа,
а потом су из снајпера убиле мајку тог истог детета
која је у том тренутку у свом наручју држала своју
малу ћеркицу. Да ли се још увек сећате како су те
федералне свиње живог запалиле Роберта Џеј
Метјуза? (»Тихо Братство«, братство којем је
припадао и сам Дејвид Лејн). Шта је са убиством
Артура Кирка, Џона Сингера и Гордона Кала?
Гордонови синови Џори и Скот још увек труну у
федералном затвору осуђени на доживотне робије
пошто су избегли чопор свиња федералних
убица.

Мислим да када америчка полиција буде убила и
последњег Белог човека да ће онда одвући и последњу
Белу жену на "рекреацију" нашем непријатељу –  дотле ће
америчке "патриоте" и даље махати америчком заставом
певајући химну "God Bless America" (у преводу: "нека Бог
Благослови Америку")... Кукавице, Лажови и јајаре!

3. Економски чиниоци − Америка је земља 4.99
долара уместо 5 долара. То је чисто јеврејски дух,
пракса, језик и морал. Свака здрава нација требала
би да почива на свом наслеђу, раси и култури. Као
што је амерички председник Рузвелт рекао:
"Бизнис у Америци је бизнис." Америка је у
константној и бесмисленој трци за новцем и
задовољствима док наша раса умире. Једном
када сам рекао колеги, који је исто био у послу са
некретнинама као и ја, да то што продаје куће
црнцима у белачким крајевима представља расну
издају и да ће ускоро наше девојке почети да се
забављају са црнцима, одговорио ми је: "Па шта,
долари црнца су исто тако зелене боје као и долари
белог човека!" ...Моја мајка је била раднички роб
за надницу више од 40 година. Чак је радила и у
војном бродоградилишту које је правило тзв.
"Бродове Слободе" ("Liberty Ships") који су се у 2.
светском рату користили за убијање Беле расе и
одузимање слободе другим белим људима. Данас −
она је очајна. Мала кућица коју је успела да купи у
зноју рада свог сада се налази у крају којег су
запосели црнци. Белог комшилука тамо више
нема, а од црначког криминала она се боји да
изађе сама и на улицу. Тим крајем сада владају
обојене банде. Капитализам ју је искористио и
одбацио као стару крпу. Новац који јој је одбијан
од плата за порезе, пензијско и социјално
осигурање користи се за размножавање десетина
милиона не-Белаца и за спровођење не-Беле
имиграционе политике,... једноставније речено −
за убијање наше сопствене расе!
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Слободно можемо рећи да сав крупнији бизнис као и
све веће послове у Америци контролишу јевреји, а да
читава економија у САД почива на њиховом ушуру.
Хришћански десничари из C.R.A.P-а одлично знају да
њихове свете књиге осуђују и забрањују тај ушур,
односно позајмљивање новца уз камату! Једина
разлика између каматне стопе од 4% или 10% је само
разлика у времену у којем ће јеврејски банкари
постати власници свега у држави. Они врло добро
знају да новац треба да буде средство којим се
олакшава размена добара између људи, а не да буде
средство којим ће једна група људи мешетарити и
стећи својину над туђим добрима без и мало уложеног
рада! Могао бих да напишем и читаву књигу о
Капитализму, али бих онда ризиковао да ме ови
хришћански десничари из C.R.A.P-а прогласе за
комунисту,... као да је један од та два облика јеврејске
владавине бољи. Колико су новца само ти
"хришћански десничари" узели од наивних грађана-
верника на разне идиотске семинаре у којима су
људима продавали маглу и наводили их на погрешан
колосек, колико су само књига сличне садржине
продали? Као да јевреји већ не поседују сво злато и
сребро? Као да они не могу да манипулишу њиховом
ценом по свом нахођењу? Исто тако они су у стању да
манипулишу ценом сваког производа или услуге у
Америци која је под њиховом контролом. Право
питање је, кога ће уопште и бити брига за
новцем за којим данас сви јуре када наше расе
више не буде било? Још једном рећићу: Десно-
крилне кукавице, лажови и јајаре. Само се ви дичите
својом црвено плаво белом убилачком заставом
Америке. За мене је она само обична крпа. Још боље,
производите је што више и продајите је за 19.99

долара – то је Амерички пут! То је капиталистички
пут. Ја пљујем на ту заставу, те звезде и те пруге, коју
истичу продавци половних аутомобила!

4. Политички чиниоци − Демократија. Скоро сви
"велики" и "најбољи" историјски умови су прогласили
демократију најбољим обликом владавине. Као и остатак
безумне масе, људи ово понављају попут папагаја, а да
уопште нису ни свесни да су то заправо речи њихових
јеврејских господара. Некада давно људи су заборавили
да мисле сами, па су сада само у стању да бирају између
онога што им се нуди од стране наших џелата. У
демократији племенити људи који умеју сами да мисле
осуђени су на маргине друштва, затвор или смрт, док са
друге стране олош, љигавци и дегенерици који подупиру
овај систем владају. Цивилизација има своје циклусе.
Понекад је потребан јак човек, али такав који је спреман
да поднесе све жртве за добробит својих људи. Са друге
стране постоји и Република. Али за име здравог
разума, зар избори довека?! Нека се онда добри људи
бирају кроз слободни лутријски згодитак за све могуће
државничке позиције, и то само тако да су им мандати
веома кратки. Тако би се онда можда и избегли они који
су у политици зарад власти, моћи и личне добробити. До
тада – ваљајте се у вашем блатњавом свињском обору
званим − Демократија. То је право место за вашу црвено
плаво бело америчку заставу коју ја зовем крпом.

5. Религија − Џими и Тими Бејкер (телееванђелисти −
свештеници који промовишу религију преко телевизије,
прим. прев.) су постали милионери тиме што су почели
да искориштавају осећај кривице, људску глупост и
простодушност верника. Њима слични попови, као што
су на пример: Орал Роберт, Џими Свагарт и Били Грахам
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проповедају чудо расног мешања и расног самоубиства.
По њима Исус воли сваког црног, белог или жутог. Сва
историја, природни закони и сав разум нас уче томе да ми
не можемо да делимо религију, или наше богове или бога
са припадницима других раса. Ако Исус воли црнце и
хиспанце (додајмо ту онда и цигане – прим. прев.) треба
да очекујете сасвим сигурно да ће се неколико процената
ваших ћерки сигурно спарити са побројанима и да ће на
свет донети још дугиних створења које Исус тако много
воли. Ако се припадници других раса налазе у нашем
комшилику или у нашим црквама – врло брзо их можете
очекивати и у спаваћим собама ваших ћерки! Тако да
слободно сада можемо рећи да цркве служе нашем
непријатељу пропагирајући расно мешање, као и
склапање расно мешовитих бракова, а уз то све
време представљају јевреје као од бога изабрани
народ. За сво то промовисање геноцида над нашом
расом оне су ослобођене пореза како би свој посао могле
још боље да раде.

6. Медији − Да, сви већ одавно знамо под чијом се
контролом налазе скоро сви важнији медији као што су:
радио, телевизија и сва штампа. Под контролом тог
проклетог расно-религијског племена! Али докле ћемо
више правдати наше људи који раде у тим медијима и
тако служе интересима наших непријатеља? Докле?
Докле ћемо их правдати тиме да они не знају за кога раде
и шта раде? Они перманетно трују јавност смећем које
после називају "вестима". Шта, па зар онда очекујете
нешто друго од људи који такво смеће свакодневно гутају.
Нашим људима као да је испијен мозак и они данас не
представљају ништа више од гомиле зомбија који се
наслађују таквим глупостима као што је суђење О Џеј
Симпсону (црнац-рагбиста који је убио своју жену, а

потом је унајмио за силне паре чопор адвокатских хијена
који су га ослободили услед "недостатка" доказа – прим.
прев.). Или гледају како је на ТВ-у један примитивни
црнац по имену Кларенс Томас и његова бела жена
представљен као "конзервативац" и "Амерички херој". И
тако наши људи који су се претворили у зомбије
аплаудирају над уништењем своје сопствене расе
и претварају се да су неке од важних свиња које гледају на
телевизији. Једне године јеврејски медији кажу
американцима како су Иранци оличење самог Сатане, а
да САД треба да подржавају Ирак. Следеће године ти исти
јеврејски медији кажу американцима да је сада Ирак
велики сатана, а да Америка треба да подржи Иран и
недужне цивиле које ти зли Ирачани убијају. Па ко кога
ту овде прави мајмуном? Јесу американци постали
гомилом оваца или шта? "Амерички" медији нису ништа
друго до оружје у рукама наших непријатеља које
промовише расно мешање, расно мешовите бракове,
имиграцију огромног броја не-Белих, укратко, они раде
на уништењу наше Расе! Та анти-Бела и малициозна
пропаганда је једна огромна гомила отровног смећа које
гојими пуни осећаја кривице свакодневно једу као да се
ради о укусним слаткишима.

7. Забава − Велика већина девојака које се појављују у
скоро свим забавним програмима су прелепе беле
Аријевке. Њих намерно обично у програму упарују са
тамнопутим мушкарцима, црнцима, јеврејима,... и др.
Хомосексуалност, алкохол, дроге, прељуба, порнографија,
мулти-расизам, насиље, историјска прекрајања, лажи и
искривљавање истине, света холокауст пропаганда,
материјализам, хедонизам, величање демократије,
феминизам и мржња према белом човеку – све то су
главни циљеви забавног програма који се
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приказује данас у Америци. На ТВ-у можемо гледати
и такве ствари као што су венчање Лисе Присли са Мајкл
Џексоном, венчање Меј Брит са Семи Дејвисом џуниором,
затим како Мадона блудничи са црнцима, и тако даље и
тако даље. Коначан ефекат Америчких медија је геноцид
над нама Белцима. Па боже благослови онда Америку и
њену црвено плаво белу заставу... Не! Нека богови за
читаву вечност прокуну ту смрдљиву крпу. Ја пљујем на
њу сваки пут чим је угледам.

8. Спорт − Разлог због чега је спорт тако занимљив, како
за учествовање у њему, како за гледање, или његову
економску исплативост је постојање природно нам датог
инстинкта територијалности. Природа је дала свакој раси
инстинкт за освајањем територије која је неопходна за
његов живот. Первертирање овог природног инстинкта и
његова експлоатација у спорту наводи људе да навијају
нпр. за Денвер Бронкосе или Далас Каубоје. Оно што је
најинтересантније од свега је то што ти играчи-спортисти
који играју односно раде у тим клубовима нису ни из
Денвера ни из Даласа. Што је најгоре, већина њих су
црнци који за девојке имају белкиње. Наши људи некако
као да не схватају намеру продуцената тог спортског
програма, а то је да се у подсвест људи усади слика
црних атлета (спортиста) и белих навијачица као
нешто што је сасвим нормална ствар. Читава та
индустрија спорта је у власништву јевреја и они се њоме
користе, осим за згртање новца, још и са циљем
убрзавања уништења наше расе тако што искориштавају
тај природни инстинкт који поседује сваки човек. Једном
када сам био у прилици да разговарам са групом фармера
из Небраске, рекао сам: "Тешко да постоји и један фармер
у Небрасци који не би своју рођену ћерку скинуо голу и
дао је највећем црнцу само да овај постигне још један

тачдаун (поен) за Небраска амерички фудбалски тим."
Чињеница је да они раде нешто још горе: шаљу своје
ћерке на државни универзитет Небраске да им мозгови
буду загађени јеврејском пропагандом и да тамо постану
девојке богатих црнаца-спортиста. Од свих могућих људи
који су инволвирани у тај бизнис са спортом највећи
олош представљају тренери. Да би саставили своје тимове
од црних атлетски грађених спортиста они им подводе
лепе и младе беле девојке. Класичан пример овога је био
тренер универзитетског фудбалског тима из Колорада
који је попут неког правог макроа подводио црнцима
своју рођену 15-огодишњу ћерку. И то само да би освојио
национални шампионски пехар. Амерички мултирасни
спорт и његови мултирасни тимови су веома значајни
загађивачи људских мозгова. Они су веома важно оружје
у борби за уништење наше расе. Они праве од
обојених спортиста идоле нашој мушкој деци, а
нашим девојчицама се сугеришу као идеални
мужеви. Тако јевреји од њих праве секс симболе којима
желе да залуђују наше жене и девојке. И поново, на крају
свега – опет то је Амерички пут! Ја не бих загадио ни мој
WC са том плаво бело црвеном крпом коју они називају
америчком заставом.

9. Демографија − Ово није Бела земља. Америка није
земља белаца. ZOG – ционистичка окупациона влада -
нам непрестано говори како ову земљу чини готово 70%
белаца. А како они то раде: јевреји који желе да нас
истребе себе овде намерно убрајају у белце, барем када се
ради о статистици; милионе хиспанаца такође убрајају у
белце, такође и милионе не-белих имиграната (индуса,
арапа и др.) такође убрајају у белце, или чак прећуткују
њихово постојање у САД, јер су они ту као "илегално".
Дакле, кад све ове вештачки искривљене статистичке
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податке исправимо − онда испада да белаца у Америци
има око 50%. Међутим, када у обзир узмемо то да се
белачка популација опорезује веома високим пореским
стопама, а та средства се преливају, у виду тзв. социјалне
помоћи, црнцима и азијатима да би се они размножавали
као муве, то нас води до закључка (пошто они имају више
потомства) да смо ми белци у односу на њих веома стара
популација. Ако као најбитнију ствар узмемо то колико је
од наше расе мушкараца и девојака у узрасту способном
за рађање, доћићемо до закључка да смо ми у овој  земљи
веома опасна мањина. То значи да ће за само једну
генерацију од сада, Америка више личити на
Африку, или на неки други обојени део планете.
Понављам, тај дан када ће војска и полиција под
диригентском палицом јевреја и њиховом командом
кренути да се обрачуна са последњим белим човеком у
Америци − веома је близу! Они који остану последњи од
наше деце и наших жена биће предвиђени од наших
непријатеља за њихову "забаву" и спорт. Обе стране ће
изгледа у овом последњем конфликту певати "Исус вас
воли" и махаће црвено плаво белом заставом Америке.
Каква болесно лоша "шала".

МЕХАНИЗМИ РЕВОЛУЦИЈЕ

Ни једна револуција не може се извести пре него што за
њу време не сазри. Она се не може пожуривати. Али и
обрнуто – када су услови за њу постављени – она се не
може више ни спречити. Међутим, кад она отпочне, њу
могу водити правилно, али је и скренути са правог пута.

Свака револуција започиње тако што један, или више
далековидих људи почињу из алтруистичких побуда да се
супротстављају једном тиранском режиму. Људска
природа у оквиру маса је увек себичног типа – зато
први револуционари, готово као по неком правилу, увек
стоје сами. Убрзо након тога разнолике групе људи
почињу да се придружују тим првим револуционарима и
њиховом покрету. На несрећу, те прве групе људи које
стају на страну сваке револуције су они који не могу из
разноразних разлога просперирати у постојећем
систему. То су често људи нижег образовног нивоа или
природно дефицитарни. Они могу да спусте квалитет
револуционара, а често и да компромитују саме
циљеве револуције. На крају, како револуционарни
токови одмичу – све више и више квалитетнијих људи
почињу да јој се придружују. У овом тренутку, међу
револуционарима већ почињу да се јављају и различите
унутрашње фракције. Онако како би то исправно требало
да буде, а тиче се подела у редовима револуционара, је то
да треба да постоји само подела на два дела: један
део који је јаван и који се углавном бави пропагандним
и другим законитим активностима, и други део који је
тајан (илегалан) и који представља војно крило или
оружану силу сваке револуције. Први – пропагандни део
је онај који треба да својим деловањем створи људску
базу, или људство из којег ће да се регрутују саборци за
овај други део – тј. војно крило. Међутим, међу њима
мора да постоји и јак заједнички револуционарни
идентитет као кохезивни фактор који ће их држати на
окупу. Праве и велике промене се никада не
догађају ако прво већина људи не схвати да је
стари политички, или нпр. религиозни систем
геноцидан, злочиначки, и непоправљив у сваком
смислу. Из тог разлога је деловање овог пропагандног
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крила од велике важности за сваки револуционарни
покрет. Њихов задатак је да едукују масе и отворе очи
нашим људима. Такође, тај јавни део, или не-оружано
крило је део револуционарне организације који једино
сме да буде познат систему и његовим шпијунима, јер
представници овог крила често јавно делују: држе говоре,
јавно пишу и публикују своје ставове и тсл. Зато овај
јавни део често представља и најчешћу мету системских
медија који се труде на све могуће начине да његове
представнике дискредитују. Из разлога што су његови
представници под сталним, перманентним надзором и
будним оком режимских шпијуна и њихових служби –
они морају ригидно да буду одвојени од оружане руке
(војног крила) револуционарне организације. Они би
такође требали да делују, колико год је то могуће, у
оквирима закона које је режим прокламовао. Са друге
стране оружани део организације треба да регрутује људе
за себе – или из тог пропагандног крила, али само ако су
људи остали анонимни и некомпромитовани, односно
ако нису под паском тајних служби тиранског режима −
или из широког слоја симпатизера, под условом да су они
искрени и под условом да прођу одређене пробе и
провере. То је из тог разлога да се не би неко ко је део
система увукао у то оружано војно крило револуционарне
организације и одао његове чланове систему...

• један мали део о вотанизму је овде изостављен пошто га
сматрам ирелеватним са гледишта структуре и механизма
револуционарне организације –  Белбог.

Наравно, у свим окупираним земљама сви чланови тајног
оружаног крила несмеју ни у ком случају да буду познати
другим члановима. Ово је из разлога сигурности − ако
једна ћелија и буде проваљена, друге опстају и могу

наставити са својим успешним деловањем. Упамтите,
највећу претњу нам представљају управо они који су се
увукли у наше редове, а који раде за систем од самог
почетка, или они слабићи који под притиском пуцају и
постају издајници. Према њима треба бити немилосрдан,
јер они пружају веома лош, негативан пример другим
слабим карикама.

Лојалност циљевима и револуционарној организацији
морају увек бити приоритет! Револуционарни војник
мора бити: суров, самосвестан, зрео, на висини задатка,
одлучан, да се не експонира односно не привлачи пажњу,
смртоносан, али исто тако и да се уклапа у околину из
које је поникао или у којој се тренутно налази. Уколико је
нечији идентитет проваљен он се мора склонити на неко
сигурније место, јер ће систем врло брзо доћи по њега ако
се тако не поступи. Револуционари морају да оперишу у
већем броју малих аутономних ћелија9. Што су те ћелије
мање –  то је боље. Чак је пожељно да у зависности од
задатка постоје и ћелије сачињене од само једног човека
(метода "усамљеног вука" или на енглеском "lone  wulf").
Када дан задовољења правде и праведног страшног суда
дође – револуционари морају да прочисте своје
редове и сам покрет од оних који су касно стигли, јер
су они углавном (наравно не сви) за приступање покрету
мотивисани најчешће нечасним побудама, на пример:
популарношћу покрета, могућностима за изграђивање
каријере, лична корист, љубав према власти или моћи,...
и тсл. Те "патриоте због профита" треба скрајнути, а
поверење треба указати само онима који су се својим
поштењем, чашћу, пожртвовањем и оданошћу своме

9 Детаљнији опис овога је дат у »Тарнеровим дневницима«
од Вилијема Лутера Пирса; псеудоним Ендру Мекдоналд.
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народу и својим саборцима показали на делу. Ми морамо
знати да љубав према нашој раси (или народу) мора да
иде и са супротном емоцијом мржње према нашем
непријатељу који жели наше уништење и наш нестанак.
Наши људи морају знати − да не треба имати никакве
милости према таквима! Они су криви за небројене
злочине над природним поретком ствари и над нашом
расом и стога не треба бити меканог срца када је
непријатељ у питању.  У случају неуспеха – зар ви од њих
очекујете милост?

Злочини се морају казнити јер ће се у супротном они
понављати изнова и изнова. Уколико заиста желите да
ваша деца имају будућност − онда се злочини наших
непријатеља морају казнити стравичном праведношћу и
без икакве милости! Уколико си ти неки од оних који
подупиру овај злочиначки систем наших непријатеља,
нпр. трговац некретнинама који продаје станове-куће
црнцима (или циганима), уколико си ти злочиначки и
издајнички свештеник који проповеда расно мешање или
благонаклоно гледа на то, уколико си ти федерална
полицијска свиња – или било која друга издајничка
свиња,... буди опрезан! Једнога дана војник револуције
доћиће ти у посету. Ти не заслужујеш милост − и
милост нећеш ни добити!

АГОНИЈА ЈЕДНОГ ЧОВЕКА

На крају, као неку врсту закључка, хтео бих овде да Вам
испричам о агонији која је мучила моју душу све ово
време и све ове године у којима сам се борио против
геноцида над нашом расом… Изгледа као да постоји неки
генерацијски јаз. Ове нове генерације су омогућиле и
дозволиле да наша раса дође у овакву безнадежну
ситуацију. Они живе у свету комплетне фантазије, који је
опет продукт: једне лажне религије, злочиначке владе,
егоцентризма, хедонизма, бесмислене јурњаве за новцем
и задовољствима, медијског програмирања. Већина њих
чак и одбија могућност да размисли које ће све последице
то оставити по њихову децу и њихову сопствену расу. За
мене лично – свако бело дете које иде у школу  заједно са
обојенима, или живи у таквом комшилуку, представља
агонију која ме раздире изнутра. Често добијам писма од
13-огодишњака који ме у њима питају за савет... "шта
можемо да учинимо?" Неки ме питају да ли треба да
формирају тајна братства попут Bruders Schweigen-а? Ви
одрасли већ сигурно знате да би они тиме постали само
топовско месо за најнапреднију полицијску државу у
историји. Хришћански десничари за то време маштају и
замлаћују се флуорисаном водом, совјетским временским
оружјем, здравом храном, атомским склоништима за
случај нуклеарног рата, ZOG полицијским акцијама
удаљеним хиљадама километара далеко, клиникама за
абортус, правом да се вози без возачке дозволе, сребром и
златом, бесмисленим религијским брбљањем злочиначке
религије,... као и многим другим будалаштинама које
ништа неће променити.
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У међувремену, док они тако блебећу и мељу језиком
наша Бела деца трпе муке генерације последњих и
проклетих. Ови десно-крилни хришћани, док све то траје,
играју се бесмислених игара: капиталисти против
комуниста, демократе против републиканаца, хришћани
против ђавола,... и тако даље у недоглед. Зар се никоме
више срце не ломи због наше деце као мени? Ма кога је
више брига за идентитет тзв. назови "лидера" које је
обучила и опремила CIA да се боре тамо негде у
Никарагви или Костарики!? Кога је брига за тамо неке
преваре у вези рудника злата, преваре у вези некретнина
или склоништа за бескућнике? И какве су то сад глупости
да наша земља треба да штити обојене и њихову децу у
Африци од злих комуниста! Све то под  неким  безвезним
изговором да уколико их тамо не заштите они ће онда
појурити у земље "слободног света", између осталих и у
САД! Па зар поред толике војске САД не могу херметички
да затворе границу са Мексиком,... могу још и како, само
да хоће – али ова издајничка и злочиначка влада не жели
то да учини, јер другачије ови не-Бели имигранти не би
имали начина да уђу у Америку и тако је још више учине
не-Белом земљом! Природни закони не познају такву
глупост као што је саосећање међу различитим врстама –
то је расно самоубиство! И кога је уосталом више брига за
тамо неког кретенског идиота који се преко ТВ-а хвалише
како је био убица за CIA-у. И то је такав мамлаз који има
азијаткињу за жену, а деца су му расни мешанци, кум му
је црнац. Он који се ту из своје глупости хвали како је
носио прислушни уређај за ФБИ да би ухапсили породицу
Вивер. Да је њему само за једну јоту стало до наше Беле
деце онда би његова убиства била усмерена према онима
који злостављају, тероришу и уништавају нашу Расу.

Никада немојте заборавити ни оне који јавно говоре како
су "они на првом месту Хришћани, а тек на другом месту
Американци." Такви су следбеници институција наших
егзекутора! Све те политичке, економске и религијске
институције могу бити уништене и поново изграђене, али
уништење наше расе биће вечно! Немојте веровати
никоме ко несме да се усуди да устане и јавно каже: "Ја
сам Белац!" Не верујте никоме ко негира да су тих
14 речи једини приоритет данас! Упамтите добро,  да
без обзира на то које је ваше поимање Бога, или богова,
или силе која стоји иза креације читавог Универзума, да
су управо Природа и Природни закони дело саме те силе!
А први и основни закон природе је очување сопствене
врсте! Све владе су данас под контролом наших
непријатеља и његових религијских институција које
евидентно раде на уништењу наше Расе. Ви који сте зрели
и одрасли сигурно већ знате да су Револуција и рат једино
могуће средство које може да нас избави од нашег
сопственог уништења. То је из тог разлога што ZOG
никада сам неће препустити власт некоме другом,
поготово не нама, јер он зна – да ће прво сви они бити
погубљени због издаје тог првог и основног
закона природе. Осим тога, власт се никада не добија –
она се узима! Да ли ће ове нове генерације коначно
постати свесне тога да нам време истиче и да оно ради у
корист наших непријатеља? Хоће ли одрасли коначно
преузети одговорност за будућност и постојање своје
деце? Или ће одрасли наставити да се диве и обожавају
наше џелате и будући покољ над нашом невином децом?
Ја сам свестан тога да је »Bruders Schweigen« (Тихо
Братство) платило скупу цену за оно што је покушао. Па
шта??? У сваком рату су неопходне жртве. Даље
постојање наше Расе изискује те жртве, јер боље је и
страдати у борби него мирно се предати! Моје срце је
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сломљено, али не због Америке, јер Америка је најгора
политичко-државна креаутура на свету. Ја не поштујем
Америку пошто она представља џелата и егзекутора моје
Расе и наше деце – моја душа се кида и плаче над
свом оном нашом децом која ће представљати
последње представнике наше расе на земљи. Сама
спознаја чињенице да ће лепота беле Аријевске жене
нестати са лица земље доводи до тога да ће моја душа
крварити у највећем могућем болу и мукама. Постоји ли
неко изнад 30 година живота који дели моја уверења, мој
очај, агонију и бол који осећам? Уколико постоји –
начинимо од 14 речи најсветији могући борбени
поклич у историји!

****

АУТОБИОГРАФИЈА ДЕЈВИДА ЛЕЈНА

УВОД

Игнорисати сопствени его приликом писања аутобио-
графије представља заиста тежак посао. Сам процес
размишљања сваке индивидуе је детерминисан свим
оним што се око те особе дешава као и онога што јој се у
животу раније догађало. На пример, оно чега се најдаље
сећам, а што је везано за моју праву биолошку породицу,
је отимање око једине играчке возића коју смо имали мој
брат и ја. Сећам се тога тако снажно као да је то било јуче,
а не пре толико година, јер ми се тај сукоб, којег сам имао
са мојим старијим братом око те играчке, деловао тако
велико и тако важно, тада и тог тренутка. Тај осећај
неправде ми се дубоко урезао у памћење. Скоро четрдесет
година касније, када је моја биолошка сестра успела да
поново окупи нашу породицу, рекла ми је да сам и ја
једнако био себичан колико и мој старији брат. Зато
сматрам да је тешко написати своју аутобиографију, а да
ипак не буде макар и мало тог јединственог и личног
печата који сваки појединац носи у своме срцу. Читалац
такође мора да буде свестан да сам неке ствари везане за
борбу против мрачних сила које стоје иза Владе
Сједињених Америчких Држава морао да изоставим како
бих заштитио друге људе који су били инволвирани у ту
борбу. То је ради њихове личне сигурности. Такође
морате имати на уму да сам осуђен на 190 година затвора,
без могућности помиловања, управо због тога што нисам
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хтео да одам никога од мојих сабораца. Тако да постоје
неке ствари које овде остају неиспричане и ненаписане.
Томе ћу још само да додам да ћу неке ствари пажљиво
извести на хартију, тако да ће оне бити познате само
онима који умеју да "читају између редова". Пошто још
увек имам живе чланове породице, као и пријатеље, неке
ствари ипак морају остати изван видокруга јавности јер
не желим да помажем нашем непријатељу, или да
угрозим моје одане другове.

МОЈА БИОЛОШКА ПОРОДИЦА

Сећања на моју билошку породицу су крајње оскудна.
Практично, скоро све што данас знам, везано је за оно
што ми је моја старија сестра причала док се борила да
поново окупи и уједини нашу породицу. Тешкоће да
дођем до неких валиднијих података о себи и својима,
онемогућава ми чињеница да су подаци које је чувао
окружни суд, као и сиротиште у које сам био послат,
недоступни – због пожара у којима су страдали.
Федерална архива је мени ипак недоступна и запечаћена.
Само својим неизмерним трудом и упорношћу моја
сестра је тек 1979. године, након много мука и правних
перипетија и заврзлама, успела некако да дође до
података о нашој мајци и три даља рођака. То значи да
"моја" рана сећања почивају на репродукцији онога што
је она успела да ископа и онога што ми је испричала по
свом личном сећању. Мој биолошки отац је по свему
судећи био једна обична пијаница и пробисвет најгоре
могуће врсте. Он је упознао и оженио моју мајку негде око
1934. године. Тада је имао 30-так година и радио је као
радник на фарми, док је моја мајка била необразована 15-

огодишња девојчица са једне од оближњих фарми. У
наредних неколико година изродили су четворо деце, мог
старијег брата Роџера, који је старији од мене две године,
и моју годину дана старију сестру Џени, као и исто толико
млађу сестру Џуди. Ја сам лично дошао на свет тачно на
рођендан моје мајке 2. новембра 1938. године. Била је
среда (на енглеском wednesday) a место мога рођења је
био Woden у савезној држави Ајова (Iowa). Због свега тога
псеудоним под којим сам писао био је Wodensson10.

Мој отац је углавном био пијан све време и био је једно
заиста јадно и безвредно створење. То ђубре је знало да
продаје моју мајку за новац својим пријатељима, а не
ретко и странцима, како би себи могао да купи алкохол
којим би се даље опијао. Често је знао да нас крвнички
туче. Те 1942. године живели смо у поткровљу једне
гвожђаре у Водену, зима је била толико јака да смо се сви
буквално посмрзавали, јер нисмо имали новца да купимо
дрва. Мој старији брат је једном приликом, да бисмо се
угрејали, ватру потпалио са очевим штапом којим нас је
тукао. Због тога га је он тако дивљачки претукао да су му
страдале бубне опне на оба увета. Роџер је након тога
остао глув до краја свог живота. Пошто је био глув, нико
није хтео да га усвоји из сиротишта у којем смо сви
завршили. Проживео је трагичан живот, али је ипак
смогао снаге да одрасте у нормалног човека – тоталну
супротност свога оца. Толико сам био дирнут, када сам га
поново угледао након толико година, да нисам могао да
суздржим лавину суза које су покуљале из мојих очију.
Роџер је погинуо тако што му је аутомобил којим се возио
дигнут у ваздух, а све је представљено као уобичајена
саобраћајна незгода – баш случајно, или не, у исто време

10 У преводу Воденов син - по богу Вотану, или Вотену.
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се у Сијетлу судило Тихом Братству (Bruders Schweigen) а
мени су федер. полицајци (FBI) запретили да сарађујем,
или ће се нешто лоше десити. Сведоци који су се затекли
на месту незгоде пријавили су да су видели припаднике
FBI-аја како се врзмају около иако саобраћајне незгоде
нису у надлежности федералне полиције. Да ли је то била
саобраћајна незгода или не – просудите сами. Сећања на
моју мајку су мени изузетно ретка, знам само да сам је
упамтио као високу жену која се никада није насмејала.
Касније ми је сестра испричала да је она заправо била
ниска жена, али мени као четворогодишњаку сви одрасли
су изгледали као џинови. Отац нас је убрзо и напустио те
1942. године, а мајка је покушавала на све начине да нас
одржи у животу и обезбеди нам какву такву егзистенцију.
Чак је радила у бару као неко ко свира гитару и уместо
плате прима напојницу. Због свега тога, као и тешких
година након депресије, новца никада није било довољно
ни за основне животне потребе. О оцу сам касније чуо да
је нашао неку нову девојку коју је злостављао, али је свој
мизерни и бедни живот окончао исто тако бедно као што
га је и живео – брат те девојке му је разбио лобању
чекићем из освете што му је тукао млађу сестру. То ђубре
ништа боље није ни заслужило и сада је тамо где и остала
ђубрад завршавају после смрти.

У лето 1943. године мој старији брат Роџер је ухваћен
како претура по кантама у комшилуку тражећи љуске од
кромпира да бисмо имали тај дан шта да једемо. Неко је
то пријавио и убрзо након тога надлежне власти округа су
нас сместиле у установу за незбринуту децу. Ми смо тако
завршили у сиротишту, а наша мајка је у потрази за
новим послом отпутовала у Калифорнију. Запослила се у
бродоградилишу које је правило бродове за војску САД и
велики 2. светски рат.  Наравно, она тада није знала да се

ти бродови "Слободе" праве како би одузели слободу
неких других. Као и многи други тога времена, она се
трудила само да преживи. Напокон, после неког времена,
успела је да купи једну малу кућицу у месту Valleo у
Калифорнији. Под утицајем великих рата за кредит,
пореза и црначких банди које су харале њеним крајем
била је принуђеа да напусти и то мало крова над главом
што је стекла. Данас, она живи у старачком дому који се
налази у таквом крају где је опасно ногом крочити кроз
врата напоље. Моја старија сестра Џени је једна предивна
особа и брижна мајка која подиже своје четворо прелепе
деце. Тренутно има здравствених проблема и принуђена
је да користи инвалидска колица како би могла да се
креће. Већи део свог живота је проживела у Минесоти и
још увек је тамо. Након што је успела да ме пронађе
причао сам јој много о политичким реалностима за које
она раније није имала нека већа интересовања... Неко
време је радила и као секретарица у Aryan Nations church
у савезној држави Ајдахо (Idaho) али сада више није
инволвирана у политику ни на који начин. Моја млађа
сестра Џуди је тужна прича коју бих желео да изоставим.
Није ни чудо када је одрасла у мултирасној ноћној мори
која се зове Јудео-Америка и Јудео-Хришћанство.

ДЕТИЊСТВО

1943. године био сам дат из сиротишта на усвајање, преко
једне црквене лутеранске агенције која је посредовала,
коме другом него једном тврдокорном лутеранском
свештенику. Мој нови "отац" (очух) био је лутерански
свештеник-проповедник из старе лутеранске школе.
Пошто је имао такав карактер који је мало људи могло да
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поднесе, имао је проблема да се скраси и коначно
пронађе своју паству. Због тога је био принуђен да често
путује од једне до друге црквене општине широм САД.
Моја нова "мајка" је била права загонетка. Пошто су обоје
били пореклом Данци, у кући се причало Дански. Иако
нисам у почетку ништа разумео, врло брзо сам схватио да
је она једна интелигентна жена. Још увек ми није јасно
како је једна жена таквих квалитета могла да упропасти
свој живот и крене да се сељака од цркве до цркве са овом
будалом-номадом?!

Иако су били тотално различити повезивала их је тврда
преданост лутеранском хришћанству. Убрзо сам све ово и
сам осетио на својој сопственој кожи. Био сам принуђен
да присуствујем бескрајно досадним и исто тако глупим
проповедима, сатима обожавања и читања јеванђеља,
молитвама и идиотским цитатима из библије. Све ово сам
презирао од првог тренутка, јер сам још као мали искусио
сву реалност овоземаљског живота. Исус је за мене
представљао само бескрајне сате глупости и идиотизма.
Тада сам осетио по први пут потребу да се борим против
глупости и неправде. У најранијој младости мене су више
привлачили стари богови нашег народа и времена као
што су Вотан или Тор, чија су се имена изговарала и
повезивала са осећајем правде и страхопоштовања. У
првим данима након мога усвајања живели смо у цркви у
месту Morehead, држава Iowa. То је била импозантна
црква која је била изграђена на једном брду изнад места
одакле је са узвишења гледала на читав округ. У сећању
ми је остала и гаража у дворишту која је била и као нека
врста шпајза где је поред старог бјуика мог "оца" била
паркирана и разноразна храна. Од свега из тог места
највише се сећам једне предивне девојчице по имену
Мери која је живела близу нас. Мислим сада да је то била

и моја прва љубав. "Родитељи" су то приметили и рекли
су ми "да ако ћу већ да имам девојку она мора бити
Лутеранка"11. На моју жалост, она је била прелепи мали
плавооки и плавокоси католички анђео који је ишао са
мном у први разред. Из те платонске дечије љубави у мом
сећању је остала та предивна слика која ће касније и
постати смисао мога живота и моје борбе, а то је: "Ми
морамо да осигурамо егзистенцију за нашу Расу и
будућност за нашу Белу децу, јер лепота Беле Аријевске
жене несме никада нестати са лица земље !!!" Мери је
остала само драга успомена у мојим мислима, и мислим
сада, да пошто сам тада био мали, та љубав је била нешто
величанствено, нешто што је превазилазило и сам
концепт сексуалности сваког одраслог човека, права
детиња љубав коју је имао свако од нас и која се заувек
носи у срцу. Још тада сам осетио снажну приврженост и
усмереност ка својој Раси, јер верујем да није случајно
баш то што сам био опчињен са Мери... Док смо још били
у том месту Морехад у Ајови "моји" родитељи су усвојили
и друго дете. То је била једна мала девојчица. Тако сам
добио поред нових родитеља и нову "сестру". Много
година касније, та девојчица када је одрасла, "платила" је
за своје хришћанско-лутеранско образовање тако што се
прво забављала, а после и удала за једног црнца. То је још
једна тужна прича за коју кривим туђу и злу религију, као
и злу државу у којој смо живели и још увек живимо.

11 Лутеранство – хрићанска протестантска конгрегација,
која је настала као реакција на католичанство Мартина
Лутера у Немачкој, због чега је дошло и до великог
тридесетогодишњег и крвавог рата у Немачкој у средњем
веку због чега је животе изгубило више милиона људи.
Сукоб је био на релацији између католика и лутерана,
протестаната које су следили Лутерову реформу цркве.
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Године 1944. рат је увелико хуктао, а само је мали број
њих знао да се тај рат води за уништење наше расе и
против човека и земље која се поставила у њену заштиту.
Трагичан исход овог рата свима је познат. Ми смо се те
године преселили у Клифтон, држава Илиноис. Тамо је
мој очух добио посао у новоизграђеној цркви. Моје срце
је опет било испуњено љубављу, овог пута према Ненси,
једној слаткој малој девојчици која је опет на моју жалост
била католкиња. Како смо се често сељакали, научио сам
да у свакој новој школи придошлица увек мора да се бори
и туче како би се одбранио од насртљиваца. Нови дечак у
школи је морао да се бије – тако сам научио у животу да
се борим. Често сам знао да се потучем и са старијим,
јачим дечацима, али сам знао да ће ме једино тако
оставити на миру, једино тако ако им се будем
успротивио и једино тако што ћу им ставити до знања да
се не бојим и да ћу се увек борити за своје место у
друштву. Постоје само две ситуације: или сте победник,
или сте побеђени. Победник односи све. Иако сам био
мршавко, то је било време у којем сам очврснуо и морам
да признам, постао сам и помало усамљеник. У том
градићу, Клифтону, мој страшни непријатељ и мучитељ
био је дечак по имену Роберт Монтгомери. Имали смо
обојица поприлично модрица пре него што смо постали
другари.

Лето 1945. године донело је нешто интересантно, мој
"ујак" се вратио из рата у својој униформи, а мене је то
одмах подсетило на време док сам се играо рата са
Робертом и другим дечацима – сви су се они тукли да
буду амерички војници, док сам ја увек бирао да будем
Немац како бих могао поносно да вичем и поздрављам са
"Heil Hitler" и "Sieg Heil". Због овога ме је моја "мајка"
редовно грдила, а добио сам и по коју ћушку приде.

Причала ми је како су Немци зли и како су они у ствари
лоши момци који су криви за смрт милиона Јевреја.
Отворено сам се побунио! Јесте да нисам имао вокабулар
и речитост одраслих, али сам имао незагађен мозак јер
сам још увек у неку руку био мали и нисам подлегао
пропаганди са радија и из новина. Рекао сам да то није
истина. По мени − иако сам био мали − није деловало
логично да су се та "масовна" убиства могла одиграти
онако како је то описано. Тек касније, када сам одрастао
сетио сам се ове расправе и било ми је драго што сам тада
знао да сам био у праву.

Новембар, 02. 1947. били смо на путу из Илиониса за
Колорадо. Мој очух је био у потрази за новом црквом, или
како то свештеници воле да кажу у потрази за новом
паством, или новим стадом. Пошто ми је био рођендан, а
и пошто смо били на путу, и пошто смо били без новца,
знао сам да не могу да се радујем поклону, јер га неће ни
бити. Завршили смо у Евергрину у Колораду на једно две
године. И ту сам као и сваки други нормалан и здрав
дечкић пронашао нову љубав, а она се звала Керол Ен
Авери. Сећам се да сам штедео месецима како бих могао
да јој купим поклон за божић. Тада је био обичај да деца у
школи (те две године био сам трећи и четврти разред) за
божић међусобно размењују поклоне. Већ 1950. године
били смо поново на путу, овог пута у Тексасу, "у потрази
за новим стадом". Безуспешно, па се мој очух вратио
назад у Колорадо, али овог пута у место по имену Аурора.
Сећам се да је тај градић имао свега неколико хиљада
становника и већином су сви били белци. Готово ни једна
кућа није имала ограду или браву на вратима. Убрзо ће
све то да се промени.
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Надомак града је отворена ваздухопловна база и војна
болница као средство, тројански коњ који је требао да
послужи за расно мешање јер је чак трећина особља
запослених или војника било не-Бело. Данас та Аурора је
сасвим другачија, то је сада црначки град где оно мало
преосталих белаца више није сигурно ни да изађе из
својих кућа и оде у куповину намирница. Као што сам
касније и мислио, ништа се у политици не дешава
случајно, а и овај хладни рат између (јудео) комунизма
и (јудео) капитализма имао је само за циљ да се "наша"
мултирасна војска искористи као оруђе за расно мешање,
како овде у Америци тако и у свим земљама Европе где су
"наше" трупе биле стациониране. Са тринаест година сам
чуо причу једног ратног ветерана од које ми је и дан данас
лоше када је се присетим, а радило се о томе како се он
хвалио што је могао да има сваку немачку девојку за
комад сапуна или парче чоколаде. То ме је вређало, јер
сам и тада знао да су Немци потомци храбрих бранилаца
наше расе која се борила да заустави најезду жутих
монголских хорди Џингис Кана са истока. А сада, по
причи овог идиота − најлепше девојке наше расе
продају своја тела смрдљивим црначким свињама
које носе америчку униформу.

Средњу школу сам такође похађао у Аурори. То је било
средином 50-тих. Већ тада сам почео да преиспитујем
морални ауторитет овог и оваквог система. Иако мисао
још увек није била јасно уобличена, видео сам да нешто
опасно није у реду са овим системом у којем живимо. Био
сам бистар момак и имао сам оцене које сам могао да
пожелим, али нисам био заинтересован за све предмете
подједнако. Сећам се да су наставници у средњој школи
бранили, чак и заговарали, могућност слободног избора
да се припадници различитих раса мешају и тако стопе у

једну браонкасту масу не знам ни ја чега. Такође сам
осетио и сву "праведност" овог капитализма као система и
друштвеног уређења, будући да сам сам био сиромашан
момак...

Нешто није штимало ни међу супротним половима, јер
док сам ја радио преко распуста на околним фармама,
девојке су гледале привилегованије момке из имућнијих
породица који су већ кaо млади имали "своје сопствене"
аутомобиле. Иако сам био здрав, прав, јак и млад,  доброг
изгледа – без лажне скромности, да се не лажемо,...
некако сам измицао погледима тих девојака. После мало
размишљања, није било тешко закључити да су девојке
поред атлетске грађе код момака тражиле и извесну дозу
финансијске сигурности и могућност да им они, односно
њихов новац, или новац њихових родитеља, обезбеди
лагоднији живот. Пошто сам био радан и вредан, уштедео
сам нешто новца и купио сам Плимут из 1939. године на
који сам био поносан, јер сам га сам зарадио. Ипак, тај
мој стари Плимут није био никаква конкуренција новом
кабриолету који је возио Боби Мур, један од ликова који
је похађао исту школу као и ја. Девојке су просто уздисале
када је он пролазио поред њих. Могао је да покупи сваку,
јер су његови родитељи имали много новца и јер су били
имућни12. Немојте овде погрешно да ме схватите и да
помислите да сам био усамљен – не напротив, имао сам и
ја доста девојака, али ипак сам размишљао и о оваквим
стварима. Овде само хоћу да нагласим да у (јеврејском)
Капитализму није вредан неко по својим способностима,
већ се више вреднује по томе колико су дубоки џепови
његових родитеља. Када ми будемо имали нашу земљу –

12 Ако вас ово подсећа и на ваше окружење, онда сте
сигурно и ви осетили овај (јудео) капитализам.
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овакве ствари се неће дешавати, јер није природно да се
појединац вреднује по томе са којом количином новца
располаже и које материјалне вредности поседује. У овом
систему, како је сада постављен, те ствари нису здраве ни
за друштво ни за појединца. Девојка не бира по правим
вредностима − већ по лажним које су јој усађене преко
образовања и кроз кућно васпитање... Ово је тотално
погрешно, јер потомство ће се тако из генерације
у генерацију деградирати, а да и не говоримо о
богатим црнцима или јеврејима. Ово само указује на
то да постоји потреба за тоталном и коренитом променом
система у виду Револуције, како политичке и економске,
тако и спиритуалне, духовне.

БУЂЕЊЕ

Годину или две након средње школе нашао сам посао и
запослио сам се у локалној електродистрибуцији на
пословима сервиса и поправки. Убрзо сам се и оженио са
Мери Лу која је била једна од лепших девојака из моје
средње школе. Имали смо веома  мало  заједничког, осим
можда  тога  што  сам  јој  одговарао и  што  сам  био
добар љубавник, а морам признати и да је имала ноге које
би пробудиле из мртвих и давно сахрањене монахе. Брак
је наравно пропао јер нас није спајало више ништа сем
споменутог.  И  поред  свега,  ја увек  поштујем  све
девојке  са  којима  сам  делио своју интиму. Почетком 60-
тих видео сам да је Америка огрезла у корупцији. То је
било тако очигледно... Завера и заташкавање око
Кенедијевог убиства, као и рат у Вијетнаму, наводиле су
ме на мисао да неке чудне и стране силе руководе

нашом земљом, наравно не у њеном, већ у свом
интересу. Пошто су запечатили све у вези атентата на
Кенедија на период од педесет година, мени је то био
довољан доказ да је нешто труло иза сцене и да повлачи
конце иза кулиса. Мислио сам тада да у једној правој
Влади која брине о свом народу, та иста Влада несме и не
би требало да крије ствари од својих грађана и свог
народа. Одприлике у исто то време био сам упао и у једно
друштво највећих идиота које негира реалност и не види
даље од своје гузице – то је наравно било друштво »Џон
Бирч« (John Birch Society). »Џон Бирч Друштво« је већи
део свог времена замајавао људе тиме што им је говорио
да је њихов највећи непријатељ комунизам као и
"либерали" који се иза њега крију и њихови "либерални
медији". Све њих наравно контролише некакав тзв.
"источни естаблишмент" који има своју базу у Њу Јорку, а
његови прави господари се крију и заправо се налазе у
Совјетском Савезу. Зато би ми − по њима − морали одмах
да бомбардујемо нуклеарним бомбама Русију. Замислите
ову количину глупости на једном месту. И то је само
почетак у компликовању читаве глупости... Једино што
је ваљало од ових несретника је што сам увидео да
се права моћ у Америци налази у медијима који
креирају јавно мњење и који одређују шта ће људи
да мисле, и оно најважније – о чему људи треба да
мисле, а о чему не. Стално вам говоре о томе како је
ово слободна земља и како су медији слободни, а у
суштини, ништа од тога није истина, чак шта више – све
је обрнуто од онога што вам говоре. Нека група, мени до
тада непознатих људи, добро уиграних и координираних
вукла је све конце и управљала је свим медијима, а
снагом своје тајанствености и огромном количином
новца које је поседовала одлучивала је о томе ко ће се
кандидовати, ко неће, кога ће народ на изборима
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изабрати "својом" вољом,... укратко, имали су комплетну
контролу над нашим животима, као и над судбином
читаве нације.

Прошло је неко време и стање збуњености у којем сам се
налазио све до тренутка када ми је неко тутнуо на
улици у руке један памфлет о јеврејима. У њему су
сажето презентоване све чињенице које су говориле о
јеврејској контроли америчких медија, све од штампе,
радија и телевизије. Мене није мрзело да после када
будем имао нешто слободног времена све то и проверим.
Обилазио сам библиотеке, читао сам... и нисам могао да
верујем како су се сви делићи најзад кристално јасно
сложили у један мозаик. Тада, од тог тренутка све је
дошло на своје место. Све је било јасно као дан! Сада сам
увидео и њихово деловање и рад на уништењу наше расе
и њихово промовисање и популарисање расног мешања,
што ми је у почетку изгледало чудно, јер сам ја јевреје
увек сматрао за белце. До 1978. године моје буђење је
било завршено. Све је било тако јасно само ако се пажња
усмери баш тамо где треба. Све западне капиталастичке
државе биле су под њиховом директном контролом. Ова
завера и њихова контрола је дејствовала и била је
заступљена на свим пољима, од економског, политичког
па све до религијског аспекта наших живота. Даљим
истраживањем и проучавањем историје увидео сам да се
политички, економски и религијски системи могу
уништити, али да се могу поново и обновити, односно да
на њихово место могу доћи други – зато ме овај део није
толико забрињавао колико спознаја тога да уништење
наше Расе може да буде вечно! Због тога сам се
фокусирао на ову главну и кључну ствар, јер ме је моје
истраживање довело до открића да ционистичка
завера управо има за свој крајњи циљ уништење

наше Беле Аријевске Расе! Због свега тога сам
конципирао и мој најважнији мото "14 речи" који треба
да обједини и мобилише све наше снаге у одбрану и
очување наше Беле расе: "Ми морамо да осигурамо
егзистенцију за нашу Расу и будућност за нашу Белу
децу!" И сада дубоко стојим на становишту да не постоји
ништа важније од овога што је сажето у тих 14
речи. Ово треба да буде императив сваког белца! Пошто
нисам био у могућности да се прикључим некој
организацији која би се борила и заступала ову
најважнију идеју опстанка нас самих и наше деце, а и
пошто сам знао да су ционистички медији затворени за
све осим за лажи које воде ка деструкцији и нашем
уништењу, сам сам конципирао памфлет под насловом
»Смрт Беле Расе« (»The Death of the White Race«).
Почео сам да га умножавам са таквим жаром и да га
дистрибуирам свуда по Колораду и по предграђима
Денвера, не бих ли тако пробудио и друге људе и указао
им на ову језиву истину. Не треба ни да вам кажем да сам
убрзо привукао пажњу јеврејских група које су
искористиле сву своју моћ коју су имали да ме униште.
Наравно, не одмах физички, већ пре свега економски
тако што ће ми ускратити егзистенцију и посао, јер данас
нико не верује неком бескућнику, или ономе који не може
сам себи да доноси храну на сто – што је и био почетни
циљ и њихова првобитна замисао. Најгоре је када
људима говорите истину, а нико вам не верује,
пошто им делујете неозбиљно или вам је уништен
кредибилитет. У то време сам се издржавао тако што сам
радио као посредник при продаји некретнина у својој
фирми, јер сам претходно већ био стекао лиценцу за
промет некретнина (Real Estate Broker's license). Јеврејски
медији су лансирали против мене причу како не желим
да продајем куће црнцима у крајевима где живе белци; да
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сам расиста и да ми треба због тога одузети лиценцу (у
преводу уништити мој сопствени бизнис и
економски ме рунинирати). Као што се из овога може
закључити, белац у Америци мора да почини расну издају
како би могао да живи од свог рада овде у Америци. То би
било исто као када ви продајете свој аутомобил, а неко
вам се меша у посао коме ћете тај аутомобил продати.
Убрзо сам остао без лиценце и морао сам да угасим
фирму, али сам нашао посао у једној малој осигуравајућој
компанији где сам на моју срећу имао неограничен
приступ фотокопир машини. Сваког јутра имао сам
спремљених од 5.000 до 10.000 примерака памфлета
»Смрт Беле Расе« и у своје слободно време, или у паузама
за ручак, делио сам тај памфлет људима из руке у руку,
или тако што сам им га остављао заденутог за брисаче
ветробранског стакла на њиховим аутомобилима, или бих
га остављао у чекаоницама, библиотекама и на сличним
местима. У томе су ми помагали и моји пријатељи који су
радили на развожењу дневних новина тако што би у
сваки примерак новина убацили и мој памфлет. По мојој
процени, и уз помоћ мојих пријатеља, памфлет је стигау
скоро у сваку другу кућу у Колораду. Очигледно је да сам
тиме поново привукао пажњу јевреја, тако да сам 1981.
године чуо да је Анти-Дефамациона Лига (неформална
јеврејска тајна полиција, под маском некакве лиге)
издала налог Полицији у Денверу да ме ликвидира у
неком исконструисаном инциденту... То значи да сам био
ефикасан и да оно што пише у памфлету представља
истину. Срећом на време сам био обавештен, а и видео
сам хеликоптер који ме је пратио на путу ван Денвера.
Уочио сам такође на једној деоници пута и тим који је
требао да ме уклони, т.ј ликвидира. Спасло ме је у ствари
то што је неко од мојих пријатеља јавио полицији у
Аурори да ми се спрема нешто гадно, тако да су двоје

службених полицијских аутомобила из Ауроре дошла
пред мене, а екипа за ликвидацију је видевши то одустала
од своје намере. Иако сам избегао тада сигурну смрт,
медији под њиховом контролом ми нису остали дужни –
тако су ме оклеветали да више никада нисам могао да
нађем посао ни у Денверу ни у Аурори. Постао сам
медијски позната личност. Моја жена није могла да
поднесе више тај притисак и наш брак се завршио
разводом после 13 година заједничког живота. Ја сам
наставио по свом, све док нисам упознао Роберта Метјуза
1983. године на Аријевској Националној Конференцији
(Aryan Nations conference).

ТИХО БРАТСТВО

Када говоримо о Тихом Братству (Bruders Schweigen) на
првом месту морамо мислити на Роберта Боба Метјуза.
Само је његова комбинација харизме, чистоће, храбрости,
одлучности и мотивације могли да стопи у једно тело тако
различите и самовољне људе. Када неко формира армију
састављену од добровољаца онда он не може издавати
наређења. Зато се Боб водио том логиком – и он није
издавао наређења, већ је водио људе, а људи су њега
следили. Између части и следити њега није постојала
могућност избора. Не следити њега значило би изгубити
своју част. Једног понедељка он би рекао: "Идем на
пучину" (у оригиналу: "I'm going a' Viking" што је значило
да се отиснуо на море као некада Викинзи када су ишли у
борбу – прим. Белбог) и натоварио би свој огромни
Шевролет неопходним реквизитима, његов еквивалент
викиншког брода, а другима није преостало ништа друго
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осим да га следе. На 8. септембар 1983. Боб је позвао
осморицу других људи, укључујући и њега то је девет, да
му се придруже на састанку у његовој згради и на
његовом имању недалеко од Вашингтона... Десет столица
било је постављено у круг, једна је била резервисана за
портрет немачког Вође. У средини тог круга Боб је
поставио бебу наше Беле Расе, и нас деветорица се
заклело да ће учинити све да обезбеди будућност
и опстанак за нашу Белу децу! Зар ми који смо били
тамо тада присутни нисмо знали шта та заклетва значи?
Зар нисмо тада знали да та заклетва може да нас одведе у
затвор на неколико доживотних робија?! Или, да нисмо
никада срели Боба Метјуза, зар би нас то спасило
затвора? Не! Знали смо, чак и да се никада нисмо срели –
знали смо да бисмо учинили све за опстанак наше Расе!
Сам Боб Метјуз је рекао да од тог тренутка он неће
живети дуже од годину дана. Тако је и било – убијен је
неких 14 месеци касније од стране федералних ђавола
(ционистичких агената – прим. прев). Тихо Братство је
било састављено од људи који нису имали никакву
криминалну прошлост – и то се испоставило да је био
проблем јер нико од нас није знао методе рада полиције и
њену тактику. Онај који би данас рекао да се не слаже са
методама Тихог Братства – тај би само потврдио да је или
кукавица или будала. Једина мана нашег деловања је био
недостатак искуства и непознавање полицијског рада. То
је једина критика која нам се може упутити.  Да смо били
мало боље информисани, знали бисмо да тако велики
број људи чини сам ланац слабијим јер у њему има више
карика које могу да пукну – тиме је "пуцање" једног
човека довело до уништења читаве групе. О другим
тактичким грешкама не можемо дискутовати из разлога
сигурности. Наши људи морају да се науче на нашим
грешкама, као и томе да револуционарни менталитет

мора да подразумева суровост. Информације о Тихом
Братству и његовим грешкама су мање више доступне на
другим местима па их ја овде нећу поново набрајати нити
објашњавати, док за све остало што је потекло, објављено
или публиковано од стране ZOG-а (скраћеница од: Zionist
Occupation Government, Ционистичка Окупациона Влада)
морам овде да кажем и изјавим, да је све то чиста и
најпростија лаж. Ако икада једног дана ми победимо у
овој борби, тада ће и цела истина о овом случају бити
испричана.  До тада – научите да читате између редова.

Овде бих се само осврнуо на оно што може да задеси
сваког нашег саборца који се буде суочио са оним што ова
Ционистичка Окупациона Влада зове "суђење". Тај
циркус они зову суђењем. Мене лично су ухапсили 31.
марта 1985. год. у Северној Каролини где сам био
планирао даљње акције са људима чија имена несмем, не
могу и нећу да одам. Одмах по хапшењу и одвођењу у
казамат федералци су свима разгласили да сам Расиста.
Можете замислити само како су црнци и други небелци
на то реаговали. На моју срећу међу затворским чуварима
и особљу затвора било је и неких наших људи које сам
препознао по тајним знацима распознавања нашег
невидљивог царства. Црнцима који су били самном у
затвору, као и онима у ћелији јасно су ставили до знања
да ако се мени нешто деси – њима ће то бити последње у
животу. Када је мојим федералним тамничара и агентима
ZOG-a постало јасно да је изостао очекивани притисак и
да ја и даље не желим да сарађујем са њима, премештен
сам у федерални затвор у Алабами, а затим из њега у
Бојси у држави Ајдахо. Тамо су ми саопштили неке
глупаве оптужбе које касније никада више нисам чуо јер
је и савезни јавни тужилац схватио да су то биле глупости
без неког основа.
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Пошто су ми доделили државног адвоката који ће ме
бранити по службеној дужности, очекивали су да барем
њему испричам нешто како би против мене могли да
изграде неки случај који би стајао на чврстим ногама.
Свима који се нађу у затвору саветовао бих да тако
додељеним адвокатима не причају ништа, јер њима није
уопште стало до вас, а и плаћа их држава, тако да су они
мање-више и сами део државног апарата који се обрушио
на вас. Они су понекад и прави мајстори када треба да вас
убеде у то "да је то за ваше добро" да им све испричате. Ја
лично мислим да су сви адвокати љигавци најгоре могуће
врсте.

Пошто нису од мене извукли жељу за кооперацијом  ни  у
затвору  у  Бојсију,  пребацили  су  ме  у  нови федерални
затвор у Сијетлу. Док су сви остали припадници Братства
били у Тахоми или затвору Еверет, ја сам био изолован у
некој септичкој јами. Само бих још споменуо да сам од
свих затвореника ја био једини белац тамо. Иако сам био
у самици, могао сам да их чујем, али не и да их видим –
ти црнци су вриштали 24 сата на дан шта ће ми радити
када ме се дочепају. Ни затворски чувари нису били
ништа бољи, уринирали су у кофе које би затим бацали у
моју ћелију, притом недајући ми да ту пишаћку очистим.
Пре него што сам био трансферисан неколико месеци
касније у затвор у Тахоми, где су била остала Браћа, ја
једва да сам још био давао било какве знакове живота.
Преживео сам због стреса којем сам био изложен и
неколико срчаних напада. На суђењу у Сијетлу сам био
толико болестан да је судија прекунио тај циркус од
суђења јер сам толико кашљао да се порота забринула за
моје здравље. Адвокат који ме је заступао није у моју
одбрану рекао готово ништа значајно што би ми помогло
да не буде осуђен. Једно од два је могуће: или није имао

храбрости да било шта каже, или је то била жељена
(не)активност. Федерални тужилац га је пре суђења
повукао у страну и нешто му запретио тако да верујем да
је ипак страх био у питању јер је овај био паралисан
њиме. Скоро 100% доказа које је Федерална Влада против
мене изнела је била или чиста фабрикација или
кривоклетство. Тако да ако икада заглавите у затвор
немојте да се надате некаквом фер суђењу које сте имали
тако често да гледате на вашим телевизијским екранима
у разним филмовима или серијама. Телевизија и
стварност су нешто сасвим друго. Правде ту нема ни
од корова. Одприлике то изгледа овако: држава и власт
уцењује, терорише, и ако треба унајмљује неке дегенерике
као сведоке који треба да кажу да сте "ви то урадили".
Никаква одбрана вам ту није дозвољена против таквих
ствари. Ви можете да позовете и сто других сведока који
ће потврдити супротно, али то неће бити дозвољено од
стране судије, и порота то никада неће ни чути. Такав је
случај био код мене за суђење поводом убиства јеврејског
новинара Берга. Ако се будете бунили судија ће наложити
да вас окују у ланце и изведу из суднице, јер наводно
ометате суђење,...

Након тога можете гледати сопствено суђење преко ТВ-а
којем ви не можете ни да присуствујете. Читаво суђење се
одвија боље него представа за Шекспира у неком театру.
Ако би се и појавио неки доказ који иде вама у прилог
федерални судија би одмах накратко прекинуо суђење и
послао би пороту у другу просторију како не би чули оно
што је добро по вас. Тужиоци су углавном људи без
скрупула који се неће устручавати да фалсификују све
могуће доказе које је могуће кривотворити, или ће
инструисати сведоке тако да дају лажни исказ и подрже
оптужбу у потпуности.
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Чак ће и вештаци FBI-аја лагати поводом налаза које су
радили у својим хај-тек лабораторијама ако то од њих
затраже надређени. Уколико сумњате у све ове моје
наводе, запитајте се онда како су могли федерални агенти
у Вакоу у Тексасу да запале цркву која је била пуна жена и
деце и да после сав тај роштиљ посматрају хладнокрвно и
са безбедне удаљености. Ово им онда поготово неће
представљати никакав проблем. Једноставно речено –
ту нема никакве одбране! У Сијетлу сам за повреду
грађанских права Алена Берга, зато што је он био јеврејин
и зато што је имао посао новинара, добио 20 година
затвора, а за заверу да починим исто сам добио још 20
година затвора, што је апсурд, јер сам за исто дело добио
две казне по два различита основа (то је као када би
убили некога, па пошто је он мртав прво вас осуде за
убиство, а после тога и за покушај убиства – прим. прев.).
Устав нити постоји нити се примењују у суду!

СУЂЕЊЕ

Пошто сам у претходном поглављу дотакао "праведности"
суђења овде бих подробније да изложим суђење за
убиство јеврејског новинара и тзв. talk show водитеља
Алена Берга. Господин Берг је, осим тога што је био
јеврејин, био и једна одурна  и опскурна особа која је из
својих радио емисија са неколико Денверских радио
станица сејала анти-Белу пропаганду и мржњу. Но, он
није наносио штету само белцима, већ и свом изабраном
племену. Једном приликом по повратку из Израела на
радију је изјавио "да је право време да јевреји или узму
светску власт у своје руке, или да коначно дигну читав
свет у ваздух."

Једно време, пре него што је постао новинар, био је
адвокат водећих криминалних синдиката града Чикага и
његова прљава и брбљива уста су свакако представљала
претњу многим разним гангстерима. Такође је био
познат и по томе што је трговао кокаином и по
томе што је сексуалне услуге малолетница плаћао
тим истим кокаином. Да скратим причу, господин
Берг сигурно није особа којој бисте поверили своју ћерку.
Е сад, то што је он једне вечери у јуну месецу 1984. године
примио у себе велику количину олова калибра 45, је само
доказ да је имао свакојаке сумњиве послове у својој
биографији. Да ли је настрадао због тога што је био анти-
белачки настројен, или не то није моја ствар да утврђујем,
то је посао државног тужиоца.

Јеврејски медији су одмах након тог убиства почели да
спекулишу да је за то крива некаква група "Неонациста" и
"Расиста" где је онако успут споменуто и моје име као
могућност да сам и ја један од осумњичених, наравно због
мојих ранијих анти-семитских памфлета. Иако сам ја све
то демантовао и стално понављао људима да немам
никакве веза са тим убиством, штампа ме није остављала
на миру. Пошто је за читав случај био заинтересован и
FBI јер је убијен један јеврејин, или зато што је убиство
имало расистичку позадину, некако су дошли до »Тихог
Братства« и након уцена и притисака сломили су једног
нашег човека који је рекао да сам то ја учинио иако сам ја
у време убиства Берга био у Ајдаху. У време суђења он
(Mr. Rader) је посведочио како сам се ја вратио из Ајдаха
због убиства и после потом одмах отишао назад како би
испало да сам све време био у Ајдаху. Да би поткрепио ту
своју причу и да би "зарадио" 100.000 долара које му је
обећао FBI чак је и себе у новом исказу имплицирао у
убиство иако је по законима државе Колорадо могао
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добити смртну казну због саучесништва у убиству. Чудно,
некако као да му је неко гарантовао да му се то неће
десити па зато не мора да брине што ће и себе лично
умешати,  јер је битно само да државни тужилац има
довољно доказа за случај против мене. Радер (Rader) је
посведочио како сам ја купио и модификовао једну 45-
ицу и на њу намонтирао пригушивач како бих убио Алена
Берга. У свом исказу он је рекао да је знао за читав план и
за само убиство као и то да је он био логистичка подршка
односно возач који је требао да ме евакуише на сигурно (у
Ајдахо) након обављене акције. Толико о томе каквим
методама се служи федерални истражни биро (FBI). Што
се свега овога тиче, чак је и окружни тужилац Денвера
говорио на радију да федералци немају овде никаквих
доказа ни против мене ни против осталих чланова Тихог
Братства осим тог сумњивог признања господина Радера.
После овога FBI је појачао притисак на остале чланове
Тихог Братства па је "пукао" и Томас Мартинез који је
рекао да сам ја сам дошао у свом  кршу од маторог жутог
волксвагена бубе до куће господина Алена Берга где сам
га потом хладнокрвно убио и потом се одвезао назад у
Ајдахо како бих себи обезбедио алиби. Као што видите,
ове две приче се уопште не слажу, осим у томе да сам ја
убио Алена Берга. Адвокати одбране које сам имао су
одбили да се позову у суду на ову нелогичност, а
интересантно је и да је на суђењу у Денверу судија био
јеврејин по презимену Finesilver (у преводу то
презиме значи: фино сребро – прим. прев.). Државни
тужилац који ме је гонио је био јеврејин по
презимену Kowalski, један од адвоката који ми је
додељен по службеној дужности је био такође јеврејин
Bender. Значи:  тужилац  јеврејин,  судија  јеврејин
и  адвокат  јеврејин.  Тужио  ме, судио ми и бранио ме
јеврејин. Жртва је такође била јеврејин.

Толико о независном судству у САД!

Када сам рекао овом мом јеврејину адвокату Бендеру да
имам аутобуске карте и сведоке који су ме видели када
сам ишао и када сам се враћао у Ајдахо код те моје
пријатељице – он је одбио да предложи аутобуске карте
као доказ, а када сам га замолио да предложу ту моју
пријатељицу за сведока одбране и да ће она посведочити
да сам све време био са њом – саопштио ми је да је она у
међувремену страдала у фаталној несрећи, дакле са
смртним исходом, и да због тога неће моћи да сведочи у
моју корист. Недељу дана касније ми је рекао и да је
аутобуска компанија код које сам купио аутобуске карте
изгорела до темеља и да им је комплетна архива
уништена. Поново чудне "случајности". Како је то баш
згодно по Ционисте и њихове агенте из ФБИ. Осуђен сам
на основу лажног сведочења Mr. Loff-а и Mr. Martinez-а
који су за свој "труд" и лажно сведочење добили по
100.000 долара надокнаде. За убиство јеврејина Алена
Берга добио сам 150 година, плус оних два пута по 20
година за нарушавање његових уставних слобода – тако
да сам укупно добио 190 година федералног
затвора без могућности помиловања. Након суђења
и изрицања казне одмах сам пребачен у тврђаву-затвор
Fort Smith у Арканзасу. Самном су пребачени и 13 људи
које сам наводно "завео". Оптужба је гласила да смо се
удружили да насилно срушимо владу САД. Одлучили смо
да се по тој оптужници бранимо сами и да нам у овом
случају адвокати неће бити потребни. Након извесног
времена и суђења –  порота нас је прогласила да нисмо
криви. Свих 14-наесторица из Тихог Братства нас је дакле
по овој оптужби ослобођено.
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ЗАТВОР

Све своје прљаве послове федералци над затвореницима
највише воле да спроводе у окружним затворима и
Спрингфилдској Медицинској Установи. Тако да када
човека на крају и осуде он доживи и неко олакшање по
пребацивању у федерални затвор. Живот постаје некако
подношљивији у односу на претходна искуства. Па ипак,
за мене није тада био крај свих мука и патњи. Ту се тек
наставља психичка тортура коју сам трпео свакога дана.
Кажу да је Федерални затвор Меријон у држави Илионис
осмислио неки луди јеврејин психијатар. Принцип су
редовне порције менталног мучења, тортуре у правилним
временским размацима. То значи да их не можете
избећи. Чак и ако једну (порцију) прескочите, увек вас
чека друга. Да не спомињемо то што сте у ћелији 23 часа
дневно. Скидају вас нон-стоп, наводно траже неке опасне
предмете, а у ствари је болесни јеврејски мозак оног
психијатра тако планирао да понижењем убијају
човека у вама и претворе вас ни у шта друго до у
предмет за сексуално иживљавање, јер вам сваки пут
претражују и анални отвор. Овде морате имати челичну
вољу ако желите да останете нормални. Прво јутро које
сам провео овде памтићу заувек, дошао је неки "љубазни"
стражар и назвао ми "Добро јутро". Помислио сам: па и
није тако лоше овде, ако им је особље овако љубазно.
Међутим, грдно сам се преварио. Све то је био наравно
саставни део психичке тортуре, такозвани метод: "топло-
хладно", јер сутрадан када сам тог истог стражара видео и
поздравио са "добро јутро" животиња се издерала на
мене, додавши томе и неки идиотски коментар типа:
"Шта си ти, неки паметњаковић овде, ааа...?"

Никада више нисам проговорио ни са једном затворско-
чуварском свињом, осим када сам био силом натеран на
то. Њихово постојање је инкарнација самих ђавола који
су живе испекли ону јадну децу и жене у Вакоу у Тексасу,
они су увреда за бога и проклетство човечанства, такође
они су − и недовршен посао! Након неколико година
тортуре у Маријону, пребачен сам у Левенворт. Сада
тренутно, док ово пишем, време проводим у федералном
затвору у Флоренсу у Колораду. Ово није нимало лепо
окружење јер су око мене све обојени и миксаћи, поготово
што сви они знају ко сам ја и за чега сам се борио и за
чега се још увек борим,... за 14 речи:

"Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу
Расу и будућност за нашу Белу децу!"

БОРБА СЕ НАСТАВЉА

Након свих ових година проведених у затвору, сада већ
више од седамнаест, ја лично сам наставио да се борим на
све могуће начине који ми стоје на располагању а то је
углавном оно што ми је овде једино преостало −  оловком.
Такође покушавам да нашим људима створим представу о
важности њихове борбе без предаје, јер је наша раса на
издисају. Кључна ствар коју треба схватити зарад
опстанка су природни закони по којима се мора
живети ако се жели уопште преживети. Божији
закони и природни закони су у ствари једни те исти
закони јер природа је божанска креација. Ти закони нису
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измишљени и успостављени тамо некаквом "библијом"
као што је ова настала од первертираних људи који
негирају први закон природе који представља очување
своје сопствене врсте. Такође та страна религија је само
вековима делила наше људе између себе. Наравно, свако
ко долази из породице индоктриниране хришћанством
негираће вам ово. Мислим да није добро ни то када неко
не верује у постојање некакве више силе од самог човека,
чак шта више, убеђен сам да наши непријатељи увек тако
и раде – створе две супротстављене верзије или идеје око
неког питања и после само сачекају да се ми око тога
сами поубијамо.  Они увек тако функционишу – сетите се
са почетка моје биографије када сам писао о Капитализму
којем је био лажно супротстављен Комунизам са истока
или Комунизму којем се супротставља Капитализам са
запада. Могу да се кладим да је и то њихова ујдурма којом
су плашили наше људе и са једне и са друге стране. И
један и други систем је у самој својој бити неправедан и
противприродан.

Последњих година, пошто имам сада времена на претек,
изучавам порекло и скривене циљеве трију највећих
религија – и дошао сам до закључка да их је све створила
једна мала група окултних иницијата из тзв. "Херметичке
Филозофије". Ово можете и сами открити ако знате тајне
херметичке параболе или шифре које се провлаче кроз
енглеску верзију Библије Краља Џејмса. Знам да ће ово
сада потрести или разочарати моје пријатеље хришћане,
гностике или родоверне. Уколико будем имао времена
још у животу потрудићу се да укажем и на заједничко
порекло изворног гностичког хришћанста и вотанизма у
древној аријевској мудрости из које су обоје потекли
(гноза = знање, гностици, тако се правилно каже, а не
"агностици" што је туђица из енглеског када неко за себе

каже да је следбеник знања "I'm a gnostic", дакле прави
гностици су поклоници знања односно разума; вотанизам
је "религија" коју је покушао да популаризује Д. Лејн, али
безуспешно – прим. прев). За све ово време заточеништва
размишљао сам интензивно и о тзв. "борби између
полова". Као мушки представник своје врсте и своје расе
морам да признам да ме изузетно брине чињеница да
ускоро неће бити ни једне девојке од наше расе јер је она
на издисају и ако ускоро не учинимо нешто – она ће
сасвим нестати са лица ове земље, и сећаће је се
само по причама других. Све лепе речи које сам изнашао
за лепше и нежније припаднице наше Расе проистекле су
из моје нормалне и природне жудње која је спутана овим
затворским решеткама. Ја, који сам то изгубио знам
колико вреди, а ви који имате некога поред вас нисте ни
свесни да то треба да цените. Па ипак, и поред свега тога
ни једна девојка, или разведена жена за све ове године
није ми дошла у посету а да ме није од раније познавала.
Ово говорим да бих то упоредио са другом страном – када
су Црни Пантери (црни расисти – прим. прев) допали
затвора, милиони белих девојака широм света су им тада
изјављивале љубав или су им слали писма у затвор. То је
оно што је најтужније, милиони девојака наше расе. Зар
то није тужно? Чак и ја који седим овде у затвору, могу да
видим преко ТВ-а наше лепе девојке како дезертирају из
наше расе удавајући се и рађајући децу са небелцима. Не
то није тужно – то је трагично! То је чисто исмевање моје
борбе, мог труда и моје жртве; мене који се борим да
очувам лепоту наше деце, наших жена и наших девојака,
мене који би погинуо за следеће речи: "Ми морамо
осигурати опстанак наше Расе и будућност за нашу Белу
децу, јер лепота Беле Аријевске жене несме никада
нестати са лица земље!" Моје је мишљење да ми наше
девојке и жене нећемо више моћи вратити само простим
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вербалним убеђивањем. Кроз читаву историју можемо
видети да су жене биле обожаване као нешто највредније
што се може освојити. Бели човече, време је да већ једном
скупиш своја муда и наоружаш се варварских духом јер
ако овако наставиш ускоро те неће бити – неће бити ни
твојих жена, ни твоје територије, ни тебе самог – неће
бити твоје Расе! Ситуација се тако рапидно погоршава да
ни полигамију не бих искључио као метод и средство за
ревитализацију и поновно оживљавање наше расе.
Историја нам даје пример, да када би мушкарци гинули у
ратовима, жене су туговале али су и даље имале природну
потребу да њихова унутрашњост буде испуњена. Хајде да
се више не лажемо и хајде да не дозволимо да нас више
лажу... зар није брат или друг преузимао бригу о жени
погинулога у рату? Из бриге се рађала захвалност, из
захвалности љубав, а из љубави и телесна страст – из ње
опет наша деца. А наша деца су наша будућност!

Онога тренутка када су јеврејски медији еманциповали
наше жене, они су кастрирали наше мушкарце. То нас је и
довело на сам руб уништења. Доста је било више бежања
од одговорности, јер и мушкарци су ти који су прогутали
ционистичку пропаганду и из ранијег офанзивног става
прешли су у дефанзивни став попут каквог млакоње.
Надам се да ћу моћи на миру да умрем у спознаји и нади
да лепота беле аријевске жене неће никада нестати са
лица земље. И наравно, докле год будем дисао ја ћу се
борити на сваки могући начин за 14 речи које ми уливају
наду да ће постати нешто најсветије у нашој историји:

Ми морамо да осигурамо егзистенцију за нашу
расу и будућност за нашу белу децу!

НЕМА
ПРЕДАЈЕ

!!!

БОРБА СЕ
НАСТАВЉА

!!!


