
Bílí a cerní – 100 faktu (a jedna lež)  
Varování senátora Bilboa 

"Pokud by naše budovy, naše silnice a naše železnice mely být rozbity, mohli bychom je znovu postavit. Pokud 
by naše mesta mela být znicena, ze samých trosek bychom mohli vztycit novejší a ješte vetší. Dokonce i kdyby 
naše ozbrojená moc byla rozdrcena, mohli bychom vychovat syny, kterí by obnovili naši sílu. Ale pokud by se 
krev naší bílé rasy mela zkazit a smísit se s africkou krví, pak by nynejší velikost Spojených státu amerických 

byla znicena a veškerá nadeje na civilizaci by byla  pro cernošskou Ameriku stejne nemožná, stejne jako by bylo 
vykoupení a obnova krve bílého cloveka, která byla smíšena s krví cernošskou. " 

(Senátor Theodore G. Bilbo z Mississippi, 1947) 

Na stránkách této brožury se nachází 100 faktu, z nichž drtivou vetšinu lze overit v jakékoliv rade encyklopedií, 
almanachu, textu o psychologii a jiných príruckách bežných v každé verejné knihovne.  

LEŽ 
Mezi temito fakty je chytre ukryta jedna lež, která je dalším impulsem ke ctení. Žádná lež povahy statistické ci 
gramatické chyby, ale smešná faleš, natolik absurdní, že uderí ctenáre jako urážka lidské inteligence, a presto tak 
smrtelne zlá, že pokud by jí bylo dovoleno zustat bez odpovedi, její konecná cena by byla nevycíslitelná. 
Uprímne slibuji, že mými motivy není urážení ci nenávist, ale nejhlubší láska k lidstvu a nejopravdovejší zájem 
o jeho budoucí generace. Mým zámerem není klamat, ale poucit, a já doufám, že tato práce vám pomuže 
reflektovat a znovu proverit váš pohled na rasu.  

FAKT #1: Bílá rasa preplula oceány, využila reky, zdolala hory, zúrodnila poušte a kolonizovala nejpustejší 
ledovcová pole. Byla zodpovedná za vynález tiskarského lisu, cementu, využití elektriny, létání, raketové 
techniky, astronomie, dalekohledu, cestování do vesmíru, strelných zbraní, tranzistoru, rádia, televize, telefonu, 
žárovky, fotografie, filmu, gramofonu, elektrické baterie, automobilu, parního stroje, železnicní dopravy, 
mikroskopu, pocítacu a milionu dalších technických zázraku. Objevila  nespocet lékarských postupu, 
neuveritelných aplikací, vedeckých postupu atd. Mezi její príslušníky patrili takové osobnosti jako Sokrates, 
Aristoteles, Plató, Homér, Tacitus, Julius César, Napoleon, Vilém Dobyvatel,  Marco Polo, Washington, 
Jefferson, Hit ler, Bach, Beethoven, Mozart, Magellan, Kolumbus, Cabot, Edison, Graham Bell, Pasteur, 
Leeuwenhoek, Mendel, Darwin, Newton, Galileo, Watt, Ford, Luther, Da Vinci, Poe, Tennyson a tisíce dalších 
význacných  lidí, kterí neco dokázali. (37) (39)  

FAKT #2: Za 6 000 let zaznamenané historie cerný africký negroid nevynalezl nic. Ani psanou rec, tkaný odev, 
kalendár, pluh, silnici, most, železnici, lod, merný systém, dokonce ani kolo. (Poznámka: Toto se týká 
cistokrevných negroidu). Není známo, že by kdy obdelával nejakou pudu ci domestikoval nejaké zvíre pro své 
použití (ackoliv se kolem neho vyskytovalo mnoho silných a poddajných zvírat). Jeho jediným známým 
prostredkem k doprave zboží byl vršek jeho tvrdé, nekultivované hlavy. U prístrešku nepokrocil dál než k bežné 
chatrci z bláta, jejíž konstrukce je schopen i bobr ci ondatra. (21) (39)  

INTELIGENCE 

FAKT #3: IQ amerických negroidu se pohybuje prumerne od 15 do 20 bodu pod IQ amerických belochu. (26) 
(16) (18) (22)  

FAKT #4 : Tyto rozdíly mezi cernými a bílými byly opakovane dokázány jakýmkoliv testem, jenž  kdy byl 
proveden nekterým útvarem armády USA, nekterým státem, okresem, místním školským úradem, Ministerstvem 
školství USA atd. Stejná míra rozdílu zustává platná více než 40 let. (18) (26) (24)  

FAKT #5: S p rumerným IQ 85 bodu má pouze 16% cernochu vyšší IQ než 100, zatímco u bílé populace je to 
polovina. Pro negroidní presah belošského prumeru IQ od 10 do 25 procentní shody by bylo zapotrebí 50 
procent. (31) (27) (16)  

 



 

 

FAKT #6: U cernochu je šestkrát pravdepodobnejší, že budou mít IQ od 50 do 70, což je radí do kategorie 
pomalý žák (retardovaný), zatímco u belochu je desetkrát pravdepodobnejší, že dosáhnou výsledku 130 ci více. 
(15) (16) (18) (23)  

FAKT #7: Pri PACE zkoušce vlády USA, jíž se úcastní 100.000 absolventu vysokých škol, z nichž jsou každý 
rok vybíráni prípadní odborní ci administrativní zamestnanci pro státních služby, prospívá s výsledkem 70 ci 
více bodu 58% belochu, kterí ji složí, zatímco jen 12% negroidu. Mezi temi, kterí dosáhli nejlepších výsledku, je 
rozdíl mezi výkonem negroidu a belochu ješte nápadnejší: 16% bílých uchazecu dosahuje výsledku 90 ci více, 
zatímco jen petina procenta negroidních uchazecu dosáhne výsledku 90 - pomer  úspešnosti bílých/cerných je 
80/1. (27)  

FAKT #8: Rozdíly mezi negroidními a bílými detmi se zvetšují s pribývajícím vekem, propast ve výkonu je 
nejvetší na úrovni stredních a vysokých škol. (31) (26)  

FAKT #9: Rozdíly  v IQ  mezi belochy a  negroidy se  stále omlouvají  jako  následek  rozdílnosti  prostredí,  ale 
nejméne  pet  studií ,  které  se  pokusily  porovnat  socio-ekonomické  zázemí u obou  ras ,  nenaznacují 
žádnou významnou zmenu ve vzájemných výsledcích. Jak se zlepšuje prostredí, zlepšují se negroidi, ale i beloši. 
Propast se nezmenšuje. (26) Rozsáhlý výzkum Dr. G. J. McGurka, mimorádného profesora  psychologie na 
Villanove University, vlastne odhaluje, že propast v inteligenci mezi cernochy a belochy se ZVETŠUJE tam, kde 
se socio-ekonomické úrovne obou ras rostou ke strední tríde. (18) 

FAKT #10: Roku 1915 si vzal Dr. G.W. Ferfuson 1000 školáku z Virginie, rozdelil je do 5 rasových skupin a 
otestoval jejich mentální schopnosti. V prumeru, cistokrevní negroidé dosáhli 69,2% výsledku belochu. 
Tríctvrtinoví negroidé dosáhli 73,0% výsledku belochu. Polovicní negroidé dosáhli 81,2% výsledku belochu. 
Ctvrtinoví negroidé dosáhli 91,8% výsledku belochu. Všichni tito cernoši žili a považovali se za "negroidy". 
Jejich prostredí a "výhody" ci nevýhody byly presne stejné. (14) Viz také (26) str. 452.  

FAKT #11: Výsledky armádního Beta testu, kterému armáda USA podrobila pres 386.000 negramotných vojáku 
za 1. svetové války, ukázaly, že cernošští odvedenci jsou "ve všech typech testu používaných v armáde horší než 
beloši." Dále byly testy provedeny na cistých negroidech, mulatech a quadronech (míšencích belocha a mesticky 
- pozn. prekl.). Bylo zjišteno, že "svetlejší skupiny dosáhly lepších výsledku". (14)  

FAKT #12: Bádání provedená s identickými dvojcaty vychovávanými oddelene v rozdílném prostredí 
presvedcive dokazují, že celkový vliv dedicnosti prevyšuje vliv prostredí v pomeru asi 3:1. (41)  

FAKT #13: Dokonce i když cernoši a beloši mají stejné predpoklady, ve smyslu rodinného zázemí a výhod 
v detství, cernoši stále mají výsledné IQ 12 až 15 bodu nižší než srovnatelní beloši. Zahrnuje to i prípady, kdy 
cernoši byli adoptováni bílými rodici. Jejich IQ muže být zlepšeno prostredím, ale jsou stále blíže svým 



biologickým rodicum než svým rodicum adoptivním. (3) (15) (26)  

FAKT #14: Rovnostárští ideologové casto snižují výsledky IQ testu výmluvou, že jsou zkresleny kulturou. 
Presto NIKDO, ani NAACP (Národní sdružení pro rozvoj barevných lidí - pozn. prekl.) ani Sjednocený 
cernošský vysokoškolský fond, ani NEA  (Národní sdružení vzdelavatelu - pozn. prekl.)  nebyl schopen sestavit 
test inteligence, v nemž by cernoši a beloši dosáhli stejných výsledku. (15) (3)  

FAKT #15: Americtí indiáni, kterí casto žijí celý život v mnohem horších podmínkách než americtí cernoši, je  
v zásade stále porážejí v IQ testech. (3) (27)  

FAKT #16: Potomstvo z rasove smíšených manželství má sklon k nižšímu IQ, než má bílý rodic. (11) (26)  

NEGROIDSKÝ MOZEK 

 

FAKT #17: Mezi lidskými rasami bylo zpracováno množství srovnávacích studií 
váhy mozku belochu a negroidu s tím výsledkem, že negroidský mozek má nižší 
hmotnost v rozpetí 8-12 procent. Tyto studie provedl Bean, Pearl, Vint, Tilney, 
Gordon, Todd a další. (23) (27)  

FAKT #18: Krome rozdílu ve váze mozku roste negroidský mozek po puberte 
méne než belošský. Ackoliv se negroidský mozek a nervový systém vyvíjí rychleji 
než mozek belošský, jeho rozvoj se zastavuje v drívejším veku, což omezuje další 
intelektuální rozvoj. (22) (27)  

FAKT #19: Tlouštka supragranulární vrstvy (vnejší vrstvy) negroidského mozku je 
v prumeru asi o 15 procent menší, a jeho struktura méne rozvinutá a jednodušší než 
u belošského mozku. (9)  

FAKT #20: Celní laloky, které jsou zodpovedné za abstraktní myšlení, jsou u 
negroidského mozku v pomeru k telesné hmotnosti menší, mají méne šterbin a  
jednodušší strukturu než mozek belošský. (9) (27) (23) (22) 

ANTROPOLOGIE  

 

FAKT #21: Jméno Homo sapiens poprvé použil v 18. století švédský botanik Carl Linné. Slovo "sapien" 
znamená "moudrý". Jméno se puvodne používalo, když mluvilo o bílém cloveku a bylo shodné se slovem 
"europaeus". Následkem toho mnoho pozdejších systematiku a genetiku verilo, že negroidé a jiné rasy by meli 
být klasifikovány jako jiné druhy. Darwin vlastne v Puvodu cloveka tvrdil, že rozmanitost lidstva je tak výrazná, 
že podobné rozdíly u jiného zvírete by opravnovaly zaradit ho jako jiný druh, ne-li jiný rod. (39)       

FAKT #22: Pro své obsáhlé dílo Puvod ras profesor Carleton Coon, president Amerického sdružení 
antropologu a první genetik sveta, shromáždil pádný dukazní materiál z  geografie, anatomie, genetiky, 
fyziologie, srovnávání chrupu, jazykovedy, archeologie a fosilních záznamu z 300 nalezišt kostí, aby overil svou 
teorii "pre-sapienské rasovosti". Jinými slovy, Homo erectus se oddelil svou rasou už pred rozvojem do stádia 
Homo sapiens. (12)    



FAKT #23: Dle Dr. Coona, zatímco se belošské poddruhy (bílá rasa) rozvíjely v Evrope, negroidní rasa stále 
setrvávala na evolucní úrovni a dnes se nachází ne méne než 200.000 let za rasou evropskou, pokud jde o rozvoj 
lebky a mozku. (9)  

FAKT #24: Negroidní lebka, krome menšího objemu mozku a silnejších lebecních kostí než u belošské, je 
prognatní; tj. nižší tvár vycnívá vpred, spíše jako u zvírecího cumáku. V dusledku toho je negroidní celist 
v pomeru k její šírce podstatne delší než u belošské celisti. Význacným rysem negroidní nižší celisti je, že si 
zachovala stopy po "opicí plošce", oblasti kosti hned za rezáky. Opicí ploška je rozlišovací znamení opic a u 
belochu chybí. (9) (12) (39)  

FAKT #25: Kuže negroidu je tlustší a možná lepší než belošská v zabranování pruniku bakterií a  ochranou pred 
ultrafialovými paprsky slunce. (39) (14)  

FAKT #26: Temná barva negroidu je zpusobena pigmentem melaninu, který je prítomen v každé vrstve kuže a 
nalézá se dokonce i ve svalech a mozku. (9) (27)  

FAKT #27: Africký zubar umí rozeznat zub negroida od zubu belocha letmým pohledem. (14)  

FAKT #28: Negroidé mají v pomeru k výšce tela delší ruce než beloši. Tento rys, spolu s jejich mnohem 
silnejšími lebecními kostmi, zvýhodnuje cerné atlety pred bílými v boxu. Kosterní a svalové zvláštnosti 
negroidních menších údu jim významne umožnuje uspet jako sprinteri, ale jako bežcum na dlouhé trate pomerne 
nevýrazne. (39) (27)  

FAKT #29: DALŠÍ ROZDÍLY:  

? Vlasy jsou cerné, kudrnaté a mají strukturu "jako vlna", jsou ploché a eliptické a nemají žádný centrální 
kanál ci cévu, jak je tomu u vlasu Evropanu.  

? Nos je tlustý, široký a rovný, casto vzhuru obrácené nosní dírky odhalují rudé vnitrní výstelky sliznice, 
podobné opicí.  

? Paže a nohy negroidu jsou pomerne delší než u Evropanu. Pažní kost je o neco kratší a predloktí delší, 
címž se podobá opicí forme.  

? Oci vystupují, duhovky jsou cerné a ocnice velké. Oko má casto pres belmo zažloutlý povlak, jak tomu 
bývá u goril.  

? Negroidé mají kratší trup, prurez hrudníku je kruhovitejší než u belochu. Pánev je užší a delší, jak je 
tomu u opice.  

? Ústa jsou široká a velmi tlustá, tlusté a vycnívající rty.  

? Negroidská kuže má tlustou, vrchní , ztvrdlou vrstvu, která je odolná vuci škrábání a brání pruniku 
bakterií.  

? Negroidé mají vetší a kratší krk, podobný krku lidoopu.  

? Lebecní švy jsou jednodušší než u bílého druhu a blíže u sebe.  

? Uši jsou kulaté, spíše malé, ponekud trcící a odstáté, címž se blíží opicí forme.  

? Negroidé jsou více vyvinutí od pánve dolu a beloši mají více vyvinutý hrudník.  
? Celist je vetší a silnejší a vycnívá ven, což, spolu s nižším, ustupujícím celem, dává oblicejový úhel od 

68 do 70 stupnu, oproti 80 až 82 stupnnum u Evropanu.  

? Ruce a prsty jsou proporciálne užší a delší. Zápestí a kotníky jsou kratší a robustnejší.  

? Celní a parciální kosti lebky jsou méne hluboké a méne objemné. Lebka je tlustší zvlášte po stranách.  

? Mozek negroidu je v prumeru o 9 - 20% menší než belochu.  

? Zuby jsou vetší a dále od sebe než u bílé rasy.  

? Trojité zakrivení pátere je u negroidu méne patrné než u belochu, a takto charakteristictejší pro opici.  

? Stehenní kost negroidu je méne sešikmená, tiba (holenní kost) více zakrivená a ohnutá vpred, lýtko 



nohy je vysoké, ale jen málo vyvinuté.  

? Pata je široká a vycnívající, chodidlo dlouhé a široké, ale mírne klenuté, což zaprícinuje plochou nohu, 
palec u nohy je menší než u belochu.  

? Dve kosti nosu jsou obcas spojeny, jak je tomu u opic.  

FAKT #30: Skupinové rozbory krve z období druhé svetové války naznacují, že genofond amerického negroida 
odpovídá 28% belošského. To navzdory všemu druhum ústavní diskriminace, sociální segregace atd. 
Nezapomente, že výsledky testu u pravých cerných Africanu by ukázaly ješte vetší odlišnost od belochu. (32) 
(14)  

ZLOCINNOST 

FAKT #31: Pomer, v nemž cernoši páchají vraždu, je trináctkrát vyšší než u belochu; u znásilnení a pokusu o 
znásilnení je to desetkrát více. Tato císla, vycházející z hlášení FBI, se rok od roku trochu liší, ale zcela 
reprezentují trend poslední dekády. (27) (6) (13)  

FAKT #32: Dle Ministerstva spravedlnosti, jeden ze ctyr cerných mužu ve veku 20 až 29 let je v soucasné dobe 
ve vezení, podmínene propušten ci vyšetrován na svobode. (32) (6) (3)  

FAKT #33: Ackoliv tvorí pouze 12% obyvatel USA, cernoši se dopouštejí více než poloviny všech znásilnení a 
krádeží a 60% všech vražd v USA. (32) (27) (6)  

FAKT #34: Približne 50% všech cernošských mužu bude za svuj život uvezneno a obvineno z vážného zlocinu. 
(27)  

FAKT #35: U cernošského jedince je 56 KRÁT pravdepodobnejší, že napadne belocha, než naopak. (3) (32)  

FAKT #36: Cernošští násilníci si vybírají belošské obeti více než v polovine doby (54,9%), 30x casteji než si 
beloši vybírají cernochy. (2) (32) (28)  

FAKT #37: Výrocní zpráva Ministerstva spravedlnosti dokládá, že když beloši páchají násilí, provádí ho 
cernochum v 2,4% doby. Cernoši si, na druhé strane, vybírají bílé obeti VÍCE NEŽ V POLOVINE doby. (3)  

FAKT #38: V New Yorku je u každého belocha 300 KRÁT VETŠÍ PRAVDEPODOBNOST, že bude napaden 
gangem cernochu, než gangem belochu. (32)  

FAKT #39: Mnoho lidí tvrdí, že vysoký pomer uveznených cernochu ukazuje, že policejní strediska zduraznují 
zlociny cernochu a ignorují zlociny bílých límecku. Nicméne u cernochu byla trikrát vetší pravdepodobnost než 
u belochu, že budou uvezneni za padelatelství, falšování a zproneveru. (32) (6)  

FAKT #40: Mnoho lidí verí, že zlocin je produktem chudoby a nedostatku "príležitostí". Nicméne okres 
Columbie, který se teší nejvyšším prumerným rocním platum a je druhý po Aljašce v osobním príjmu na hlavu, 
vede národ skoro ve všech kategoriích zlocinu, vcetne vraždy, loupeže,  težkého napadení a krádeže auta. Okres 
má také nejprísnejší kontrolu zbraní v zemi, nejvetší policejní výdaje na hlavu, nejvyšší pomer policejních a  
nápravných úredníku na obcana a  nejvyšší podíl uveznení. Jeho trvalé obyvatelstvo tvorí z více než 80% 
cernoši. Západní Virginie, která má nejnižší podíl zlocinnosti v národe, trpí  vleklou chudobou a má nejvyšší 
nezamestnanost v USA. Také má nejméne policis tu na hlavu. Západní Virginie je tvorena z více než 96% 
belochy. (33)  

CERNOŠSKÁ RODINA 

FAKT #41: 46% cernošských mužu ve veku 16 až 62 let z center mest je nezamestnaných. (27)  

FAKT #42: Více než 66% detí negroidu se rodí mimo manželství. Na hlavu je jejich pomer nelegitimnosti 



desetinásobný oproti belochum. (32) (27)  

FAKT #43: U cernochu je ctyrikrát vetší pravdepodobnost než u belochu, že budou pobírat sociální dávky. (32)  

FAKT #44: Více než 35% všech cernošských mužu v mestech USA užívá drogy ci alkohol. (27)  

KRÁSA 

FAKT #45: Lednové vydání Casopisu etnických a rasových studií z roku 1986, s názvem "Preference barvy 
kuže, pohlavní dimorfismus a pohlavní výber: prípad genove-kulturní spolu-evoluce?" od Petera Frosta a Pierre 
Van der Herghea, uvedlo, že  v každé dané rase je sklon k svetlejšímu zpusobu myšlení u žen  než u mužu. Za 
použití standardních etnografických údaju z 51 spolecností peti svetadílu, které zaznamenávaly jejich preference 
barvy lidské kuže, studie konstatovala, že 30 jich preferovalo svetlejší ženy a 14 preferovalo svetlejší ženy a 
muže. Kultury Indie, Cíny, Brazílie a Bali, stejne jako Arabové a negroidé, považují nejsvetlejší ženy za 
nejkrásnejší. Zachovávají estetickou pritažlivost slonovinové kuže, ružovolící, modrooký, blondatý "nordický 
ideál" ženské krásy - ackoliv oni sami nemají genetický potenciál k reprodukci takového organismu. Po nejaké 
dobe, tvrdila studie,  vyšší trídy všech ras získaly svetlejší kuži než jejich krajané, protože si opakovane vybíraly 
svetlejší ženy z nižš ích tríd. (viz také 11)  

FAKT #46: Vedecký výzkum toho, co predstavuje lidskou krásu, v nemž byly 300 posuzovatelum s ruzným 
zázemím ukázány fotografie, a ti byli požádáni, aby ohodnotili krásu jedincovy tváre, odhalil, že nordictí beloši 
jsou všeobecne uznáváni za nejpritažlivejší lidi, dokonce i mezi cernochy. Posuzovatelé byli instruováni, aby 
hodnotili tváre pouze dle svých "osobních vzoru krásy a nebrali v úvahu populární standardy." Výsledky studie 
"Vek, pohlaví, rasa a predstava o kráse obliceje." Vývojová psychologie, 5, listopad 1971, str. 433-439, jsou 
pretišteny níže.  

 
SKUPINOVÁ HODNOCENÍ KRÁSY  

V KRÍŽOVÉ STUDII 
 
 
CHARAKTERISTIKY                SKUPINA S NEJVYŠŠÍM 
POSUZOVATELU                   OHODNOCENÍM 
---------------                -------------- 
Vek 7 let, bílí chlapci        bílí adolescenti 
Vek 7 let, cerní chlapci       bílí adolescenti 
Vek 7 let, bílé dívky          bílé adolescentky 
Vek 7 let, cerné dívky       trojí vazba: 
                               cerné adolescentky, 
 
                               bílé adolescentky, 
 
                               bílá devcátka 
Vek 12 let, bílí chlapci       bílé adolescentky  
Vek 12 let, cerní chlapci      bílé adolescentky  
Vek 12 let, bílé dívky         bílé adolescentky  
Vek 12 let, cerné dívky        bílé adolescentky  
Vek 17 let, bílí chlapci       bílé adolescentky  
Vek 17 let, cerní chlapci      bílé adolescentky  
Vek 17 let, bílé dívky         bílé adolescentky  
Vek 17 let, cerné dívky        bílé adolescentky  
Dospelí bílí muži              bílé adolescentky  
Dospelí cerní muži             bílé adolescentky  
Dospelé bílé ženy              bílí adolescenti 
Dospelé cerné ženy             bílé adolescentky 

FAKT #47: V experimentech, kdy byly cernošské deti ponechány s bílými a cernými panenkami, bylo zjišteno, 
že vetšina z nich by si radeji hrála s bílými panenkami. Tohle platí po celém svete. I na takových místech jako 
Tobago. (32) (22) (23)  



 
AMERICKÁ HISTORIE 

FAKT #48: Vyhlášení nezávislosti, které obsahuje casto opakovanou formulaci: " …všichni lidé jsou stvoreni  si 
sobe rovni…" byla napsána Thomasem Jeffersonem, který tehdy vlastnil okolo 200 otroku a nikdy žádnému 
z nich nedaroval svobodu, vcetne mulatu a quadronu. Jeffersonova slova se jiste netýkala negroidu, kterí v té 
dobe meli v americké spolecnosti jen pozici majetku. (27) (38) (31)  

FAKT #49: Vyhlášení sepsal "My, lid" pro sebe a je venován "nám a našemu potomstvu". Všech 55 delegátu , 
kterí se sešli ve Filadelfii, aby Vyhlášení vypracovali, a všichni clenové shromáždení 13 státu, kterí ho schválili, 
patrili k bílé rase. (38)  

WEBSTERUV SLOVNÍK Z ROKU 1828 definuje potomstvo jako: POTOMSTVO. 1. Nástupci; deti, deti detí, 
atd. po neurcitou dobu, rasa pokracující od praotce. 2. Obecne, následující generace; opak k predkum…  

FAKT #50: 14. dodatek není platný z následujících duvodu:  

? Nikdy nebyl schválen tremi ctvrtinami všech státu Unie, dle clánku 5. Ústavy USA. Z 37 státu ho 16 
odmítlo.  

? Mnoho státu pocítaných mezi ty, které ho schválily, k tomu bylo prinuceno pod hrozbou obsazení 
vojskem. Každý právní úkon provedený pod hrozbou násilí a nátlakem je automaticky neúcinný a 
neplatný.  

? Fakt, že 23 senátoru bylo nezákone vylouceno ze Senátu USA, ukazuje, že Spojená rezoluce navrhující 
dodatek nebyla predložena ústavním Kongresem, ani jím odhlasována.  

? Zámer 14. dodatku je neslucitelný s puvodní Ústavou USA a Ustavujícím zákonem zeme. Nezrušil, a 
ani nemohl, nic z toho, co bylo soucástí Ustavujícího zákona. Proto ho predchozí principy a trvalé 
rozhodnutí ciní neplatným. (23)  

FAKT #51: Ve svém Vyhlášení rovnoprávnosti (tj. prohlášení o zrušení otroctví - pozn. prekl.) ze zárí 1862 
Abraham Lincoln uvedl: "Žádal jsem negroidskou kolonizaci (zpet v Africe) a budu v tom pokracovat. Mé 
Vyhlášení rovnoprávnosti bylo spojeno s tímto plánem (kolonizace). V Americe není prostor pro dve odlišné 
rasy belochu a ješte méne prostoru pro dve odlišné rasy belochu a cernochu… Nemohu pomyslet na vetší 
neštestí, než je asimilace negroidu do našeho sociálního a politického života jako nám rovných… Behem dvaceti 
let budeme schopni negroida mírumilovne kolonizovat… pod podmínkou, že bude schopen se pozvednout 
k úplnému rozmeru lidství. Zde to nikdy nedokáže. Nikdy nemužeme dospet k ideální jednote, o níž snili naši 
otcové, s  miliony cizích, ménecenných ras mezi námi, jejichž asimilace není ani možná, ani žádoucí." (27)  

FAKT #52: Lincoln vlastne predložil dodatek k ústave, který by opravnoval kongres k opetovnému usídlení 
všech svobodných cernochu zpátky v Africe. 15. srpna 1862 pro ten úcel Kongres vyhradil pres pul milionu 
dolaru. Tisíce negroidu se plavilo zpet, když byl Lincoln zastrelen. (27)  

WASHINGTON D.C. 

FAKT #53: Okres Columbia, který ze 70% tvorí cernoši, vede USA v mnoha oblastech:  

? Nejvyšší podíl na zlocinnosti v zemi  
? Nejprísnejší kontrola zbraní  
? Nejvyšší podíl veznených  
? Nejvyšší porodnost  
? Nejvyšší úmrtnost  
? Nejvyšší podíl státní podpory na hlavu  
? Nejvyšší pocet príjemcu státní podpory na hlavu  
? Nejvyšší podíl nemanželských detí  
? Nejvyšší podíl studentu stredních škol, kterí zanechali studia, ackoliv jsou tamní ucitelé nejlépe placení 

v USA.  
? Nejvyšší podíl kapavky a syfilis  



? Nejvetší výskyt AIDS (33) (32)  

PORTUGALSKO 

FAKT #54: Obýván plemenem belochu, stal se portugalský stát za ctyri století nejbohatší a nejmocnejší zemí 
sveta. Jako významná obchodní a námorní mocnost mel velké kolonie v Asii, Africe a Americe. Jeho námorníci 
jako první prozkoumali západní Afriku a zpátky privezli stovky negroidských otroku. V roce 1550, na vrcholu 
moci Portugalska, byli cernoši jednou desetinou obyvatelstva. Dnes je obyvatelstvo Portugalska oznacováno za 
jedno nejhomogennejších v Evrope, poté, co pomalu vstrebalo negroidní genofond. Do roku 1975 ztratilo 
všechna svá vnejší území. Jeho delníci jsou nejhure placení v Evrope a mají nejvyšší podíl negramotnosti a 
vysoký podíl detské úmrtnosti. Pokud jde o umení, literaturu, hudbu, vedu a filosofii, "nový" Portugalec za sto 
let fakticky nic nevytvoril, a dle vetšiny standardu je nejzaostalejším národem v Evrope. 
*Nezapomente, že cernošské obyvatelstvo tvorí asi 13% populace USA. (27)  

HAITI 

FAKT #55: Republika Haiti, jediná zcela cernošská republika na západní polokouli, se také stává nejchudší zemí 
západní polokoule. Je v ní také nejnižší pravdepodobná délka života, nejvyšší  negramotnost, nejnižší spotreba 
novinového papíru na  hlavu, nejnižší hrubý domácí produkt na hlavu a nejnižší úroven politické stability. (27)  

FAKT #56: Haiti kdysi melo slibnou budoucnost. Jakožto francouzská kolonie pred rokem 1789, melo San 
Domingo (Haiti) vysokou ci ješte vyšší produktivitu než všech 13 amerických kolonií dohromady. Bylo 
považováno za "korunní klenot" francouzského koloniálního systému a bylo vlastne nejvíce prosperující kolonií 
celého sveta. Obýváno 40.000 belochy, 27.000 svobodných mulatu a 450.000 cerných otroku a s vhodným 
podnebím a úrodnou pudou, zásobovalo celou Francii a polovinu Evropy cukrem, kávou a bavlnou. Ovšem roku 
1791 francouzská vláda vydala dekret, který prikazoval Haiti hlasovat pro mulaty, a brzy dekret další, který 
narizoval svobodu pro všechny otroky. To vedlo ke krvavé obcanské válce, v níž bylo všechno bílé obyvatelstvo 
(okolo 40.000 Francouzu) povraždeno do posledního muže, ženy a dítete. Jejich tela byla témer vždy znásilnena, 
zbavena hlavy a zohavena. (22) (23)  

FAKT #57: Poté, co cernoši zmasakrovali v roce 1804 poslední bílé obyvatelstvo, zustalo Haiti soucástí Santa 
Dominga, dokud se roku 1844 nestalo samostatnou "republikou". V letech 1844 až 1945 pouze jeden haitský 
prezident dovršil své funkcní období. Ctrnáct jich bylo svrženo ozbrojenými vzpourami, jeden vyhozen do 
vzduchu, jeden otráven a další rozsekán na kusy davem. V letech 1908 až 1915 revolucí a politických vražd tak 
rapidne pribylo, že bylo zapotrebí obsazení vojskem USA, aby se nastolil porádek. To trvalo od roku 1915 do 
roku 1934. Potom následovalo dvanáct let vlády mulatské elity, které skoncilo opetovným prevzetí kontroly 
cernošským vojskem roku 1946. Od té doby je pravidlem korupce ve velkém a politické vraždy. (23)  

INDIE 

FAKT #58: Negroidní lid Indie byl po více než 5000 let vystaven pocetným bílým invazím, zpusobujícím 
vzestup a pád jedné civilizace za druhou, zatímco bílí nájezdníci byli pohlcováni nebelošskými masami. Poté, 
kolem roku 1800 pr. n. l., Árijci znovu zaútocili ze severozápadu a tentokrát utvorili prísný kastovní systém 
(pojmenovaný "varna", tj. barva) bílé nadrazenosti, který se casem stal nedílnou soucástí hinduistického 
náboženství. Míšení ras bylo zakázáno a trestalo se smrtí. (5) (37)  

FAKT #59: Klasická Indie, vedená árijskou vlánoucí trídou, se vyvinula ve významnou kulturu, která se 
vyjadrovala filosofií, poezií, vedou, matematikou a literaturou. Zeme prosperovala jako nikdy predtím ani 
potom.  

FAKT #60: Kastovní systém trval asi 2.000 let (pravdepodobne déle než jakákoliv civilizace s podobnými 
rasovými pomery). Nicméne, casem se kasty zhroutili kvuli míšení ras a v soucasnosti tam fakticky nezustali 
žádní beloši. (39) (37) (10)  

FAKT #61: Dnes má Indie 834 milionu obyvatel, kterí hovorí 150 ruznými jazyky a dialekty. Když jsou 
každorocní dešte nedostatecné, 2.000.000 až 6.000.000 jich rocne umírá hladem. Indie má nejvyšší porodnost 



v Asii, jeden z nejnižších príjmu na hlavu na svete a negramotnost témer 70%. (35) (33)  

EGYPT 

FAKT #62: Staroveký Egypt byl založen a vybudován belochy ze Stredomorí již 4500 let pr. n. l. Období 
egyptské velikosti bylo v letech 3400 pr. n. l. až 1800 pr. n . l. a bylo charakteristické úžasnou architekturou, 
pyramidami, chrámy, ovládáním matematiky a  techniky, jejichž pozustatky jsou dnes stále patrné. Bílí 
Egyptané byli prukopníci v lékarství, chemii, astronomii a právu; jejich úspechy zustávají v mnoha prípadech 
neprekonaná. (37) (39) (21)  

FAKT #63: Kolem roku 3400 pr. n. l. se však egyptská civilizace zacala rozširovat po rece a dostávala se na jihu 
do blízkého kontaktu s cernými Nubijci. Brzy se již používali cernoši k otrocké práci a Egypt se stal prvním 
tavícím kotlem v historii. (39) (10) (14)  

FAKT #64: Po nejaké dobe se prímes negroidní krve vypracovala ze dna egyptské civilizace. Otroci byli casem 
osvobozeni, získali politickou rovnost a vlivná místa ve vláde. (10) (37)  

FAKT #65: Za casu krále Tuta (1370-1352 pr. n. l.) byly rasove smíšené i vládnoucí trídy a Egypt nastoupil 
cestu dolu. Dnes je kdysi mocný Egypt z velké cásti zemí Tretího sveta, prišlo o své umení, lékarství, stavitelské 
schopnosti a svou pozici ve svetových dejinách. (10) (37)  

Absurdní názor, že staroveký Egypt byl produktem negroidní duchaplnosti, je dnes ve školách velice rozšíren. 
Ackoliv ucenci vedí, že je to nestoudná lež, ospravedlnují podvod tvrzením, že to posílí "sebeúctu" cernošských 
detí.  

JIŽNÍ AFRIKA  
(Poznámka : Tyto skutecnosti se  s  nejvetší pravdepodobností drasticky zmení, když nyní Jižní Afrika spadá pod 

cernošskou vládu.) 

FAKT #66: Bílí lidé žijí v Jižní Africe mnohem déle než negroidé.  Beloši jsou usazeni v Jižní Africe déle než 
300 let, stejnou dobu žijí Evropané v Severní Americe. Dokonce ani 150 let po prvních koloniích kolem 
Kapského mesta nebyli na zacátku 19. století v okruhu 500 mil žádní cernoši. Ti priputovali ze strední Afriky až 
pozdeji, možná prchali pred otrokárstvím nebo hladomorem. Ve skutecnosti se vetšina jihoafrických cernochu 
narodila v jiných zemích. (29) (8) (14)  

FAKT #67: Jižní Afrika je dosud nejbohatší a nejrozvinutejší zemí Afriky, tvorí témer 75% hrubého domácího 
produktu celého svetadílu. Je témer úplne sobestacná, takže bojkoty mají na její ekonomiku malý vliv. Ve 
skutecnosti je vetšina Afriky závislá na Jižní Africe. Jižní Afrika je rízena dle západní parlamentární republiky a 
striktne rasove segregována. Jižní Afrika poskytuje úplnou samosprávu cernochum na jejich vlastních územích 
státu. (29) (8) (14)  

FAKT #68: Ackoliv je Jižní Afrika trvale kritizována svetovým tiskem za svuj rasový separatismus, cernoši v ní 
žijí lépe než v jakékoliv jiné africké zemi, a rychle a zdrave se rozmnožují. 87% cernošských sociální péce je 
placena belochy. Zahrnuje to stravu, oblecení, školení, ubytování, vzdelání a zdravotní péci, i duchody. (14)  

FAKT #69: Tisíce jihoafrických cernochu každý rok dokoncí vysokou školu, což je více než trikrát víc než ve 
zbytku Afriky dohromady. Každé cernošské díte má na vzdálenost chuze základní školu. Nejvetší africká 
nemocnice, která slouží témer výhradne cernochum a vykoná se v ní pres 1800 operací mesícne, je v Jižní 
Africe. (14)  

FAKT #70: Cernoši v Jižní Africe vlastní více aut než všichni obyvatelé Sovetského svazu. (29)  

FAKT #71: Jižní Afrika má více cernošských doktoru, právníku, duševne pracujících a milionáru, než zbytek 
sveta dohromady. (8)  

FAKT #72: Ve skutecnosti jsou v Jižní Africe pro cernochy "tak špatné" podmínky, že zeme má hrozný problém 



s ilegálním cernošských pristehovalectvím a více než milion ilegálních zahranicních pracovníku. (14) (29)  

ISLAND 

FAKT #73-75: Island, jediný zcela bílý národ sveta, má nejvyšší podíl gramotnosti na svete: 100%. Je to ostrov 
tvorený vychladlou vulkanickou lávou, který se nachází na jih od severního polárního kruhu. Nemá žádné uhlí, 
palivo, rezivo, nerostné bohatství ci prírodní zdroje, a žádné splavné reky. 75% vnitrozemí je neobyvatelných a 
pouze 1% zeme je obdelávatelné. Je to nejmladší národ v Evrope a jeden z nejizolovanejších státu sveta. Presto 
je Island druhý na svete v pravdepodobné délce života a má jeden z nejvyšších životních standardu na svete, 
pokud jde o príjem na hlavu. Má skvelá lékarská zarízení a prosperující nakladatelské podnikání. Prakticky 
každá rodina má telefon. Pri zakoncení strední školy umí každý islandský student pet jazyku. (33)  

MARTIN LUTHER KING 

FAKT #76-77: 31. ledna 1977 byly záznamy FBI o Martinovi Lutherovi Kingovi soudním príkazem zapeceteny 
až do roku 2027, protože, jak rekla jeho manželka, "jejich odhalení by mu znicilo povest". Ríká se, že obsahují 
príklady bizarního sexuálního chování a homosexuality a dukaz, že King byl prímo rízen sovetskými špiony a 
financován komunistickou stranou.        

FAKT #78: Wall Street Journal (z 9. listopadu 1990) odhalil, že vydavatelé Magazínu Martina Luthera Kinga 
ml. na Stanfordské univerzite již dlouho vedeli, že King se roku 1955 ve své doktorské práci na Bostonské 
univerzite provinil plagiátorstvím tím, že vybral podstatné cásti z prací jiných pisatelu a  studentu, kterí již školu 
absolvovali.  

FAKT #79: Martin Luther King si casto užíval s prostitutkami a platil za ne penezi své církve. Presto však 
kongres odhlasoval udelat z Kingových narozenin státní svátek a na vetšine míst tak nahradit Kolumbuv den a 
Washingtonovy narozeniny jako oficiální svátek.  

FAKT #80: Témer každý stát Unie slaví Kingovy narozeniny a témer každé mesto má Kinguv bulvár ci 
Kingovo spolecenské centrum. Presto však výsledky voleb naznacují, že Americané by témer vždy zamítli pocty 
projevované Kingovi, kdyby dostali možnost. (41)  

RUZNÉ 

FAKT #81: Celý africký kontinent, možná nejbohatší puda na svete, se podílí na svetovém obchodu jen ze 3%. 
(27)  

FACT #82-84: Témer všichni cernoši, kterí byli význacní v jiných oblastech, než je atletika ci hudba, meli 
nejaké bílé predky: Fredick Douglas, W.E.B. Dubois, Booker T. Washington, George Washington Carver, Alex 
Hailey, Thurgood Marshall, Bryant Gumbell, Colin Powell, Carl Rowan, Ed Bradley, Doug Wilder, atd. Dle Dr. 
E.B. Reutera, "... Z úspešných a nejznámejších lidí, které kdy zplodila negroidní rasa, bylo nejméne trináct 
ctvrtnáctin lidí smíšené krve". (27) (21)  

FACT #85: U cernochu je 50 krát pravdepodobnejší než u belochu, že budou mít syfilis. (32)  

FAKT #86: Dvakrát více cernochu než belochu je propušteno z armády USA. (32)  

FAKT #87: U bílé ženy je 15 krát pravdepodobnejší, že se nakazí AIDS pri sexu s negroidem než s bílým 
heterosexuálem. (Strediska USA pro kontrolu chorob)  

FAKT #88: 90% detí s onemocnením AIDS v USA jsou cernoši nebo hispánci. (36)  

FAKT #89-92: V roce 1950 patrily americké školy mezi nejlepší na svete. Nicméne hlasite se projevující živly 
v naší spolecnosti požadovaly, aby strední školy plnily i roli sociálního inženýrství, stejne jako roli vzdelávací.  
Necitlivé narušování amerického vzdelávaní bylo narízeno Nejvyšším soudem za úcelem prolomení rasových 
bariér. Tricet let americké školy  odvádely znacné prostredky do nucené integrace, kvót a svoz do škol. (Jen 



málo lidí si uvedomuje, jak je svážení drahé. Rocní náklady mohou dosahovat až miliardy dolaru. Za rok 1990 
samotná Kalifornie utratila 500 milionu $ na integraci. Mnoho školních okrsku utratilo ctvrtinu ci více svých 
rozpoctu na dopravu. V samotném  Milwaukee bylo za jediný školní rok vynaloženo 30.000 hodin zamestnancu 
na propocítávání návštevnosti ruzných škol dle ras studentu.) Výsledek? Nejnižší úroven dnešních studentu 
v prírodních vedách a matematice ve srovnání se svetem, asi 40% amerických dospelých je prakticky 
negramotných, a výsledky standardizovaných testu se neustále snižují jak u belochu, tak u cernochu. Dnes 
prumerný beloch stále dosahuje o 200 bodu vyšších výsledku u kombinované SAT zkoušky než prumerný 
cernoch. Americané vynakládají na vzdelání více než jakýkoliv jiný stát sveta a má nejhorší výsledky. 
Hromadný únik belochu pred clenením dle ras snížil danový základ každého vetšího amerického mesta. V roce 
1983, po témer dvou generacích rasového experimentování na prosazování rovnosti, výzkumné oddelení 
Ministerstva školství nemohlo predložit jedinou studii, která by prokazovala, že se cerné deti ucí  o poznání lépe 
než po zrušení rasové segregace. (25) (20) (32)  

FAKT #93: V cerné Africe se vládce udrží prumerne 7 mesícu. (22) (27) (7)  

FAKT #94: Do roku 1995 bude tretina studentu v USA nebelochu a beloši budou menšinou ve školních okrscích 
peti státu. (32)  

FAKT #95: Dr. William Shockley, nositel Nobelovy ceny za práci na vynálezu  tranzistoru a renomovaný 
genetik na Stanfordské univerzite, rekl: "Hlavním duvodem dedicnosti amerických cernochu je puvod, a tudíž 
zlepšováním prostredí z velké míry neprináší výsledky."  

FAKT #96: V roce 1930 bylo asi 33% sveta bílého. Dnes Spojené národy odhadují, že jen 9,5% svetové 
populace je belošské. Toto procento se rychle snižuje. (34) (27)  

FAKT #97: Každá rasa má stejnou schopnost se ucit a prispívat k civilizaci a všechny rozdíly jsou zpusobeny 
predsudky a rasismem. Skutecnost, že lidé s bílou kuží jsou spojováni s civilizací, je pouze hra osudu a náhoda. 
Každý pokus rozlišovat rasy je motivován paranoiou a nenávistí. Musíme bránit jakémukoliv výzkumu tohoto 
tématu a díla, aby spolecnost splynula v harmonickou utopii bez ras a národu. (?)  

FAKT #98: Roku 1988 došlo v USA k 9.406 prípadum znásilnení belošky cernochem, a méne než 10 prípadum 
znásilnení cernošky belochem. (32)  

FAKT #99: Pro knihu INTELIGENCE A ÚSPECH NÁRODA od Raymonda Cattella , tri významní americtí 
vedci porovnávají  množství údaju o výsledcích prumerného IQ národu celého sveta a varují pred úpadkem 
jakéhokoliv národa, jehož príslušníci vykazují klesající inteligenci. Berouce v úvahu odlišnou porodnost etnik 
v Americe, usoudili, že americká  zpusobilost prudce klesá. (21)  

FAKT #100: Americtí plátci daní utratili od 60. let 20. století pres 2,5 TRILIONU $ na snahy o zušlechtení 
cernochu. (6)  

FAKT #101: CITÁTY: "Negroidní primitivní nevedomost nikdy nevynalezla žádné úcinné zbrane na obranu ci 
nicení; zdají se být neschopní vytvorit nejaké rozsáhlé plány na vládnutí ci výboj; a zrejmá ménecennost jejich 
mentálních schopností byla odhalena a zneužita národy  mírného pásma." - Edward Gibbon, významný historik a 
autor knihy ÚPADEK A PÁD RÍMSKÉHO IMPÉRIA, (V.III, str. 277). "Kdekoliv naleznete negroida, vše se 
kolem neho hroutí, a kdekoliv naleznete bílého cloveka, vidíte, že se kolem neho vše zlepšuje." - Robert E. Lee 
k plk. Thomas H. Carterovi, kveten 1865  
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