
 Na Okraji Krvavej Rasovej Vojny 
A Cieľom Je Vyhubenie Bielej Rasy

Ben Klassen, P.M., zakladateľ Church of the Creator, 1993 

Venované Prežitiu, Expanzii a Pokroku Bielej Rasy ako varovanie pred udalosťami nasledujúceho 
desaťročia a príprave na pokrok v záujme vlastného prežitia. 



Úvod 
Biela Rasa sa dnes nachádza v ohrození svojej existencie a zachrániť ju môže len zázrak. Bieli Ľudia na 
celom  svete  dnes  čelia  najkritickejším  a najťažším  časom  akým  kedy  čelili  počas  svojej  dlhej, 
chaotickej a búrlivej histórie. Trvalo stovky tisíc rokov evolúcie aby sa Bieli Ľudia vyvinuli a dosiahli 
vrchol vývoja, ktorý ich odlišuje od iných ľudských a podľudských druhov, ktoré sa dnes množia po 
planéte  Zem.  No  teraz  sa  zdá,  že  za  generáciu  či  dve  bude  zničené  to,  čo  Príroda  tak  usilovne 
a úzkostlivo rozvíjala po stovky tisícročí. 
Príroda,  nadmieru  štedro,  odmenila  Bielu  Rasu  najväčšími  darmi  zo  všetkých  –  inteligenciou, 
tvorivosťou,  produktivitou  a inými  úžasnými  kvalitami,  ktoré  odoprela  miliónom  iných  tvorov 
obývajúcim túto planétu počas celej histórie. Je veľkou cťou a prestížnou cenou, že Bieli Ľudia musia 
toto chrániť za každú cenu.
Kým drasticky nezmeníme smer a to čoskoro, my, dnes žijúci, budeme svedkami, najväčšej tragédie 
aká  kedy  ľudstvo  postihla.  Budeme  svedkami  najsmutnejšieho  pádu,  nasledovaného  nešťastným, 
krvavým masakrom, po ktorom z Najlepších z Prírody nezostane nič. Takýto osud čaká Bielych Ľudí, 
nielen v Amerike, ale na celom svete. Najzlovestnejší (a najúspešnejší) parazit na svete, medzinárodný 
židovská sieť, pilne pracovala aby dosiahla tento cieľ niekoľko tisíc rokov a zdá sa, že dosiahnu svoj 
cieľ v priebehu nasledujúceho desaťročia alebo nasledujúcej generácie. Je to osud podobný tomu, čo sa 
stalo  pred  200  rokmi  v San  Domingu  avšak  tentoraz  v celosvetovom  merítku  a Bieli  Ľudia  budú 
vyhubení totálne, do posledného.
Ešte v tomto bode histórie,  sme my,  Biela Rasa,  v počte asi  500 miliónov (aj  keď smutne zmätení 
a rozdelení)  a stále  môžeme  túto  tragédiu  zvrátiť.  Ak  len  chytíme  vola  za  rohy,  informujeme, 
prebudíme  a spojíme  Bielych  Ľudí  pod  jedným  jazykom  a jednou  vierou,  a ak  odstránime 
nacionalistické šialenstvo, podarí sa nám to. Podarí sa nám to len pod záštitou Kreativity. Je to prvá 
rasová viera aké Biela Rasa za 6000 rokov svojej  civilizovanej  histórie mala.  Rasová viera Židov, 
Judaizmus, im umožnila dobyť svet. A tak bude treba Kreativitu, rasovú vieru Bieleho Človeka, aby 
zastavila  ich  zákerné  konšpiráciu  a zachránila  Najlepších  z Prírody  pred  zničením,  ponížením 
a vyhynutím.
Tak nemárnime čas. Začnime konať a zničme židovské monštrum raz a navždy. Zachráňme táto vzácnu 
planétu Zem, nie však pre parazitov a podrasy, ale pre Najlepších z Prírody a naše potomstvo.
Články v tejto  knihe  sú  zbierkou mojich  úvodníkov z našich  novín,  Racial  Loyalty  40-81.  Súvisia 
s našou vierou a programom ako sme ho uvideli v našich 12. knihách a 39. vydaniach Racial Loyalty. 
Avšak aj tak pridávajú významnú časť k vývoju našej  viery a programu, našej  večnej  a nekonečnej 
ceste. 
Nech mladšia generácia nasleduje náš cieľ militantne, energicky a s odhodlaním, ktoré zaženie našich 
nepriateľov do zabudnutia a umožní našim budúcim generáciám vybudovať Belší a Krajší Svet, cieľ, 
o ktorý som sa tak usilovne snažil posledných 20 rokov svojho života. 

Ben Klassen. 
3. September 1992
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Poznámka autora: Aj keď je tento článok prisudzovaný Willovi Williamovi, nie je jeho autorom. Sám  
som ho napísal keď som ho v júni 1988 najal a rozhodol som sa udeliť mu titul Hasta Primus. Napísal  
som ho v tretej osobe a pripísal ho jemu aby som mu uľahčil začiatok.  B.K. 

Ja Som Nevynašiel Koleso. 
Ale mám dosť rozumu aby som tú ideu využil vo svoj prospech.

Koleso!  Koľkokrát  denne  miliardy  ľudí  na  celom svete  využívajú  osoh  z  tohto  úžasného  objavu. 
Pomyslite  na  množstvo  vozidiel,  dopravných prostriedkov,  lodí,  hodín,  motorov a  množstvo  iných 
prácu  zľahčujúcich  zariadení  a  strojov,  ktoré  by  tu  bez  vynájdenia  kolesa  neboli.  Avšak  podľa 
antropologickej histórie človeka je koleso relatívne mladý vynález. 
Dokonca aj Egypťania, ktorí boli vysoko inteligentní a mali vysoko vyvinutú civilizáciu, ľudia ktorí 
dokázali vybudovať pyramídy, nepomysleli na vynájdenie kolesa. Nevedeli o ňom kým Hyksósovia 
neprišli na koňmi ťahaných kočoch a neporazili Egypťanov v 18. storočí p. n. l., a nespoznali tento 
vynález, ktorý ich naučil, že koleso pre nich môže veľa znamenať. Hlúpi americkí indiáni na koleso 
nepomysleli ešte ani pred 400 rokmi, kým ho nepriniesol Biely Človek. Dokonca aj potom boli zaostalí 
indiáni dosť nechápaví a aj stáročia neskôr stále využívali na prepravu ťahané drevené káry bez kolies. 
Samozrejme ešte  aj  dnes  existujú  Indiáni  v  Južnej  Amerike,  negri  v  Afrike a  primitívne  kmene v 
mnohých častiach sveta, ktoré dodnes koleso nepoznajú.
Často sa kladie otázka - aký je najväčší vynález v hostórii,  využitie ohňa alebo koleso? Otázke je 
vlastne akademická a nie až taká podstatná. Človek nevynašiel oheň. Dala mu ho Príroda v tisícich 
príkladoch. Ohne začínali keď blesk udrel do stromov, či lesov, požiarmi lúk a stepí, alebo začali po 
vyliati sa horúcej lávy už od čias keď človek prvýkrát zliezol zo stromu. No nie je to tak v prípade 
kolesa. Takýto tvar sa neobjavuje nikde v štruktúre cicavcov, rýb, vtákov alebo hmyzu. Vynález kolesa 
je striktne vynálezom človeka.
A kto vynašiel koleso? To my ani nik iný nevie. A mne je to dokonca aj jedno. Tak ako ho chápem ja, 
rovnako ako väčšina ľudstva, som len rád že bolo vynájdené a môžeme využívať jeho osoh. Ak by sme 
sa vrátili v čase a chceli zahodiť všetko pri čom sa využíva koleso, musel by sme zahodiť asi všetko čo 
sme vybudovali a dnes nám prináša osoh. Technológiu by sme vrátili možno o 4000 rokov. Nevravím 
to preto, že by mi vadil, že som ho nevynašiel ja a mal by som ho preto odmietať alebo odmietať čo i 
len jeho existenciu.
Omnoho aktuálnejšia je idea, a veľmi dôležitá pre prežitie Bielej Rasy, rasy, ktorá nielen vynašla koleso 
tak ako ho dne spoznáme, ale bola podstatnou pri väčšine najväčších vynálezov a technológie sveta. Tá 
idea je koncept rasovej viery pre Bielu Rasu, idea, ktorá má menej ako 20 rokov. Nazýva sa Kreativita 
a je vyjadrená v sérií kníh Bena Klassena, zakladateľa Hnutia Kreativity. Napísal tri základné knihy, 
ktoré uvádzajú základy. Sú to Večné Náboženstvo Prírody, Biblia Bieleho Človeka a Zdravý Život. Tie 
boli ďalej rozšírené o doplnkové knihy (doteraz)  Šírenie Kreativity, Budovanie Belšieho a Krajšieho 
Sveta, Rahowa!  a  Klassenove Listy,  úplnú zbierku predstavujúcu plne štruktúrovanú vieru a program 
venovaný výlučne prežitie, expanzii a pokroku Bielej Rasy.

No povedzme si to rovno - Ben Klassen nevynašiel ideu rasovej viery, per se. Táto idea je tak jasné, že 
aj neschopní, parazitickí Židia k nej pristúpili ešte skôr ako Hyksósi predstavili Egypťanom koleso. 
Židia monopolizovali, vyvíjali svoju rasovú vieru, odievali ju do rituálov a tradícií od kedy ju mali. 
Dnes Židia, predstavujúci parazitickú menšinu, sú aj tak pánmi sveta, nekompromisní otrokári a plne 
ovládajú všetky vlády, financie, propagandu, médiá a dokonca aj vieru Bieleho Človeka. Je to nesporný 
fakt a za to všetko môžu byť tieto parazity vďační svojej viere, Judaizmu. Srdcom ich viery je Rasová 
Vernosť,  fanatická  vernosť  a  oddanosť  základom  ich  rasovej  viery.  V  ich  viere  je  zakorenených 
niekoľko základných pravidiel: čo je pre Židov dobré je najvyššia cnosť; čo je pre Židov zlé je najhorší 
hriech. Všetko sa to vlastne týka jedného bodu ich viery . vernosti k vlastnému druhu, vlastnej rase - 
skrátka Rasovej Vernosti.



Ben Klassen teda netvrdí,  že vynašiel  ideu rasovej  viery.  Opakovane dokonca tvrdí,  že sa o  moci 
rasovej viery priučil od Židov. Vytrhol túto stránku z histórie a snažil sa využiť túto silu pre blaho 
vlastnej rasy - Bielej  Rasy.  Systematicky analyzujúc ktoré faktory mali  za následok úžasný úspech 
Židov pri ich snahe o dobytie sveta, prišiel na hlavné kritérium tohto fenoménu - viera ako taká je 
dvojsečný meč: fanatická rasová viera, ktorú Židia prijali aby mali kam sústrediť svoju rasovú vieru, a 
po druhé, slabošská, zničujúca viera pre ich nepriateľov (Bielu Rasu) aby ich zmäkčili a urobili  z nich 
ľahkú korisť. To prvé dosiahli Judaizmom. Druhý bod dosiahli keď dali najprv Rimanom a potom celej 
Bielej Rase pokornú vieru otrokov, židovské kresťanstvo.
Skutočnosti z historie a objasňovanie sú také jasné, že by ste mali dojem, že inteligentná Biela Rasa to 
prekukne a neskočí prefíkanému Židovi na lep.
Prečo to tak nebolo, ostáva pre mňa záhadou tak ako fakt, že inteligentní Egypťania nevynašli koleso 
kým ho k nim nepriniesli Hyskósi. Keď však raz pochopíte koleso, nemôžete ho už ignorovať. Nikdy 
na tú ideu nezabudnete a nevrátite sa späť v histórii. A tak je to i s Kreativitou. Keď raz uchopíte ideu 
nahradenia židovského kresťanstva rasovou vierou, tá idea je tak mocná, tak jasná, že nikdy na ňu 
nezabudnete alebo ju nebudete môcť ignorovať. Prečo nik z milióna inteligentných Bielych vynálezcov, 
filozofov,  historikov,  politikov,  teológov  neprišiel  s  takouto  ideou  predtým  je  pre  mňa  jednou  z 
najväčších záhad civilizácií. Faktom ale ostáva, že ešte pred dvomi desaťročiami na to nik nepomyslel.
Ale teraz ju tu máme. Posledných 50 rokov sa aspoň 20 000 rôznych Bielych skupín  zaoberalo takýto 
záležitosťami  ako  kresťanstvo,  identita,  boh  a  krajina,  vlajka  a  konštitúcia,  demokracia,  "pravda", 
nacionalizmus,  a  mnoho  iných,  či  už  samostatne  alebo  spolu.  Všetky  však  pri  zastavení  ničivej 
židovskej  sily zlyhali  a väčšina z nich len nakrátko vzplanula,  vydala niekoľko tlačovín,  potom to 
zbalila a vyparila sa. Prečo? Lebo im chýbal základ, lebo nemali ani vieru ani zmysluplný program. Ich 
hlavným záujmom bolo len dookola opakovať problém, preberať históriu ako sme sa do tejto situácie 
dostali.  V podstate  robili  len  to  isté  a  nič  iné  než  20  000  predchádzajúcich  chýb  a  len  dookola 
"lamentovali a sťažovali sa". Samostatne či spolu, všetky zlyhali pre zastavení ničivej židovskej moci a 
nie sme ani o krok bližšie k zbaveniu sa židovských parazitov ako sme boli pred 50-timi rokmi alebo 
100 rokmi. Naopak, my,  ako rasový celok,  sme ešte bližšie  k deštrukcii  než kedykoľvek predtým, 
dokonca možno len pár generácií pred totálnym vyhynutím.
Ak  nás  niečo  história  naučila,  (alebo  aspoň  mala)  je  to:  mnohojazyčný  konglomerát  rozličných 
nejednotných skupín nikdy nič nedokázal, okrem ich vlastnej deštrukcie. História nás taktiež naučila, 
že i jediné mocné, sústredené hnutie môže zmeniť smerovanie historie. Takýmto hnutím je i židovské 
rasové náboženstvo, okolo ktorého jadra sa sústredili po tisíce rokov. Každý Žid uzná, že bez svojej 
pevnej  rasovej  viery  by  neboli  ničím.  Ďalším  príkladom  je  jednoliata  štruktúra  katolíckej  cirkvi, 
najstaršieho podniku v histórii Bieleho Človeka. Mala obrovský vplyv na udávanie smeru historie. A 
udržala sa vo svojej podobe už viac ako 2000 rokov.
No najvýznamnejšiu lekciu ako sa dá zlomiť židovská príšera predstavuje Hitlerova nacistická strana. 
Po krutej porážke Nemecka v roku 1918 sa po Nemecku objavilo mnoho "nacionalistických" strán, z 
ktorých bolo mnoho nedopečených a skutočne dezorientovaných. Tieto skupiny,  bolo ich asi  2000, 
trávili  väčšinu  času  vzájomnými  hádkami,  mali  zmätené  ciele  a  programy,  tak  ako  aj  pri  boji  s 
nepriateľom.  Až  kým Hitler  nevybudoval  nemeckú  stranu,  ktorá  pohltila  zmätených,  rozdelených 
členov mnohých rôznorodých strán, nemali Nemci dosť sily prevziať skutočne vládu vo svojej krajine. 
Ďalšia  z  tohto  vychádzajúca  lekcia  je,  že  Hitler  sa  nikdy  "nezlučoval"  s  inými  stranami,  nikdy 
nepoľavil  vo  svojej  pozícii,  nikdy  nezmiernil  svoj  program.  Len  priťahoval  členov  a  budoval 
organizáciu,  kým nepohltila  väčšinu nemeckých rasových militantov a  nestala  sa  jedinou mocou v 
krajine.
Ak chceme vyhrať boj za prežitie Bielej Rasy, musíme urobiť to isté - musíme spojiť svoje sily do 
mocného baranidla  namiesto rozličných,  mnohojazyčných,  bezcieľne tápajúcich skupín ktoré  dnes 
bojujú  najmä proti  sebe.  V tomto  ohľade  existujú  dve  otázky,  ktoré  by som rád  položil  každému 
zodpovednému Bielemu mužovi a žene: (a) ako bude záležať na vašej arogancii ak Biela Rasa padne? 
A ona isto padne ak nezačneme konať spoločne; a (b) čo budete radšej robiť? Živiť svoju bezvýznamnú 
aroganciu alebo viesť úspešný boj? Ja viem kam patrí moja vernosť. Ja som sa oddal víťazstvu.
Poznám ešte jeden argument ktorý obvykle vravia tí, korí sa nedokážu úplne oddať budovaniu sily proti 



Židom, a presne tí ľudia mi pripadajú úplne mimo. Ich argumentom je, že keď budeme rozdelení do 
tisícok malých skupín, budeme na tom lepšie, lebo nepriateľ nás nebude môcť zničiť jedným ťahom, a 
keď budeme spojení do jedného silného hnutia, budú. Tento argument má na sebe niečo pravdy, no nie 
je pravdivý pokiaľ ide o konečné riešenie úplného zbavenia sa židovskej tyranie a prevzatie vlády do 
rúk Bielej Rasy. Títo zbabelci vlastne tvrdia, že sa radšej budú hrať nezmyslené malé vojny než by 
nahnevali uši nepriateľa a pritom nemajú v pláne v skutočnosti ozaj zničiť nepriateľa. 
Pravdou je, ak by sme dokázali postaviť tisícky pobočiek našej organizácie po celých USA, dokonca po 
celom svete (už teraz tam máme niekoľko vysvätených pastorov), mali by sme presne to (pozrite si 
kapitolu  4  v  knihe  Budovanie  Belšieho  a  Krajšieho  Sveta)  čo  títo  propagátori  malých  skupín  tak 
uctievajú. Dokonca by sme mali spoločný cieľ, spoločnú vieru a program, jednotnú vernosť a silné 
hnutie, ktoré by neustúpilo kým by sme nedobili svet. A nechceme presne práve to? Áno, chceme. 
jasným záverom je, že musíme vybudovať spojenú, jednotnú silu na celosvetovej úrovni, tak ako to 
dokázal Hitler s Nacistickou stranou v Nemecku aby mohol vytlačiť a zničiť nepriateľa. Nejde to inak a 
niet lepšieho spôsobu než budovať okolo fanatickej militantnej rasovej viery akou je Kreativita. 
Ja som neprišiel na ideu rasovej viery pre Bielu Rasu, a ako sa zdá, ani nik iný v histórii pokiaľ nás 
Pontifex Maximus nepredstavil  pred asi  20-timi rokmi Kreativitu.  Teraz už Biela Rasa má vlastnú 
rasovú vieru - Kreativitu. A dokonca aj keď som ja, Will Williams neprišiel na to sám, viem, že sa jedná 
o myšlienku,  ktorej  čas  nastal.  Našou jedinou šancou na prežitie  je  splynúť s  touto myšlienkou a 
zatratiť všetko rozdeľovanie, všetky rozličné skupiny. Kreativita sa nielen venuje všetkým podstatným 
problémom,  ktoré  majú  pre  Bielu  Rasu  majoritný  význam,  ale  ide  ešte  ďalej,  prinášajúc  vieru  a 
program,  ktorý  môže  slúžiť  najlepším  záujmom  Bielej  Rasy  na  ďalších  milión  rokov.  No  našim 
prvoradým záujmom je zbaviť sa židovských parazitov a tento historický prielom môžeme dosiahnuť 
len vďaka rasovej viere.
Odhodlal  som  sa  propagovať  túto  ideu  s  veľkým  zápalom,  ešte  vášnivejšie  než  milión  duchov 
naháňajúcich kresťanov propaguje svoje táraniny, ktoré, mimochodom, ani jeden z nich nesformuloval. 
Vynašli ho zradní Židia a títo "užitoční idioti" za nich len šíria Jahveho odpad, na radosť Židov a našu 
smolu. Snažím sa vám ukázať, že história opakovane dokázala obrovskú moc náboženstva na osudy 
ľudí, najmä pokiaľ ide o našu deštrukciu a úspech Židov proti dobytí sveta. Rasová viera je kľúčom k 
našej budúcnosti a keďže je to tak, obráťme sa k takej, ktorá nás ozaj "zachráni", nie k takej ktorá sa 
nás snaží rovnať s čiernymi opicami. Ak ozaj veríme, že stojí za to bojovať za naše gény, pridajte sa k 
nám, založte našu pobočku vo svojom okolí. Dá sa to a musíme to urobiť.
Spolitizujeme naše hnutie z kazateľníc (pozrite si Krédo Kreativity 64 a 69 v knihe  Biblia Bieleho 
Človeka) tak ako negri z ich. A urobíme to presne tak legitímne no ešte efektívnejšie. Dajte sa k nám  a 
spojením síl vybudujeme mocné baranidlo ktorým dokážeme zničiť židovské monštrum.
Tak prestaňte  s  hrami  a  pomôžte  nám rozdať  10 miliónov  Biblií  Bieleho Človeka.  Staňte  sa  mini 
distribučným centrom kníh tak ako vás opakovane nás Pontifex Maximus žiada. Môžeme "vynájsť" 
našu cestu k víťazstvu a zničiť Židov a ich zovretie len ak prebudíme, informujeme a spojíme Bielu 
Rasu. Keď získame kontrolu nad svojim osudom, uistíme sa, že ani Židia ani podrasy už nikdy nebudú 
hrozbou nášho prežitia na tejto planéte. 
Pamätajte, pre inšpiráciu a osvietenie so každý deň čítajte Bibliu Bieleho Človeka. 

* * * * * 
Nie Je Nič Mocnejšie Ako Idea Ktorej Čas Nastal.
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Táto Planéta Je Celá Naša
 
Nedá sa to - nedokážeme to - uspokojme sa s tým čo máme. 

V dnešnom zmätenom pravicovom, konzervatívnom - Bielom rasovom hnutí, sa šíri mnoho divných a 
rozporuplných  ideí.  Niektoré  z  nich  sú  nielen  kontra-produktívne  a  deštruktívne,  ale  aj  extrémne 
nebezpečné  pre  samotné  prežitie  Bielej  Rasy.  Aj  keď Biele  rasové  hnutie  má  mnoho  rozdielov  v 
jednotlivých vetvách, nebudeme sa o nich zaujímať. Každé hnutie ich predsa má. Zaujímame sa najmä 
o deštruktívne idey, ktoré šíria naši prominentnejší a zodpovednejší vodcovia v rasovom hnutí, ľudia, 
ktorí by to mali robiť presne naopak. Našim cieľom je ozrejmiť a vyjasniť isté dôležité postoje, ktoré sú 
obhajované.
1. Územné Rozdelenie na rôznojazyčné etnické skupiny. (Tu patrí predstava regionalizmu, blízkemu 
príbuznému porazeneckého postoja.) Obe tieto idey, podľa mňa, sú jedny z najbizarnejších a chorých 
ideí, ktoré sú preberané a obhajované niekoľkými našimi Bielymi Rasovými Druhmi so snahou zmieriť 
sa  s  našimi  nepriateľmi  -  podrasami.  V  podstate  idea  rozdelenia  predstavuje  rozdelenie  USA na 
"etnické územia" kam by teoreticky boli presunutí príslušníci daného etnika, pričom by "dostali" (a kto 
bude rozdávať?) kus zeme úmerne podľa ich počtu. Proces by bol podobný ako pri Indiánoch v 19. 
storočí, avšak tentoraz by sa USA rozdelili na tisícky rezervácií nielen pre Indiánov, ale i pre Bielych 
Ľudí,  negrov,  mulatov,  Mexičanov,  Haiťanov,  Kubáncov,  Japoncov,  a  každého  iného  do  vlastnej 
rezervácie. Iným príkladom je Apartheid v Južnej Afrike, kde každá etnická skupina by mala vlastné 
územie, pričom polícia a iné zložky by sa starali aby ostali na svojom "území". Táto idea je tak šialená, 
že sotva stojí za pováženie, ak by toľko našich skupín túto ideu nepodporovalo.
Ak sa tu nachvíľu zastavíme a zamyslíme sa nad tým, príde nám to ozaj bizarné a smiešne nakoľko sa 
začne vynárať mnoho nezodpovedaných otázok, otázok, ktoré sú nezodpovedateľné. V prvom rade, 
existuje mnoho minoritných skupín so špeciálnymi záujmami a ta by sme mohli populáciu rozdeliť nie 
na tucty skupín, ale na stovky alebo tisícky, podľa kritéria rozdeľovania a kto by bol zodpovedný za 
takéto  rozdelenie?  Mohli  by  sme  kategorizovať  podľa  krajiny  pôvodu  -  Vietnamcov,  Číňanov, 
Pakistancov, Mexičanov,  Indov, Mongolov, Fidžanov atď. Na svete je asi  126 krajín,  ktorým USA 
štedro rozdáva zahraničnú pomoc. Každá z nich má "utečencov", imigrantov, ktorí bývajú v USA. Tých 
môže  byť  od  niekoľko  desiatok  tisíc  (ako  Haiťanov)  po  tridsať  miliónov   (ako  Mexičanov). 
Samozrejme každý z  nich  si  robí  nárok na  kus  zeme.  Len Mexičania by si  mohli  robiť  nárok na 
Juhozápad bez boja, územia, o ktoré naši hrdí predkovia bojovali aby ich získali pre Bielu Rasu. Sú 
stovky ďalších, ktorí by mohli mať podobné nároky na základe národnosti. Potom by sme mohli stovky 
národov rozdeliť  ďalej  podľa  ich  vlastných etnických skupín.  Napr.  Rusko:  sú  tu Ukrajinci,  Rusi, 
Poliaci,  Bulhari,  Moldavčania,  Tatári,  Lotyši,  Kazachovia,  Uzbekovia,  Kirgistánci,  Kurdi,  atď. 
Encyklopédie nám uvádzajú,  že v samotnom Rusku žije 175 rozličných ľudí,  hovoriacimi toľkými 
rozdielnymi  jazykmi,  že  je  ťažké  ich  i  zaznamenať.  Samozrejme  bez  pochýb  majú  všetci  svojich 
zástupcov v USA. Mali by všetci "dostať" územie? Potom by sme mohli pokračovať pri jednotlivých 
krajinách a ich etnických skupinách pričom každá má svojich zástupcov v USA. Bez pochýb sa jedná o 
tisícky  rôznych  etnických  skupín  rozdeliteľných  na  základe  národnosti.  Ďalej  by sme  ich  mali  (a 
musíme!) rozdeliť na základe náboženstva - nemohli by sme dať spolu írskych katolíkov a protestantov, 
že? Alebo moslimov, hinduistov a šítov z Indie? Zoznam je nekonečný a každý kto by sa pokúsil USA 
rozdeliť  na  kúsky  podľa  etnických,  náboženských,  národných  a  rasových  skupín  by  narazil  na 
nekonečnú  nočnú  moru,  ktorú  by nerozlúskol  ani  najväčší  počítač  na  svete  ani  najinteligentnejšie 
mozgy alebo ktokoľvek, akokoľvek inak.
Ale predpokladajme, že sa to nejakých zázrakom podarilo. Mali by sme tu mier a pokoj, nestranné 
riešenie svetových problémov na modeli USA? Ani zďaleka. Bol by to začiatok nekonečných sporov, 
nepokojov,  revolúcií,  anarchie a chaosu,  nepočítajúc tisícky hnutí  za "nezávislosť".  A to nie je len 
teória. Pozrime si príklad zo života. Mohli by sme si vybrať akúkoľvek krajinu, no pozrime sa do 
Barmy (od r. 1989 Mjanmarsko, pozn. prekl.), miniatúrny prototyp.



Barma má  asi  37  miliónov  obyvateľov.  Je  rozdelená  minimálne  na  30  podstatných  menšín,  no  v 
podstate má asi 10 najdôležitejších. Sem patria: Kachinovia, Karenovia, Kareninovia, Móni,  Shanovia, 
atď. Tí sa ako tak spojili do revolučného hnutia Národný Demokratický Front, NDF. Potom tu sú tri 
ešte dôležitejšie skupiny napr. Burmovia, atď. každá z týchto 13 skupín je segregovaná na vlastnom 
území obdobnom tomu aké obhajujú rasoví vodcovia pre USA. 
Dosiahla Barma mier a pokoj? Užíva si prosperitu? To teda nie. Od kedy im bola "daná" nezávislosť 
pred  asi  40 rokmi a  Briti  odišli,  krajinu  zachvátili  nekonečné revolúcie,  vojny a  anarchia.  Kedysi 
prosperujúca z obchodu so surovinami sa teraz pokladá za jednu z najchudobnejších a najchaotickejších 
krajín sveta. Hlavným prostriedkom obchodovania je teraz ópium a obchod s drogami, väčšina ktorých 
prichádza  práve  do  USA.  No  Barma  nie  je  Výnimka.  Je  skôr  prototypom,  príkladom  národa 
rozdeleného do menšín.  Na svete je mnoho iných krajín tretieho sveta ktoré sú na tom podobne a 
mnoho  aj  takých  ktoré  nepatria  do  tretieho  sveta  ako  Južná  Afrika,  Írsko  či  Nikaragua.  Skrátka 
rozdelenie nie je v žiadnom prípade riešením. Len pridáva k problému. Pre nás je čo i len pomyslieť na 
niečo také v USA šialenstvom a znamenalo by to len priblíženie demisie zmenšujúcej sa Bielej Rasy.

2. Nacionalizmus.  Aj v tomto článku sa my Tvorcovia dívame na problémy a ich riešenia z uhla 
pohľadu Bieleho Človeka. Každú myšlienku, každú otázku preberáme štýlom - je to pre dobro Bielej 
Rasy? V tomto ohľade je tu ešte jedna idea ku ktorej sa prikláňajú ľudia a je rozdeľujúca a deštruktívna 
z uhlu pohľadu Bieleho Človeka. Táto ideu predstavuje slovo Nacionalizmus. Poznáme mnoho skupín, 
ktoré  si  svoj  názov  ozdobili  slovom Národný či  Nacionalistický  a  pred  nimi  samozrejme tu  bola 
Hitlerova Národno-socialistická strana, NSDAP. My, Tvorcovia, odmietame slovo Nacionalizmus, per 
se,  ako  kontra-produktívne,  rozdeľujúce  a  deštruktívne.  Keď  si  prezrieme  históriu  Bielej  Rasy za 
posledných niekoľko tisíc  rokov,  (a  najmä Európu za  posledných niekoľko stoviek  rokov)  zistíme 
nekonečné množstvo vojen pričom Bieli  Ľudia zabíjali  iných Bielych Ľudí.  Prakticky všetky tieto 
vojny boli vedené v mene nacionalizmu, jeden národ proti inému, jedna skupina národov proti druhej. 
Napr.  Vojna  ruží,  Storočná  vojna,  Sedemročná  vojna,  Tridsaťročná  vojna,  Krymská  vojna,  Búrska 
vojna, prvá a druhá svetová vojna, a ďalšie stovky iných malých vojen. V mnohých z nich sa do toho 
zapojilo i náboženstvo, no aj keď tomu bolo tak, šlo o spor jedného národa či skupiny proti druhej. 
Práve vláda národa začala, naplánovala a viedla vojny, a tie mali za následky milióny Bielych mužov, 
žien a detí brutálne zmasakrovaných.

My,  Tvorcovia,  odmietame a pohŕdame nacionalizmom ako takým. Uznávame Rasový Socializmus 
(pozrite si kapitolu 6 v knihe  Večné Náboženstvo Prírody). Uznávame a propagujeme Bielu Rasovú 
Spoluprácu (pozrite si kapitolu 2 v knihe Šírenie Kreativity.) Ak musíme bojovať a viesť vojnu, uistime 
sa že sme jednotní a svoje sily smerujeme nie proti sebe ale proti podrasám a najmä parazitickým 
Židom.  Už  nikdy  nesmieme  viesť  vojnu  proti  vlastným,  Bieli  Ľudia  zabíjať  Bielych  Ľudí.  Je  to 
podstatná časť našej viery a dogmy.

3. Mnohojazyčné skupiny. Poletuje tu idea, že ak založíme mnoho kvázi-rasových skupín "žialiacich a 
lamentujúcich" skupín ktoré sa každá venujú niečomu inému, budeme na tom lepšie ako  by sme sa 
spojili do jedného mocného hnutia. Hlavným argumentom je, že "nepriateľ", snáď vláda USA, alebo 
židovská sieť, alebo "komunisti" či IRS, alebo ktokoľvek iný považovaný za nepriateľa, (nik sa na tom 
presne nevie zhodnúť) nebude schopný zničiť viac rôznych skupín naraz ako by to bolo pri jednom 
veľkom hnutí. Tento argument znie dobre, avšak nanešťastie len v porazeneckej mysli. V skutočnosti 
znamená, že s tisíckami malých, rozdielnych skupín aké poznáme z posledných 40 rokov, tu vždy bude 
zopár "verných", ktorí budú rezonovať v ušiach nepriateľa. Samozrejme nikdy nebudeme mať dosť 
moci  na  konfrontáciu  s  nepriateľom a  jeho  zničenie,  ale  uspokojíme  sa  s  pozíciou  neefektívneho 
trápenia.
My,  Tvorcovia,  odmietame  túto  porazeneckú  ideu.  Vravíme  -  buď  sa  budeme  snažiť  vybudovať 
masívne,  mocné hnutie ktorému venujeme všetku svoju energiu a snahu a  postavíme sa a zničíme 
nepriateľa,  alebo  môžeme ísť  na  ryby.  Našim cieľom a  nepriateľom číslo  jeden  je  medzinárodná 
židovská sieť a nie komunizmus, IRS alebo akýkoľvek zo židovských nástrojov. Chceme úplne zničiť 



Judaizmus,  na  celosvetovej  úrovni  a  nič  menej.  Delenda  est  Judaica!  Aby sme  to  však  dokázali, 
musíme vybudovať jednotné baranidlo, ktoré má dosť síl a odvahy zničiť celosvetovú židovskú skazu.
Opäť,  ak sa pozrieme do histórie,  je len jedno mocné hnutie,  ktoré niečo také dokázalo, a bola to 
Hitlerova NSDAP v Nemecku v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia. Kým existovalo dvetisíc či viac 
rozdielnych nacionalistických strán, nič sa nedialo. Keď ich Hitler všetky absorboval do svojho hnutia 
(majme na pamäti, že sa s nikým nespájal, priamo absorboval členov) mali dosť sily aby prevzali vládu.
A  my  musíme  urobiť  to  isté.  Nesmieme  tolerovať  tisícky  rozličných  neefektívnych  "múch" 
rozčuľujúcich nepriateľa. Musíme vybudovať jedno organizované hnutie, ktoré dokáže prevziať vládu.

4. Turnerove Denníky a The Order. Asi pred 10 rokmi Dr. William Pierce napísal Turnerove Denníky 
pod pseudonymom Andrew MacDonald. Je to príbeh o skupine oddaných Bielych revolucionárov, ktorí 
vedú skrytú vojnu neúprosnej deštrukcie so snahou podkopať a zničiť vládu pri moci. Vyhadzujú do 
povetria mosty, železnice, elektrické vedenie a generátory, vládne budovy a celkovo prinášajú chaos a 
nepokoje. Je písaná ako denník hlavného hrdinu, Earla Turnera. 
Turnerove Denníky majú jednu veľkú a neospravedlniteľnú chybu, ktorá to celé robí nepoužiteľné. 
Predpokladane pár generácií po tomto chaose nakoniec Biela Rasa získa kontrolu nad vládou a svojim 
osudom. Turnerove Denníky však nevysvetľujú najpodstatnejší krok - ako sa dostali od bodu A k bodu 
B. Ako nakoniec zmenili anarchiu a revolúciu na dobre spravovanú vládu. Ako príbeh opisuje anarchiu, 
deštrukciu a nepokoje, necháva za tým obrovskú priepasť. Čitateľ je ponechaný vo vákuu ako sa dá 
všetok ten chaos zmeniť na spravovanie krajiny. 
Dr. Pierce je čestný, vysoko inteligentný a oddaný muž, ktorého som osobne párkrát stretol a ktorého si 
veľmi vážim. Avšak  recept  uvedený v  knihe  Turnerove  Denníky  nie  je  odpoveďou na  náš  dnešný 
problém ako sa zbaviť Židov a keď to vravím, pozerám sa na 70 rokov histórie. Špeciálne na čas a 
miesto môjho narodenia, Ukrajinu. Keď som sa v roku 1918 narodil, všade vládla anarchia, zabíjanie, 
deštrukcia a vojna ruskej revolúcie. Len na Ukrajine zomrelo od hladu 5 miliónov ľudí. Upozornilo to 
ľudí  na  problém?  Pomohlo  to  identifikácii  nepriateľa?  Prinieslo  to  spravodlivý  útok  a  zničenie 
nepriateľa? Prinieslo to zmysluplnú vieru a program ktorý by krajinu priviedol k spáse? Nie. Nič z 
toho. Ľudia boli zabití po miliónoch (20 miliónov zmasakrovaných Rusov). Milióny umreli hladom. 
Ľudia ozaj trpeli. Zem bola zdevastovaná. Keď sa to ustálilo, Židia boli pri vláde a aj dnes, po 70 
rokoch stále sú. Napriek všetkému zabíjaniu, utrpeniu, krviprelievaniu a devastácii k Bielemu víťazstvu 
chýbalo niekoľko vecí - (a) Bieli Ľudia nevedeli kto je ozajstný nepriateľ; (b) nemali vieru a program 
na zjednotenie; (c) výsledkom toho sa zabíjali navzájom a nezamerali sa na skutočných nepriateľov - 
Židov. Je to situácia ktorá sa zdá bude v Amerike opakovať ak ostaneme v dnešnom neinformovanom 
štádiu a uchýlime sa k násiliu a deštrukcii.
Avšak  skupina  hrdých  mladých  bojovníkov  po  vedením  Roberta  Matthewsa  to  vzala  vážne  a 
sformovali podzemnú skupinu s názvom Brueder Schweigen (Mlčiaci Bratia) alebo ako sú známi The 
Order. Začali s programom zločinnej aktivity ako sú ozbrojená lúpež a dokonca aj vražda židovského 
hlásateľa menom Alan Berg. Výsledkom toho bolo, že táto skupina hrdých rasových bojovníkov, asi 35, 
sú dnes vo väzbe, ich energické činy potlačené pravdepodobne na zvyšok života. Bob Matthews je 
mŕtvy.  Zomrel  hrdinskou  smrťou  pri  prestrelke  s  presilou  policajných  síl  poštvaných  proti  nemu 
židovskou vládou.
Verím,  že  je  to  priveľká  cena  pre  mladých  aktivistov  za  zabitie  jedného  všivavého  Žida.  Ak  by 
napríklad  namiesto  toho každý išiel  sám svojou  cestou,  tajne  plánoval  viacero  útokov na  skupiny 
Židov, mohli za rovnakú cenu zabiť možno 20, 50 alebo aj 100 Židov každý. Cena za 35 uväznených 
mužov mohla byť niekoľko stoviek mŕtvych Židov namiesto jedného rozhlasového hlásateľa. Musíme 
si pamätať, že raz príde čas každého z nás odísť, no ak to tak bude, nech niesme sami a za nízku cenu. 
Nech to stojí nepriateľa čo najviac. Dobrý pomer je napr. 50:1 alebo 100:1 ale nie 35 dobrých Bielych 
bojovníkov za 1 Žida.
Pozrime sa na útoky Arabov, ktorí v podstate nie sú nejako chytrí, no úspešní. Klasickým príkladom je 
útok na americké ciele v Libanone, 23. októbra 1983. Tu hrá jeden osamelý vodiť nákladného auta 
(Arab) ktorý sa stretol  so smrťou s  úsmevom na tvári.  Keď k tomu ale prišlo,  vzal so sebou 240 
nepriateľov a mnoho ďalších zranil. Ak to porovnáme s úspešnosťou skupiny The Order, zistíme, že 



jeden Arab bol 8000 násobne efektívnejší než 35 členov The Order. A to je, moji drahí Bieli Rasoví 
Druhovia,  obrovský  rozdiel.  Dajme tomu nejaké  meno.   Nazveme to "Faktor  Efektivity  Ublíženia 
Nepriateľovi (FEUN). Takže FEUN je 8000:1. tu však rozdiel nekončí. Taktiež vezmime do úvahy 
kvalitu  zničených  nepriateľov.  Musíme  mať  na  pamäti,  že  zranení  a  zabití  boli  americkí  vojaci, 
bojovníci v najlepšom veku čo je úplne iné než zabiť obyčajných ľudí.
Alebo sa pozrieme na ďalšiu zdarenú popravu (doteraz) neznámou skupinou, ktorá úspešne zabila 22 
židovských  rabínov  jedným  ťahom.  Dvaja  ozbrojení  muži  vydávajúci  sa  za  fotografov  ráno  6. 
septembra 1986 vošli do novej synagógy Neve Shalom v tureckom Istanbule. Začali streľbu, svoje 
obete zapálili a nakoniec sa vyhodili do povetria (s obeťami). Ak sa vrátime k nášmu FEUN-u, skóre je 
v tomto prípade 11:1 avšak vďaka miestu a rabínom samotným sú následky tisíckrát vyššie.
Tento prekvapivý útok vydesil  svetové židovstvo tak ako nič.  Táto udalosť bola zatracovaná a  vo 
svetových (židovských) médiách bagatelizovaná. Bez pochýb sa Židia báli, a právom, že akákoľvek 
publicita by rovnakú ideu vnukla iným skupinám po celom svete, ktoré by inšpirovala k podobným 
činom.
Strach Židov je opodstatnený. Ešte zopár akcií ako tá v Turecku a paranoidní Židia budú strachom bez 
seba (ako už sú) a začnú brať rady rabína Meir Kahaneho vážne - odíďte kým môžete - utekajte do 
Izraela kým nie je neskoro! A nás by nič nepotešilo viac. Keď budú všetci  Izraeli a naši ľudia ich 
prestanú podporovať, živiť a brániť, som si istý, že Arabi to s nimi rýchlo skoncujú.
Obrátene,  Palestínčania  si  nikdy neviedli  tak  dobre  od  ich  povstaniu  proti  židovským tyranom v 
Západnom brehu a pásme Gazy. Od začiatku povstania 8. decembra 1987 bolo za štyroch mŕtvych 
Židov zabitých 210 Palestínčanov, podľa správ židovských médií z 21. júna. (Podľa mňa však zahynulo 
omnoho viac Arabov.) To FEUN 52,5:1 v prospech Židov. To je veľmi dobré skóre a malo by nás 
naučiť jednu lekciu, že kamene a palice sa nemôžu rovnať s automatickými puškami. Nech je táto 
lekcia večná! Nikdy sa nevzdávajte svojich zbraní!
Programu The Order chýbalo ešte niekoľko základných vecí, tak ako v prípade Turnerových Denníkov. 
Najpodstatnejšia vec bola pozitívna viera a program pre budúcnosť sveta.  Turnerove Denníky  i The 
Order jasne vravia, že sú proti Vláde a Zriadeniu a boli odhodlaní vyhodiť všetko do povetria len aby 
priniesli skazu a anarchiu. Záverom bolo, že keď bude krajina (USA) v troskách a "zriadenie" padne, 
problém je  vyriešený  a  víťazstvo  je  naše.  Je  to  však  veľmi  naivný  záver  a  v  skutočnosti  nie  je 
odpoveďou na nič.
Ani The Order ani Turnerove Denníky nevyjasňovali, že skutočným vinníkom, ktorý musí byť zničený 
je svetová židovská sieť. Neuvádzali ani to, čo sa bude diať keď bude zničená. Aký svet predvídali pre 
naše deti a vnukov? Nasledovali snáď židovsko-kresťanský podfuk? Evidentne áno keďže väčšina z 
nich bola nasledovníkmi kázania Richarda Butlera, že my, Biela Rasa, sme skutoční Izraeliti a Kristus 
náš záchranca. Očividne tu vstupujú do hry  schizofrenické a protirečiace predstavy, presvedčenia a 
postoj, ktoré neprinášajú nič než katastrofu. Na jednej strane hlásajú kresťanskú lásku a odpustenie, a 
na druhej krádeže, zabíjanie a zločiny. To je ozaj schizofrenické.
Ďalej, čo mali v pláne zo zvyškom sveta - Afrikou, Áziou, Južnou Amerikou, Austráliou, Európou? 
Nemali žiaden program, žiadnu jasnú filozofiu, žiaden plán. Len negatíva - vyhodiť do vzduchu všetko, 
zvrhnúť "vládu". A čo získavanie fondov na ich program zločinom? Je to o niečo iné ako činy ktoré 
využíval  Stalin  na  sponzorovanie  boľševického  programu?  Vlastne  mnoho  členov  The  Order  boli 
kriminálnici už predtým ako sa pridali k hnutiu. To má byť zločin základom našej budúcej spoločnosti? 
Chceme nahradiť jedných zločincov pri vláde za druhých? Chceme naďalej pokrytecky podporovať a 
zastávať židovsko-kresťanský blud?
Záver znie, že ani The Order ani Turnerove Denníky,  nemali ani nemajú rozumnú odpoveď na dilemu, 
ktorá nanešťastie mätie Bielu Rasu. Prinajlepšom môžeme The Order považovať za oddanú skupinu 
Bielych bojovníkov, skupinu, ktorú sa oplatí obdivovať. Potrebujeme však viac Bielych bojovníkov a 
nemôžeme si dovoliť o nich neefektívne prichádzať. Ich zámery boli čestné, no ich myslenia veľmi 
zmätené. Reagovali hrdo násilnou, nedomyslenou cestou na komplexnú celosvetovú konšpiráciu, ktorej 
úplne  nerozumeli,  najmä  zradenej  role  ktorú  v  tom zohráva  židovské  kresťanstvo.  Kvôli  tomu  v 
prebiehajúcej  rasovej  vojne  zaplatili  vysokú daň,  vo  vojne,  ktorá  si  ešte  vyžiada  milióny ďalších 
Bielych obetí. Musíme si byť istí, že keď máme v boji prichádzať o našich hrdých bojovníkov, musíme 



utŕžiť nepriateľovi čo najťažšiu ranu s vyšším FEUN a nie márniť našich neefektívne.
Avšak Hnutie Kreativity neuznáva násilie, aspoň nie v tomto bode. Než by sme mohli začať otvorenú 
alebo čo i len tajnú vojnu, museli by sme najprv narovnať zmätené myslenie našich Bielych Rasových 
Druhov a to po miliónoch. Rozdať 10 miliónov  Biblií Bieleho Človeka  by nás posunulo značne na 
vrchol. Stálo by nás to menej než nás stojí podporovanie negrov a podrás čo i len pol hodinu. Bol by to 
najväčší prínos aký sme si kedy dali. A iste na to máme dosť prostriedkov. Kým by sme to dokázali, 
násilie  by nebolo  ani  nutné.  Koniec  koncov,  Hitler  a  jeho nacistická  strana  prevzali  kontrolu  nad 
nemeckou  vládou  bez  zničenia  jediného  mosta  alebo  budovy  a  s  veľmi  malým  krviprelievaním. 
Môžeme dokázať to isté. Hnutie Kreativity má vieru i  program aby to dokázalo. Jednou časťou je 
rozdanie tých 10 miliónov kópií Biblií Bieleho Človeka.

5. Politické Alebo Náboženské Hnutie? V rasistickom hnutí je mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že riešenie je 
čisto politické a mali by sme z toho náboženstvo vynechať. Je to však povrchný, naivný a neúplný 
názor na problém i riešenie. História nás opakovane učí, že náboženstvo je na prvom mieste. Môžeme 
to  nazvať  rôznymi  menami -  Svetonázor,  filozofia,  ideológia,  viera  alebo  idea  ktorej  sme oddaní. 
Všetky  veľké  hnutia  v  histórii  boli  motivované  ich  religióznym jadrom,  či  už  to  bol  Marxizmus, 
katolicizmus,  protestantizmus,  Islam  alebo  Judaizmus.  Tie  potom  založili  politické,  ekonomické, 
kultúrne a nacionalistické aparáty, ktorými rozširovali svoje ciele a idey. Ale pamätajte, náboženstvo 
bolo, je a bude hlavným motívom, ktorý prináša silu, inšpiráciu a smer ako sa môžu ciele a záujem stať 
realitou.
Poznáme jasné príklady. Komunizmus  a marxizmus, ktoré dnes ovládajú tri štvrtiny sveta a možno 
nepriamo i celý svet je dobrým príkladom. Zakladá sa na ideológii nazývanej Marxizmus. Potom tu 
máme Sionizmus. Zakladá sa na myšlienke Theodora Hertzla, ktorú opísal vo svojej knihe  Židovský 
štát.  Spája  sa,  rozširuje  a  prekonáva Marxizmus.  No na  počiatku všetkého je  Judaizmus,  pôvodné 
náboženstvo kmeňa Judášovho.  Marxizmus, Sionizmus, kresťanstvo a tisíce iných organizácií,  vier, 
ideológii a hnutí má svoje korene v Judaizme.
Takže problém nie je len politický, ani to nie je riešenie. Korene ležia v ideológii alebo náboženstve. 
Skvelá Biela Rasa mohla mať svet, krásny svet len pre seba už dlho, len ak by mala rasovú vieru pod 
ktorou sa spojiť, ktorá by jej dala jasné ciele, smer a inšpiráciu nasledovať ciele a smer k vlastnému 
neobmedzenému blahu.

6.  Takúto  Rasovú  Vieru  Teraz  Máme  v  Kreativite.  Ešte  pred  50  rokmi,  pred  devastujúcou  a 
samovražednou druhou svetovou vojnou, bola Biela Rasa na svete bez konkurencie. Podrasy v Indii, 
Afrike a dokonca aj  v Číne boli buď ovládané alebo pod vládou Bielych národov Európy. Jedinou 
hrozbou Bielych národov boli iné Biele národy (ovládané Židmi). 
Dnes bol Biely Človek z týchto oblastí vyhnaný, nie však silou zbraní ale zradou vlastných, Židmi 
ovládaných vlád. Pozrime sa na Veľkú Britániu, Francúzsko, Belgicko, USA (najmä USA) a nájdeme 
všade zradu, ktorá odovzdala všetku dobrú zem sveta podrasám. No tu sa zrada nekončí. Biely Človek 
(najmä v USA) dnes kŕmi a podporuje väčšinu podrás sveta a tie sa množia tempom nevídaným v celej 
histórii.  Nielen že sa podrasy rýchlo množia  a zabrali  väčšinu zeme na tejto planéte, ale dokonca 
prichádzajú  a  kolonizujú  domáce  teritória  Bieleho  Človeka   -  Anglicko,  Francúzsko,  Nemecko, 
Holandsko,  Belgicko, Kanadu,  Austráliu a USA (opäť najmä USA) a Biely Človek proti  tomu nič 
nerobí.  USA sa  dnes  menia  na  skládku  všetkej  špiny,  zločincov,  darmožráčov  a  podrás  sveta. 
Prichádzajú do našich krajín po miliónoch - z Mexika, Strednej Ameriky, Južnej Ameriky, Indonézie, 
Vietnamu, Číny, Afriky - zo všadiaľ. A "naša" vláda to nielen nechce zastaviť, ale ešte to podporuje, 
ponúkajúc pomoc a všetko potrebné. Je to celé súčasťou židovského programu skrížiť Bielu Rasu a 
nahradiť ju skríženou zmesou hnedých zombie, hlúpych, poddajných a úplne zotročených. 

7. Než Nájdeme Riešenie Tejto Nešťastnej Situácie, Je Tu Ešte Niekoľko Nesprávnych Ideí, Ktoré 
Sú Rozširované Našimi Rôznorodými Bielymi Rasovými Skupinami: 
(a)  Svetová  demokracia,  ktorá  má niekoľko mien.  Pripomínam vám,  že  "demokracia"  je  židovský 
vynález tak ako kresťanstvo a komunizmus. Je to užitočný nástroj pri používaní techniky "rozdeľ a 



znič". Rozdeliť Bielu Rasu na dve opozičné skupiny - a potom ľahko ovládať výsledok. My, Tvorcovia, 
odmietame ideu "demokracie" a naopak podporujeme a obhajujeme Vodcovský Princíp, tak ako Adolf 
Hitler, a ako to úspešne dokazujú všetky úspešné organizácie počas celej histórie či už je to katolícka 
cirkev, vlády alebo finančné skupiny. (Pozrite si kapitolu 28 v knihe Večné Náboženstvo Prírody.)
(b)  Predstava Kresťanskej  Identity.  Odmietli  sme hlúpe tvrdenie,  že my,  Biela  Rasa,  sme skutoční 
Izraeliti,  už  mnohokrát,  a  nebudeme sa  tu  tým zaoberať.  Je  to  tak  smiešne  a  prieči  sa  to  jasným 
dôkazom histórie,  že  to  tu  sotva  potrebujeme  preberať  znova.  (Pozrite  si  kapitoly  22-24  v  knihe 
RAHOWA!.)
(c) Konfederačná vlajka. Zastaralá relikvia z Občianskej vojny v USA nie je adekvátnym symbolom 
pre nádeje a snahy dnešnej Bielej Rasy. Prinajlepšom nám pripomína tragický omyl, započatý a vedený 
Rotschildovcami veľkých armád Bielych Ľudí zabíjajúcich iných Bielych Ľudí v hlúpej a zničujúcej 
vojne, ktorá sa v prvom rade nikdy nemala odohrať. Bola to hanebná, krutá a tyranská vojna údajne 
vedená za slobodu negrov, no v skutočnosti to bola vojna mocou východných Židov a mocou peňazí za 
zničenie Bielych vlastníkov plantáží na juhu. Každopádne to je vojna na ktorú nie sme hrdí a vlajka 
Konfederácie reprezentuje porazených, tak ako kresťanský kríž so zaveseným Židom. Konfederačná 
vlajka nám pripomína hanenú a tragickú udalosť z našej histórie, nenávisť a zabíjanie Bielych Ľudí zo 
severu voči Bielym Ľuďom z juhu, rozdeľujúce, nevíťaznú "kauzu", ktorá v ničom nepoukazuje na 
skutočného vinníka - medzinárodného Žida.
Konfederačná  vlajka  taktiež  symbolizuje  obranu  čiernych  otrokov,  ideu,  ktorú  Tvorcovia  taktiež 
odmietame. Nikoho nechceme zotročiť ani využívať podradné rasy. Ktorý Biely muž či žena by dnes 
boli  za  importovanie  a  využívanie  čiernych  otrokov?  Popravde  preklíname  ziskuchtivých  Bielych 
vykorisťovateľov, ktorí sa spojili so židovskými obchodníkmi s otrokmi a priniesli špinu z Afriky na 
naše územia, len aby nám tu zanechali následky privlečenie tejto čiernej pliagy.
O koľko lepšie je nahradiť vlajku Konfederácie logom Kreativity - ktoré jasne a nahlas vraví - my, 
Biela Rasa, sme korunou Prírody a dbáme, ctíme a bránime náš rasový základ ako najväčší poklad. 
Toto omnoho viac reprezentuje ciele a snahy Bielej Rasy na globálnej úrovni než Konfederačná vlajka.
(d) Porazenecký "sťažujúci a lamentujúci" postoj väčšiny rasových skupín. Za posledných 40 rokov 
viac ako 20 000 skupín prišlo  a zmizlo,  ktoré žialili  nad následkami židovského náporu no nikdy 
neprišli na koreň veci - židovský plán skrížiť a zničiť Bielu Rasu aby mohli zotročiť svet bez hrozby 
(kedysi) inteligentnej, silnej, agresívnej Bielej Rasy. Zopár týchto organizácií skutočne aj identifikovalo 
nepriateľa (Židov) avšak nie spôsob akým nás chcú zničiť (kresťanstvo a komunizmus) ani neprišli s 
rozumným riešením ako túto hrozbu pokoriť. (Pozrite si kapitolu 3 v knihe  Šírenie Kreativity.) Tieto 
skupiny večne počujeme len sťažovať si a lamentovať! Sťažovanie a lamentovanie! Preberanie histórie 
(nekonečne krát)  ako sme sa  do toho dostali!  Po tom ako dobre odradia a  oslabia našich Bielych 
Rasových Druhov nechajú svojich čitateľov uprostred nešťastia, bez šance prísť na možné riešenie. 

8. My Máme Riešenie! Nielenže máme riešenie - ale v pevnej rasovej viere máme jediné riešenie. Náš 
program je nasledovný:
(a)  Územie.  My,  Tvorcovia veríme,  že víťaz berie  všetko -  Biela  Rasa obsadí  a  obýva všetko -  a 
myslíme ozaj všetko - všetku dobrú pôdu tejto planéty. Je neskoro hrať sa na Santa Clausa a rozdeľovať 
zem našim nepriateľom. Je to hlúpa idea dnes a bola samovražednou v minulosti.  Aby sme prežili 
nepotrebujeme k tomu podrasy. Nepotrebujeme k tomu Židov. Náš nemenný postoj musí byť - do pekla 
so Židmi! Do pekla s negrami! Do pekla s podrasami! Buď získame všetko, obývame všetko, alebo sa 
utopíme v záplave podrás. Svet je príliš preplnený aby sme mohli podporovať ich i nás.
Pritom však  nechceme urobiť  chybu z  histórie.  Nechceme využívať  ani  zotročiť  žiadnu  z  podrás. 
Nechceme už ani kŕmiť, vzdelávať ani inak podporovať. Chceme sa ich len zbaviť ich odmietaním a 
ponechaniu svojmu osudu. (Pozrite si kapitolu 12 v knihe RAHOWA!.) Týmto nasledujeme starú, dobrú 
Americkú cestu,  rovnaký program aký nasledovali  naši  predkovia keď budovali  Ameriku a  dobyli 
Západ. (Pozrite si Krédo Kreativity 32 v knihe Biblia Bieleho Človeka.) Každý kto je hrdý na Ameriku, 
na to že je Biely, hrdý na svojich predkov a ich budovanie Ameriky a dobytie kontinentu by nemal mať 
s programom Kreativity problém.
(b) My, Tvorcovia, sme proti rozdelenému svetu plnom chaosu, deštrukcie a anarchie. Nechceme ho 



zničiť, chceme vybudovať belší a Krajší Svet, zjednotiť Bielu Rasu pod mocnou a všeobecnou  vierou, 
ktorej základom sú najlepšie záujmy Bielej Rasy  - jej prežitie, expanzia a pokrok.
(c) Rozdanie 10 miliónov kópií knihy Biblia Bieleho Človeka do rúk našich Bielych Rasových Druhov 
bude hlavným krokom pri dosiahnutí úžasného cieľa vlády nad týmto svetom.

9. Môže To Biela Rasa Dokázať? To sa môžete staviť, že áno. Máme dosť ľudí (na Zemi stále žije asi 
500 miliónov našich Bielych Rasových Druhov), máme dosť inteligencie, máme dosť energie, a aj dosť 
financií. Aj jediný Biely multimilionár ako napr. Hunt alebo Ross Perot, by mohol financovať Hnutie 
Kreativity na ceste k víťazstvu. (Opäť si prečítajte kapitoly 28 a 37 v knihe Šírenie Kreativity.)

10.  Načrtnime  Si  Ďalekosiahle  a  Jednotné  Závery.  My,  Tvorcovia,  nemienime  akceptovať  ani 
tolerovať program, ktorý by rozdával alebo delil našu skvelú domovinu - USA. Nebudeme ani uznávať 
či tolerovať program ako Apartheid v akejkoľvek inej krajine.
Sme odhodlaní nasledovať program nekonečného rozširovania Bielej  Rasy kým neobývame všetky 
obývateľné a dobré územia tejto planéty. Pre nás to je buď všetko alebo nič. Táto planéta je dnes príliš 
preľudnená aby mohla Biela Rasa prežiť v záplave podľudí, dokonca aj ak by sme chceli, no my ani 
nechceme.  Celkom  iste  nemienime  byť  pokrytcami  aby  sme  naše  nasledujúce  generácie  vydali 
napospas  hordám  hlúpych  bastardov.  Sme  oddaní  programu  nielen  prežitia,  ale  zaisteniu  prežitia 
rozširovaním po naše hranice možnosti. Chceme jedine všetko a všetko to aj dosiahneme.
Aby sme to dokázali  sme odhodlaní  nasledovať nás  pevný program ako sme ho vyjadrili  v knihy 
RAHOWA!
1. Najprv musíme narovnať zmätené, samovražedné a nahnuté myslenie samotnej Bielej Rasy.
2. To musíme dokázať nahradením samovražednej viery, ktorú na mysle Bielych Ľudí uvrhli Židia, teda 
kresťanstvo, militantnou a logickou vierou, venovanou prežitiu, expanzii a pokroku našej drahocennej 
rasy.
3. Potom musíme prebrať a zjednotiť našich Bielych Rasových Druhov na celosvetovej úrovni, meniac 
ich na mocné baranidlo a v prvom rade zničiť židovské monštrum.
4. Potom bude zvyšok už jednoduchý. Budeme mať kontrolu nad vlastnými záležitosťami, osudom, 
vládou, financiami, vzdelávaním a ostatnými vecami, ktoré sú znakom našej úžasnej,  prosperujúcej 
Bielej spoločnosti.
Zvyšok podrás pre nás už nebude problémom aj keď nás prečísľujú v pomere 20:1. Potom bude stačiť 
prestať ich kŕmiť a zásobovať a vďaka vlastnej neschopnosti sa vytratia do zabudnutia.
Máme dosť prostriedkov, dosť intelektu, dosť ľudí. Teraz už ale máme aj vieru, program a bojový 
pokrik, ktorými to dokážeme. Sme odhodlaní ísť proti ohňu ohňom. Rahowa! 
Pokiaľ ide o Bielu Rasu, ak bude kolaborovať s podrasami, nemá žiadnu budúcnosť.

* * * * *
Planéta Zem je jediný domov, ktorý Biela Rasa potrebuje alebo by chcela. 

* * * * * 
Vravíme, že distribúcia  Biblií Bieleho Človeka  dokáže viac dobra než ničenie mostov a elektrického 
vedenia.
* * * * * Každý Biely Človek, ktorý by bol rád potomkom fiktívnych židovských svíň (ktorí sú 
prinajlepšom opovrhnutia hodní) musel stratiť rozum.

* * * * *
Nemáme záujem byť umiernení alebo sa len chvastať. Sme odhodlaní ísť za svojim a ak to bude treba 
udrieť priamo medzi oči. 
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Prežitie, Expanzia a Pokrok
Prvá časť série 

Tieto  tri  slová  máme  my,  Tvorcovia  na  mysli  pri  našom  programe  za  spásu,  znovuzrodenie  a 
oslobodenie Prírody Najlepšej,  našej  drahocennej,  Bielej  Rasy.  Čím viac nad tým premýšľate,  tým 
jasnejší  sa stáva obraz a zdá sa vám čudné, že na to doteraz nik neprišiel. Avšak okrem programu 
Hnutia Kreativity som to nikdy nevidel niekde uvedené. Nakoľko je to jednoduché, aj keď následky sú 
ďalekosiahle,  ostala  táto  idea  niekým  nepochopená,  a  našimi  nepriateľmi  zámerne  zatracovaná, 
dokonca aj tými priateľmi, ktorým sme narušili ich osobné záujmy. V tomto článku chceme na niektoré 
z kritík odpovedať a pokúsiť sa vysvetliť náš program tak jasne aby nás pochopil aj najzavedenejší 
jednotlivec a nemohol nás zle pochopiť.

Prežitie. 
V tomto  boji  samozrejme  hovoríme  najmä  o  prežití  našej  drahej  Bielej  Rasy,  najvyššom výtvore 
Prírody. Nezaujímame sa o prežitie rôznych druhov tzv. "ľudských" rás, rozličnej zbierky podrás a 
tvorov, ktoré zaplavujú, špinia a ničia túto planétu - šíriac sa neovládateľnou populačnou explóziou. 
Nielenže sa nezaujímame o ich prežitie, ale na súčasnosť keď nás podrasy vytláčajú z našich teritórií sa 
dívame s hrôzou, a desí nás čo môže priniesť budúcnosť našim deťom a potomkom.
Charles Darwin pri študovaní druhov Prírody chytro zistil, že najväčší boj o potravu, vodu a priestor na 
tejto planéte nezvádzajú medzio sebou rôzne druhy, ale blízke poddruhy z rovnakého druhu, kdekoľvek 
kde sa pokúšajú deliť sa o spoločný priestor.
Je to iste pravda v histórii "ľudskej" rasy a súperenie o prežitie nebolo nikdy tak explozívne a kruté ako 
je to dnes. Opäť ak sa na to pozrieme z pohľadu Bielej Rasy (jediného uhla aký Tvorcov zaujíma), 
nikdy nebola naša rasa vo väčšom nebezpečenstve skríženia a zničenia ako je tomu dnes. A kto alebo 
čo najviac ohrozuje naše prežitie? Snáď levy, slony alebo veľryby, či snáď gorily? Nie, žiadne z nich. 
Je to náš bližší poddruh "ľudí" - negri, Mexičania, Kubánci, orientálci, a všeobecne rôznorodé druhy 
podrás, ktoré sa rozširujú po celej planéte, napádajúc naše územia po miliónoch a vytláčajúc nás z 
nášho rýchlo sa zmenšujúceho životného priestoru. No ešte nebezpečnejší pre naše prežitie je parazit sa 
vlastnosťami chameleóna, ktorý sa plazí medzi národmi sveta - medzinárodný Žid. práve on vedie 
podrasy k nenávisti k voči nám a zavádza a mätie Bielu Rasu aby podporovala a platila za hordy, ktoré 
nás  chcú zničiť.  Tri  hlavné  "idey"  ako nástroje  ktoré  používa  k  vedeniu  genocídy Bielej  Rasy sú 
kresťanstvo, komunizmus a demokracia.
Je zvláštne, že dnešní "kultúra" sa fanaticky zaujíma o rôzne druhy, ktoré sú dnes v ohrození - opice, 
orly,  veľryby,  atď.,  dokonca  aj  o  "ľudské"  druhy ,  podľa  židovských  médií,  naše  srdcia  plačú  za 
hladujúcich negrov v Etiópii, Sudáne a po celej Afrike a po celom svete. Avšak ani štipka pozornosti 
nie je venovaná najočividnejšej tragédii v histórii, ktorá sa deje priamo pred našimi očami - rýchlo 
pokračujúca genocída a vyhynutie 500 miliónov z Najlepších z Prírody - Bielej Rasy.

My,  Tvorcovia,  sa  nielen  životne  zaujímame o  prežitie  Bielej  Rasy,  ale  sme znepokojení  a  priam 
rozčúlení, a urobíme všetko možné aby sme sa uistili, že prežijeme. Náš dynamický program si opäť 
pripomenieme na konci tohto článku.
Medzitým je našou prvoradou prioritou prežiť. To predchádza nášmu rozširovaniu, rozvíjaniu nášho 
genofondu a všetkému ostatnému. Príroda každému tvorovi dala pud množiť sa a bojovať za prežitie 
vlastného druhu,  za  každú cenu.  Príroda  nám taktiež  dáva  najvyššie  právo.  Nepotrebujeme žiadne 
písané zákony, konštitúciu či deklaráciu. Príroda tvrdí, že máme nielen morálne právo, ale dokonca 
povinnosť tak konať. To je základný princíp našej viery - Večného Náboženstva Prírody - a žiaden 
človek, rasa ani vláda nám to nevezmú.

Expanzia. 
Druhý základný pud akým nás Príroda obdarila je rozširovanie nášho druhu - expanzia našich radov, 



expanzia nášho teritória. Aj to je naše základné prirodzené právo a povinnosť. Každý tvor, vták, ryba, 
hmyz, rastlina sa snaží rozmnožovať a rozširovať svoje teritórium a Príroda nalieha na každý druh aby 
tak konal po hranice svojich možností - opäť, za každú cenu. (Opäť si prečítajte Krédo Kreativity 21 v 
knihe Biblia Bieleho Človeka.) Pokiaľ ide o Bielu Rasu, nesnažia sa nás o životný priestor obrať ani 
levy, ani slony, ani veľryby. Zúrivý a smrteľný boj prichádza zo strany spojených poddruhov ľudskej 
rasy, podrás, ako sme už uviedli. Dne sna Zemi žije viac ako 5 miliárd "ľudí" alebo humanoidov, zúrivo 
súperiacich o potravu,  vodu a  priestor.  Podrasy rýchlo expandujú počtom i  zaberaním území,  a to 
všetko na úkor Bielej Rasy. Za to môžeme poďakovať židovsko-kresťanskej viere a programu podpory, 
hlavnému bremenu, ktoré nesie najväčší obetný baránok sveta, pracujúci Biely Človek platiaci dane. 
(Prečítajte si kapitolu 33 v knihe RAHOWA!)
To musí nielen prestať ale aj byť zvrátené tak rýchlo ako sa len dá, skôr než Biela Rasa klesne do bodu, 
keď bude môcť byť fyzicky prečíslená a zmasakrovaná - vytúžený cieľ Židov a podrás. Aj to mieni 
Hnutie Kreativity prekonať a na záver tohto článku si uvedieme náš pevný program. 
V tomto bode naši oponenti prinášajú obvinenia z genocídy, rasovej vojny a masového zabíjania a tak 
chceme našu pozíciu vyjasniť.
1. Áno, chceme zvrátiť trend vymierania Bielej Rasy a rozširovania podrás tak rýchlo a jasne ako sa to 
len dá. Keď sa zbavíme Židov a opäť získame kontrolu nad našim osudom, budem našu všetku snahu a 
energiu venovať presne tomu. Je to náš pevný cieľ a máme na to morálne právo. Káže nám to najvyššia 
autorita vesmíru - samotná matka Príroda. Nebudeme sa ospravedlňovať a neustúpime z našej pozície.
2. Áno, sme odhodlaní rozširovať naše územia kým Biela Rasa nebude obývať všetku úrodnú a voľnú 
pôdu na tejto planéte. Opäť sa nemienime ospravedlňovať a naša pozícia je nemenná.
3. Keď sme si to vyjasnili, kategoricky odmietame, že by sme naliehali na otvorené rasovú vojnu s 
účelom vyhubenia. Naopak, naša politika je zjednotiť Bielu Rasu v mene vlastného prežitia a získania 
kontroly nad našim osudom a je to bez pochýb najrozumnejší smer akým sa môžeme vydať aby sme 
zabránili príchodu anarchie a besnenia, nekontrolovanej vojne a zabíjaniu medzi rasami.
Opäť pripomínam zmäteným kritikom, že Hnutie  Kreativity nevymyslelo rasový problém, ani  sme 
nezačali rasovú vojnu, ktorej cieľom je zničiť Bielu Rasu. Začali, naplánovali a propagujú ju Židia už 
stáročia.  Biela  Rasa  dnes  čelí  hrozbe  úplného skríženia  a  vyhynutia.  Ak nezačne čím skôr  konať, 
právom  sa  nepreberie  a  nezorganizuje  kým  nieje  neskoro,  a  tým  myším  nasledujúcich  niekoľko 
generácií,  stane  sa  vyhynutým  druhom.  Má  zákonné,  morálne  a  biologické  právo  predísť  takejto 
katastrofe.
Je to jasný fakt a otázka neznie či by sme sa  mali zmieriť s naším vyhynutím, ale ako sa najlepšie 
brániť a prežiť. Druhá otázka znie ako sa to dá dosiahnuť s čo najmenším prelievaním krvi, našej i 
podrás, ktoré sa snažia nás prekonať a nakoniec v krvavom masakri zničiť.
Tomuto problému sa teraz budeme venovať. 
Ani o tom, že Biela Rasa musí znovu získať kontrolu nad svojim osudom než bude môcť tento masívny 
problém  vyriešiť  (ako  aj  iné  problémy),  niet  pochýb.  Než  to  však  dokáže,  musí  sa  prebudiť, 
zorganizovať a zosilnieť. Ani o tom niet pochýb. V Kreativite máme takúto vieru i program aby sme to 
dokázali ako sme to už niekoľkokrát uviedli a aj o tom si viac uvedieme na konci tohto článku.
Predpokladajme, že Kreativita zvíťazila, Biela Rasa prelomila putá židovskej tyranie, má kontrolu nad 
svojou vládou a osudom. Ako by sme začali čistiť náš dom, napr. USA, od podrás a vlastne celý svet? 
K tomu patria ešte dve otázky. Dá sa to vôbec? A druhá znie, dá sa to bez divokého krviprelievania?
Naša odpoveď na tie dve otázky je pozitívna. Áno, nielenže sa to dá, ale sa to tak aj musí urobiť a po 
druhé,  len ak sa Biela Rasa najprv ujeme kontroly nad vládou a osudom dá sa to bez zbytočného 
krviprelievania a násilia.
Keď boli Židia odsunutí od moci, máme tu ešte pár blokov podrás ktoré musíme dostať z  našich zemí a 
rasového tela, tak ako by sme sa chceli zbaviť jedovatých toxínov z našich ľudských tiel ak chceme 
ostať zdraví a živí. Tu patria najmä africkí negri, Mexičania a ostatní hispánci, a po tretie orientálci 
(Japonci a Číňania najmä). Ďalšie skupiny podrás predstavujú len malé problémy ak sa postaráme o 
tieto tri najdôležitejšie skupiny. 
Najprv sa venujme čiernym Afričanom.
Len pred 200 rokmi si Thomas Jefferson uvedomoval že v Bielej Amerike rastie rasový problém keď 



kategoricky povedal: "v knihe osudu je jasne napísané, že títo ľudia by mali byť slobodní; avšak o nič 
nemej jasné je, že dve rasy, rovnako slobodné, nemôžu žiť v rovnakej zemi." V roku 1777 bol Jefferson 
predsedom výboru valného Zhromaždenia Virgínie, ktorá bola v prospech kolonizácie čiernych otrokov 
do ich domoviny, pravdepodobne do kolónie na pobreží Afriky.  Tento cieľ nasledoval až do konca 
svojho života. 
V roku 1817 bola založená Spoločnosť Americkej Kolonizácie, ktorá nasledovala program repatriácie 
černochov z Ameriky. Táto organizácie, ktorá existovala pomerne dlho, mala za tie roky aj niekoľko 
významných členov. Patrila tam väčšina prominentných postáv americkej histórie. Okrem ich prvého 
prezidenta  Bushroda  Washingtona  aj  také  postavy  ako  Francis  Scott  Key,  John  Randolf,  Thomas 
Jefferson, James Monroe, Charles Fenton Mercer, John Marshall,  Andrew Jackson, Daniel Webster, 
Henry Clay, Abraham Lincoln a mnoho iných prominentov. Štyria z nich boli prezidentmi USA, jedni z 
najlepších, takže si môžete predstaviť, že idea repatriácie Afričanov späť do Afriky je dlhodobá, nie 
nejaká  ľahkomyseľná  idea  vymyslená  Hnutím  Kreativity  len  nedávno.  Aj  keď  tu  nemáme  dosť 
priestoru opísať úspechy a prácu tejto významnej spoločnosti za desaťročia jej fungovania, jedným z 
ich  najväčších  úspechov  bolo  založenie  africkej  kolónie  v  Libérii  v  roku  1821  ako  domov  pre 
repatriovaných amerických otrokov a presunutie tisícky z nich do Afriky. Do čias Občianskej vojny táto 
Spoločnosť poslala do Libérie 12 000 takýchto emigrantov.
Abraham Lincoln, taktiež člen Spoločnosti, mal komplexný a zmysluplný plán ako tento plán zlepšiť. 
Aj  počas  Občianskej  vojny  Lincoln  plánoval  presunutie  oslobodených  čiernych  otrokov  spomedzi 
Bielych Američanov do vzdialených kolónií alebo vlastných krajín. 14. augusta 1862  Lincoln dal v 
Bielom dome  dohromady troch  negrov  a  tým dal  dlhú  lekciu  ktorej  obsah  bol  zaznamenaný  pre 
potomkov. V nej detailne uviedol svoje plány presunúť slobodných negrov po skončení vojny do krajín 
v Afrike a Strednej Amerike, a naliehal,  že práve čierni schopní učiť a viesť musia odhodiť svoje 
osobné záujmy a pomôcť vedením a motiváciou pri  tomto veľkom čine. Ak by Lincoln žil, máme 
mnoho dôvodov sa domnievať, že by sa tento obrovský exodus odohral a rasový problém v Amerike by 
bol raz a navždy vyriešený. Nanešťastie, hneď po skončení vojny, rovnaká židovská konšpirácia, ktorá 
začala Občiansku vojnu, ho dala zastaviť guľkou vraha a ďalej pokračovala v programe znásilňovania, 
lúpeží a kríženia najprv bohatého Juhu a potom celej Ameriky. So smrťou Lincolna plán repatriácie 
dočasne umrel s ním a zlomyseľní Židia zo Severu započali deštrukciu zničeného Juhu.
Bolo ešte niekoľko významných pokusov dostať negrov z Ameriky a poslať ich späť do Afriky. Jedným 
z najvýznamnejších bolo hnutie "Späť do Afriky",  ktoré viedol Marcus Garvey,  černoch s  dobrým 
vzdelaním,  narodený 17.  augusta  1887 na  Jamajke.  Po  presunutí  sa  do  USA v  roku 1916 založil 
Asociáciu Univerzálneho Zlepšenia Čiernych, ktorá pripomínala dôležitosť ekonomického pokroku, 
rýdzosti  krvi  a  rasovej  príslušnosti.  Táto  organizácia  sa  rozšírila  i  do  iných krajín  a  počas  svojej 
existencie ju Garvey vyvinul do najmocnejšieho a najefektívnejšieho zástancu rasovej príslušnosti akú 
kedy  USA poznali.  Dal  dohromady  obrovskú  armádu  oddaných  pracovníkov  pre  jeho  program 
repatriácie.  Zhromažďujúc  svojich  členov  pod  sloganom  "Afrika  Afričanom"  vybudoval  vlastné 
impérium v ich domovine, Afrike. Taktiež sa pokúsil založiť lodnú spoločnosť Black Star Line, ktorá 
by prevážala čiernych emigrantov do Afriky. Keďže sa jeho znamenitému hnutiu začalo dariť, židovská 
vláda, ktorá ovládala USA (tak ako asi všetko ostatné) bola pohoršená. V roku 1925 ho usvedčili z 
vymyslených podvodov. V tomto prípade hrala dôležitú rolu teplošská židovská bábka J. Edgar Hoover. 
Po  viac  ako  dvoch  rokoch  vo  Federálnej  base  v  Atlante  bol  Garvey deportovaný  späť  na  rodnú 
Jamajku, kde pokračoval v jeho politickej aktivite.
Napriek jeho odsunutiu z americkej scény jeho hnutie nezaniklo. Dokázal, že čierni v Amerike cítia 
rasové volanie po návrate do Afriky a chcú žiť vo vlastnej krajine. Ak by médiá a vláda podporovali 
Garveyho a jeho hnutie namiesto prudkej opozícii a nakoniec i potlačeniu, masový exodus amerických 
negrov mohlo prebehnúť úspešne a byť vyriešený už pred 60 rokmi, a bez akéhokoľvek krviprelievania 
alebo hrozby rasovej vojny. Garvey zomrel v Londýne v roku 1940. Pred začiatkom druhej svetovej 
vojny prominentný americký patriot a verný bojovník za Bielu rasovú čistotu začal boj o odsunutie 
rastúceho počtu čiernych hôrd z Ameriky. Bol to Theodore G. Bilbo z Mississippi. Tento zaujímavý 
muž, ktorý počas svojej kariéry bol aj úsečným obchodníkom, štátnym senátorom, dvakrát guvernérom 
a trikrát senátorom USA za štát Mississippi, taktiež napísal dobrú knihu (1946). Nazýva sa Vyberte si -  



Separácia alebo Skríženie.  V nej analyzuje rasové pomery za 30 000 rokov a tak opisuje dlhodobú 
bitku za repatriáciu negrov z Ameriky do ich rodnej Afriky. V predslove uvádza, okrem iného: "osobne 
by autor tejto knihy radšej videl svoju rasu a civilizáciu zahubenú atómovou bombou než vidieť ako je 
pomaly  ale  isto  ničená  vo  víre  miešania  rás  a  kríženia.  Deštrukcia  je  v  oboch  prípadoch 
neodškriepiteľná - jedna v sekunde a druhá pomalým ale istým procesom chýb, dekadencie a kríženia."
24. apríla 1939 senátor Theodore G. Bilbo predstavil Senátu USA návrh  s názvom Greater Liberia Bill. 
Tri štvrtiny divákov tvorili čierni delegáti z organizácií, ktoré vytvorili veľkú petíciu pre negrov so 
žiadosťou o federálnu pomoc pre negrov, ktorí sa túžia odsťahovať Libérie a usadiť sa tam.
Jedna strana petície obsahovala asi 50 mien a celá petícia obsahovala asi 2,5 milióna mien. Senátor 
Bilbo, s touto 50 000 stranovou petíciou vo svojom pamätihodnom prejave trvajúcom viac ako dve 
hodiny oznámil  plány Jeffersona,  Lincolna  a  iných  známych  Američanov  snažiacich  sa  dosiahnuť 
odsťahovanie čiernych späť do Afriky. Stretol sa dokonca s podporou a radosťou zo strany veľkého 
čierneho davu prítomných. Avšak opäť židovská moc v USA stála proti nemu aj veľkej čiernej armáde, 
ktorá podporovala tento návrh. Schyľujúc sa k vojne v Európe bol návrh potlačený presne ako to Židia 
chceli. Avšak opäť sa potvrdilo, že s podporou vlády a médií by nebolo pre takéto hnutie ťažké získať 
podporu samotných negrov.
V nedávnej histórii Ameriky je ešte jedna príhoda, ktorá verím, ukazuje, že americkí negri sú pripravení 
a chcú byť repatriovaní späť do Afriky, len ak by vláda a židovská moc nesabotovala takéto snahy. 
Tento príbeh hovorí o fenomenálnom vzostupe a charizmatickom vplyve Malcolma Little na čiernu 
populáciu pred niekoľkými desiatkami rokov. Tento mulat je v histórii skôr známy ako Malcolm X. 
Narodil sa 29. mája 1925 a Omahe v Nebraske, ako štvrté dieťa Earla a Louise Little. Earl Little bol 
potulný čierni kazateľ, no je otázne či bol skutočným otcom Malcolma keďže ten mal pehy a kučeravé 
ryšavé vlasy. Každopádne, keď bol Malcolm ešte dieťa, jeho otec bol zabitý autom a jeho matka s 
deťmi  sa  o  seba  museli  starať  sami.  Keď  mal  Malcolm  12  rokov,  matku  poslali  do  blázinca  v 
Kalamazoo,  a Malcolm, ktorý bol vždy rebel a delikvent, sa dostal do polepšovne. Bol to energický 
človek  a  svetlejší  než  priemerný  neger.  Skončil  len  ôsmy ročník.  Hral  hazardné  hry,  pil,  fajčil  a 
predával marihuanu, a celkovo sa v Harleme dal na kriminálnu cestu. Čoskoro bol z neho zlodej a 
profesionálny zločinec. Keď mal 20 rokov bol dosúdený na 10 rokov do väzby. 
Odsedel si 7 rokov počas ktorých sa väčšinou vzdelával. Takisto sa pridal k Čiernym moslimom alebo 
Islamskému  národu.  Keď  bol  v  roku  1952  prepustený  stalo  sa  toto  jeho  prvoradým  záujmom  a 
zamestnaním.  Čoskoro  bol  známy  ako  zanietený  rečník  a  vynikajúci  vodca.  Po  šiestich  rokoch 
propagovania Islamského národa sa stal ich najlepším rečníkom. V tom čase nad ním premýšľali ako o 
nástupcovi starnúceho Elijaha Muhammeda. 
Po cestách do Mekky, na Stredný Východ a do Afriky, začal Malcolm formovať vlastné myšlienky a 
začala sa medzi ním a Čiernymi moslimmi tvoriť priepasť. Odišiel z Islamského národa a sformoval 
Organizáciu Afro-americkej Jednoty, ktorej plánom bolo zjednotiť negrov v Amerike (a na celom svete) 
a  odsťahovať  ich  a  vytvoriť  národ  či  skôr  národy v  Afrike  -  rovnaká  idea  akú  o  40  rokov  skôr 
propagoval Marcus Garvey. Táto idea bola tak lákavá a úspešná, že upútal pozornosť miliónov svojich 
čiernych davov čo však znepokojilo Židov i moslimov. Nakoniec bol zavraždený počas rečnenia v New 
Yorku, 21. februára 1965. dvaja z vrahov boli čierni moslimi. Tretí bol pravdepodobne člen židovského 
Mossadu, nakoľko Židia obyčajne nenechávajú takéto akcie náhode.
Aj keď vo veku 39 rokov zomrel, jeho idea žila ďalej a aj tak je považovaný za ľudového hrdinu 
negrov.  Ak  by  žil,  pravdepodobne  by  zjednotil  a  zorganizoval  čiernu  populáciu  aby  migrovala  z 
Ameriky do Afriky a naplnil sa sen Marcusa Garveyho. 
Dnes Louis T. Farrakhan tiež úspešne nasleduje túto ideu len s jedným rozdielom: chce vybudovať 
veľký, nezávislý čierny štát v USA, čo sa nesmie nikdy stať. Farrakhan má aj tak jednu pozoruhodnú 
vlastnosť. Ešte viac ako Bielych Ľudí nenávidí Židov. 
V skratke som tu uviedol viac ako 200 rokov histórie čo sa týka problému čiernych negrov a mulatov v 
kedysi Bielej Americkej spoločnosti, počínajúc snahami Thomasa Jeffersona v roku 1777. Čo sa z tohto 
môžeme priučiť? Z tejto štúdia si môžeme a musíme vziať dve závery:
(a) Inteligentní a zodpovední Bieli štátnici ako Jefferson, Lincoln, Bilbo a mnoho iných si od začiatku 
uvedomovali,  že  čierni  Afričania  v  našej  krajine  sú  rastúci  nádor,  ktorý  zničí  Bielu  Rasu  ak  sa 



nepodujmeme dostať ich z nášho spoločenského tela; a
(b) Väčšina negrov má inštinktívne a vrodené volanie oddeliť sa a vytvoriť vlastný národ či národy; s 
podporou zo strany vlády a médií by väčšina z nich podporovala hnutie "Späť do Afriky".
Prekážky a odpor voči dosiahnutiu tohto veľkolepého historického činu nepochádzajú od negrov ale od 
zákernej židovskej moci. To Židia chcú aby negri zostali, množili sa, krížili sa a nakoniec skrížili Bielu 
Rasu do zabudnutia. Nejde o to, že by Židia dbali o blaho negrov, alebo o svoju tak vychvaľovanú 
"demokraciu" či  občianske práva.  vôbec ich to nezaujíma. Naopak,  židovský,  prastarý program, je 
skrížiť Bielu Rasu, zvrhnúť ju, navždy ju zničiť. Ich motivácia je hnaná výlučne nenávisťou k Bielej 
Rase.  Keď zničia  Bielu  Rasu  a  budú tu  mať  svet  hlúpych,  hnedých zombie,  budú si  istý,  že  ich 
budúcnosť je bezpečná a nebudú mať problém zotročiť, vládnuť a využívať hnedých krížencov na veky 
vekov.
Takže náš prvoradý cieľ je jasný: musíme sa zbaviť židovských parazitov, zbaviť ich moci a uchopiť 
kontrolu nad vlastným osudom a vládou. Dá sa to? A ak áno, ako sa niečo také dá dosiahnuť?

* * * * *
Naše Protidôkazy Voči NDF 
(V tom  čase  bol  Gary  Gallo  šéfom malej  organizácie  s  názvom Národný  Demokratický  Front  z 
Marylandu. Potom sa presťahoval do Tennessee. Obhajoval ideu rozdelenia USA na sedem štátov a 
presunutie  každej  etnickej  skupiny do  daného územia,  čo  je  idea,  ktorú  my považujeme za  úplne 
chorú.) 

15. 6. 1988 
Milý Gary: 
1.  Keď sme proti  rozdeleniu drahocenného priestoru Bieleho Človeka a "darovaniu" ho zadarmo a 
dobrovoľne podrasám, sotva sme "nastrčení".
2. Chaos v Barme nie je úplne odlišný od USA ako to tvrdíte vy, je len v pokročilejšom štádiu. Každá z 
asi 30 minorít chce tiež byť "úplne nezávislá" na barmskej vláde a bojuje za to už 40 rokov. Vlastne by 
ich situácia mala byť jednoduchšia nakoľko na rozdiel od USA sú minority teritoriálne separované.
3. Váš nereálny plán by znamenal násilné vysťahovanie až 150 miliónov Američanov ako pri presune 
Čerokejov a iných indiánskych kmeňov počas 19. a predošlých storočí. To by však znamenalo násilné 
presťahovanie aj asi 100 miliónov Bielych Ľudí. Skutočne veríte, že takáto akcia by mohla prebehnúť 
dobrovoľne a bez krviprelievania? Ak by ste napríklad v samej štedrosti  dali  Arizonu Mexičanom, 
vzdali by sa Bieli občania Pheoenixu (ktorý je zatiaľ prevažne Biely) dobrovoľne svojich zamestnaní a 
krásnych domovov pre Mexičanov aby sa presťahovali inam? Nemyslím.
4.  Nakoľko  sme  si  ukázali,  že  rôznorodé  USA majú  stovky,  ak  nie  tisícky,  etnických,  rasových, 
náboženských,  jazykových  a  ideologických  skupín  roztrúsených  po  celej  krajine,  chcem  aby  ste 
špecifikovali "sedem" kategórií do ktorých by ste svojvoľne rozdelili stovky, alebo tisícky takýchto 
skupín. Po druhé, nakreslite teritoriálnu mapu pre vaše plány kde by ste koho umiestnili. Už sa na to 
teším. 
5. Váš argument, že váš plán bude "dobrovoľný" a "bez krviprelievania" a náš plán rozširovania Bielej 
Rasy je o genocíde, je podľa mňa presne naopak. Odsunúť desiatky miliónov Bielych Američanov by 
znamenalo  väčší  krvavý  konflikt  medzi  Bielymi  než  zničujúca  Občianska  vojna.  Určite  by  to 
nezjednotilo  Bielu  Rasu  ani  by si  to  nezískalo  podporu  Bielych  čo  je  podstatné  ak  chcete  získať 
kontrolu nad vládou od Židov. Naopak, celá idea je taká strašná, šialená a od počiatku nedomyslená.
6. My, Tvorcovia, nechceme viesť "vojnu za vyhladenie" podrás sveta.  Opakovane sme uviedli,  že 
najprv chceme narovnať zmätené a poškodené myslenie Bielej Rasy, zjednotiť ju aby nasledovala svoje 
najlepšie záujmy a prestala podporovať a kŕmiť podrasy. Tie potom zaniknú vlastnou neschopnosťou 
uživiť sa ako to bolo predtým než sa "naša" židovská vláda rozhodla okradnúť Bieleho Človeka o 
ovocie jeho práce aby nakŕmil a zaopatril neschopné masy podľudí sveta.
7.  NDF sa nevenuje podstatnej  otázke židovského kresťanstva -  najzávažnejšieho a najničivejšieho 
škodcu mysle.
8. Ak tvrdíte, že stojíte za pravdou ako to tvrdíte vo svojich rečiach, prečo ste pokrytec a verejne nepoviete či veríte 
alebo nie, že kresťanstvo je podvod tak ako to tvrdíte v súkromí?
9.  Slovo "demokracia"  možno pochádza z  Grécka,  no aj  tak  sú  to Židia  kto  ju  využíva  na  svoju 



techniku "rozdeľ a znič" (spolu s kresťanstvom a komunizmom) ako nástroj pre skríženie Bielej Rasy. 
10. Väčšina Bielych Ľudí by radšej žila v Bielom štáte a my to plánujeme dosiahnuť, no určite by sa 
odmietli vzdať svojich domovov a darovať ich podrasám ako by to bolo podľa programu NDF.
11. Kreativita nie je až tak vzdialená politickým aktivitám ako to tvrdíte vy.  Sme silne politickí a 
odhodlaní  prevziať  našu  vládu  a  kontrolu  nad  našim  osudom.  Len  po  správnom  nasmerovaní  a 
zjednotení Bielej Rasy sa to však dá. Faktom je, že pokrývame celé spektrum - rasu, náboženstvo, 
politiku, kultúru, vzdelávanie, jazyk, životné prostredie, eugeniku, zdravie jednotlivcov (Zdravý Život), 
ekonomiku, geopolitiku a mnoho iného. Prečítajte si naše knihy. 
12. Namiesto míňania našich prostriedkov pridávaním sa k "frontu", obyčajne používaného ako krytie 
pre skutočné aktivity, navrhujem, že bude omnoho konštruktívnejšie a produktívnejšie ak všetci ľudia s 
vašim talentom zabudnú na svoju aroganciu a pridajú sa k zmysluplnému, tvorivému, skutočnému a 
komplexnému programu Hnutia Kreativity.

S Kreativitou, 
B. Klassen, P.M. 

* * * * * 
Aj keď za to môžeme byť nenávidení, pri našej nekompromisnej intolerancii lží, hlúposti a pokrytectva 
taktiež leží zdroj našej najväčšej sily.
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Prežitie, Expanzia a Pokrok
Druhá časť série (Expanzia - pokračovanie)

V predošlom článku sme si uvideli niekoľko historickým okamihom, ktoré nás vedú k týmto záverom:
(a) Oddelenie Bielej Rasy od podrás, najmä negrov, je veľký problém ktorý sužoval Ameriku od jej 
počiatku,  vlastne  od  kedy  boli  tieto  čierne  zvieratá  prvýkrát  dovezené  do  Afriky  aby pošpinili  a 
znehodnotili gény Bielych Američanov.
(b) Na rasový problém poukazovali aj niektorí najprominentnejší Bieli vodcovia v americkej histórii 
ako napr. prezident Thomas Jefferson, prezident Lincoln, senátor Theodore Bilbo a niekoľko ďalších. 
(c) Jasným záverom je, že rasy musia byť buď geograficky oddelené, inak nakoniec miešanie a kríženie 
úplne zničí Bielu Rasu (tak ako aj integritu čiernej rasy.)
(d)  Tento  záver  poznali  aj  niektorí  čierni  vodcovia  ako  Marcus  Garvey,  Booker  T.  Washington, 
Malcolm X, Louis T. Farrakhan a iní. 
(e) Čierni vodcovia a samotná čierna rasa ukázala súhlas s vytvorením krajiny či viacerých krajín v ich 
pôvodnej Afrike ak by takéto pokusy neboli opakovane potlačené a sabotované mocou, ktorá vládne 
Amerike, židovskou sieťou, židovskými médiami, židovskou mocou peňazí a Židmi ovládanou vládou 
USA.
Takže sme došli  k jadru problému, ktorý vážne ovplyvňuje nielen expanziu Bielej  Rasy,  ale aj  jej 
budúci genetický vývoj, a najviac, samotné prežitie. Preto, než budeme môcť vyrieši problém s negrami 
a dostať ich z našich území aby ďalej neničili naše gény, najprv sa musíme zbaviť Židov z našich 
krajín, našej kultúry, našich životov. Je to tak jasné, tak dôležité a tak významné, že sa to stáva pre 
Bielu Rasu záležitosťou života a smrti.  Za dosiahnutie tohto poriadku nie je žiadna cena priveľká, 
žiadna snaha dosť veľká, žiadna obeta privysoká. Delenda est Judaica! 
Otázka znie - dá sa to? Odpoveď znie: dá. Máme dosť prostriedkov, dokonca ich máme nadmieru dosť. 
(Pozrite si kapitolu 18 a 28 v knihe Šírenie Kreativity.) 
Najväčším problémom však nie je moc Židov, ako by sa zdalo, ale patetický a nepevný postoj Bielej 
Rasy k tomuto boju. Až doteraz Biela Rasa nemala predstavený jasný obraz svojej smrteľnej pozície v 
ktorej sa nachádza. Nemala jasnú vieru ani program ktorý by nasledovala v boji o prežitie. Nikdy sa 
nezameriavala na židovský problém. Teraz, s príchodom Kreativity, má všetko pohromade. Jasne sme 
opísali  smrteľnú situáciu  v ktorej  sa  nachádza.  Toto obrovské nebezpečenstvo je  genocída formou 
skríženia a, nakoniec, úplné zničenie akýchkoľvek Bielych známok, ktoré by kríženiu unikli. Taktiež 
sme jasne uviedli riešenie - zbavenie sa židovského kresťanstva, demokracie a samotných Židov. My, 
Hnutie Kreativity, chceme aby sme sa spojili pod vlastnou rasovou vierou, zjednotili sa a vybudovali 
celosvetovú mocenskú štruktúru a jasne vyhlásili túto planétu za náš jediný domov, výlučne pre nás a 
naše budúce generácie.
Dá sa to? Odpoveď znie, áno, dá sa to, a sme úplne rozhodnutí to dokázať, za každú cenu. Musíme to 
urobiť - nemáme na výber. Roky sme sa snažili vyjednávať s nepriateľmi, presvedčiť ich, že separácia 
je najlepšie riešenie. Skúšali sme všetky rozumné argumenty, snažili sme sa nájsť kompromis, snažili 
sme sa dohodnúť. Skláňali sme sa pred nimi a boli sme štedrí a fér. Nepomohlo. Židia nemajú najmenší 
záujem vyjednávať, debatovať alebo sa dohodnúť. Sú rozhodnutí vziať si všetko, za každú cenu zničiť 
Bielu Rasu.
Nech je tak. Do pekla s kompromismi! Do pekla s férovosťou a zmierovaním. Kde končia argumenty, 
prichádza sila. Máme tu otvorenú vojnu za prežitie a tak sa k tomu aj budeme stavať. Pamätám si na 
pravidlá vojny ktoré platili v druhej svetovej vojne (a každej inej) - vraždy, zrada, lži, podvody, masové 
zabíjanie,  čokoľvek pre víťazstvo.  Tak použijeme rovnaké prostriedky.  Opakujem, toto je  otvorená 
vojna. Záležitosť života a smrti. Je to záležitosť prežitia.
Opäť sa pýtam - môžeme vyhrať? Opakujem odpoveď - áno, môžeme, a sme prekliate odhodlaní za 
každú cenu zvíťaziť. Ak sa príliš bojíte alebo ste nerozhodní mi veriť, skúste sa pozrieť čo na to vravia 
naši  nepriatelia.  Možno budú úspešnejší  vás presvedčiť ako ja.  Počúvajme čo na to vravia Židia a 
počúvajme dobre.



Jeden z najmilitantnejších a najznámejších vodcov židovskej rasy, v Amerike i v Izraeli, bol rabín Meir 
Kahane. Je silno pro-židovský každým slovom, činom a myšlienkou, ešte viac ako priemerný Žid. preto 
môžeme predpokladať, že to čo napísal a povedal reprezentuje židovský názor na celosvetovú židovskú 
situáciu, jej dilemy, obavy a budúce činy.
Čo Meir Kahane šíri svetom je znepokojujúce. Aj z pohľadu Bieleho Človeka je to veľmi vášnivé. 
Vraví  vlastne,  že  "holokaust"  prichádza  nielen  v  Amerike,  alebo  celom svete.  Každý  Žid  by mal 
vypadnúť kým môže a utekať do neba menom Izrael než bude prineskoro, a čas sa míňa. S rabínom 
nemôžeme viac súhlasiť a našim cieľom je priliať olej do ohňa aby sme vydesili zvyšok Židov, ktorí 
neberú slová rabína Kahaneho vážne aby zrýchlili "Exodus" alebo "Aliya", návrat do Izraela, ako to 
nazývajú.
Židia sú v podstate a patologicky neistí, pokryteckí, nepokojní a paranoidní. A na obavy majú dobrý 
dôvod. Po stáročia boli vyhnaní asi z každej krajiny do ktorej sa prisťahovali, okrem USA. V dnešnej 
svetovej  situácii  sedia  na  sede  s  pušným  prachom,  ktorý  čochvíľa  vybuchne,  ako  sme  to  už 
niekoľkokrát uvideli. Kombinujúc ich vrodene paranoickú náturu so smrteľnou hrozbou ich fyzického 
prežitia presvedčuje každého Žida, že lepšie by bolo utiecť a skryť sa. My, Biela Rasa, im musíme dať 
najavo, že ich paranoidné obavy sú opodstatnené a dať im dosť dôvodov na útek do Izraela. Zaujímalo 
by ma koľko incidentov ako ten v synagóge Neve Shalom v tureckom Istanbule by stačilo na paranoju 
v USA?
Meir  Kahane založil  značne militantnú Židovskú Obrannú Ligu (JDL) v roku 1969. JDL otvorene 
obhajuje  lámanie  kostí,  bitie   a  zabíjanie  ľudí,  ak  sú  považovaní  za  nepriateľov  Židov.  Nielenže 
obhajujú násilie, vraždy, ničenie budov, áut a majetku nepriateľov, ale opakovane takéto násilie vo svoj 
prospech.  Ak  je  niekto  hrozbou  pre  Židov,  židovská  JDL takéto  konanie  otvorene  schvaľuje.  Sú 
obhajované ako nevyhnutné pre prežitie ich ľudí a tak sú správne. V takejto filozofi s nimi ale my, 
Tvorcovia, súhlasíme. Majú pravdu, že pokiaľ ide o prežitie, sú oprávnené. A preto aj my, Biela Rasa, 
obhajujeme rovnakú taktiku ak vezmem do úvahy tieto základné pravidlá:
Toto je smrteľná vojna za prežitie rás - druhov Prírody, a Príroda jasne vraví - v boji o prežitie na tejto 
planéte účel svätí akékoľvek prostriedky - akékoľvek.
A tak si vyjasnime pravidlá. Nachádzame sa uprostred vojny za prežitie našej drahocennej Bielej Rasy 
a mali by sme ju viesť presne tak vášnivo, fanaticky a agresívne ako to robí Meir Kahane a jeho banda 
židovských parazitov a hrdlorezov. 
Rabín Meir Kahane napísal niekoľko kníh.  Sem patria:  Nikdy viac;  Čas ísť  domov, Naša úloha;  a 
Príbeh JDL, vydaná v roku 1975. V poslednej knihe je základnou témou:
(a) Celý svet nenávidí Židov; nemajú žiadnych priateľov.
(b) Jediný kto môže Židov zachrániť sú samotní Židia.
(c) Udalosti sa blížia k vyvrcholeniu: chystá sa druhý "holokaust" v Amerike i po celom svete, a Židia 
budú zmasakrovaní na celosvetovej úrovni.
(d) Iné židovské organizácie v USA ako sú Americký Židovský Kongres, B'nai B'rith, ADL, Americká 
Sionistická Federácia, Svetový Sionistický Kongres, rabíni a synagógy, všetko je to banda slabochov a 
nehľadia sa na svet reálne.
(e) Je príliš neskôr než priemerný Žid by chcel aby bolo a jediné riešenie zachrániť seba a židovskú 
rasu je “aliya” - návrat domov - návrat do Izraela. 
(f) Založil organizáciu Habayta (Návrat) za snahu presvedčiť Židov o "závažnosti situácie so snahou 
presvedčiť ich aby sa čo najskôr vrátili do Izraela".
(g) Nielenže Habayta propaguje takýto návrat, ale spolupracuje aj s izraelskou vládou aby naplánovali 
mestá, dediny a osady "v slobodných územiach", čo znamená na územiach ktoré ukradli Arabom, a 
ďalšie okrádanie zemí v budúcnosti.
(h)  Kahane  sám sa  v  polovici  70-tych  rokov vrátil  do  Izraela  a  bol  zvolený  za  člena  izraelského 
Knessetu. Roky mal duálne občianstvo, chodiac tam a späť medzi USA a Izraelom. Teraz chápem, že v 
súčasnosti chcú (1988) aby sa vzdal amerického občianstva.
(i) Je rovnako militantný a vášnivý v Izraeli (a je) ako bol v USA a jasne tvrdí, že všetci Arabi na 
"izraelskom území" (ukradnutom, okupovanom alebo akomkoľvek) musia vypadnúť. Dnes majú "na 
výber".  Buď odídu hneď a dostanú "kompenzáciu" za svoj  majetok,  alebo budú vyhnaní  neskôr  a 



nedostanú nič.
Tu je pár citátov z jeho knihy. "Ak by americkí nacistickí vodca predstavoval jasné nebezpečenstvo pre 
amerických Židov, nezabiť takéhoto človeka by bolo to najhoršie čo si viem predstaviť". "Vytvorili 
smer  špeciálnu  skupinu  bojovníkov  -  Chaya  Squad.  Výraz  'chaya'  v  hebrejčine  znamená  'zviera'. 
Chceme vytvoriť židovské zvery, ktoré vydesia antisemitov do morku kostí."
Na to vravíme - ideme do toho s vami pán rabín. Aj my vieme dať dohromady armádu bojovníkov ako 
Adolf Hitler a prečísliť vás 10:1 alebo 50:1. To vlastne my, Biela Rasa, chceme a musíme urobiť, a sme 
odhodlaní to aj dokázať.
Rabín ďalej vraví: "3 milióny Židov v Sovietskom zväze sa nám vzďaľuje a je našou povinnosťou 
prekročiť akákoľvek a každý zákon aby sme ich zachránili". Evidentne aby sa mohli "vrátiť" do Izraela. 
Za to sme aj my. Aliya! a Rahowa! podporujeme rabína by sa mu podarilo dostať všetkých Židov do 
Izraela. Aj Bieli Rusi by sa ich radi zbavili. 
Na tomto rabínovi  sa  mi  páči  ešte  niekoľko vecí.  Je  fanaticky lojálny židovskej  rase  a  militantne 
aktívny v propagácii prežitia židovstva a jeho rasy.  Aké by to bolo ak by sme mali tisíce takýchto 
militantných  Bielych  bojovníkov  bojujúcich  za  prežitie,  expanziu  a  pokrok  našej  rasy?  Hnutie 
Kreativity má program ktorým dokáže vychovať takýchto vodcov a dokázať niečo také, a preto musíme 
bojovať presne tak fanaticky a militantne ako JDL, dokonca ešte viac.
S týmto rabínom súhlasím ešte v niekoľkých veciach. Najmä s plánom aby sa každý Žid ponáhľal do 
Izraela.  Vo svojej  knihe Kahane píše:  "Všetko môžeme vidieť,  všetko počujeme, a  vidíme rastúcu 
ekonomickú  krízu,  ktorá  by  mohla  byť  iskrou,  ktorá  zapáli  sud  s  pušným  prachom  čo  ale  my 
ignorujeme.  Ako malé  deti  sa  vyhýbame nepríjemnej  pravde.  Dokladáme nepríjemné na zajtra,  na 
zajtra a pozajtra kým...zajtra nebude neskoro."
Pre Židov je to závažný odkaz. Rabín Kahane im jasne vraví, to čo Židia už síce vedia ale radšej 
ignorujú - sedia na odistenom sude s pušným prachom. Hrozivý odkaz však platí aj pre Bielu Rasu - a 
tým je: tento sud môže zabiť aj nás ak si budeme pridlho sedieť na rukách a nezačneme adekvátne, no 
drasticky bojovať za naše prežitie. Prízvukujem, že Biela Rasa prežije len ak sa zbaví Židov a to čo 
najrýchlejšie.
Páči sa mi nielen bojovnosť rabína Kahaneho o prežitie svojich ľudí, ale aj úprimnosť a čestnosť s akou 
to vraví. Môžeme sa od neho mnoho priučiť a využiť jeho militantný postoj pre dobro Bielej Rasy.
Avšak aj tu chýba pár kúskov do skladačky. Je tu niekoľko bodov, ktoré sú horšie.
1. Opakovane rozpráva o hroznom "holokauste" ktorý sa údajne stal počas vlády nacistického režimu. 
Faktom je, že sa nikdy nestal. Nebolo zabitých "6 miliónov" Židov. Naopak, milióny Bielych Ľudí 
vinia Hitlera z toho že ich nezabil keď mal šancu. Kahane, ako veľmi dobre informovaná osoba dobre 
vie,  že  príbeh  "holokaustu"  je  obyčajná  lož.  No  spolu  s  ostatnými  Židmi  vidí  tento  podvod  na 
maximum aby získal čo najväčšie sympatie pre Židov a vyvolal medzi samotnými Židmi strach a žiar.
2. Nikde vo svojej knihe nespomína hrôzostrašný gang medzinárodných zločincov a vrahov známy ako 
MOSSAD,  židovskú  tajnú  políciu.  Aj  keď  Kahane  vraví,  že  okrem JDL,  t.j.  všetky  iné  židovské 
organizácia vrátane izraelskej vlády sú len bojazlivé bandy a stoja proti nemu, neverím mu to a som 
presvedčený, že Kahane a JDL pracujú ruka v ruke s kriminálnou bandou MOSSAD, ktorá má hlavný 
stan v Izraeli no ich agenti a chápadlá šíriia hrôzu a teror po každej krajine vo svete. Som presvedčený 
taktiež o tom, že MOSSAD vytvoril JDL ako polo-viditeľný front pre teror a zastrašovanie, na menšie 
kriminálne násilnícke činy, zatiaľ čo MOSSAD zásobuje financiami a ten sa sústredí na revolúcie po 
svete a občianske vojny, všetko potajme.
3. Aj keď si Kahane a milióny Židov uvedomujú, že sedia na sude s pušným prachom a ten môže 
kedykoľvek vybuchnúť,  nie  som si  istý,  či  Kahane a  židovská  moc ozaj  chce  aby sa  všetci  Židia 
presunuli do Izraela. Chyba v židovskej "aliya" je jasné i nežidom - ak by sa všetci Židia stretli v 
Izraeli, zlomilo by to ich moc a vplyv po svete, najmä v USA. Bez podpory a zásobovanie gojimskými 
krajinami by Izrael rýchlo zanikol. Bez ročne prijatých miliárd ktoré dnes dostáva Izrael len z USA by 
nebol schopný sa zabezpečiť. Aj s 10 000 dolárovou podporou ktorú každá izraelská rodina dostáva z 
daní amerických poplatníkov ročne (to sme ozaj takí hlúpi?) je Izrael stále v deficite a má jednu z 
najvyšších úrovní inflácie na svete. Bez americkej, priam otrockej, podpory by Izrael nielen rýchlo 
padol,  ale  umieračik  by  zosilneli  najmä  Arabi,  ktorí  by  rýchlo  zmasakrovali  týchto  parazitov  do 



posledného. To je zloba ich susedov, ktorú si zaslúžia.  Delenda Est Judaica!
Tak či tak, Židia majú dilemu. Sedia na sude s pušným prachom a vedia to. Vieme to aj my a musíme sa 
zo všetkých síl snažiť priblížiť deň keď vyletí do povetria a navždy ich zničí.
Strach  a  paranoja  Židov  je  skutočný  a  odkazuje  to  i  incident  spred  asi  12-tich  rokov,  ktorý  však 
židovskými médiami nebol publikovaný.
V roku 1976, pobočník nebohého senátora New Yorku Jacoba Javitsa zverejnil interview v ktorom dosť 
obsiahle vyjadril ciele, aroganciu a paranoju Židov. Verím, že senátor Javits bol insider a veľká ryba v 
židovskej  Kehille  a  bol  zasvätený do najtajnejších  informácií  a  manipulácií  židovskej  konšpirácie. 
Nepochybne o istých tajnostiach vedel aj jeho pobočník. V interview, ktoré pobočník poskytol, odhalil 
snáď viac ako by židovská sieť chcela nakoľko bol jedným zo štyroch zabitých pri únose izraelského 
lietadla  v  Istanbule,  no  na  rozdiel  od  ostatných,  nebol  zabitý  zatúlanou  guľkou.  Evidentne  tento 
pobočník  menom  Harold  Wallace  Rosenthal,  29-ročný,  prezradil  priveľa.  Aj  keď  nemáme  dosť 
priestoru  ba  uvedenie  všetkých  detailov  z  tohto  interview,  uvedieme  podstatu  toho  čo  Rosenthal 
prezradil.
Nik  za  posledné tri  desaťročia  nedosiahol  politickú  moc  bez  schválenia  Židmi.  Roosevelt  bol  ich 
človek. "My, Židia, sa hráme s americkými občanmi ako mačka s myšou." "Krv davov ľudí potečie na 
našej ceste za dobytím sveta," vraví drzo Rosenthal. "Väčšina Židov po celom svete - typujem tak 90%, 
skutočne vedia čo sa deje. Máme komunikáciu, ktorej sa nič nevyrovná." V Rusku sú dve vlády - jedna 
viditeľná  a  jedna  neviditeľná  -  neviditeľný  pozostáva  zo  Židov..."  "...mocná  tajná  polícia  dostáva 
rozkazy od nevideteľnej vlády." "OSN nie je nič než vstup do koncentračného tábora červeného sveta. 
Dosť tesne ovládame OSN." "(Izrael) bude sídlom Svetovej Vlády."
Rosenthal  arogantne pokračuje  hodiny a dlho,  vysmievajúc  sa hlúposti  a  ľahkovernosti  Gojimov a 
chváli sa ako super-inteligentní Židia držia svet Gojimov v hrsti. Avšak, z nejakého dôvodu, Rosenthal 
uvádza, že Židia nie sú nezraniteľní a ich program sa zakladá na lži. Medzi Židmi panuje strach, že 
ľudia, najmä v USA, sa prebudia. "Naše najväčšia obavy pramenia z toho, že to bude odhalené, lebo ak 
sa verejnosť dozvie pravdu a začne konať, bude po nás." To je dobrá správa! Tak rozdajme 10 miliónov 
kópií Biblie Bieleho Človeka!
Rosenthal ďalej píše: "V súčasnosti robíme plány pre rýchly exodus. Vieme, že keď sa dajú veci o 
pohybu, nebude možné to zastaviť. Všetky naše snahy to len zosilnia a dajú do pozornosti." S tým len 
súhlasíme. Posvieťme si na to! Rozdajme 10 miliónov kópií našej knihy.
"História potvrdzuje fakt, že túžba vyburcovanej menšiny, akokoľvek malej, je schopná prekonať moc 
najväčších impérií." Evidentne Rosenthal mal vízie o príchode Hnutia Kreativity. Ďalej vraví: "História 
je  písaná  krvou,  nie  atramentom."  A s  tým súhlasíme.  Premeňme naše  túžby na  činy.  Ešte  zopár 
Istanbulov (pozrite si kapitolu 3 tejto knihy) a Židia v paniku ujdú do Izraela.
Toto je náš program pre prežitie:
1.  Je  najpodstatnejšie  aby  sme  a  my,  Biela  Rasa,  ujali  kontroly  nad  svojim  osudom  a  svetom. 
Akýkoľvek iný smer bude znamenať smrť Prírody Najlepších a vyvrcholí svetom anarchie a chaosu. 
Rýchlo by zdegeneroval na svet chudoby, špiny, hlad a nešťastia ako to môžeme vidieť v tuctoch krajín 
"tretieho sveta" ako sú napr. Haiti, India, Etiópia, Sudán, Barma, Pakistan a iné.
2.  Ak chceme prežiť,  Biela  Rasa  musím zaujať  tvrdé,  nemilosrdné stanovisko pri  ochrane svojich 
záujmov. Musíme zahodiť pretvárku a umiernené tvrdenia židovského kresťanstva, ktoré nás priviedli 
až na pokraj samovraždy. Musíme opäť čeliť realite sveta a prijať nemenné Z8kony Prírody v boji o 
naše prežite.
3.  Vo  viere  a  programe  Hnutia  Kreativity  máme  jasný  bojový  plán.  Najprv  vybudovať  mocné, 
celosvetové hnutie podľa bodov uvedených v ôsmych článkoch Kréda Kreativity 64 v knihe  Biblia 
Bieleho Človeka, ktoré nás privedie k uchopeniu kontroly nad osudom a vládami Bielym Človekom.
4. Keď dokážeme toto, zavedieme agresívny a nemilosrdný program očisty a vyčistenia našich zemí od 
podľudí. To spôsobom: (a) Najprv z našich zemí dostaneme Židov späť do Izraela ako sme to uviedli 
vyššie.  Sme  schopní  to  dosiahnuť.  Máme  prostriedky,  silu  a  program,  ktorými  to  dokážeme.  V 
minulosti našim problémom bol obrovský nedostatok istoty, jasného programu a náš neistý postoj k 
vlastnej moci a potenciálu. (b) Presviedčaním lichôtkami a úplatkami aby negri emigrovali späť do 
Afriky. Aj to nie je nemožné ani príliš ťažké ako sme už uviedli. Väčšina z nich by sa dala presvedčiť 



aby šli  dobrovoľne,  ale  nebudeme váhať použiť silu  pri  tých čo nebudú chcieť.  (c)  Ďalej  budeme 
pokračovať s Mexičanmi, Kubáncami a Orientálcami a pošleme ich späť do ich krajín mierumilovne ak 
to pôjde, silou ak budeme musieť. Každopádne musíme a aj vyčistíme všetky Biele krajiny od podrás 
nech to trvá akokoľvek dlho a cena je akákoľvek. Keď tento program začne a podrasám nebude jasné 
čo sa deje, verím, že to nepotrvá tak dlho ako sa teraz môže zdať.
5.  Keď  vyčistíme  naše  územia  a  životný  priestor,  budeme  pokračovať  progresívnym  krokom 
kolonizácie  a  rozširovania,  program,  ktorý  Biela  Rasa  agresívne  nasledovala  niekoľko  ostatných 
storočí,  no  akosi  hlúpo sa  zastavila  a  v  posledných  desaťročiach ho  obrátila.  Avšak  pod vedením 
Kreativity tu bude jeden veľký rozdiel: namiesto pokorenia podrás, vládnutiu im a využívaniu ich (ako 
Briti v Indii, Španieli v Mexiku a Južnej Amerike, atď.), budeme dobývať územia jedno po druhom. 
Pritom ich  budeme čistiť  od  podrás  a  kolonizovať  výlučne  Bielymi  rodinami.  Bude  to  pomalé  a 
systematické, plánované a zámerne robené tak, že sa k druhému územiu presunieme až keď bude jedno 
úplne vyčistené. Prvým krokom by mohli byť nádherné ostrovy Bahamy a karibskej oblasti. Ďalším 
krokom by mohla byť severná časť Mexika. Vždy si vyznačíme medze, osídlime a obsadíme určené 
územie a až potom sa vydáme k novému cieľu, atď., atď. keď sa budú rozširovať územia na Americkej 
pôde, Biele európske krajiny budú môcť súčasne expandovať v Afrike, Ázii a inde. Južná Afrika by 
mohla znova získať Rodéziu a pokračovať smerom na sever do Angoly, Konga a ďalej a ďalej. Prečo 
nie? Veď sme za posledných 400 rokov úspešne kolonizovali skoro celý svet, aj keď sme nemali jasný 
plán a program. Tentoraz to však bude iné. Nebudem sa miešať s inými rasami, nebudeme ich využívať 
ani ich nebudeme trpieť medzi nami. Budeme ich odsúvať ďalej - preč!
6. Veľkou zmenou, ktorú musíme urobiť v našej svetovej politike (hneď ako zbavíme Židov moci v 
USA) bude zastavenie podpory podrasám raz a navždy, doma i v zahraničí. Posledné 4 desaťročia to 
bolo  najväčšie  šialenstvo  ktoré  pripravilo  pracujúcich  Bielych  Ľudí  o  ich  prostriedky  a  umelo 
zapríčinilo  explóziu  lenivých  a  neschopných  podrás.  Pre  Bielu  Rasu  to  bola  obrovská  katastrofa, 
zákerne  na  nás  vrhnutá  zlomyseľnou  židovskou  tyraniou.  Keď  prestaneme  kŕmiť  a  zásobovať  tie 
prekliate  podrasy,  80% z nich automaticky zahynie od hladu,  očisťujúc túto preľudnenú planétu o 
zhruba 3,5 miliardy parazitov. Kde by dnes oblo Japonsko ak by sme im nezaslali masy potravín a 
surovín? Čo ak by sme ho bojkotovali a nekupovali ich produkty? Boli by sme na tom tisícnásobne 
lepšie. Kde by bola India ak by sme im nezaslali kopy potravín a pomoci? Kde by bol Izrael? Egypt? 
Barma? Pakistan? Čierne krajiny v Afrike? Kde by boli indiáni a negri v USA ak by sme ich prestali 
zásobovať a  kŕmiť? Odpoveď znie,  že by sa scvrkli  a zanikli,  a viac by už neboli  hrozbou nášho 
prežitia  ako sú dnes.  Opakujem, podrasám nič  nedlhujeme a boli  sme neuveriteľne hlúpi,  že  sme 
posledných 40 rokov zásobovali Izrael a ďalších 125 krajín, pritom na náš úkor.
7. Kým budeme kolonizovať svet a rozširovať náš životný priestor, musíme zároveň rozširovať i naše 
rady. To pre zdravú a plodnú Bielu Rasu nebude problém. Dosiahneme to podporovaním Bielych párov 
aby zatvárali manželstvá a mali väčšie rodiny. Ani to nie je nič ťažké keď bude Biela Rasa pánom 
svojho osudu.  S hrdosťou môžem poukázať na rapídny nárast  počtu mojich predkov Menonitov v 
Rusku, zdravých a dobrých ľudí ktorí boli rodinne založení alebo sa môžeme pozrieť na pionierov z 
Ameriky, ktorí mali vďaka neobmedzenému životnému priestoru a neobmedzovaní vládou a daňami 
často rodiny s ôsmymi či dvanástimi deťmi.
8. Každopádne, musíme byť, a sme, odhodlaní osídliť planétu Zem. Je to jediný smer aký môžeme 
nasledovať ak chceme prežiť a dlhujeme to nielen seba, ale i našim potomkom. Príroda nám tak káže 
konať  a  dáva  nám jasné,  neobmedzené  právo rozširovať  sa  i  naše  územia  podľa  našich  vlastných 
schopností, ktoré sú ozaj úžasné. Ani nemôžme konať inak. Zločinne by sme odhodili naše záväzky 
voči našim predkom, voči nám a najmä voči našim potomkom.

* * * * *
Nech rozhorí RAHOWA! a pridáme viac pary do Aliye! 

Príbeh Burundi 
Blížiaca sa éra divochov: anarchia, horor a nekonečné masakre. 



Tým mäkkým srdciam, ktoré si myslia, že sympatie a lásky k divochom z tzv. "vynárajúcich sa" podrás 
tretieho sveta (ako vynárajúcich? Vynárajúcich hlavy z krovia?) nie je nikdy dosť, prinášame lekciu zo 
správ, ktorá prichádza z rôznych častí sveta. Tá je: ak sa explózia nárastu podrás nezačne kontrolovať, 
ich mäkké srdcia nebudú len plakať kvôli nedostatku sympatií, ale budú i reálne krvácať od mačiet v 
rukách tých divochov, o ktorých sa teraz tak veľmi starajú.
Brutálne a hrôzostrašné udalosti sa dajú v stovkách miest tzv. tretieho sveta. Nemáme tu dosť miesta 
aby sme tu uviedli celý zoznam týchto hrôz. Zamerajme sa teda na príbeh, ktorý je aktuálny - masakry 
prebiehajúce v malej stredoafrickej krajine Burundi.
Stáročia  pred  druhou  svetovou  vojnou  Biely  Človek  rozširoval  svoj  vplyv  a  teritórium  po  celej 
obmedzenej planéte Zem. Jasným príkladom bolo Britské impérium a jeho vrchol keď ovládalo asi 
štvrtinu povrchu Zeme.  aj  iné európske krajiny však kolonizovali  ako napr.  Francúzsko,  Belgicko, 
Španielsko,  Portugalsko a  dokonca aj  USA, pričom tieto krajiny nepreniesli  len  zákon a  poriadok 
zaostalým podrasám, ale aj civilizáciu a vzdelanie.
Jednou z najpokročilejších krajín Európy, ktorá dosť neskoro začala kolonizovať za oceánom, bolo 
Nemecko.  Krajiny ako Portugalsko začali  kolonizovať územia už pred 400 rokmi, Nemecko akosi 
podivne začalo s touto činnosťou až v druhej polovici 19. storočia.
Pred prvou svetovou vojnou územie známe ako Burundi bolo súčasťou nemeckej východnej Afriky a 
bolo dobre obývané i rozvinuté. Keď Nemecko prehralo vojnu, prišli o kolónie na úkor "Spojencov" a 
územie známe ako Ruanda-Urundi bolo pridelené (víťazmi) ako mandát Lige Národov, neskôr v roku 
1924 Belgicku. Pred druhou svetovou vojnou prakticky každé teritórium v Afrike bolo buď ovládané 
alebo pod správou Bielej civilizovanej krajiny. (Pozrite si kapitolu 45 v knihe  Budovanie Belšieho a 
Krajšieho Sveta.) Nielenže to pomohlo európskym krajinám získať bohaté prírodné zdroje z Afriky, ale 
i zlepšilo životné podmienky a štandard zaostalých domorodcov.
Samozrejme židovské médiá spochybňovali druhé tvrdenie a po druhej svetovej vojne sa začali ozývať 
hlasy, aj keď nie od domorodcov, ale zo židovských médií, že s kolonizáciou treba prestať - každý 
kmeň divochov má právo na slobodu, nezávislosť a vlastnú krajinu. Čoskoro vďaka zrade vlastných 
európskych krajín a masívnou propagandou židovských médií  sa začal boj  o "nezávislosť" a Biely 
Človek v Afrike (aj inde) bol rýchlo na ústupe.
Belgické Ruandi-Urundi bolo rozdelené na dve čierne republiky, Burundi na juhu a Rwanda na severe. 
Burundi, ktorého súčasnú situáciu tu rozoberieme sa stala republikou 28., januára 1961.
Dobre, takže všetci negri v Afrike majú "slobodu", "nezávislosť" a suverénne republiky, niečo čo nikdy 
nemali a hlavne čomu nemohli kvôli svojim obmedzeným mozgom ani pochopiť. Nemali to preto že by 
to  chceli,  ale  preto,  že  im to  Židia  nanútili  len  aby vyhnali  Bieleho  Človeka  z  Afriky a  zmenili 
teritórium Bieleho Človeka i jeho vplyv. Takže všade vládne mier, prosperita a všetko je fajn, že? Nie!
Anarchia, chudoba a hlad, masakre a vraždy sú na dennom poriadku a to nielen v Burundi ale i v každej 
čiernej republike na svete - Etiópii, Sudáne, Angole, Pakistane, Barme, Haiti, atď. No zamerajme sa na 
dnešnú situáciu v Burundi ako sme pôvodne chceli.
Burundi je relatívne malé, s rozlohou len 27 834 km² .  Počet obyvateľov môže byť tak 5 miliónov čo 
znamená že je dosť preľudnené a tvoria ho prevažne dva kmene - Twaovia a Hutuovia, ktoré sú voči 
sebe  nepriateľskí  už  minimálne  400  rokov.  Pritom Hutuovia  (nižší)  prečísľujú  Twaov  (vyšších)  v 
pomere asi 6:1. Avšak napriek menšiemu počtu sú Twaovia pri vláde a majú zbrane, a Hutuovia sú 
utláčaní a využívaní, pričom majú len popije a mačety na vlastnú ochranu. 
Akosi sa niektorí Hutuovia dostali k vzdelaniu čo ale Twaov znepokojilo. V roku 1972 Twaovia usúdili, 
že  zredukujú  počty  Hutuov  a  systematicky  zabili  100  000  "vzdelaných"  členov  tohto  kmeňa.  To 
okolitému  svetu  nejako  nevadilo  a  nič  sa  o  tom nehovorilo.  Porovnajte  to  s  prípadom plačúcich 
židovských médií v Amerike keď neger zomrel po tom ako vbehol pod auto keď ho naháňali Bieli 
chlapci. Avšak späť v Burundi kmeňová nenávisť narastala pričom Hutuovia čakali na svoj deň pomsty 
za masaker z roku 1972. pred pár týždňami sa Hutuovia na severe Burundi rozhodli, že s tým niečo 
urobia a s kopijami a mačetami v rukách zaútočili na rodiny vládnucich Twaov. Obkľúčili ich príbytky, 
zapálili ich a zabili niekoľko unikajúcich obyvateľov, zabíjajúc asi 2000-3000 z nich. (Na presný počet 
sa dá len ťažko prísť?) Twaovia, vybavení strelnými zbraňami sa rýchlo pomstili a podľa posledných 
správ (z 23. augusta 1988) bolo zabitých aspoň 5000 z nich no to nemusí byť konečný počet.



Takže  teraz  majú  tieto  čierne  republiky  svoju  "slobodu"  (Ahuru!)  a  "nezávislosť"  za  potlesku 
židovských médií. A ako sú na tom? Odpoveďou je, že hrozne. Nie sú schopní si sami vládnuť, nakŕmiť 
sa, udržať poriadok. Je Burundi výnimkou? Ani náhodou. Je absolútnym pravidlom. Obdobné prípady 
sa dejú v Indii, Pakistane, Angole, Sudáne, Barme a iných čiernych republikách v Afrike. Samozrejme 
ako náhle sa udeje nejaká katastrofa (a v krajinách podrás sa vždy dejú nejaké), dobré USA, Červený 
kríž a iné mäkké srdcia z Bieleho sveta  ihneď zasielajú jedlo, lieky a inú pomoc. Šialené!
Prečo  nenecháme  týchto  divochov  tak  keď  majú  tak  vytúženú  slobodu  a  nezávislosť?  Nech  sa 
pozabíjajú  podľa  ľúbosti.  Nás  Tvorcov  to  vôbec  nezaujíma.  Čím  viac  sa  zredukujú,  tým  menej 
preľudnená a znečistená planéta tu bude a otvorí sa tým cesta k opätovnej expanzii Bieleho Človeka. 
Každopádne  ich  prestaňme  kŕmiť  a  zásobovať.  Svetu  nič  nedlhujeme,  ani  jediný  život  našich 
prirodzených nepriateľov. Ja vravím, nech pomrú ak sú neschopní.
Skutočné nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí je: (a) rapídne narastajúci príliv týchto divochov do našich 
krajín, a (b) vysoká úroveň pôrodnosti a rozširovanie sa podrás v našich mestách, ktoré menia na "tretí 
svet". Kým sa Biela Rasa nezorganizuje a nezačne konať, je len otázkou času kým budeme prečíslení 
týmito  hlúpymi,  krutými  a  brutálnymi  divochmi.  A mnoho  mäkkých  sŕdc,  ktoré  dnes  plačú  kvôli 
nedostatku sympatií k nim môžu už čoskoro skutočne krvácať od rán mačetou. 
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Prežitie, Expanzia a Pokrok
Tretia a posledná časť

Pokrok 
Kakogenéza (Gré., caco(s) zlý, a eugenika) Degenerácia rasy, najmä zapríčinená množením sa členov s 
nižšími vrodenými kvalitami.
Eugenika  (Gré.,  eu-,  dobre,  gen,  rod, narodený) Veda zvyšovania kvalít ľudských druhov; veda pre 
získanie lepších potomkov ľudských druhov.
Tieto definície  pochádzajú z Webstrovho slovníka z roku 1981, a sú podstatou nasledujúceho článku. 
Ale začnime pekne poporiadku.

* * * * * 
Teraz  si  preberieme  neobmedzené  a  úžasné  možnosti  ktoré  sú  nám otvorené  ak  sa  dostaneme  k 
vytúženému tretiemu bodu nášho  programu prežitia,  expanzie  a  pokroku.  Takže sme už  prežili,  a 
dostali do bodu, keď sme úspešne dostali Židov  z našej rasovej spoločnosti na celosvetovej úrovni a 
tieto  parazity  pre  nás  už  nie  sú  hrozbou  ani  problémom.  Dosiahli  sme  čo  si  Hnutie  Kreativity 
zaumienilo v  prvom rade -  uchopenie kontroly nad našim osudom vlastnými rukami. Vyhnali  sme 
podrasy  z  USA a  ostatných  v  podstate  Bielych  území.  Kreativita  je  pevne  zakotvená  nielen  ako 
univerzálne viera Bieleho Človeka ale aj ako program nasledovaný všetkými dobrými Bielymi Ľuďmi 
na planéte. V histórii Prírody Najlepších svitla nová éra - Biela Rasa je slobodná a môže rozvíjať svoj 
veľkolepý  potenciál  -  potenciál,  ktorý  úžasná  Matka  Príroda  sama  venovala  svojim  obľúbených 
druhom.
Máme pred sebou mnoho ťažkých no nevyhnutných úloh. Svet je len náš, no ešte je tu veľa práce. 
Podľudia, aj keď už neznečisťujú teritóriá Bieleho Človeka stále okupujú viac ako pol povrchu planéty. 
Našou úlohou je stále ich zatláčať a tak ako Indiánov v Severnej Amerike a uvoľniť viac a viac územia 
pre našich ľudí, čo je program podobný tomu, ktorý nasledovala Biela Rasa posledných 400 rokov, aj 
keď s malou zmenou. Pokoríme tieto územia pomalým, plánovaným postupom, pritom budeme najprv 
tieto územia osídľovať výlučne vlastným druhom - nepripúšťame ani geografické ani rasové miešanie. 
Tento program sme už prebrali v predošlej kapitole o expanzii a nebudeme sa tu ním ďalej zaoberať, 
okrem pripomenutia, že to bude priebežný program kým Najlepší Prírody neosídlia všetku voľnú a 
vhodnú zem tejto nádhernej planéty. Ako naši skvelí priekopnícki predkovia, ktorí vo svojej snahe o 
Dobytie Západu boli plní Jasného Osudu dobytia kontinentu od Atlantiku po Pacifik, aj naši oddaní a 
schopní potomkovia budú plní ducha dobývania a expanzie kým nezískajú všetko. A nik v Prírode si 
túto odmenu nezaslúži viac ako tvorivá, produktívna a inteligentná Biela Rasa.
Ale dobytie tejto planéty nie je hlavnou témou tejto kapitoly. Chceme tu detailnejšie uviesť ako my, po 
tom  ako  sme  dobyli  svet,  môžeme  zlepšovať  kvalitu  nášho  života,  vylepšovať  našu  genetiku  a 
produkovať  lepších,  zdravších  a  krajších  jedincov v  každej  generácii.  Chceme podľa  možnosti  čo 
najviac uviesť ciele a snahy, program a kroky nevyhnutné k dosiahnutiu tejto bohatej odmeny, ktoré 
máme na dosah.
Množstvo problémov, ktoré sužujú dnešný šialený svet sa môže zdať nevyriešiteľné a bezradné. Zdá sa, 
že ľudstvo si zaumienilo zmeniť túto planétu na beznádejne preplnenú a znečistenú žumpu, a pritom 
samo  chce  spáchať  samovraždu.  Vlastne  v  tomto  bode  robí  presne  to.  No  keď  sa  raz  zbavíme 
deštruktívneho židovského parazita a Biely Človek sa ujem kontroly nad vlastným osudom, budeme v 
úplne inej situácii. Nebudú problémy, ktoré by Biely Človek nedokázal vyriešiť a isto ich aj vyrieši, 
rezolútne a navždy. Pre jasnejší obraz rozdelíme problémy a ich riešenia do troch širších skupín.

A. Vyčistenia Životného Prostredia
Jeden z prvých veľkých problémov, ktorým sa budeme musieť zaoberať bude vyčistenie tejto nádhernej 
planéty od narastajúceho znečistenia bežným odpadom a tonami nebezpečnejších látok, ktoré označíme 
ako nebezpečný odpad a túto skupinu budú tvoriť jedovaté chemikálie a rádioaktívny odpad. Všetko je 



to  rapídne sa  zvyšujúci  problém,  ktorému sa  dnes  nevenuje  veľa  pozornosti  a  pritom sa  zväčšuje 
nesmiernym tempom každý rok. A kým Žid bude ovládať naše životy, ani nebude vyriešený. Ročne sa 
tieto jedovaté látky kopia a niet ich kam odpratať. Naša pôda je znečistená; náš vzduch je znečistený; 
naša voda je znečistená; naše rieky, jazerá a pramene sú znečistené; dokonca aj naše nádherné oceány, 
ktoré  tvoria  tri  štvrtiny  povrchu  Zeme  a  kedysi  boli  považované  za  nekonečný  zdroj,  sú  dnes 
nebezpečne znečistené, najmä pri  plážach a pobrežiach.  Ak tento proces bude naďalej  pokračovať, 
planéta  nebude vhodnou pre život  a  nebude schopná zabezpečiť  život.  Naše  životné prostredia  sa 
rýchlo mení a ako som už uviedol, kým bude pri vláde Žid, bude to len horšie.
Keď odsunieme židovských parazitov od moci, čo môžeme urobiť aby sme toto znečistenie zvrátili? 
Môžeme mať opäť bezpečné a čisté prostredie? Áno, môžeme. Mnoho toho však treba urobiť a my 
musíme. Jedným z hlavných problémov (ale nie jediným) je preľudnenie. Nech to beriete akokoľvek, 
planéta dokáže nakŕmiť len obmedzené množstvo ľudí a zvládne len isté množstvo odpadu. Dnes má 
Zem asi  5  miliárd obyvateľov a  predpokladá sa,  že sa ich počet  zdvojnásobí  počas nasledujúceho 
storočia.  Táto  nekontrolovaná  populačná  explózia  je  šialená,  úplne  mimo  našej  kontroly.  Je  to 
katastrofa nesmiernych rozmerov pre celé ľudstvo, najmä však pre Bielu Rasu. My, Tvorcovia, veríme, 
že v krásny a kvalitný život,  že každý človek môže byť kráľom a každá rodina žiť v prosperite a 
bohatstve. Nechceme žiť v špinavom, chorom, chudobnom a preľudnenom svete ako väčšina podľudí 
sveta dnes, ako napr. v Indii, Haiti, Mexiku a tuctoch iných. Táto planéta proste nedokáže podporovať 5 
alebo 10 miliárd ľudí na úrovni akú chceme dosiahnuť a nemienime k tomu pristúpiť. Odpoveď je v 
zvrátení populačnej explózii a opäť navráteniu počtov na stabilnú a rozumnú úroveň. Neviem aké by to 
malo byť v budúcnosti číslo ale dajme tomu, že niečo kolo miliardy je únosný počet. Nakoľko sa toto 
číslo bude udržiavať stabilné a nakoľko je na tejto planéte obmedzený životný priestor, chceme si byť 
istí,  že tento priestor bude využívaný výlučne našim druhom - Najlepšími Prírody - produktívnymi 
ľuďmi, inteligentnými, schopnými zabezpečiť si život na ktorý môžu byť pyšní.
Takže  prvým krokom ako priviesť  životné  prostredie  do  poriadku je  zredukovanie  populácie  tejto 
preľudnenej  planéty  asi  o  80%  a  uistiť  sa,  že  tá  miliarda  ľudí,  ktorých  Zem  dokáže  komfortne 
zabezpečiť  sú  produktívni,  rozumní  ľudia,  schopní  sa  o  seba  sami postarať.  Ale  okrem vyčistenia 
rasového znečistenia je toho ešte mnoho čo treba urobiť ak sa chceme uchopiť úlohy čistenia tejto 
chaotickej, no unikátnej planéty.
1.  Musíme  prestať  otravovať  naše  poľnohospodárske  pôdy  chemickými  hnojivami,  pesticídmi  a 
herbicídmi. Chemikálie nielen znečisťujú našu pôdu a potraviny, ale dostávajú sa do našich prameňov, 
riek, jazier a oceánov a otravujú i ich. Každá z týchto chemikálií je pre rastliny i zvieratá toxická. 
Musíme drasticky zmeniť naše metódy obrábania pôdy a produkciu potravín a vrátiť sa k Organickému 
poľnohospodárstvu ktoré sme opísali v Kréde Kreativity 13 a 14 v knihe Biblia Bieleho Človeka.  To 
nám prinesie tri hlavné konštruktívne výhody: (a) revitalizácia a záchrana drahocennej pôdy, (b) nárast 
nutričnej hodnoty a kvality našich potravín, a (c) začne zníženie znečistenia nášho životného prostredia.
2. Zároveň s predošlým postupom musíme pre náš prospech a zdravie taktiež zmeniť svoje stravovacie 
návyky. Namiesto produkovania potravy a obilnín pre hydinu, dobytok, prasce a iné zvieratá musíme 
postupne prejsť ku konzumácii väčších porcií ovocia, zeleniny a orechov v ich prirodzenom stave a 
postupne vylúčiť mäsové produkty.  Nielenže to zníži množstvo otravy ktorá je potrebná na výrobu 
mäsa, ale bude to i zdravšie pre naše zdravie.
3.  Ruka  v  ruke  so  Zdravým  Životom  a  Organickým  Poľnohospodárstvom  ide  masívny  program 
vysádzania viac stromov, najmä ovocných. Stromy sú najprospešnejšie rastliny v Prírode. Slúžia ako 
pľúca  pre  našu  atmosféru,  produkujú  výživné  ovocie  a  orechy,  ktoré  potrebujeme  a  sú  skvelou 
prevenciou pred dnešnou dezertifikáciou našej planéty. (Pozrite si Krédo Kreativity 15 v knihe Biblia 
Bieleho  Človeka.)  Masívna  a  divoká  deštrukcia  našich  dažďových  pralesov  ktorá  dne  prebieha  v 
Amazónii nie je len obrovskou katastrofou ale i zločinom proti ľudskosti a Prírode.
4. Musíme vylepšiť spracovanie odpadov novými metódami a uistiť sa, že kanalizácie nie sú zvádzané 
do našich jazier, riek a oceánov. Už dnes máme technológiu spravovania, ktoré je životné prostredie 
takmer neškodná.  Avšak v mnohých mestách sú takéto továrne preťažené a zastaralé.  Taktiež je tu 
mnoho prerušení ktorých výsledkom je nespracovaný odpad v našich riekach, jazerách a oceánoch. 
Dokonca ešte do nedávna mnoho prímorských miest považovalo oceány za neobmedzenú skládku a ak 



by  len  svoje  výpusty  dali  ďalej  o  míľu  či  dve,  už  to  by  bol  rozdiel.  Avšak  oceány  nie  sú 
neobmedzenými skládkami. Pamätám sa, keď som žil v Južnej Floride na východnom pobreží, niekedy 
odpad priplával späť k plážam. Takéto praktiky musia prestať.
Najznačnejšími narušiteľmi pri znečisťovaní oceánov a pláži na celosvetovej úrovni sú krajiny Tretieho 
sveta  obývané podrasami.  Keďže  sú v prvom rade nezodpovední,  v  druhom rade nemajú financie 
(večne), stále tvrdia, že majú všetko pod kontrolou. Pridajte k tomu populačnú explóziu a máme tu 
rastúcu krízu bez viditeľného riešenia. Ako sa nás to týka? Značne, pretože žijeme na rovnakej planéte, 
delíme sa o oceány a dýchame rovnaký vzduch. Mexiko je len jeden z príkladov krajiny podrás, kde je 
nárast  populácie  mimo kontroly.  Nielenže  ich  nespracovaný  odpad obmýva pobrežie  San  Diega  a 
Kalifornie, ale i ich populácia sa premnožuje a dostáva do USA.
5. Konštruktívny krok, ktorý musíme zaujať je spracovávanie recykláciou. Tu patrí veľká časť bežného 
odpadu ako plechovky, sklo, noviny, a celkovo papierové produkty. Nielenže by top zmenšilo kopy 
odpadu, ale zachránilo i vyrubovanie stromov a iných zmenšujúcich sa zdrojov.
6. Zabezpečiť aby všetky vyhadzované produkty boli rozkladné. Pred 15-20 rokmi boli nerozkladné 
prostriedky vyrábané na tony. Nakoľko sa nerozložia, ostávajú roky v našom prostredí a boli viditeľné 
ako pena na hladinách mnohých našich riek a jazier. Keď prešiel zákon aby výrobcovia vyrábali len 
rozkladné prostriedky, problém sa rýchlo zmenšil.  Dodnes mnoho nerozkladných plastových nádob 
najrôznejších tvarov a veľkostí znečisťuje naše okolie, jazerá a pláže a naše skládky. Týmto ako aj 
mnohým inými problémom sa budeme musieť venovať.

B. Vylepšenie Nášho Genofondu
Už  som  sa  dosť  venoval  vyčisteniu  existujúceho  toxického,  rádioaktívneho  odpadu  a  hory  iného 
odpadu, ktoré zasypávajú a ničia našu planétu. Je to nutnosť a hneď ako sa ujmeme kontroly nad našim 
osudom  musíme  začať  s  čistením  lebo  nech  sa  na  to  pozeráme  akokoľvek,  potrvá  roky,  možno 
generácie kým túto kopu odpadu vyčistíme. Medzitým a zároveň, musíme spustiť aj  taký program, 
ktorý  nás  privedie  k  vylepšovaniu  nášho  naručeného  Bieleho  genofondu.  Skrátka  musíme  začať 
praktikovať eugeniku. V programe Hnutia Kreativity nie je nič dôležitejšie než vylepšovanie génov 
našej unikátnej a drahocennej rasy.
Na rozdiel od toho čo nás nútili veriť Židia a liberálna tlač, na tejto myšlienke nie je nič zložité ani 
nemožné.  V podstate  to  znamená,  že  rodiny obdarené lepšími  fyzickými,  mentálnymi  amorálnymi 
vlastnosťami  by mali  mať väčšie  rodiny.  Tí,  ktorí  sú  chorľaví,  mentálne na nižšej  úrovni,  a  majú 
vrodené genetické vady by mali mať menšie rodiny, alebo ak sú tie poruchy vážne, nemali by mať 
žiadnych potomkov. Biela Rasa pozná základné princípy eugeniky už stáročia a praktikovala ich pri 
krížení koní, dobytka, psov a mačiek po generácie.
V tomto bode prekliaty Žid povstane a začne volať po vražde. Rasizmus! Hitlerova taktika! Ľudia nie 
sú zvieratá! Na to im odpovedáme: dopekla s vami, krv sajúci parazitmi. Už pridlho sme počúvali vaše 
samovražedné rady. Keď sme sa konečne odhodlali zbaviť sa vás a dostať z našej spoločnosti, mienime 
praktikovať eugeniku a vylepšiť náš druh kým nebude krásou napohľad a tým nedosiahneme cieľ, ktorý 
Príroda vo svojej nekonečnej múdrosti darovala výlučne a jedine Bielej Rase. 
Myšlienka spustenia konštruktívneho programu vylepšenia budúcich generácií našej rasy je jednou z 
najzmysluplnejších, najproduktívnejších a najjasnejších smerov aký môžeme nasledovať. Čo môže byť 
krajšie než vidieť zdravú, krásnu rodinu s krásnymi a inteligentnými deťmi? A čo je tragickejšie než 
vidieť nezdravé dieťa, mentálne retardované ale inak poškodené? Je to ozaj len vec náhody, alebo sa 
niečo  dá  robiť  aby  sme  percentá  zdravých,  krásnych  a  inteligentných  detí  videli  narastať,  a 
percentuálny pomer detí s vadami, zmenšovať na úroveň okolo nuly? Dnešných Bielych rodičov vôbec 
nezaujíma či budúce potomstvo zdegenerujú na dav hladných, nepríjemných podrás ako možno vidieť 
v Haiti, Burundi či Indii?
Podľa reakcií  dnešných zmätených a Židmi naprogramovaných Bielych rodičov sa zdá, že existuje 
priveľa rodičov, ktorých vôbec nezaujíma hrozný osud ktorý čaká ich budúcich potomkov. Nech je to 
akokoľvek, nás Tvorcov to nebude nezaujímať, a nebudeme ani tak zločinne nezodpovední, aby sme 
túto podstatnú záležitosť ignorovali. Budúci odkaz našim deťom a ďalšiemu potomstvu nieje vecou 
záujmu, ale  podstatná vec  pre zdravie ich genetického potenciálu a  taktiež podmienkou čistého a 



zdravého životného prostredia na tejto unikátnej planéte Zem.
Ako som už povedal, na zdokonaľovaní nášho zdravia a budúcich generácií nie je nič zložité. Vieme 
všetko o eugenike, ale akosi hlúpo sme ignorovali tento podstatný subjekt posledných 100 rokov. Za to 
vďačíme neustálemu znečisteniu mozgov, ktorý na nás vrhol prefíkaný Žid ktorého cieľom po stáročia 
bolo skrížiť Bielu Rasu, zničiť ju a zotročiť hnedý skrížený produkt raz a navždy. Poďakovať môžeme 
taktiež židovskému kresťanstvu, ktorá na mysliach Bielych Ľudí leží ako nádor už 2000 rokov. Židmi 
vynájdené  kresťanstvo  taktiež  vo  veľkom  propaguje  kakogenézu.  To  najmä  takými  radami  ako 
"blahoslavení  mierni,  pomalí,  idioti"  na  jednej  strane  a  zároveň  osočuje  bohatých  (schopných  a 
rozumných) na druhej.
My,  Tvorcovia,  máme tejto  židovsko-kresťanskej  zrady dosť.  Ak sa  má  niekedy Biela  Rasa  a  jej 
potomstvo zachrániť pred skrížením, degeneráciou a otroctvom, čas je teraz. Teraz alebo nikdy.
Na začiatku tejto kapitoly som zdôraznil dve slová zo slovníka, ktoré obidva pochádzajú z gréčtiny. Je 
zaujímavú, že Gréci pred 2500 rokmi oznali rasové vylepšovanie alebo jeho opak, rasovú degeneráciu. 
Vlastne Sparťania usilovne praktikovali eugeniku a po každej strane Gréci, Sparťania i Aténčania, boli 
lepší  ako ktoríkoľvek ľudia  po  nich  po fyzickej  i  mentálnej  stránke.  Nanešťastie  eugenika  nebola 
súčasťou ich viery a s príchodom storočí došlo k miešaniu rás. Keď som bol naposledy v roku 1973 v 
Grécku, zistil som, že dnešná populácia nešťastne degenerovala zo zenitu spred 2500 do takej miery, že 
ju  sotva  možno  dnes  považovať  za  Prírody Najlepších.  Faktom je,  že  celá  Biela  Rasa  šla  cestou 
genetickej degenerácie niekoľko storočí a vďaka propagácii sileného programu kríženia a miešania rás 
Židmi sa za posledných 40 rokov zosilnila. Takže máme na výber. Buď kakogenéza alebo eugenika. 
Buď  zlepšenie  nášho  genetického  vybavenia  alebo  degenerácia.  My,  Tvorcovia,  sme  plne  oddaní 
pozitívnemu  programu  eugeniky.  Keď  raz  budeme  kontrolovať  náš  osud,  plánujeme  propagovať 
plánovaný a zámerný program eugeniky ako sme ho uviedli  v Kréde Kreativity 28 v knihe  Biblia 
Bieleho Človeka. Ten v podstate pozostáva z (a) Genetického triedenia ako je uvedené v knihe Biblia 
Bieleho Človeka, (b) náboženskou výchovou, podporovaním rodičov s lepšími genetickými kvalitami 
aby  mali  väčšie  rodiny  a  tí  s  nižšími  aby  mali  rodiny  menšie  alebo  žiadne,  a  (c)  sterilizáciou 
nevyliečiteľných, idiotov a geneticky nezdravých.
Opäť Židia, mäkké srdcia a liberáli budú volať do neba. Čože? Kontrola pôrodnosti? Vláda sa bude 
zaoberať  plánovaním  rodičovstva?  Odpoveď  pre  obe  otázky  znie  áno.  "Nepletieme"  sa  ale 
podporujeme aby významne prispeli k vylepšovaniu kvality našich budúcich generácií. Robíme krok k 
lepšiemu zajtrajšku ľudstva a odstraňujeme jednu z najväčších príčin nešťastia. Rozdiel v bohatstve 
medzi napr. USA a Haiti nie je záležitosťou prírodných zdrojov (pred 200 rokmi bolo vtedajšie San 
Domingo prosperujúcejšie než ostatných 13 kolónií) ani záležitosťou ich svojskej vlády ako by nás 
viedli k domnienke liberáli. Rozdiel medzi ich chorým a nešťastným stavom a nami je kvôli rozdielu v 
kvalite ľudí, schopnej Bielej Rasy ktorá tú krajinu vybudovala a ich degenerovaným davom krížencov. 
Nebuďme ale samoľúbi. Vďaka spôsobu ako sú USA (a) hnané k miešaniu rás, a (b) zaplavované 
špinou a podrasami sveta, je len záležitosťou času kým bude v stave chorom a degenerovanom ako 
dnes Haiti. (Pozrite si Krédo Kreativity 30 v knihe Biblia Bieleho Človeka.)
Teraz  sa  odstávame  k  morálnej  otázke  -  má  spoločnosť  zabrániť  narodeniu  dieťaťa  rodičom  - 
akýmkoľvek rodičom? Naša odpoveď je jasné a zreteľné Áno! Právo nezodpovedne sa množiť nie je v 
žiadnom prípade právo. Nezodpovední rodičia, aj slobodní, ktorí na svet privádzajú deti bez toho aby 
sa o nich vedeli postarať, tak ako to robia dnes mnohé čierne ženy, a hodia ich na krk produktívnym 
daňovým poplatníkom, sú podľa nás zločinci. Aby sa idioti a zaostalí bezohľadne množili a nechali 
našu spoločnosť niesť následky ich rozmnožovania, je podľa nás tiež zločin obrovských rozmerov. 
Priviesť takýchto defektných jedincov medzi naše gény čo má katastrofálne následky na ďalšie stáročia 
je obrovský zločin, ktorí Tvorcovia nemienia tolerovať. Púšťať čiernu africkú krv do našich Bielych 
génov je zločin obrovských rozmerov, ktorý taktiež nebudeme tolerovať.
Najväčšie  požehnanie  ktoré  môžeme  budúcemu  ľudstvu  priniesť  je  vylepšovať  našu  rasu  kým 
nedosiahneme Superľudí - zdravých, krásnych, inteligentných Bielych Ľudí a schopných sa postarať 
nielen seba a svoje rodiny, ale o zaobstarať si vysoko kvalitný život aký svet nevidel. Iste, ak môže 
vláda "legálne" odviesť mladých mužov v najlepšom veku nasilu do uniforiem a poslať ich na druhú 
stranu  sveta  do  vietnamskej  džungle  aby  tam boli  zmrzačení  a  zabíjaní,  potom je  rozumnejšie  a 



morálnejšie predísť aby boli chorí, zaostalí a miešanci šmahom privedení na svet nezodpovedanými 
rodičmi len aby spoločnosť vzala vinu na seba a získala len katastrofálne následky za ich skazenosť a 
nezodpovedný zločin.
Je tu ešte jeden súvisiaci dôvod prečo spoločnosť musí riešiť populačnú explóziu a robiť niečo pre 
kontrolu pôrodnosti. Aj po tom ako Biela Rasa kolonizuje všetku dobrú zem tejto planéty a podrasy 
budú len zlou spomienkou,  príde čas keď nadobudneme optimálnu úroveň populácie ktorú planéta 
dokáže uspokojivo zabezpečiť. Predbežne sme si túto úroveň určili na asi miliardu. Nebude trvať dlho 
kým populácia  dosiahne  túto  úroveň,  možno nie  viac  ako  dve,  tri  generácie.  Mali  by sme potom 
pokračovať sa nekontrolovane a svojvoľne množiť? Odpoveďou je hlasné Nie! Na čo by to bolo dobré? 
Je  omnoho  lepšie  sa  stabilizovať  na  uspokojivej  miliarde  než  preľudniť  túto  planétu  hladnými, 
nespokojnými piatimi miliardami lebo desiatimi miliardami ako je tomu dnes. Aj ak by všetci ľudia na 
planéte boli Bieli, takýto počet by beznádejne preľudnil, namáhal a znečistil túto limitovanú planétu a 
nepriniesol by nič než chudobu a nešťastie. Tak prečo by sme to robili? Či sa nám to páči alebo nie, 
pozitívna kontroly pôrodnosti je jediná odpoveď. Nakoľko je to nevyhnutnosť, nie je taktiež logické 
preferovať geneticky lepších jedincov a odradzovať od reprodukcie podradnejších? Určite áno a preto 
je táto idea pevnou súčasťou našej viery a programu.

C. Vylepšovanie Spoločnosti a Kvality Života 
Dostávame sa do poslednej časti. Predpokladajme, že sme nahradili podrasy a náš program eugeniky 
pokračuje.  Keď  sme  už  dosiahli  toľko,  začíname  sa  zaujímať  o  vylepšenie  našej  spoločnosti  a 
životného štýlu. Chceme aby každá rodina, každý muž, žena a dieťa mohli viesť zdravý, šťastný a 
prosperujúci život. chceme aby cítili, že patria do spoločnosti, sú hrdými členmi svojej rasy a, cítili 
úspech a vedeli, že ich život že hodnotný.
Mnoho  z  toho  sme  už  dosiahli  (a)  genetickým vylepšením  jedincov,  odstránením neschopných  a 
geneticky narušených, a (b) privedením počtu obyvateľstva na uspokojivú hranicu keď majú všetci 
dosť životného priestoru.
Chceme ale  ďalej  vylepšovať  zdravie,  šťastie  a  blaho  našich  budúcich  generácií  aj  vylepšovaním 
spoločenskej štruktúry. To môžeme dosiahnuť Kreativitou nakoľko dávame našim Bielym Rasovým 
Druhom pocit  spolupatričnosti  a  kamarátstva  skrze  našu vieru.  Chceme aby každá komunita  mala 
Centrum  Kreativity  ktoré  bude  pozostávať  nielen  z  "kostola"  ale  bude  i  hlavným  spoločenským 
centrom, rodinne orientovaným. Bude sa tam konať mnoho spoločenských a rekreačných aktivít. Tu 
budú patriť športy (ihriská, dráhy, kurty, bazény, telocvične, atď.);  kultúrne aktivity (divadlo, knižnice, 
haly, atď.); umelecké skupiny, hudobné aktivity a festivaly, miesta pre pikniky, atď. Taktiež plánujeme 
mať  finančné  agentúry,  ktoré  budú  pomáhať  financovať  a  radiť  pri  výstavbe.  Dúfame,  že  takéto 
Centrum Kreativity bude môcť mať každá komunita v USA a vlastne aj po celom Bielom svete. Vo 
väčších mestách môže byť až niekoľko stoviek takýchto centier pre služby Bielym komunitám.
Naše školy a univerzity budú zmenené aby vzbudzovali väčší záujem o rasovú hrdosť a integritu, a 
budú zamerané viac na prax mladých ľudí v praktických záležitostiach ako je plánovanie zamestnania, 
podnikania, svadby a rodinného života. Pridám ešte jednu vec, a tou je počítačový systém hľadania 
vhodných partnerov aby sme pomohli našim ľuďom nájsť najlepšieho partnera pre založenie rodiny. 
Nie že by sme chceli zakázať tradičné spôsoby nájdenia si partnera ako tomu bolo v minulosti - to iste 
nie. Bude to len dodatočná možnosť ako si nájsť vhodného partnera na založenie rodiny. Ak by sme 
takýto systém mali dnes, bola by to pre našich mladých ľudí obrovská výhoda ako si nájsť ľudí s 
podobným myslením - čo nie je v dnešnej dobe ľahká situácia.
Pridám ešte jednu poznámku. Tvorcov viac zaujíma skutočný pokrok v programe eugeniky ako vývoji 
našej  vedeckej  technológie.  Faktom je,  že  s  atómovými bombami,  vodíkovými bombami,  radarmi, 
lasermi, raketami, počítačmi a ďalším vedeckým pokrokom sa dostávame k bodu odkiaľ niet návratu, 
bodu, keď sa technológia stáva našim pánom a prevýšila spoločnosť pri ovládaní tohto monštra. Dostali 
sme sa do nebezpečnej situácie keď zopár bláznov dokáže zničiť svet a zabiť ľudský život svojimi 
smrteľnými chemickými a inými šialenými zbraňami. Niesom ani presvedčený o tom, že by boli ľudia 
s  týmito úžasne pokročilými technológiami šťastnejší,  alebo na tom boli  dnes lepšie ako pred 100 
rokmi, ani lepšie ako moji menonitskí predkovia v ich priateľskej atmosfére pred vynájdením telefónu 



a televízie, automobilmi a elektriky. My, Biela Rasa, môžeme dostatočne zaobstarať potravu, oblečenie 
a strechu nad hlavou a dožičiť si komfort bohatého života aj s technológiou ktorú tu máme dnes. Je čas 
aby sme sa zamerali na dôležitejšie veci - vlastný pokrok. Nechápte ma zle. Nechcem aby sme vrátili 
technológiu ku koňom a vozom, čo sa ani nedá aj ak by sme chceli. Sám som sa zaujímal o vedu po 
väčšinu  môjho  života  a  ešte  keď  som bol  mladý,  študoval  som elektriku  a  elektroniku  na  dvoch 
univerzitách v Kanade. Teraz ale vravím, že by sme mali dôrazne zmeniť svoj záujem. Nepotrebujeme 
zložitejšie  a  sofistikovanejšie  stroje  alebo  vynálezy  ako  máme.  My,  Biela  Rasa,  sa  potrebujeme 
zamerať na program čistenia rasy a pokroku, a prebudovaniu našej spoločnosti a spoločenského života. 
Prinesie  nám  to  viac  výhod  na  strane  zdravia  a  šťastia  než  naša  posadnutosť  pokročilejšou 
technológiou.
Pred niekoľkými rokmi som navštívil  Kennedyho vesmírne centrum v Cape Canaveral  na Floride. 
Minulý týždeň som bol vo Vesmírnom Centre vo Huntsville v Alabame. Rozloha a cena akú naši vedci 
a  technici  dosiahli  aby  postavili  veľké,  sofistikované  rakety,  raketové  motory,  extrémne  zložité 
navigačné systémy, počítače, komunikačné systémy a tisíce iných veľmi zložitých, komplikovaných, 
sofistikovaných (a drahých) vecí je úžasná. Každopádne ma prepadla myšlienka - na čo potrebujeme 
všetky tieto komplikované a nesmierne drahé veci? Vo vesmíre pre nás nič nie je. Ak by sme namiesto 
toho rovnaké množstvo peňazí minuli na zaslanie negrov späť do Afriky,  a s rovnakým zápalom a 
dômyselnosťou vylepšovali našu spoločenskú štruktúru a vylepšovali náš Biely genofond, bez pochýb 
výhody by boli tisícnásobne lepšie čo sa týka našich záujmov.

* * * * *
Bielu Rasu čaká ťažká otázka: buď kolonizujeme celú planétu našim druhom, alebo vyhynieme.
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Výprask Bohatým
Tesáky Boľševizmu 

Najväčším vtipom komunistickej viery Karla Marxa je tvrdenie, že bohatí sú stelesnením zla a musia 
byť vymazaní z povrchu Zeme. Keď budú títo nenásytne bohatí, títo "kapitalisti" zničení, "proletariát", 
teda pracujúca trieda, zvíťazí a nebude existovať využívanie pracujúcich. Ipso facto, všetky problémy, 
ktoré sú aj  tak problémom ekonomiky (ako tvrdia)  budú vyriešené.  Len keby sme sa zbavili  tých 
prekliatych "kapitalistov", dosiahli by sme nádherný svet. Rozdiely medzi triedami by zmizli, aj vláda 
by sa rozdelila a zaťala by nová éra ľudí! Skutočné nebo na zemi, raj pracujúcich. Len treba zabiť tých 
prekliatych kapitalistov! 
Tieto nepoctivé  praktiky v tomto podvode sú rovnako židovské ako nos  Henryho Kissingera a  sú 
súčasťou židovskej histórie. V Protokole č.1 v knihe Protokoly Sionských Mudrcov, vravia, že slovami 
ako "Sloboda, Rovnosť, Bratstvo" do radov Židov priviedli mnoho Gojimov, ktorí niesli ich (židovskú) 
vlajku s nadšením, zatiaľ čo židovskí agenti pokračovali v tajnom šírení myšlienok. Tie slová sa stali aj 
červíkmi zavrtávajúcimi sa do gojimskej spoločnosti, prinášajúce koniec mieru, pokoju , solidarite a 
ničiac základy gojimskcýh štátov.
Ak by sme šli späť v židovskej histórii propagandy, zistili by sme, že mytologický Kristus predchádzal 
Marxa a šíril rovnaké deštruktívne myšlienky. Celé je to uvedené v Novom Zákone, napísanom Židmi s 
účelom zničiť Gojimov. Tí prekliati bohatí! Ó, ako ich neznášame! Je ľahšie ťave prejsť okom ihly než 
aby sa  bohatý dostal  do neba.  Kresťania  a  Židia preferujú  takých vyvrheľov ako Lazar,  lenivých, 
neschopných, chudobných a tak chorých, že psy mohli lízať ich otvorené rany. Takúto špinu by chceli 
kresťania vidieť v nebi, ale tí prekliati bohatí budú horieť v pekle navždy! Ó ako ich len Pán neznáša!
Marxovi brutálni nástupcovia Lenin, Trotsky a Stalin, nemilosrdne nasledovali komunistickú dogmu a 
úspešne dokázali priviesť jednu z najnásilnejších a najdeštruktívnejších revolúcií v histórii. S podporou 
židovských  bankárov  sveta,  najmú  bankármi  Federálnych  rezerv  z  USA?  Zvrhli  300  ročnú 
Romanovskú dynastiu v Rusku, brutálne zabili cára a jeho rodinu (Mikuláša, jeho ženu Alexandru a ich 
5 detí), a boľševická, sovietska správa robotníkov prevzala moc nad Ruskom, najväčšou a najbohatšou 
(na  zdroje)  krajinou  sveta.  Aj  keď hlavnými postavami  tejto  revolúcie  boli  Marx,  Lenin,  Stalin  a 
Trotsky,  skutočnou  silou  ktorá  ťahala  za  nitky  bola  židovská  Kehilla,  židovskí  bankári  a  celkovo 
židovská sieť,  ktorá mala  tento cieľ  už stáročia.  Jacob Schiff  zo židovskej  maklénskej  spoločnosti 
Kuhn, Loeb and Company v New Yorku sponzoroval Trotského bandu hrdlorezov 20-timi miliónmi 
dolárov počas prvej svetovej vojny a cvičila ich za zabijakov na vchode New Yorku pre prevrat ruskej 
Dumy (parlamentu) čo sa im i podarilo.
Táto  boľševická  revolúcia  priniesla  najdeštruktívnejšiu  a  najzlovestnejšiu  éru  v  histórii  ľudstva. 
vyrovná sa jej len vynájdenie židovského kresťanstva, ktoré prinieslo Dobu temna asi o 1500 rokov 
skôr, no tu podobnosť nekončí. (Pozrite si kapitolu 35 v knihe Večné Náboženstvo Prírody.) Nielenže 
Trotského židovskí zabijaci zabili členov Dumy, ale počas krvavej éry revolúcií, anarchie a hladu, ktorá 
nasledovala, Židia dosiahli svoj Purim: zabili 20-30 miliónov Bielych Rusov. Tak ako vo francúzskej 
revolúcii,  aj  tu  zabili  vodcov,  najlepších z  Ruska podľa židovského plánu:  najprv zabiť najlepších 
Gojimov. Medzi zabitými bolo mnoho mojich menonitských druhov. Sami sme stratili našu nádhernú 
farmu a dom a všetko čo sme mali a ušli z krajiny v roku 1924. 
Takže, po zničení bohatých (teda Bielych vodcov), dosiahli chudobní čo chceli? Dosiahli robotnícky 
raj? To teda nie! Židovskí diktátori zabili goijimské vedenie nepriateľa a zaviedli s nenávisťou brutálnu 
diktatúru nad "masami", diktatúru ktorú odveky vekov dosahovali len silou a terorom. To dosiahli za 
tajnej pomoci USA a ich neskutočného bohatstva a zdrojov. (Prečítajte si Kréde Kreativity 38 v knihe 
Biblia Bieleho Človeka.) Keď boli USA pripravené pomôcť boľševikom vyhrať v Rusku, Židia zosilnili 
svoje zovretie nad úbohými ruskými obeťami, a dokonca mohli šíriť svoju ríšu zla po celom svete. 
Výsledkom bola chudoba, nešťastie a tyrania vo viac ako troch štvrtinách sveta. Nepokoje, chaos a 
chudoba v dnešnom Poľsku je jedným z mnohých príkladov.
Toľko ku komunistickej revolúcii,  ktorá je väčšine našich čitateľov už dobre známa. Nás, Tvorcov, 



znepokojuje je istá boľševická propaganda, ktorá sa dnes vkráda do Bieleho rasového hnutia. Niektorí 
"vodcovia" nedopečených, nerozumných hnutí začínajú premýšľať v rovnakej zlomyseľnej boľševickej 
nálade. Namiesto poukazovania na židovskú sieť ako vinníka (kam iste patria najbohatší a skutočná 
moc peňazí), vinia a špinia Bielych "bohatých". Zvláštne je, že ľudia ako Gary Gallo, Tom Metzger a 
Wyatt Clay Kaldenberg vravia, že Židia vlastne nie sú tí zlí. Skutočnými vinníkmi sú naši Bieli bohatí 
ľudia. Keď som naposledy navštívil Toma Metzgera, pustil mi svoju reč pred Aryan Nations. Po dvoch 
minútach sledovania som mu jasne povedal: !znieš tam ako komunista." Taktiež som mu vytkol jeho 
opakovaný obdiv Lenina ako jeho taktika "dala veci do poriadku". Ozaj s podporou a financovaním 
židovskej siete v Rusku i mimo neho, ktoré mu otvorilo cestu, dalo peniaze, plán a ľudí, sa mu to 
podarilo. Čo je ale podstatnejšie je Leninova ideológia. Tom k tomu nemal čo povedať ale všimol som 
si , že má v knižnici mnoho Leninových kníh. 
Keď som rovnakú otázku položil  Garymu Gallovi:  veríš  alebo nie,  že  Židia  sú  našimi najväčšími 
nepriateľmi? Odpovedal rozhodne: "nie, našimi najväčšími nepriateľmi sú Bieli boháči."
Zastavme  sa  tu  na  chvíľu  a  preberme  si  problém  "bohatí  verzus  pracujúci".  Položím  niekoľko 
podstatných otázok:
1. Sú bohatí falošnejší, nečestnejší, morálne skazenejší a inak zákerní ako chudobní alebo robotnícka 
trieda?
Odpoveď: mojim zistením po 70-tich rokoch jednania s najrôznejšími ľuďmi je, že nie sú. Aj keď sú 
Bieli Ľudia najlepší a najčestnejší ľudia na svete, aj tu existujú dobrí a zlí v každej triede, a je presne 
toľko podvodníkov medzi chudobnými ako medzi bohatými,  ak nie viac.  Všeobecne, bohatí  sú asi 
zodpovednejší ma dôveryhodnejší lebo majú viac čo chrániť vrátane ich reputácie.
2. Sú bohatí väčšími parazitmi našej spoločnosti alebo majú zásluhu na všeobecnom blahu? 
Odpoveď: myslím si, že priemerný bohatý človek prispel spoločnosti viac ako priemerný chudobný. 
Pozriem si niekoľko príkladov z histórie - Cyrus H. McCormick, vynálezca prvého koňmi ťahaného 
kombajnu,  sa  stal  bohatým vďaka svojmu vynálezu.  Vďaka tomuto vynálezu,  desaťtisíce farmárov 
mohli produkovať trikrát toľko obilia ako predtým. Viete si predstaviť čo to znamená? Vynález jedného 
človeka bol ekvivalentom práce trojnásobku roľníkov. Určite odmena, ktorú McCormick získal bola 
ničím v porovnaní s prospechom, ktorý priniesol spoločnosti.
To isté by sme mohli povedať o Elim Whitneym, ktorý vynašiel čističku bavlny a tým položil základy 
bavlnovému priemyslu na Juhu. Rovnako by sme mohli hovoriť o vynálezcoch ako boli James Watt, 
vynálezca  parného  stroja;  Robert  Fulton  staviteľ  prvého  parníka;  Samuel  F.  B.  Morse  vynálezca 
telegrafu; alebo Alexander Graham Bell vynálezca prvého telefónu; alebo tisíce iných, ktorí ako Henry 
Ford nevynašli nič čo by mohli patentovať, ale vybudovali veľké podniky ktoré posunuli národ vpred, 
alebo  ako  Bessemer  ktorý  vynašiel  nový  spôsob  spracovávania  ocele,  a  tým umožnil  inžinierom 
postaviť mrakodrapy čo dovtedy nebolo možné.
V tomto bode odporcovia bohatých vyskočia a povedia: O.K., O.K., ale hovoríte len o vynálezcoch a tí 
sú v poriadku a zaslúžia si svoje odmeny, ale väčšina bohatých nie sú vynálezcovia.
Dobre, tak sa pozrime na iných podnikateľov. Poďme na pole dopravy. Niektorí založili spoločnosti, 
ktoré spojili krajinu železnicami od Atlantiku po Pacifik. Niektorí vybudovali lodné spoločnosti. Iní 
založili dostavníkovú prepravu. Niektorí autobusové spojenia.  Iní ako napr.  Howard Hughes, Eddie 
Rickenbacker  a  tucty iných letecké linky.  Očividne zriadili  desaťtisíce pracovných miest  a  značne 
prispeli k pokroku cestovania a dopravy.
Chcete viac? Poďme do automobilového priemyslu, ktoré možno viac ako ktorýkoľvek iný vybudoval 
milióny pracovných pozícií a obrovsky rozšíril schopnosť ľudí cestovať rýchlejšie akomfortnejšie než s 
koňom a vozom. Už sme spomínali Henryho Forda, ale existujú tisíce iných ako Gottlieb Daimler a 
Karl  Benz z  Nemecka,  alebo americkí  priekopníci  ako Charles  Duryea,  Ransom E.  Olds,  Elwood 
Haymes, Alexander Winton, Charles B. King, John D. Maxwell, Francis Edgar Stanley, Walter White a 
stovky ďalších.  Vlastne existovalo až 2000 automobilových spoločností,  ktoré sú už dnes  ale buď 
mimo prevádzky alebo sa spojili s inými úspešnejšími konkurentmi. Mnohí z nich prišli o svoje peniaze 
a vyhlásili bankrot, niektorí čo-to zarobili, a niektorí ako Ford úžasne zbohatli. Avšak produkovali a 
úžasne prispeli k rozvoju technológie a zmenili tvár Ameriky i sveta.
Máme ešte pokračovať? Prečo nie? Polí pôsobnosti je nekonečne veľa. Ak by sme šli na pole potravín a 



uviedli podnikateľov ako Post ktorý ako prvý začal s kukuričnými vločkami; alebo  Del Webb ktorý 
vybudoval celé mestá; alebo architekt Frank Lloyd Wright; alebo novinový magnát William Randolph 
Hearst; alebo filmári ako D. W. Griffith, alebo animátor, filmár a autor parkov Walt Disney. Ako som 
povedal, polí je niekoľko a mohol by som pokračovať donekonečna.
Všetci, alebo väčšina, mužov zarobila milióny dolárov. Ale ja tvrdím, že všetko čo zarobili si zaslúžia, 
lebo prispeli k rozvoju našej ekonomiky, technológie, bohatstva a celkovo civilizácie.
No  aj  keď  tu  uvediem nekonečný  zoznam príbehov  úspechu  bohatých,  ich  odporcovia  ako  Tom 
Metzger a Gary Gallo nebudú spokojní,  najmä preto,  že závidia,  že sami nezarobili  milióny.  A čo 
nečinní  boháči,  ktorí  zdedili  milióny? Ani  tí  nemusia  byť  nutne trúdy ani  leniví  či  neproduktívni. 
Môžeme uviesť génia akým bol Howard Hughes, ktorý zdedil v roku 1924 pol milióna dolárov, teda 
keď mal 19 rokov. No nenechal ich ležať. Vybudoval filmovú spoločnosť, výrobu lietadiel, leteckú 
spoločnosť a zaujímal sa o tucty iných polí pôsobnosti,  zvyšujúc svoje dedičstvo z pol milióna na 
niekoľko  miliónov.  Tento  muž  priniesol  pracovné  miesta,  postavil  továrne  a  nespočetné  množstvo 
produktov. Čo viac môže človek urobiť?
Okrem Howarda Hughesa existuje mnoho iných, ktorí zdedili málo a vybudovali impériá. Spoločným 
menovateľom týchto ľudí je to, že boli veľmi energickí, predstaviví a všeobecne inteligentnejší než 
priemerní ľudia. Celkom iste väčšina z nich neboli lenivci ani parazity čo popravde nemôžeme povedať 
o mnohých povaľačoch a lenivcoch ktorí sú permanentne bez peňazí alebo na sociálnych dávkach.
Za 70 rokov môjho života som žil v štyroch rôznych krajinách a pol tucte štátov USA. Moji rodičia boli 
chudobní a sám som vyrastal na farme v Saskatchewane. Spoznal som najrôznejších ľudí - farmárov, 
vodičov,  baníkov,  sluhov  i  milionárov,  politikov,  guvernérov,  senátorov,  umelcov,  spisovateľov, 
vynálezcov, nacistov,  Židov, negrov, zločincov i  podvodníkov. Čo sa týka rozdeľovania bohatých a 
chudobných, musím dôjsť k záveru, že majetní ľudia sú celkovo inteligentnejší, zaujímavejší, ľudskejší 
a  ľahšia  sa s  nimi jedná než s  ľuďmi,  ktorí  neboli  nikdy schopní  konať a  zaobstarať si  čo aspoň 
priemerný život pre seba i svoje rodiny. To vravím bez nejakej nenávisti a predsudkov. Povedal by som, 
že ľudia, ktorí si dokázali niečo zarobiť sú obyčajne hybnou silou a aktívni a celkovo sú piliermi našej 
spoločnosti, ktorí posunuli Bielu Rasu vpred. 
Teraz sa dostávame k poslednému argumentu odporcov bohatých, ktorí ich vinia z toho, že nespravili 
pre Bielu Rasu dosť v boji proti židovskej konšpirácii, ktorá ohrozuje život Prírody Najlepšej - Bielej 
Rasy.  S týmito môžem jedine súhlasiť.  Desaťtisíce bohatých Bielych mužov a žien v tejto krajine, 
urobili len málo aby pomohli našej veci, záležitosti, ktorá by mala byť i ich. Ale opäť, aby som bol fér 
voči bohatým, strednej triede a chudobným, nik z nich sa nejde pretrhnúť aby bojoval proti monštru, 
ktoré sa nás snaží zničiť, a celkom iste priemerný robotník ktorý len sleduje televíziu a pije svoje pivo, 
je rovnako nečinný ako aj tí, ktorých by jednotlivci ako Metzger a Gallo radi videli visieť. Tak ako je 
mnoho  výnimiek  medzi  robotníkmi,  tak  aj  medzi  bohatými.  Aj  keď  jeden  z  našich  najbohatších 
miliardárov storočia, Henry Ford, sa zaujímal o židovskú hrozbu už pred asi 65 rokmi a vydal sériu 
odhalení  vo  svojich  novinách  Dearborn  Independent.  Takisto  po  rokoch  sledovania  "židovského 
problému" vydal knihu Medzinárodný Žid.
Andrew  Carnegie,  rodený  škót,  ktorý  sa  neskôr  stal  jedným  z  najväčších  amerických  oceľových 
magnátov, prispel 350 miliónmi na charitu. Z toho značná časť šla na budovanie verejných knihovní vo 
všetkých mestách v Amerike aby si  ľudia  mohli  dožičiť  čítanie,  čo bolo privilégium, ktoré sám v 
mladosti nemal. Taktiež založil mnoho charitatívnych inštitúcií podporujúcich vzdelávanie a je autorom 
niekoľkých skvelých kníh.
Toľko k prospechu plynúcemu spoločnosti  z  bohatých,  ľudí,  ktorých ľudia ako Metzger a Gallo a 
mnohí iní závistlivci by chceli  obesiť.  Keď som toho toľko pekného povedal o Bielych boháčoch, 
chcem taktiež vyjasniť, že rovnako mám rád aj robotníkov pokiaľ sú Bieli. Sám som vykonal veľa 
tvrdej  práce keď som bol mladý. Keďže som vyrastal na farme, ako dieťa som dojil  kravy,  pásol, 
zbieral kamene z polí. Keď som mal 10 rokov staval som stohy, hádzal obilie na dopravník, atď. keď 
som mal 15 rokov, bol som plnohodnotným členom mlátiacej partie, čo bola 12 hodinová robota od 
6.00 ráno do 19.00 s len hodinovou prestávkou na obed. To som robil niekoľko rokov počas žatvy, aj 
počas môjho štúdia na vysokej škole. Počas tohto obdobia som niekedy pracoval aj v lome v Sudbury v 
Ontariu, niekedy až 5000 stôp pod povrchom. Bola to teplá, vlhká a dusivá robota, prehadzujúc niklovú 



rudu 8 hodín denne. Takže vás uisťujem, že mi tvrdá práca nie je cudzia.
Dôležitým bodom tejto diskusie je: potrebujeme všetkých Bielych Rasových Druhov aby vybudovali 
mocnú,  bohatú  a  dobre  postavenú  Bielu  spoločnosť.  Potrebujeme  chudobných,  bohatých,  strednú 
triedu, podnikateľov, obchodníkov, plánovačov, manažérov, staviteľov, skladníkov a farmárov; najmä 
farmárov, a musím podotknúť, že sú, alebo aspoň boli, veľmi bohatí farmári.
Skutočným vinníkom ničiacim našu krajinu, našu Bielu spoločnosť, naše prostredie, a všeobecne Bielu 
Rasu, je židovská kabala, večný parazit, ktorý ničí ľudí a civilizácie už tisícročia. Židovské peniaze a 
židovská moc boli a sú podvratnou a deštruktívnou silou pre spoločnosť Bieleho Človeka a zotročujú 
svet. V jadre tohto monštra je Federálny systém a sieť židovských bankárov ktorí vlastnia a ovládajú 
parazitický menový systém po celom svete. Nielenže kontrolujú financie, ale vďaka sile ktorú im dáva, 
a vďaka ich rasovej vernosti voči židovskej rase, taktiež kontrolujú vlády, médiá a všetky centrá moci. 
Za  židovskými  bankármi  stojí  židovská  sieť,  tvoriaca  zlovestnú  konšpiráciu  nielen  pre  zotročenie 
pracujúcich na celom svete, ale pre skríženie a zničenie Bielej Rasy, chudobných i bohatých, i strednej 
triedy.
Skutočným vinníkom je židovská sieť, s ich finančníkmi ktorí ťahajú za nitky a plánujú stratégie.
Tu sa  názory Hnutia  Kreativity  rozchádzajú  s  Garym Gallom a  Tomom Metzgerom.  Nech sú  ich 
dôvody akékoľvek, my nebudeme sedieť nečinne. Sústrediť sa na obviňovanie Bielych bohatých ľudí 
nie je len mätúce, ale je to jasná lož. Nie je to rasový problém, ale rozdeľovanie sa na triedy v rámci 
Bielych Rasových Druhov, komunistická a boľševická taktika. Nič nie je deštruktívnejšie a mätúce pre 
Biele rasové hnutie, ani nič neslúži nášmu nepriateľovi, parazitickému Židovi, viac,  než obviňovanie 
Bielych bohatých.
Gary Gallo má na niekoho, to tvrdí, že bojuje za Biele rasové práva  dosť divú minulosť. Jeden z jeho 
bývalých blízkych spolupracovníkov mi povedal, že jeho starý otec, ktorého Gary tak obdivuje, bol 
veľký  komunista.  Koľko  toho  zdedil  nemôžeme  povedať,  ale  evidentne  mnoho  dedových 
komunistických ideí prežíva vo vnukovi ako naznačuje Garyho predstieraný program. Jeho Národný 
Demokratický Front (NDF) obhajuje: (a) progresívnu daň z príjmu, (b) konfiškáciu majetku, (c) zákaz 
dedenia majetku, (d) len štátne výrobné zariadenia, (e) povešania bohatých!
Toto všetko je ako opísané z Marxovho  Komunistického Manifestu,  čo spozoruje každý kto sleduje 
konšpiráciu. Aj keď Gary rýchlo prilipol k návnadám  Komunistického manifestu,  či už bez alebo s 
pomocou starého otca, trvalo mu tri roky (na základe vlastného rozhodnutia) kým uznal. Že židovský 
holokaust je veľký podvod, dokonca i potom ako mu boli všetky fakty jasne predložené.
No  to  nie  je  všetko.  Či  už  to  patrí  do  komunistického  manifestu  alebo  nie,  Gary  prišiel  s  ešte 
devastujúcejším  tvrdením,  a  síce  -  rozdeliť  Ameriku  medzi  jednotlivé  etnické  skupiny  -  negrov, 
Mexičanov, Indiánov, Japoncov, Haiťanov, Vietnamcov a samozrejme niečo by ostalo aj pre Bielych. 
My, Tvorcovia, jasne a rázne vravíme - do pekla s tým! Naši priekopnícki predkovia bojovali a krvácali 
za túto zem. Získali ju bojom a dobývaním. Opakujem - dobývaním - od podrás aby vybudovali mocný 
Biely národ. Každý Biely zradca, ktorý príde s tvrdením, že by sme mali dobrovoľne dať túto zem 
špine  a podrasám sveta, zadarmo na striebornom tanieri - je pre mňa bláznom a zradca Bielej Rasy. Na 
koho strane vlastne stojí? V žiadnom prípade sa nebudeme priateliť s NDF. 
Teraz sme sa dostali  k Tomovi a  Johnovi  Metzgerovým, ktorí  sú iný prípad, ale  taktiež si  dožičia 
obviňovanie  bohatých  a  taktiež  súhlasia  s  rozdelením Ameriky  na  menšie  územia  a  ich  rozdanie 
podrasám.
Tom je agresívny promotér a tvrdo pracuje na získavaní publicity pre Biely rasový boj čo mu slúži ku 
cti.  Avšak  publicita  nie  je  všetko,  kým nemá zmysluplné  princípy.  Bruce  Springsteen  aj   Michael 
Jackson majú tisíckrát viac publicity ako Tom a John, ale ani jeden z nich nepodporuje Biely rasový 
boj.
Ešte škodlivejšie je, že Metzger taktiež hlása program "spolupráce" s každým. Teda, takmer s každým, 
okrem tých, ktorých nemá rád. Bude "spolupracovať" s kresťanmi a kresťanskou identitou, aj keď jasne 
hlása, že neverí ich presvedčeniam. Dohodne s sa Odinistami, aj keď neverí ani v ich rozprávky. S 
radosťou bude spolupracovať s Trotskyovcami ako je Wyatt Clay Kaldenberg, ktorý sa tvári ako rasista 
i Trotskyovec zároveň. To je preňho v pohode a vôbec ho to netrápi. Tom sa rád pobaví aj s negrami 
ako je napr. Louis Farrakhan, nakoľko aj ten je rasista ktorý nenávidí Židov a Bielych rovnako vrúcne. 



Tom sa dokonca neúspešne snažil spojiť i s takými medzinárodnými celebritami ako Mummar Kaddafi, 
ktorý taktiež nenávidí Židov, rovnako ako nenávidí aj USA a Bielu Rasu.
Takže za čím Tom a WAR stojí? Je ťažké to uhádnuť nakoľko jeho špecifický základ, ak nejaký má, je 
veľmi úzky, plytký a prinajlepšom nejasný, okrem toho, že súhlasí s Garym na vinení Bielych bohatých 
ľudí  a  rozdelení  Ameriky najrôznejším skupinám podrás.  Tomova filozofia  mi  pripomína  mestskú 
prostitútku, ktorá nemá nejaké vlastné pevné princípy a ľahko pôjde s kýmkoľvek. Avšak sú ti nejaké 
výnimky. Aj keď Tom odmieta prijať striktný a nekompromisný program a vieru Hnutia Kreativity, sám 
ľahko nesúhlasí a odmieta každého koho chce, ale ak by tak urobili Tvorcovia, tak to pozor.
Tvorcovia s radosťou kritizujú Židov, komunistov, negrov alebo ktoréhokoľvek člena Bielej Rasy ak 
máme pocit, že tento človek vedie Bielu Rasu do slepej uličky k veľkej katastrofe. Prečo sa títo ľudia 
nepriučia z lekcií z histórie ktoré majú jasne pred sebou?
Pripomína mi to skúsenosti s Georgeom Wallaceom spred asi 20 rokov. Pamätám si ešte v roku 1962 
dramatické  obrázky v  televízii  ako  George  Wallace  stojí  vo  dverách  do  školy  brániac  aby štátny 
zástupca Nicholas Katzenbach a polícia nepokračovali v integrácii našich škôl. V tom čase som bol 
viac-menej apolitický a nebol som ešte ani členom Spoločnosti Johna Bircha. Ale cítil som moje rasové 
inštinkty. O pár rokov neskôr som sa politicky zapojil. Pridal som sa ku kampani Georgea Wallacea a v 
roku  1968  som  bol  už  floridským  predsedom  Americkej  nezávislej  strany,  podporujúc  Georgea 
Wallacea ako prezidenta. Ale čoskoro som videl divné praktiky v jeho tábore. Vo svojom okolí mal 
mnoho Židov. Začal používať dvojzmyselnú reč. Začal tvrdiť, že nie je "antisemita" veď má vo svojom 
tíme Židov. Začal sa vykrúcať. Čoskoro už nebol ani rasista a nakoniec sa chválil, že má v Alabame 
viac čiernych úradníkov ako ktorýkoľvek guvernér pred ním. 
Odsúdil som ho a opustil v roku 1969, uvedomujúc si, že od začiatku to bola len židovská bábka s 
účelom neutralizovať rasové inštinkty miliónov našich najlepších Bielych bojovníkov.
Vráťme sa však k Tomovi Metzgerovi a Garymu Gallovi a ich chorým filozofiám.
Ako prvé im chcem pripomenúť, že marxistické tvrdenia majú židovský pôvod a sú pre Bielych ľudí a 
Bielu spoločnosť nesmierne deštruktívne. Rusko bolo pod marxistickou nadvládou 70 rokov. Sám som 
sa narodil  na Ukrajine. Pred prvou svetovou vojnou bola Ukrajina najproduktívnejšou a krajinou sveta 
a mohla zásobiť zvyšok Európy. Dnes, pod marxistickým režimom, nielenže je celá ruská ekonomika v 
troskách, ale bohaté Rusko nedokáže nakŕmiť svojich ľudí a musí dovážať milióny ton obilia a potravín 
z USA a iných krajín. Ak by ruská ekonomika nebola za posledných 70 rokov niekoľkokrát podporená 
Židov milujúcich USA, dávno by padla.  (Prečítajte si  Krédo Kreativity 38 v knihe  Biblia Bieleho 
Človeka.)
To isté sa deje v komunistickom Poľsku. Ekonomika j na pokraji krachu. Ľudia sú zúfalí a hladujú. Sú 
v neustálom nepokoji. S čo i len minimálnou podporou USA by Poliaci mohli zrúcať a zničiť tyranský 
židovský  režim  raz  a  navždy.  To  isté  by  sme  mohli  povedať  o  Maďarsku,  Rumunsku  a  zvyšku 
východnej Európy, ktorá je pod marxistickou nadvládou. Každý s čo i len troškou mozgu si uvedomuje, 
že marxistická doktrína ničí súkromné práva a súkromné podnikanie. Výsledkom je stagnácia, chudoba, 
nešťastie a úplný rozpad. Bohatých môžete "udrieť" len raz, len raz ich okradnúť, ale keď to zničíte, 
skončí i produktivita a nebude koho okrádať a biť. Uvedomte si to, proste to nefunguje. Marxizmus je 
len židovský podfuk, jasný a jednoduchý. Proste nefunguje.
Druhá  lekcia,  ktorú  by  sa  Gary,  Tom a  spol.  mali  naučiť,  je,  že  nemôžu  zvrhnúť  židovskú  moc 
mnohými rozdelenými malými "hnutiami", ak sa tak dajú nazvať, ani keby ich bolo 10 000 alebo 20 
000 ako sme ich tu mali za posledných 50 rokov. Dnes sme v tzv. Bielom rasovom hnutí svedkami 
Polyglotného Konglomerátu Nezlúčiteľných Rozporov - P.K.N.R. To necháva priestor židovskej moci a 
ich technike "rozdeľ a znič", lebo ako sme uvideli pri mestskej prostitútke, nemôžeme sa sústrediť 
okolo  akýchkoľvek  vlastných  princípov.  Ako  povedal  Harold  Covington  vo  svojej  knihe,  väčšina 
Bielych  rasových  hnutí  nielenže  nevedia  ako  sa  tam dostať,  ani  nevedia  kam ísť.  To  dosť  dobre 
sumarizuje P.K.N.R. Ak neviete kam idete, celkom iste nebudete vedieť ako sa tam dostať. Faktom je, 
že dnes nie sme bližšie ku zničeniu skutočného vinníka o nič viac ako sme boli pred 30, 40 alebo 50 
rokmi. A skutočným vinníkom, opakujem, nie sú Bieli  bohatí,  ale prekliata,  zlovestná,  celosvetová 
židovská sieť. Žiaden Biely boháč, ani Biely politik, v USA dnes nie je pri skutočnej moci a to platí i 
pre tak vplyvné a bohaté rodiny ako sú  Rockefellerovci či Kennedyovci.



My, Tvorcovia, máme zmysluplnú vieru a program. Je postavený v doktríne, ktorá sa zaoberá politikou, 
ekonomikou, rasou, eugenikou, náboženstvom, životným prostredím, Zdravým Životom, a asi každým 
poľom  ľudského  snaženia,  ktoré  je  potrebné  pre  prežitie,  expanziu  a  pokrok  Bielej  Rasy  na 
celosvetovej úrovni. Prečo to ľudia v hnutí ako Tom, Gary a iní ignorujú a namiesto toho prijímajú 
nekalé marxistické princípy obviňovania bohatých (Bielych), propagujúc progresívnu daň, konfiškáciu 
súkromného majetku a iné židovské finty? Nielenže ignorujú fakt, že Kreativita má skutočné odpovede, 
ale sú voči nej nepriateľskí a útočia na ňu.
Prečo sa vybrali týmto šialeným smerom keď nám história dokazuje, že keď sa Nemci sústredili okolo 
jednej viery (za Hitlera) boli schopní zničiť židovské monštrum?
Poviem vám prečo. Odpoveďou je arogancia. Závidia. Kreativita dokazuje chudobu ich nedopečených, 
zle postavených "programov" ak sa to dá tak vôbec nazvať. Ako sme uviedli v kapitole 20 v knihe 
RAHOWA!,  ak na to neprišli prví, radšej budú Kreativitu sabotovať než by ju prijali aj keby to malo 
stáť Bielu Rasu život.
Nech je  tak.  Do pekla s  nimi.  S takýmito priateľmi,  kto potrebuje  nepriateľov? Ak si  vážia svoju 
aroganciu viac ako Bielu Rasu a budú sa radšej starať o §u než o Bielu Rasu, nech je teda tak. Skôr či 
neskôr vyhynú alebo zatvoria podnik a ich malá arogancia vyhynie s nimi. Ale napriek tomu Kreativita 
bude pokračovať. Budeme ignorovať ich malichernú závisť, ich prekliaty P.K.N.R. a budeme naďalej 
priťahovať viac a viac členov a budovať kým tu nebude mocná prílivová vlna, ktorá prekoná a zničí 
falošnú židovskú sieť. Nepotrebujeme spoluprácu s neužitočnými prekážkami, ktorí chcú rozdeliť naše 
drahocenné územie a dať ho podrasám, ani nepotrebujeme prienik marxistickej doktríny aby zmiatla a 
zavšivila našu vieru a program. Horší ako kapitalista je kapitulant. Do pekla s porazencami a zradcami. 
Nepotrebujeme ich.  Radšej  ich  chceme ako  nepriateľov  mimo našich  radov  ako  v  našej  pevnosti 
búrajúc  ju  zvnútra.  Kto  potrebuje  kapitulantov?  My,  Tvorcovia,  sa  nikdy  nezmierime  s  čo  i  len 
minimálnym  darovaním  nášho  územia  -  územia  získaného  krvou  našich  priekopníckych  predkov. 
Považujeme  to  za  zradu.  Kto  potrebuje  porazencov?  Namiesto  toho  je  lepšie  sa  pridať  k  Hnutiu 
Kreativity a budovať hnutie ktoré má silu a smer. Nás nemenný a nekompromisný cieľ je planéta Zem - 
celá - a neodpočinieme si kým nebude celá osídlená novou a omladenou Bielou Rasou - Najlepšou z 
Prírody.

* * * * *
Zničenie  Bielych  boháčov  neprospeje  chudobným ale  práve  naopak,  ich  majetok  privedie  do  ešte 
užšieho kruhu super-bohatých židovských bankárov a špekulantov.

* * * * *
Koľkokrát treba udrieť človeka do hlavy aby sa naučil zrejmú lekciu histórie - marxistické programy 
boli vynájdené Židmi na zničenie Bielej Rasy?

* * * * *
Naši predkovia bojovali,  krvácali  a umreli za dobytie tohto krásneho územia nazývaného Amerika. 
Každý Biely Človek, ktorý navrhuje dobrovoľné odovzdanie ho podrasám na striebornom podnose je 
rasový zradca.
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Kto Zabil Johna Kennedyho 
Žiaden  div  pre  tých,  čo  rozumejú  vraždám  MOSSAD-u,  náture  zlovestnej  židovskej  moci  za  tým 
stojacej, a tých málo z nás, ktorí majú dosť odvahy povedať pravdu. Popravde Johna Kennedyho zabil  
židovský MOSSAD.

22. novembra sme so ženou oslavovali 47 výročie sobáša, a to v spoločnosti našich detí a vnúčat na 
výlete do Disneylandu. V ten istý deň si svet pripomínal výročie vraždy vtedy mladého a žiarivého 
prezidenta USA, Johna F. Kennedyho, zastreleného chladnokrvne na ulici v Dallase pred 25 rokmi. V 
novinách, televízii a všade inde sa objavilo mnoho správ pripomínajúcich tento deň. Ale po 25 rokoch, 
záhada, kto zabil  22.  novembra 1963 Kennedyho ostáva stále nevyriešená.  Mnoho teórií,  väčšinou 
bizarné a bezpredmetné stále poletujú okolo tohto historického a zákerného činu.
Pamätám si to dobre, a bez pochýb aj milióny iných, ktorí boli vtedy dosť starí aby si uvedomili dopad 
tohto zločinu. Keď moja 12 ročná dcéra prišla domov zo školy, prvá vec, ktorú povedala bola: "Wow, tí 
republikáni sa s nikým nebavia, že?" Aj keď jej záver bol troška unáhlený a naivný, určite však nie viac 
ako  nespočetné  množstvo  teórií  a  záverov,  ktoré  dodnes  poletuje  po  mysliach  väčšiny  americkej 
verejnosti,  a  určite  nebol  šialenejší  než  oficiálny  záver  Warrenovej  komisie,  ktorý  bol  rýchlo 
vypracovaný aby zatienil celý zločin. Po mesiacoch "vyšetrovania" komisia nariadila zriadiť "dôkazy" 
tak aby podporovali záver, ktorý chceli vydať ešte predtým ako začali drahé a dlhé vyšetrovanie - teda, 
že celé je to práca osamelého, šialeného blázna - Lee Harveyho Oswalda - ktorý to spáchal len tak sám.
Napriek množstvu propagandy, ktoré nám Židia za 25 tokov pripravili, americká verejnosť a celkovo 
svet  tomuto  záveru  neverí.  Dokonca  v  čase  25.  výročia,  v  roku  1988,  sa  objavilo  mnoho  správ 
opisujúcich udalosť, a mnoho ankiet či verejnosť verí alebo neverí záveru Warrenovej komisie. Noviny 
Orlando Sentinel priniesli podobnú anketu. Z 2039 zúčastnených, ktorým bola položená otázka - Zabil 
Lee Harvey Oswald prezidenta Kennedyho sám?  - 1980 ľudí (93%) odpovedalo záporne. To bolo o 25 
rokov neskôr, po tom ako Warrenova prestížna komisia strávila mesiace nekonečného "vyšetrovania" 
so záverom, že za všetko je zodpovedný ten blázon -  žiadna konšpirácia neexistuje Keď sa to medzi 
verejnosťou  neujalo,  bola  zriadená  Rockefellerova  komisia,  aby  opäť  prešetrila  rovnakú  aféru  a 
pokúsila  sa uistiť,  že verejnosť uverí  Warrenových lžiam.  Keď ani  toto nestačilo,  roky neskôr  bol 
zriadený Výbor na prešetrenie vraždy, ktorý viedol schopná právnik Richard Sprague. Keď sa zdalo, že 
sa príliš priblížili faktom, CIA a FBI sa ho rozhodli zastaviť. CIA prevzala prípad a záver sa začal 
vydávať rovnakým smerom ako neuveriteľný a hlúpy zver Warrenovej  komisie.  To, že s  tým stále 
verejnosť nesúhlasí sa opäť ukázalo na mnohých anketách. Dnes, po tom ako bolo vydaných mnoho 
kníh a tisíce článkov a "dokumentov" židovskou tlačou, verejnosť a celkovo svet odmieta smiešny 
záver  že "žiadna konšpirácia  neexistuje",  ako to okrem iných dokazuje  aj  93% výsledok ankety v 
novinách Orlando Sentinel.

Aj  keď  je  americká  verejnosť  veľmi  ľahkoverná  a  zhltne  väčšinu  lží  židovskej  propagandy  (ako 
švindelkaust), evidentne "oficiálna" lož Warrenovej komisie je priveľa ak by to ľahkoverná americká 
verejnosť prijala. A ako môžeme vidieť je dosť dobrý dôvod prečo im takáto očividná lož neprejde. No 
aj keď americká verejnosť neakceptuje príbeh o osamelom bláznovi, príbeh bez konšpirácie, stále je 
beznádejne zmätená kto to vlastne urobil a prečo bol vlastne Kennedy zavraždený.
Než sa  pustíme do kto  a  prečo,  v  krátkosti  si  zopakujeme známe a akceptované udalosti,  ktoré  v 
okamihu zmenili smer histórie Ameriky a sveta.
22. novembra 1963 John Kennedy, v spoločnosti  svojej  manželky Jacqueline,  šli  otvoreným autom 
ulicami Dallasu, evidentne aby si získal podporu pre svoj poškvrnený politický image. Keď prechádzali 
okolo  Dealey Plaza  a  okolo  budovy texaskej  knižnice,  o  12:30  sa  ozvali  výstrely.  Guvernér  John 
Connally, šoférujúci to auto sediac pred Kennedym bol ťažko ranený. John Kennedy, ktorému jedna z 
guliek vystrelila mozog bol vyhlásený za mŕtveho v nemocnici Parkland.
Lee Harvey Oswald, povaľač a nula bol evidentne obozretne vytrénovaný konšpirátormi aby hral úlohu 
zlého chlapa. Videli ho ako uteká z budovy knižnice a dallaský policajt J.D. Tippit, ktorý sa pokúsil 



krátko na to Oswalda chytiť bol zabitý. Údajne bol zabitý Oswaldom ale i tento záver je otázny. Krátko 
na to bol Oswald chytený a zatknutý.
Bol vypočúvaný siedmymi agentmi FBI 12 hodín. 47 hodín po smrti Kennedyho kým bol za ochrany 
federálnych  agentov  prevážaný  prechodom  popod  Dallasu  budovu  polície  bol  Oswald  zastrelený 
židovským majiteľom nočného klubu menom Jack Ruby, (pravým menom - Jacob Rubenstein). To sa 
stalo za denného svetla pred televíznymi kamerami a tak bol odstránený známy ale nejasný kľúčový 
svedok, ktorý do konšpirácie mohol vniesť trošku svetla. Avšak bol len jedným z 29 ľudí, ktorí mali 
niečo do činenia s touto konšpiráciou a zahynuli za podivných okolností.
Lyndon B. Johnson, viceprezident Kennedyho bol okamžite zvolený za prezidenta počas letu z Dallasu 
do Washingtonu. Napriek zákonom a nariedeniam štátu Texas bolo Kennedyho telo prevezené letecky 
do Washingtonu a odobraté z jurisdikcie Texasu. A tak aj vyšetrovanie tohto zločinu. Nový prezident 
Lyndon Johnson rýchlo zmenil vyšetrovanie a obišiel nezávislé texaské autority pod ktorých jurisdikciu 
to spadalo zvolaním Warrenovej komisie ako jedinej zodpovednej autority. Údajne to bolo preto, že 
zločin takýchto rozmerov, že bežné úrady ktoré by to mali riešiť (dallaská polícia a štát Texas) boli 
primalé  aby  im  mohol  byť  zverený  takýto  zločin.  Ako  budeme  vidieť,  skutočný  dôvod,  bolo 
poskytnutie  krytia  a  kontrola  nad  udalosťou,  poverením  vlastného  segmentu  vyšetrovaním  -  v 
skutočnosti však žiadnym vyšetrovaním, len zakrývaním.
Warrenova  komisia  na  čele  so  sudcom Najvyššieho  súdu  Earla  Warrena,  sa  ujala  vyšetrovania  a 
odsunula  všetky  autority,  ktoré   na  to  mali  zákonné  právo.  V tom ich  podporovala  kontrolovaná 
židovská tlač, FBI aj CIA. Vlastne šlo o nástroj dvoch uvedených federálnych agentúr a robila to čo im 
bolo prikázané.
Príbeh kamufláže je dlhý a nechutný, a nanešťastie, nemôžem tu uviesť všetky detaily pochybných 
krokov,  ani  plne  uviesť  celý  záver,  ktorý  má  tisíce  strán.  Opakujem,  že  napriek  obrovskej  dávke 
propagandy,  napriek  kope  lží  vyslovených  FBI  a  CIA,  faktom  ostáva  -  aj  po  25  rokoch  veľmi 
ľahkoverná americká verejnosť neverí smiešnej a neuveriteľnej rozprávke vyšetrovacej komisie.
V podstate závery Warrenovej komisie sú:
(a) Nejde o konšpiráciu. 
(b) Lee Harvey Oswald, osamelý blázon to spáchal sám. Vystrelil všetky strely, ktoré zabili  Kennedyho 
a zranili guvernéra Connallyho z okna šiesteho poschodia knižnice.
(c) Dokázal to troma strelami z pušky Mannlicher-Carcano vyrobenej v Taliansku.
Warrenov príbeh obsahuje ďalšie tisíce strán takýchto nezmyslov. Bol to záver, ktorý boli odhodlaní 
dať ľuďom ešte pred začatím zbierania "faktov" a "informácií" a držali sa ho až do konca, ignorujúc 
alebo meniac dôkazy ktoré nevyhovovali ich "záveru". Príbeh je tak divoký, že by kľudne sadol do 
našej série "Najdivokejších Príbehov". Niet divu. Autori majú spoločného mentora - židovskú moc. 
Taktiež  niet  divu,  že  po  25  rokoch  masívnej  dávky  klamstiev  a  propagandy  väčšina  americkej 
verejnosti tomuto príbehu stále neverí.
Toto je zopár divných a bizarných udalostí a epizód, ktoré sa udiali počas tohto hrozného zločinu a 
falošného zakrývania: 
• Aj keď hlavný podozrivý, Lee Harvey Oswald, bol vypočúvaný siedmymi agentmi FBI dlhých 12 
hodín, prepisy výsluchov boli spálené a navždy zničené.
• Oswald bol zabitý za 47 hodín po vražde Jackom Rubym, slizkým kupliarom, ktorý bol zaplatený 
FBI. To sa mu ľahko podarilo kým bol Oswald pod dozorom a "ochranou" federálnych agentov.
• Aby sa uistili, že Jack Ruby si to neskôr nerozmyslí a nerozhodne sa hovoriť, následne "zomrel na 
rakovinu" vo väzení keď čakal na súd.
• Na puške Mannlicher-Carcanosa, ktorou mal zabiť prezidenta, sa nenašli Oswaldove otlačky prstov. 
Keďže hneď po streľbe utekal z budovy, sotva by mal čas na vyčistenie.
• Aj keď bol Oswald známy ako slabý strelec (niekoľko mesiacov predtým, 6. apríla 1963 strieľal na 
pravicového  Maj.  Gen.  Edwina  Walkera  a  minul),  Warrenova  komisia  ho  obdarila  nesmiernou 
zručnosťou spôsobiť prezidentovi Kennedymu a guvernérovi Connalymu 8 rôznych rán za 6 sekúnd zo 
vzdialenosti viac ako 60 m, z uhla, z akého vystreliť by si vyžadovalo toho najlepšieho strelca na svete.
•  Jedna z guliek podľa Warrenovej  komisie prešla neuveriteľnou cestou: prešla chrbtom prezidenta 
Kennedyho a vyšla krkom, potom prešla chrbtom guvernéra Conallyho a vyšla jeho hrudníkom, do 



jeho zápästia a cez to do nohy. To je teda strela! Akosi divne tá istá guľka sa potom našla na podlahe v 
nemocnici  Parkland  kam  boli  obete  odvezené.  Po  "nájdení"  bola  táto  zázračná  guľka  čistá, 
nepoškriabaná  a  nepoškodená.  A  to  údajne  prešla  rebrami,  zápästím  a  inými  kosťami  tou 
najzvláštnejšou trasou. Verili by ste tomu?
• Warrenova správa  tvrdí:  "žiaden  dôveryhodný  dôkazne  uvádza,  že  by strely  z  iného miesta  než 
texaskej knižnice." A to i napriek faktu, že komisia poznala mená aspoň 266 svedkov z miesta činu. Z 
nich 259 bolo schopných svedčiť pred dallaskou políciou, šerifom, FBI a tajnou službou. V prípade 68 
z nich sa vyšetrovatelia "zabudli" opýtať odkiaľ si myslia, že strely prišli. Z 90 ktorých sa to opýtali, 58 
povedalo,  že  strela  pochádza  z  trávnatého  kopčeka  (pred  kolónou)  a  nie  z  budovy  knižnice  (za 
kolónou.) zvláštne, že 32 ľudí, ktorí s tým nesúhlasili boli vládny úradníci, ich ženy alebo známi. Aj tak 
ak odhliadneme od možnosti donútenia a vydierania takýchto úradníkov, dve tretiny svedkov potvrdilo, 
že strely prišli spred kolóny, čo je veľmi podstatná informácia ktorú komisia akosi úplne ignorovala. 
Povieme si o tom neskôr.
• Jeden z divákov, muž menom Zapruder natáčal kolónu v čase streľby na kameru. Nakoľko šlo o 
pevný dôkaz, ktorý by mohol vyvrátiť zámery konšpirátorov, CIA si rýchlo film privlastnila.
•  Časopis  LIFE  vo  vydaní  z  2.,  októbra  1964  vydal  článok  Geralda  R.  Forda,  ktorý  bol  členom 
Warrenovej komisie. V tomto článku uviedli 8 obrázkov zo Zapruderovho filmu. Jeden zo obrázkov 
ukazoval  ako  strieka  krv  a  mozog  vpred  z  Kennedyho  hlavy.  Evidentne  magazín  LIFE  spravil 
nezabudnuteľnú chybu, ktorá sa priečila nariadeniam vlády. Výtlačky boli stopnuté počas tlače a tento 
obrázok bol nahradený iným, na ktorom bol prezident už skrčený. Evidentne z vyšších miest prišiel iný 
rozkaz. Keď sa jeden reportér (ktorý mal kópie oboch vydaní) o pár rokov neskôr pokúsil dostať od 
časopisu LIFE vysvetlenie, vedenie poprelo že by došlo k zámene alebo že by existovali dve verzie.
•  Testy na  nitrát  dokázali,  že  Lee  Harvey Oswald  22.  novembra  nestrieľal,  no  tieto   dôkazy boli 
ignorované.
• Oswald jasne poprel, že by niekoho zastrelil, ale keďže evidentne vedel viac ako mal, rýchlo bol 
zabitý a odstránený z poľa.
• Oswald bol vypočúvaný federálnym agentom ešte v auguste 1963, ale zápis bol neskôr spálený. 
• Obrázky z RTG a pitvy prezidenta sú dodnes verejnosti utajené.
• Warrenova komisia tvrdí, že vyšli len tri strely a všetky z Oswaldovej pušky Mannlicher-Carcano. 
Dva  výstrely  boli  vystrelené  za  1,2  sekundy  (podľa  komisie  a  dôkazov  zo  Zapruderovho  filmu). 
Činitelia z továrne Mannlicher Steyr v Taliansku to síce považujú za lichôtku, ale uviedli, že doba 
medzi dvomi výstrelmi z tejto pušky nemôže  byť kratšia ako 2,3 sekundy. 
• Keď španielske noviny La Voz de Espana vydali príbeh a všimla si ho americká  Senate Press Gallery, 
jeden z tlačiarov (agent CIA)sa požičal kópiu pre prekopírovanie. Tá sa "náhodou" zničila.
• Keď sa ten istý novinár, ktorý sa v tom  vŕtal predtým snažil od španielskych novín dostať ďalšiu 
kópiu, povedali mu, že majú obvykle niekoľko kópií z každého vydania ale pri tomto sa akosi stratila. 
•  Počas  pitvy Kennedyho,  bol  jeho mozog (to čo z  neho ostalo)  odobratý  do plechovej  nádoby s 
formaldehydom. Táto chemikália "zachováva" mozgové tkanivo aby mohol byť neskôr preštudovaný. 
Je zamknutý v Národnom archíve.
O niekoľko rokov prebehli testy aktivácie neutrónov. Tento pozoruhodný test mohol presne povedať, 
napríklad, z vlasu Napoleona, koľko arzénu mu bolo podaného ktorý zapríčinil  jeho smrť. Taktiež 
mohli  zistiť,  či  bol  Kennedy  zastrelený  spredu  alebo  zozadu.  Keď  forenzní  detektívi  prišli  do 
Národného archívu aby vykonali takéto testy a raz a navždy zodpovedali otázku z ktorej strany bol 
strelený, mozog sa záhadne stratil z archívu. Dodnes !oficiálne! nik nevie kde sa nachádza.
Fakt, že konšpirátori boli odhodlaní potlačiť skutočné informácie za každú cenu dokazuje fakt, že bolo 
nebezpečné aj vedieť priveľa o tomto zločine a nespolupracovať s jeho krytím. Spomenul som, že dvaja 
ľudia, Lee Harvey Oswald a Jack Ruby predčasne zomreli. Obaja boli časťou konšpirácie a ani jeden z 
nich  očividne  nebol  dôveryhodnou  osobou.  Ale  boli  to  len  dvaja  z  minimálne  29  ľudí,  ktorí  o 
konšpirácii niečo vedeli a ktorí, v priebehu rokov, zomreli za záhadných a násilných okolností. Aj tieto 
vraždy boli zakryté nejasnými vysvetleniami. To, že konšpirátori, nech je to ktokoľvek, mohli úspešne 
zakrývať tieto činy posledných 25 rokov len dokazuje, že konšpirácie je nielen zámerná a premyslená, 
ALE I NESMIERNE MOCNÁ. Uvediem zopár ďalších ľudí, ktorých postihla predčasná smrť preto že 



vedeli priveľa.
• Dorothy Kilgallen, známa komentátorka a televízna osobnosť robila s Jackom Rubym rozhovor pred 
jeho  súdom za  zabitie  Oswalda.  Urobila  však  chybu  keď svojmu maskérovi  prezradila,  že  "povie 
pravdu o vražde Kennedyho za 5 dní." O tri dni neskôr, 8. novembra 1965 ju našli mŕtvu vo svojom 
byte.
• Gary Underhill, agent CIA, povedal známym, že vie kto zabil Kennedyho a je si istý, že ho čoskoro 
dostanú. 8. mája 1964 bol zastrelený vo Washingtone.
• William Pitzer, poručík námorníctva fotil vojenskú pitvu Kennedyho. Povedal známym, že má mlčať 
o tom čo videl a roky sa mu to i darilo. Avšak 29. októbra 1966 bol nájdený zastrelený.
• Carlos Prio Socarras, bývalý prezident Kuby a bývalý obchodný priateľ Rubyho zomrel 15. apríla 
1977 oficiálne na "sebou zapríčinenú" strelu do hrudníka.
•  Joseph  A.  Milteer,  políciou  Miami  označený  za  "pravicového  extrémistu"  bol  tajne  nahraný 
floridským právnikom ako detailne opisuje ako bude Kennedy zabitý. Bolo to 13 dní pred udalosťou. 9. 
februára 1974 v jeho kúpeľni vybuchla pec. Zomrel o dva týždne ale pracovník márnice, ktorý videl 
telo povedal, že popáleniny neboli také vážne aby zapríčinili smrť.
• David Ferrie bol  pilotom CIA a lietal tajné misie na Kubu. Právnik z New Orleans Jim Garrison sa 
pilota pýtal, čo odviezol skutočných vrahov krátko po vražde z Dallasu na Kubu. 21. februára 1967, 
mesiac po položení otázky bol pilot David Ferrie nájdený mŕtvy vo svojom byte, zabitý strelou do 
srdca.
Ľahko dostupné sú i ďalšie príbehy ľudí, ktorí vedeli priveľa a na to predčasne umreli za záhadných 
okolností.  Avšak nemáme tu dosť miesta aby sme všetky uviedli. Verím však, že som uviedol dosť 
príkladov aby som dokázal, že konšpirátori, nech je nimi ktokoľvek, sú mocní, nemilosrdní zabijaci, a 
pri potláčaní akýchkoľvek dôkazov ktoré by mohli prekaziť ich konšpiráciu nenechajú nič náhode.

* * * * *
Teraz sa dostávame k srdcu príbehu. Kto by mohli byť konšpirátori? Jasne sme si dokázali, že ide o 
veľkú  konšpiráciu,  plánovanú  dlho  pred  jej  uskutočnením 22.  novembra  1963.  Čo  je  dôležitejšie, 
dôkazy jasne naznačujú, že mala i veľké krytie, a aj to bolo dôkladne plánované dlho pred založením 
Warrenovej  komisie,  ktorá  mal  zakryť  skutočných  konšpirátorov  a  obviniť  "osamelého  blázna" 
Oswalda ako páchateľa. Oswald bol naivný hlupák a malou rybou operácie, o tom niet pochýb, ale 
nebol ani hlavným vinníkom a nie je vôbec isté, že práve on strieľal. Kto potom? Ba čo viac, kto bol 
dosť mocný aby úspešne kryl tento čin nielen v rámci nervových centier moci v krajine, ale i v médiách 
v zahraničí?
Existuje mnoho jednotlivcov i skupín, ktoré by chceli zabiť Kennedyho a mali na to pravdepodobne aj 
dosť prostriedkov. Koniec koncov, každý človek, nech je akokoľvek chránený, nie je odolný voči guľke 
vraha, čo dokazuje i fakt že bol postrelený prezident Reagan, pápež Ján Pavol II a mnoho iných , 
vysoko postavených a chránených jednotlivcov. Z času na čas sa objavia správy o tom, kto by mohol 
stáť za vraždou prezidenta Kennedyho, niekto kto mal motív i prostriedky. Tu patria:
• Fidel Castro, pretože sa objavila informácia, že sa ho USA chcú zbaviť.
• Proti-Castrovské skupiny, lebo Kennedy ich zradil fiaskom v Zátoke svíň. 
• Kremeľ a KGB, kvôli raketovej kríze a iným problémom, mali aj motív aj dostatok prostriedkov.  
•  Zoznam,  ktorý  sa  z  času  na  čas  objaví  by  mohol  byť  nekonečný.  Z  nejakého  dôvodu  sa  však 
spomínali aj iní: CIA, FBI, Richard Nixon, Lyndon Johnson, H.L. Hunt, E. Howard Hunt, Howard 
Hughes, Aristotle Onassis, David Rockefeller a dokonca aj Jacqueline Kennedy. 
Každý z nich, mal možný motív. Je však jedna podmienka, ktorú nik z nich nespĺňa a to je neskutočná 
moc  nad  médiami,  na  poli  politiky,  súdnictve  (a  niekoľkých  ďalších  poliach)  aby  naplánovali 
dostatočné a úspešné krytie, v čom konšpirátori viac-menej uspeli posledných 25 rokov. 
Kto  na  to  mohol  mať  dosť  moci?  Kto  mohol  zastaviť  tlač  magazínu  LIFE  v  priebehu  a  zmeniť 
obrázky? Kto mohol presunúť sudcu Najvyššieho súdu a poveriť ho vedením krycej  komisie? Kto 
mohol veliť médiám aby sústavne podporovali jasnú lož, tvrdiac, že nejde o konšpiráciu? Kto mohol 
nariadiť zamestnancom firmy Mannlicher-Carcano, dokonca v Taliansku, aby boli ticho? Kto mohol 
zabiť minimálne ďalších 29 ktorí vedeli priveľa?
Časopis  Spotlight,  sériou  článkov zozbieraných za  tie  roky a  vydaných v  knihe  s  názvom  J.F.K.:  



Odhalenie  Tajomstva,  sa  pýta  rovnaké  otázky,  ale  na  záver  necháva  otázku  nezodpovedanú  takže 
vlastne tajomstvo neodkrýva. DeWest Hooker, ktorý údajne ako prvý upovedomil Georgea Lincolna 
Rockwella o zlých spôsoboch Židov (pozrite si venovanie v knihe G. L. Rockwella  Time the World) 
bol taktiež stúpencom Willisa Carta počas ich nacistickej doby mi povedal, že Carto mu prezradil, že 
Spotlight môže používať slová ako "duálna vernosť", "sionizmus", "Izraelčania",  no nesmie použiť 
slovo "Žid" v spojení so zodpovednosťou za akýkoľvek čin. Kto mohol mať dosť moci aby povedal 
Willisovi Cartovi a Spotlight, že za žiadnych okolností nemôžu obviňovať priamo Židov?
Nuž kto iný než židovská sieť a židovská moc? To oni majú moc nielen skryť akúkoľvek informáciu, 
ktorá sa im nepáči alebo by im mohla uškodiť, ale aj po celom svete rozšíriť lži, ktoré im pripadajú 
prospešné a to bezohľadne robia po stáročia. Krytie vraždy Kennedyho je dobrým príkladom no v 
žiadnom prípade  jediným.  Šesťmiliónová  lož,  Švindelkaust,  je  ešte  väčšia  lož,  ktorú  propagujú,  a 
taktiež kresťanstvo a komunizmus sú ich obrovské lži.
Celkový postoj a pozícia časopisu Spotlight je sama o sebe divná. Aj keď hrdo hlásajú, že vydajú 
správy,  ktoré  iné  noviny  (židovské  noviny)  nemajú  odvahu  zverejniť,  uvádzajú  i  mnoho  správ  o 
neistých nezmysloch, ktoré vláda a židovská moc tiež skôr ako verejnosť nevedela. Mnoho z toho sú 
články namierené nášmu blízkemu vzťahu s Izraelom, ako Izrael manipuluje USA a okráda amerického 
platcu  daní.  Dokonca  uviedli  vysvetlenie  izraelského útoku na  loď U.S.S.  Liberty  v  roku 1967,  a 
opakovane sa k tomu vracajú, čo si nedovalí ani vládna tlač.
A v tom je paradox postoja Spotlight. Budú poukazovať na židovské zovretie Ameriky a sveta, ale 
potom cúvnu. Nikdy jasne nepovedia, hlasne a rázne, že za tým stoja Židia. Dvojitá vernosť, sionisti, 
Izraelčania, to áno, ale Židia, nie. Na druhej strane Židia vinia Spotlight že sú antisemiti a Spotlight to 
len popiera, takže hrajú akúsi hru. Faktom je, že v Spotlight je mnoho Židov. Ich hviezdny právnik, 
Mark Lane, je Žid. Tak aj Charles M. Fischbein, bratia Collierovci, Alfred Lilienthal a iní. 
Postoj Marka Lanea a Spotlight ku Kennedyho vražde je tiež zaujímavý. Mark Lane o tomto zločine 
napísal knihu Rush to Judgment, a napísal niekoľko súvisiacich článkov ako aj mnohí iní. Mark Lane 
jasne  uvádza,  že  Warrenova  komisia  klamala  americkej  verejnosti,  že  za  tým  určite  je  nejaká 
konšpirácia a zakrývanie faktov je na nevídanej  úrovni.  Každý s čo i  len štipkou rozumu dôjde k 
rovnakému záveru ako ja - on však nie. Tvrdí, že za tým stojí CIA, ktorá ako všetci vieme je americká, 
že? Takže MOSSAD, Židia a Izrael s tým nemajú nič spoločné, tak? Avšak asi by ste nechceli aby Žid 
ohováral Židov, že?
Je to typické pre reportáže Spotlightu - ukázať správnym smerom a na záver odbočiť. To nás privádza k 
otázke či je Spotlight kontrolovaný Židmi alebo nie. Veríme, že je. Veríme, že presne sedí do kategórie 
správ tzv. Pascových, ktoré sú opísané v Protokole č. 11 v knihe Protokoly Sionských Mudrcov. Aj keď 
Spotlight evidentne (zo zrejmých dôvodov) nechce poukázať prstom na židovskú sieť pokiaľ ide o 
vraždu a krytie vrážd Kennedyho, Hnutie Kreativity prichádza s jedinou a jasnou odpoveďou: Židia to 
celé  naplánovali  a  ich  banda  krvilačných  hrdlorezov,  MOSSAD,  stlačila  spúšť,  alebo  spúšte,  pri 
Kennedyho vražde.

* * * * * 
Kto  alebo  čo  je  MOSSAD?  Väčšina  Američanov  o  tom  nikdy  nepočula  a  len  zopár  vie  o  jeho 
existencii. Je preto dobré aby sme si v skratke uviedli charakter židovského MOSSAD-u. 
MOSSAD  je  svojim  spôsobom  izraelská  verzia  CIA,  no  je  omnoho  viac.  Je  to  židovský  nástroj 
zhromažďujúci informácie s centrálou v Tel Avive v Izraeli, ale ich obrovská armáda je rozšírená po 
každej  krajine  sveta.  Ako  CIA,  nielen  zhromažďujú  informácie  z  každého  kúta  sveta,  ale  aj 
nemilosrdne zabíjajú ľudí,  ktorých považujú za hrozbu židovskej  konšpirácie.  Podnecujú revolúcie, 
snovajú politické spiknutia, zvrhávajú vlády, zabíjajú kľúčové postavy, predstavujú nájazdy kománd 
kde top je len treba alebo budujú revolučné hnutia, a to všetko v mene židovskej rasy. CIA a ruská 
KGB taktiež vykonáva tieto veci,  ale je tu jeden rozdiel.  Nakoľko Židia kontrolujú takmer všetky 
nervové centrá moci v USA a na celom svete, spravodajskú agentúry USA spolupracujú s MOSSAD-
om. Skrátka CIA a KGB sú len pomocnou silou pre MOSSAD, pričom ich práve MOSSAD pevne 
kontúruje. CIA odovzdáva všetky dôležité informácie ktoré zhromažďujú nielen vo svojich počítačoch 
vo  Washingtone,  ale  i  v  Tel  Avive.  Tak  je  to  i  s  KGB,  britskou  tajnou  službou,  nemeckou  a  aj 



francúzskou. MOSSAD zbiera všetky no nevydáva žiadne. Je to jednosmerná ulica.
Vlastne  CIA a  FBI  sú  plné  agentov  MOSSAD-u.  MOSSAD má taktiež  svojich  agentov v  každej 
vládnej  agentúre,  medzi  ľuďmi  každého  senátora  a  kongresmana,  a  teda  vo  všetkých  nervových 
centrách moci.
V skratke je MOSSAD čisto židovský - verný len Izraelu, židovskej rase a židovskej konšpirácii. Je to 
najmocnejší a najefektívnejší gang zabijakov na svete. Aj keď z historického hľadiska je MOSSAD 
novým názvom, od inými názvami korene tohto gangu zabijakov siahajú hlboko do histórie. Keď Židia 
opisujú zabitie 75 000 nepriateľov v knihe Ester, opisujú typickú operáciu MOSSAD-u, a svoj Purim 
takto  oslavujú  každoročne.  Zabitie  svojich  nepriateľov je  pre  nich  znamením "pekného dňa".  Títo 
zabijaci sú nekontrolovaní v každej krajine sveta, vrátane a najmä v USA. Naši kongrsemani o nich 
vedia a boja sa ich, a majú na to dobrý dôvod, tak ako väčšina ľudí zamestnaných pre vládu.
Mojim  záverom  je,  že  keď  Židia  naplánovali  vraždu  Kennedyho,  na  túto  prácu  použili  práve 
MOSSAD. Na dobrú právu použili svojich profesionálnych vrahov. Svojich strelcov mali za kamennou 
stenou na trávnatom kopčeku pred kolónou a keď bol Kennedy na dostrel, dostal to spredu i zozadu 
priamo do mozgu.  Preto  Warrenova komisia  opakovane ignorovala  výpovede  svedkov  o  streľbe  s 
trávnatého kopčeka. Zároveň umiestnili Oswalda do budovy knižnice aby hral úlohu zlého chlapíka, ale 
môžete si byť istí, že samotné zabitie by nechali na takom babrákovi ako bol Lee Harvey Oswald. 

* * * * * 
Teraz sa dostávame k otázke o motíve. Prečo by Židia chceli zabiť Kennedyho?
Pokiaľ ide o motív, určite netvrdí, že dokážem čítať myšlienky. Môžeme len špekulovať, zvážiť fakty z 
histórie a prísť k dôvodom prečo urobili čo urobili. To ma privádza na niekoľko podstatných dôvodov 
prečo by sa im hodil John Kennedy mŕtvy, a uvediem ich podľa toho ako ich považujem za dôležité:

1. Podľa kanadskej spravodajskej služby zo septembra 1988, Kennedy v očiach židovských bankárov 
vykonal najhorší zločin. Obišiel židovské Federálne rezervy a vydal vládne peniaze. urobil presne ten 
neospravedlniteľný zločin ako prezident Abraham Lincoln pred sto rokmi za čo aj on zaplatil najvyššiu 
cenu. Akoby sa história opakovala, podobné modus operandi pri zakrývaní vraždy Kennedyho bolo 
použité ako pri vražde Lincolna pred asi 98 rokmi.
30. júna 1963, Kennedy podpísal nariadenie č. 11110, a opravil nariadenie č. 10289 z 19. septembra 
1951, čím dal prezidentovi moc vydávať peniaze. Potom nariadil vydať  4 292 893 815 dolárov. To je 
desaťkrát toľko ako 450 000 dolárov vydaných Lincolnom počas Občianskej vojny. Evidentne prinútil 
vtedajšieho ministra financií C. Douglasa Dillona, ďalší Žid  (Lapowski?) so zmeneným menom, aby 
ich  podpísal.  Krátko  na to,  22.  novembra 1963 za  to Kennedy zaplatil  najvyššiu  cenu za tak  ako 
Lincoln bol zastrelený.
Prvá vec, ktorú prezident Johnson urobil po prílete do Washingtonu bolo zrušenie tohto nariadenia. Z 
dobrých  dôvodov  samotná  tlač  amerických  bankoviek  (ako  to  nariaďuje  Konštitúcia)  bola  tajne 
chránená židovskými bankármi, pretože ak by sa to dostalo na verejnosť, prišlo by sa na celý podvod 
Federálnych rezerv. Dokonca aj v rasistických a "konzervatívnych" kruhoch okolo toho panuje zmätok 
a tento fakt je ignorovaný. Keď som o tom hovoril s Tomom Metzgerom asi pred rokom, dôrazne ma 
uistil, že vydávanie bankoviek Kennedym dostatočne prešetril a nič k tomu nenašiel.
Avšak máme číslo nariadenia, dátum a výšku sumy, presne ako sme to uviedli. Ešte presvedčivejšie, 
osobne som držal v ruke jednu z takto vydaných bankoviek - päť dolárovú bankovku.
2. Druhý Kennedyho priestupok proti židovskej konšpirácii bolo jeho rozhodnutie ukončiť pôsobenie 
amerických vojsk v vietnamskom fiasku ešte skôr než sa naplno začalo, čo Židov veľmi nahnevalo 
nakoľko  plánovali  ťažké,  dlhodobé  pôsobenie  v  tomto  nezmysle.  Na  palube  lietadla  na  osudnej 
Kennedyho ceste do Texasu bol aj Henry Gonzales z Texasu. 21. marca  1988 Gonzales odhalil kus 
významnej minulosti počas reči pred snemom. Gonzalez povedal, že počas tejto cesty, keď Kennedy 
vychádzal z lietadla, obrátil sa k nemu a povedal (parafrázovane): "Mimo iného, nariadil som aby sme 
stiahli naše vojská a ich vybavenie z Vietnamu, začínajúc už v decembri tohto roku". Ako dobre vieme, 
Židia  však  mali  iné  plány.  Plánovali  vysať  americkú  pokladňu  do  sucha,  zabiť  tisíce  mladých 
Američanov vo vietnamských džungliach a zničiť americkú prestíž a česť, teda to, čo s nej ostalo. To sa 
im aj podarilo. Kennedy bo zabitý o pár hodín potom ako to povedal Gonzalesovi a Lyndon Johnson, 



hneď ako sa stal prezidentom, toto nariadenie zrušil,  využívajúc "incident" z Tokinského zálivu na 
rozšírenie  nešťastnej  americkej  prítomnosti  vo  Vietname.  Táto  šialená  vojna  priniesla  do  vreciek 
židovských  obchodníkov  kopy  peňazí  na  úkor  najväčšieho  obetného  baránka  na  svete,  Bieleho 
amerického platcu daní. (Prečítajte si kapitolu 33 v knihe RAHOWA!).
3. Tretí dôvod prečo chceli Židia vidieť Kennedyho mŕtveho sa týka celého klanu Kennedyovcov. Mali 
všetky vlastnosti potrebné na vybudovanie mocnej gojimskej dynastie a toho sa Židia báli od čias kedy 
starý Joe Kennedy začal budovať svoje impérium. Kennedyovci boli veľmi bohatí, bolo ich mnoho, 
držali pri sebe a boli politickí ambiciózni a agresívni. Joe Kennedy mal ambície už v tridsiatke, že sa 
jeho najstarší  syn,  Joe ml..  jedného dňa stane prezidentom USA a Joe ml.  sa  pripravoval  aby bol 
najlepším kandidátom, a bol výrečnejší a charizmatickejší ako jeho mladší brat John. Nanešťastie bol 
Joe zabitý počas bombardovania v druhej svetovej vojne. Bežná vojnová obeť, alebo plán Židov? To 
nikdy nezistíme ale tým bol Joe či už náhodou alebo zámerne mimo hry. Joe st. mal ešte troch synov a 
druhý  syn  John,  naozaj  v  roku  1960  stal  prezidentom.  Vieme  aj  to,  že  ďalší  syn  Bobby sa  stal 
ministrom spravodlivosti a senátorom. Ako vieme Teddy bol taktiež senátorom a dodnes je v senáte. Aj 
tretia  generácia  Kennedyovcov  sa  dostáva  do  politiky  napriek  trom  násilným  smrtiam  v  klane 
Kennedyovcov.
Na  Kennedyovcoch  sa  Židia  báli  jednej  veci.  Aj  keď  poznáme  ich  extrémne  liberálny  postoj  v 
Demokratickej strane, starý Joe i jeho štyria synovia dobre vedeli o existencii celosvetovej židovskej 
siete a ich ťahaní za nitky. Aj keď John predstieral, že vychádza s Izraelom a Židmi, nebolo to úprimné 
a slúžilo to len politickým cieľom. Znalí Židia v rozpoznaní pocitov svojich nepriateľov už od čias 
Ester, neverili Johnovi Kennedymu a báli sa vzostupu dynastie Kennedyovcov, ktorá by sa proti nim 
mohla postaviť pri prvej príležitosti. Svojim rozhodnutím o Vietname, vydaním amerických bankoviek 
mimo Federálnych rezerv a ľahostajným prístupom k podporu Izraelu, John Kennedy začal ukazovať 
svoj odpor voči židovskej moci. Preto musel byť odstránený tak ako o 5 rokov neskôr v roku 1968 jeho 
brat Bobby, a Teddy s ešte pochybnejšou povahou je už v ich oku.
4. Krátko pre zavraždením Kennedy rečnil pred skupinkou kubánskych patriotov v Miami. V tejto reči 
odhalil, že počas invázie v Zátoke svíň bol zradený a podvedený, keďže aj keď sám nariadil letecké 
krytie, ktosi vo vedení tento rozkaz zmenil na poslednú chvíľu a ponechal kubánskych bojovníkov za 
slobodu na milosť Castrovych vojsk. "Pomstíme sa!" povedal. Židia, ktorí dosadili Castra k moci to 
videli inak a boli odhodlaní aby Kuba ostala pod komunistickým režimom.
5.  V roku  1963,  pred  jeho  smrťou,  John  nemal  verejný  image  veľkého  "hrdinu"  aký  má  vďaka 
židovskej propagande dnes, o 25 rokov neskôr. Vlastne bol nenávidený a mnohými zatracovaný. Po 
fiasku v Zátoke svíň na Kube bol mnohými považovaný za slabocha. Po použití 20 000 vojakov pre 
prinútenie  jedného  nešťastného  negra  na  Oxfordskú  univerzitu  v  Mississippi  si  rozhneval  väčšinu 
Bielych voličov a mnohí sa pýtali "na čiej strane vlastne je?" Jeho početné aféry s prostitútkami a inými 
pochybnými  postavami  mu priniesli  len  znechutenie.  Ani  priateľstvo  s  "bandou  potkanov"  Franka 
Sinatru a mafiánmi mu neprinieslo popularitu. Faktom j, že počas života sa stával terčom posmechu 
amerických voličov.  Nahrávka komika Vaughna Meadera parodujúceho  Kennedyho rodinu sa  stala 
bestsellerom a kabaretní komici všeobecne zožali najviac úspechov keď boli Kennedyovci terčom ich 
vtipov.
Čo to má spoločné so Židmi? Dosť. V tomto období, na začiatku 60-tych rokov, Židia naplno spúšťali 
ich nápor na pretlačenie najrôznejších "občianskych práv" v kongrese, avšak s nepopulárnym image 
Kennedyho administratívy sa im to nedarilo. Všetko sa rázom zmenilo po jeho zastrelení. Náhle sa stal 
legendárnym hrdinom, a  Amerika bola nielen v šoku,  ale  za  jeho smrť sa  cítila  tak  trochu vinná. 
Prezident  Johnson  (teda  Židia)  počas  tohto  pocitu  viny  nepremrhali  ani  chvíľku  a  "v  mene 
zavraždeného prezidenta", prezident i kongres prijímali jeden zákon za druhým, pričom všetky boli 
stavané pre skríženie a privlečie čiernej krvi z Afriky do Bielych žíl Ameriky.
6. Z tejto vraždy Židia získali ešte jednu výhodu. Keďže Joe Kennedy st. (a rodina) mali pod prstom 
liehovinový priemysel,  najmä dovoz škótskej  whiskey,  náhle sa to  presunulo z ich rúk v prospech 
konkurenčnej (židovskej) rodiny Bronfmanovcov. Aj keď to nebola hlavná príčina Kennedyho vraždy, 
Židia si nenechajú ujsť možnosť finančne si na niečom prilepšiť.



A tak bol John Kennedy zabitý brigádou profesionálnych vrahov, židovským MOSSAD-om. Poprava i 
krytie boli  naplánované mesiace vopred jedinou silou na svete,  ktorá má dosť moci  nad médiami, 
vládou a súdnictvom, celosvetovou židovskou sieťou. Nik iný by to nedokázal a to, moji Bieli Rasový 
Druhovia, je jasný fakt.

* * * * *
Takúto náturu má náš zradný nepriateľ. Kým túto chamtivú beštiu nezničíme, určite nás zničí. Jediný 
spôsob ako môžeme zastaviť Židov pred zničením Bielej Rasy je zničiť toto monštrum raz a navždy, a 
jediný spôsob ako sa to dá je väčšia sila ako majú oni. Pamätajme, že Židia vybudovali svoju mocenskú 
sieť výlučne rasovou vierou. S 500 miliónmi Bielych Ľudí na planéte určite máme dosť prostriedkov na 
zničenie tejto pliagy ľudstva, a s Kreativitou ako centrálnym bodom máme i nástroj a spôsob ako to 
dokázať. Chcete byť súčasťou budovania tejto štruktúry? Staňte sa militantným partizánom, aktívnym 
Tvorcom v boji za prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy. Zapojte sa! Ide totiž o čas.

* * * * *
Výťah z Protokolu č. 11
(z knihy Večné Náboženstvo Prírody) 
V židovskom štáte budúcnosti  budú tri  triedy tlačovín, ktoré budú ovládať. V prvom rade to budú 
časopisy, ktoré budú mať úradný ráz. Tieto časopisy budú zastávať ich záujmy a preto bude ich vplyv 
pomerne malý. V druhom rade to budú poloúradné noviny, ktorých úlohou bude zaujať neutrálneho 
Gojima. V treťom rade založia vlastné noviny, no tie budú propagovať záujmy protichodné ich vláde. 
To (a) chytí do pasce ich oponentov, ktorí to príjmu ako vlastné, a (b) odvedú opozičné názory tam kde 
chcú a neutralizujú ich.

* * * * * 
S ohľadom na to Rasová Vernosť takmer sama patrí do kategórie č. 4 - niečo čo Židia nemôžu ovládať 
a skutočnosti sa toho aj boja a nenávidia to.
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Rothschildovci, Občianska Vojna a Vražda Lincolna 
Pokračovanie k Vražde Kennedyho 
1. "Ak chcete, rozdelíme USA na dve časti, jednu pre vás , James, a jednu pre vás, Lionel..." Benjamin 
Disraeli, (Syn Isaaca D'Israeli, Britský premiér) chváliaci sa synom Nathana Rothschilda na svadbe ich 
sestry, Lenory, s ich bratrancom Alfonsom v roku 1857. 
2.  "Mali  by  sme  hnať  kresťanov  do  vojen  využívajúci  ch  hrdosť  a  hlúposť.  Mali  by  sa  navzájom  
pozabíjať  a  urobiť  nám priestor."  Smútočná  reč  rabína  Reichhorna  (strana  59  v  knihe  Rothschild 
Money Trust). 

* * * * * 
Preberme si veci uvedené v nadpise chronologicky odzadu a začnime vraždou Abrahama Lincolna, 16. 
prezidenta USA.

Kto Zabil "Úprimného" Aba
Pri sérii udalostí divne podobných vražde prezidenta Johna Kennedyho bol pred 98 rokmi zavraždený 
Abraham Lincoln, 14. apríla 1865, keď sa zúčastnil hry v divadle. Bolo to v čase keď bol na vrchole 
kariéry, s pocitom víťazstva keďže sa Občianska vojna pomaly končila, víťazstvom pre vojská Únie a 
katastrofou pre Konfederačný Juh. V tomto víťaznom rozpoložení bol v osudnú noc o 22:15 zabitý 
strelou za ľavé ucho z pištole v rukách Johna Wilkes Bootha, zo židovskej rodiny Bothovcov.
V sekunde, tak ako pri  vražde Kennedyho, tento čin dramaticky zmenil smer histórie.  Tak ako pri 
vražde Kennedyho, tento smer bol horší pre Bielu Rasu a nesmierne prospel prospechu židovskej moci 
na peniazmi. V krátkosti si sumarizujme čo Biela Rasa stratila a čo Židia získali v zlomku sekundy keď 
olovená guľka prešla Lincolnovou hlavou.
Aj  histórii  vedia,  že  Abraham  Lincoln  sa  odvážil  priečiť  židovským  bankárom  vytlačením  450 
miliónov dolárov, čím bankárov obišiel. To bol, a stále je, v očiach Židov nezabudnuteľný zločin. Fakt, 
že na to mal Lincoln jasné konštitučné právo Židov absolútne nezaujíma. Uzurpovali tento nástroj moci 
-  vydávanie peňazí -  do vlastných rúk a  budú si  to chrániť akýmikoľvek zákernými prostriedkami 
akými len budú môcť. Lincoln na to nielenže mal právo, ale ako každý prezident pred ním i po ňom 
mal konštitučnú povinnosť tak urobiť.  (Prečítajte si Krédo Kreativity 40  v knihe  Biblia Bieleho 
Človeka.)  Lincoln  sa  k  tomuto  kroku  uchýlil  uprostred  vojny aby akosi  pomohol  zaplatiť  dlhy  a 
neskutočnú cenu ktorú si táto vojna vyžiadala. Či si Lincoln uvedomoval alebo nie veľkosť moci, ktorú 
chcel obísť ostáva už len domnienkou. O tom, že za to zaplatil najvyššiu cenu, tak ako neskôr Kennedy, 
nám história však už jasne dokazuje.
Druhý dôvod prečo Židia chceli mať Lincolna mŕtveho hneď po skončení vojny bol čisto rasový. Keď 
im preukázal službu vedením hroznej tzv. "občianskej vojny" medzi dvomi skupinami Bielych Ľudí, 
nebol už potrebný. Popravde sa stal prekážkou ich budúcich plánov. Ako som niekoľkokrát uviedol, 
najväčším snom židovskej kabaly je zdecimovať Bielu Rasu, skrížiť ju a nakoniec ju zničiť aby bola 
planéta obývaná len dvomi skupinami ľudí - Židmi ako pánmi a rôznorodou hnedou masou hlúpych 
krížencov ako ich otrokov. Ich mottom po stáročie bolo: každý Žid kráľom, každý Gojim otrokom.
V predchádzajúcom článku o vražde Kennedyho sme si spomenuli krvilačný ang židovských zabijakov 
známy ako MOSSAD a uviedli, že jeho názov je relatívne nový, približne z 30-tych rokov. Aj keď 
názov  je  nový,  a  tak  ako ruské  KVD a  KGB z  času  na  čas  mení  názov,  Židia  vždy mali  dobre 
organizovanú, pevnú spravodajskú sieť. MOSSAD je plný super špiónov a  profesionálnych zabijakov 
pripravených  odstrániť  každého  koho  považujú  za  nepriateľa.  Robili  to  dávno  pred  založením 
moderného MOSSAD-u, dokonca ešte v časoch Mojžiša a Jozueho. Evidentne bol tento gang špiónov a 
zabijakov založený aj v Amerike ešte pred začatím a počas Občianskej vojny.
Počas dlhej, krutej vojny, bola prestíž i pozícia Lincolna neistá, závisiac výlučne na smerovaní udalostí. 
Každá  bitka  bola  kľúčovým barometrom v tom či  mal  alebo nemal  pravdu.  Prehra  ho  trestala  za 
zločinca. Každé víťazstvo ho oslavovalo ako hrdinu. Keď sa v apríli 1865 udalosti konečne obrátili 
víťazne pre Úniu a prehrou pre Konfederáciu, Lincoln sa stal národným hrdinom nevídaných rozmerov 
(v očiach víťazného Severu). Ako následný prezident jeho moc a prestíž vo veľkom určovali smer 



udalostí podľa jeho želania.
Čo ale chcel Lincoln pre Úniu, ktorú "zachránil"? Boli to veľmi konštruktívni a prospešní Bieli Ľudia 
pre teraz už "Spojené" štáty.
Mal ďalekosiahly program pre odsunutie negrov z územia USA a ich presťahovane (a) do tropických 
oblastí Strednej Ameriky, v tej dobe ešte prázdnych, alebo (b) do Afriky, kde bola v roku na tieto účely 
založená kolónia Libéria, aj keď nie ako konečná destinácia.
Že Lincoln mal takéto plány a zámery nebolo žiadnym tajomstvom, aj keď židovská propaganda tento 
fakt neustále z historických kníh vynecháva. Ak vás tento Lincolnov program zaujíma, viac detailov sa 
môžete dočítať v knihe zosnulého Earnesta Sevier Coxa (1880-1966) Lincoln's Negro Policy.
Ak by Lincoln žil, jeho vplyv a prestíž by bez pochýb dali do pohybu toto urgentné a ďalekosiahle 
riešenie tohto rasového problému, problému, ktorý nás dnes približuje vyvrcholeniu a prináša hrozbu 
zničenia poslednej bašty Bielej Rasy, USA. Keď John Wilkes Booth v osudnú noc 14. apríla 1865 
vystrelil, celý plán rasovej "emancipácie" zomrel s Lincolnom. Aj keď naliehavosť tohto programu s 
každou  generáciou  narastá,  žiaden  prezident,  žiadna  politická  strana  sa  odvtedy  nesnažila  v  tom 
pokračovať. Tento obrovský problém nás dnes straší viac ako čokoľvek iné a je dôvodom pre existenciu 
Hnutia Kreativity.  Je to teraz alebo nikdy a nemôžme si dovoliť prehrať. Nesmieme prehrať! Vaša 
podpora dosiahnutia toho, čo Lincoln mal na mysli pred storočím a štvrť je dnes záležitosťou života a 
smrti našej rasy.
Lincoln mal konštruktívnu a zhovievavú politiku voči porazeným štátom Konfederácie. Naopak, bábky 
a radikáli zo Severu, podnecované a vedené židovskými silami, chceli pomstu. Nielenže chceli zničiť 
majetok Bielych Južanov, ale i ich tradície, životný štýl, a všetko čo Juh predstavoval. Dokonca, chceli 
zničiť a  skrížiť  Biele  južanské gény -  s  odhodlaním napumpovať čiernu krv niekdajších afrických 
otrokov do žíl Bielych Američanov. Bol to najhorší z ich zločinov a pod vedením ich židovských pánov 
ktorí v celej veci ťahali za nitky, sa do toho Bieli zradcovia pustili s vášňou. Ako vždy, Židia ostali v 
pozadí, a v popredí sa objavili radikálni zločinci ako Thurlow Weed, vydavateľ newyorských novín a 
politický boss; Benjamin F. Wade, senátor z Ohia a predseda Výboru správy vojny; bratia Jay Cook a 
Henry  Cook,  jeden  finančník  z  Philadelphie  a  finančný  šéf  Lincolnovej  vojny,  a  druhý  bankár  z 
Washingtonu D.C.; Thaddeus Stevens, kongresman z Pennsylvanie a predseda rozpočtového výboru; 
Zacharias  Chandler,  senátor  z  Michiganu a  predseda  obchodného výboru;  Brig.  Gen.  Benjamin F. 
Butler, kongresman z Massachusetts, a brutálny vojenský guvernér New Orleans v roku 1862, čomu 
prinieslo prezývku "Surovec Butler." 
To v žiadnom prípade nie je celý zoznam radikálov, korí boli odhodlaní zničiť Juh a všetkých tamojších 
Bielych Ľudí. Mali  v pláne urobiť z Bielych Južanov otrokov bývalých čiernych otrokov.
Lincoln podporoval odškodniť bývalých Južanských otrokárov za otrokov, ktorých už nemohli držať; 
dať  negrom  len  obmedzené  volebné  právo,  t.j.  len  tým,  ktorí  boli  nejako  vzdelaní  a  gramotní. 
Podporoval prijatie štátov Konfederácie späť do Únie ako plnohodnotných partnerov, len minimálnymi 
obmedzeniami.
To sa ale nepáčilo Severným radikálom, ktorí chceli nielen riadnu pomstu, ale aj finančne a fyzicky 
zlomiť Juh. To by umožnilo podvodníkom zo Severu (najmä Židom ako Seligmanovci a Lehmanovci) 
prísť a kúpiť si kedysi drahé majetky, pozemky za dva centy za dolár. To sa im aj podarilo tak ako 
neskôr Židom vo vojne zničenom Nemecku po prvej a druhej svetovej vojne.
Toto  všetko  v  zlomku  sekundy  dokázala  strela  keď  bol  Lincoln  v  osudnú  noc  14.  apríla  18965 
zastrelený. Radikáli dosiahli svoje. Majetok štátov Konfederácie bol spálený a rozkradnutý. Čo ostalo 
ukradli  a  skonfiškované  do  rúk  podvodníkov  zo  Severu.  Južné  štáty  boli  okupované  a  podliehali 
Kartágskemu prímeriu zlovestnému ako voči nejakému cudziemu národu. Negri boli nekontrolovaní a 
mohli svojvoľne znásilňovať južanské ženy, a títo špinaví, hlúpi divosi sa stávali "guvernérmi" svojich 
bývalých Bielych pánov, pričom Židia ťahali za nitky v pozadí. Tieto obrovské zmeny boli dosiahnuté 
jediný fatálnym výstrelom z pištole.
Ako pri vražde J. F. Kennedyho, dostávame sa k hlavnej otázke tejto udalosti: bola vražda Lincolna len 
nepríjemnou  náhodou  histórie,  činom  osamelého  blázna  menom  John  Wilkes  Booth,  alebo 
vyvrcholením masívnej, plánovanej konšpirácie mocných síl v pozadí?
Opäť, ako pri Kennedyho vražde, v stávke bolo priveľa čo mohlo zmeniť nasledujúci chod histórie 



národa.  Taktiež,  ak  položíme  otázku  -  kto  z  toho  profitoval  a  kto  stratil  najviac,  dostaneme sa  k 
rovnakému záveru pri oboch historických udalostiach, aj keď sú od seba vzdialené 98 rokov: Židia z 
toho mali  prospech a dosiahli  svoje vytúžené ciele;  Biela Rasa stratila obrovské množstvo pôdy v 
oboch prípadoch. Takže len náhoda? Ťažko.
Tieto dve vraždy majú viac podobných udalostí.  Nakoľko som však v predošlom článku o vražde 
Kennedyho  uviedol  v  skratke  absurdity,  lži  a  nemožné  závery  vynesené  Warrenovou  komisiou  a 
následné snahy zamiesť stopy, nemusím ich tu opakovať. Zaujímavé je, že aj v prípade vraždy Lincolna 
a jej dôsledkoch prídeme k podobnej otázke, potlačeným dôkazom a masívnom zakrývaní.
Tu je niekoľko nezodpovedaných otázok:
1. Prečo niekoľkí pozvaní hostia, vrátane generála Granta, odmietli prijať Lincolnove pozvanie aby ho 
so ženou sprevádzal do divadla v tú osudnú noc 14. apríla? 
2. Prečo v tú noc mal prezident len jedného člena ochranky a ako je možné, že presne v čase vraždy 
nebol na svojom mieste? Ako je taktiež možné, že za to nebol nikdy potrestaný ani vyšetrovaný?
3. Prečo napriek nespočetným vyhrážkam a známym spisknutiam nedostal Lincoln adekvátnu ochranu?
4. Hral Edwin M. Stanton, Lincolnov mocou posadnutý minister vojny nejakú rolu?
5. Prečo boli všetky cesty z Washingtonu v tú noc zatvorené, okrem tej ktorou unikol Booth? 
6. Kto na hodiny po vražde vypol všetky komerčné telegrafické linky z Washingtonu?
7. Prečo bola neznáma existencia Boothovho denníka aj dlho po súde o konšpirácii v roku 1865 a po 
jeho odhalení 18 strán chýbalo?
8. Kto, kedy a prečo tých 18 strán zničil? 
9.  Bol  usvedčený a  obesený Booth len obetným baránkom konšpirátorov?  (ako Oswald v prípade 
vraždy Kennedyho.)
10. Bol muž zastrelený na Garrettovej farme identifikovaný ako Booth skutočne on alebo niekto iný?
11. Unikol skutočný Booth a zomrel o 40 rokov neskôr ako sa tvrdilo? (Asi áno. Musíme mať na 
pamäti že Židom preukázal veľkú službu a sám mal židovských predkov.)
Mojim záverom je, že keď bolo po vojne a Juh ležal v ruinách, Židia mali najväčší záujem aby bol 
Lincoln  odstránený z  cesty.  Vedeli  to  dlho pred  skončením vojny a  precízne naplánovali  vraždu i 
následné krytie.
Ďalej  tvrdím,  že  po  úspešnej  Lincolnovej  vražde  a  krytí,  využili  rovnaký  modus  operandi  pri 
Kennedymu. Aj dôvody pre oba činy sú veľmi podobné (vydanie bankoviek; pokračovanie v pláne 
skríženie Bielej Rasy) a jediným kto z toho mal prospech je celosvetová židovská sieť.
O Občianskej Vojne
Chcem uviesť niekoľko ďalších zistení  o Občianskej  vojne,  ktorá v skutočnosti  nebola občianskou 
vojnou  ale  skôr  vojnou  medzi  jednou  skupinou  amerických  štátov  (Severu  alebo  Únie)  a  druhou 
(Juhom, Konfederáciou)  o  odštiepenie.  Pritom neponúkam žiadne nové  informácie,  okrem jedného 
podstatného bodu, ktorí historici ignorujú a to je: pozrieť sa na vojnu z pohľadu toho, že skutočnou 
silou za vojnou bola moc židovských peňazí - celá medzinárodná židovská sieť. Ak to ignorujeme (pre 
"strach zo Židov") hádže to na udalosti úplne iné svetlo a jedná sa o obrovskú chybu histórie.
Ako som už opakovane uviedol, jediné vojny prospešné pre Bielu Rasu, ktoré Amerike viedla boli dve. 
Prvá bola vojna s Mexikom (1846-1848) a druhá, aj keď sa vlastne jedná o niekoľko súvisiacich vojne, 
boli boje proti divokým Indiánom trvajúce asi tri storočia. V prvom prípade, vojne s Mexikom, dobre 
naplánovanej a úspešne vedenej vojne našim 11-tym prezidentom Jamesom Knox Polkom, sme získali 
veľkú časť územie pre Bielu Rasu. Skutočne to bola rasová vojna, v ktorej anglosaská rasa bojovala 
proti  početnejším, skríženým Mexičanom. Biely Človek však dokázal túto vojnu vyhrať,  k sláve a 
vďaka našim hrdým a schopným predkom. Aj keď sa viedli dlhšiu dobu a za iných okolností, výsledky 
početných vojen s Indiánmi boli rovnaké. Dobyli sme kontinent a veľkú časť územia a udržali si ju 
silou. Obývali ju, rozvíjali a vybudovali nakoniec veľký národ. Na to môžeme byť právom nesmierne 
hrdí.
To isté nemôžeme povedať o žiadnej inej vojne do ktorej boli USA zákerne zatiahnuté. Žiaden úspech 
nepriniesla ani vietnamská vojna, ani prvá či druhá svetová vojna, a dokonca ani Americká revolúcia, 
ktorá ak by neslúžila Anglickej banke a židovskej moci peňazí, nemusela nikdy prebehnúť. No z týchto 
krvavých a nákladných vojen do ktorých boli Bieli Ľudia z Ameriky zatiahnutí, žiadna nebola tak hlúpa 



a krvavá ani deštruktívna a nepotrebná ako masaker medzi štátmi v období rokov 1861-1865. 
Ako väčšina ničivých vojen do ktorých bol Biely Človek zatiahnutý podvodom, tzv. Občianska vojna 
bola židovskou operáciou od jej začiatku do konca. Viac ako 40 rokov Židia využívali problém otroctva 
ako  emocionálnu  a  "morálnu"  zámienku  na  rozpútavanie  vášní  a  nenávisti.  Zručným  ovládaním 
propagandy (ktorej hlavným nástrojom bola kniha  Uncle Tom's Cabin) bolo všetko pripravené už v 
čase keď sa Lincoln stal prezidentom. Výsledky, ako celý svet vie, boli devastujúce, najmä pre Juh. 
Zabíjaniu  mladých  ľudí  v  najlepších  rokoch  zo  Severu,  a  opäť  najmä  Juhu,  zmrzačeniu  ľudí, 
svojvoľnému ničeniu  a  páleniu  majetku,  sa  žiadna  iná  vojna  v  histórii  nevyrovná  trestu,  ktorý  si 
vyslúžil tento mladý a rastúci národ. Ani odkaz tejto nenávisti a deštrukcie Bielej Rasy nebol nikdy 
odstránený. Dodnes žneme ovocie tohto hrozného omylu našich predkov keď dovolili Židom aby ich 
zatiahli do tejto bratovražednej a katastrofálnej vojny. Ako nikdy predtým, práve pre to, dnes Biela 
Rasa čelí totálnemu skríženiu a z praktických dôvodov osudu hrošiemu než genocída, horšiemu ako 
smrť.
Celé to bolo takto naplánované a židovský moc peňazí, dynastia Rothschildovcov konkrétne, to nielen 
naplánovala, ale chválila sa tým roky pred vypuknutím vojny.
V tejto hroznej katastrofe sa vynára ešte jedna neobvyklá otázka. Keďže celú operáciu plánovali Židia, 
vojnu, výsledok, vraždu Lincolna a jej zakrytie, zlovestné zničenie Juhu, otázka znie - aká bola vlastne 
Lincolnova úloha v tejto afére? Nakoľko bol centrálnou osobnosťou v tejto bratovražednej vojne, bol 
dobrovoľným kolaborantom v židovskej  konšpirácii  alebo bol zneužitý ako obetný baránok Židmi, 
alebo čiastočne oboje?
Lincoln nebol veľkým mužom akého z neho neskôr urobila história, tak ako Kennedy nebol hrdina 
akým je  dnes.  Vraví  sa,  že  niektorí  ľudia  sa  narodia  aby  boli  veľkí,  iní  dosiahnu  veľkosť  a  na 
niektorých veľkosť proste dopadne. Lincoln isto patrí do poslednej kategórie. Lincoln bol vo svojej 
dobe záhadou a ostáva ňou i dnes. Bol to prefíkaný politik, akýsi nie príliš inteligentný provinciálny 
právnik a miestny chmuľo, avšak dosť ostrý aby dokázal manipulovať s ľuďmi a využíval svoje reči a 
anekdoty aby sa povedal čo chcel. Darilo sa mu to značne efektívne ako dobrému politikovi. Taktiež 
mal veľké ego a bol odhodlaný zvíťaziť. Vybičoval problém otroctva. Židia na tom pracovali asi 40 
rokov  a  keď  prišla  táto  možnosť,  Lincoln  bol  dosť  zručný  aby  na  tom  ako  politik  získal. 
Pravdepodobne cítil, že je to dôležitá morálna záležitosť ktoré by rád napravil ak to pôjde. Neverím že 
by vedome kolaboroval so Židmi keď sa stal prezidentom, ale skôr verím, že ho Židia vnímali ako 
užitočný prostriedok na podporujúcich snáh a tak ho použili a podporovali. V knihe American Jewry 
and  the  Civil  War,  židovský  autor  Bertram W.  Korn  vraví:  "jedným z  najzáhadnejších  dôverných 
priateľov prezidenta Lincolna počas vojny bol Isachar Zacharie, neznámy britský lekár, ktorý podľa 
New  York  World,  mal  viac  Lincolnovej  dôvery  ako  ktorýkoľvek  iný  individuál  -  (a  bol)  snáď 
najobľúbenejším návštevníkom Bieleho Domu." Nepochybne Židia použili Zacharieho ako nástroj na 
zmanipulovanie Lincolna pre ich potreby keď to bolo potrebné, a Lincoln bol odhodlaný a posadnutý 
vyhraním vojny takže ho nebolo treba príliš nútiť. Aj keď netvrdím, že viem čítať myšlienky, verím, že 
Lincoln  sa  stal  prezidentom bez  toho  aby  vedel  alebo  tušil  o  židovskej  moci.  Keď  sa  však  stal 
prezidentom, akosi sa o tom dozvedel a to ho vystrašilo. Býva citovaný v súvislostiach ako uvidel 
tmavé a škodlivé sily v pozadí a bál sa o krajinu. Ak by USA mali byť niekedy zničené, nebolo by to 
vonkajšou  silou  ale  zvnútra.  Bez  pochýb,  uvedomujúc  si  krutú  realitu,  uvedomil  si  "skrytú  ruku" 
židovskej moci peňazí.
Sila Peňazí Rothschildovcov 
Teraz sme sa dostali k tomu kto a čo zapríčinilo Občiansku vojnu a vyvrcholilo vraždou Abrahama 
Lincolna.  Pri  týchto  zradných  a  katastrofálnych  udalostiach  vás  chcem uistiť,  že  sloboda  otrokov 
nebola  nikdy  skutočným  dôvodom.  Problém  bol  dvojaký:  peniaze  a  rasa.  Obe  problematiky  sú 
primárnou doménou židovskej moci a boli ňou kriminálne posledných 300 rokov.
Židovský záujem o peniaze a moc sa teda nezačal Rothschildovcami, ale len dosiahol nové výšky čo sa 
týka ich kontroly. Mayer Amschel, zakladateľ dynastie, sa narodil v roku 1743 vo Frankfurte. Bol to 
predajca starožitností a starých mincí. Bol to prefíkaný obchodník a rýchlo sa stal finančným agentom 
landgrófa v Hesse-Cassel  počas francúzskych revolučných vojen. Mal 20 detí. Z nich sa 10 dožilo 
dospelosti a z toho boli piati synovia.



Landgróf Hesse-Cassel bol je ten istý kto požičal svojich podriadených (mladých vojakov) Amerike 
počas revolúcie a zarábal na zásobovaní Hessenských vojakov aby bojovali na strane Ameriky. Tieto 
peniaze  šli  cez  ruky  Mayera  Amshela  a  ten  ich  vedel  rýchlo  odviesť  do  vlastnej  pokladnice  a 
obdivuhodne ich rozmnožiť. Dal sa teda na bankovníctvo. Zistil, že zázračný podvod dnes nazývaný 
bankový systém s čiastočnými rezervami je proces keď môžete požičať peniaze za úrok na papieri 
vyvážené  zlatom, ktoré  nemáte  za  predpokladu,  že  len  časť  vašich  zákazníkov  si  po  zlato  príde. 
(Prečítajte si Krédo Kreativity 40 v knihe Biblia Bieleho Človeka.) Každopádne zručný Žid Amschel 
obrovsky prosperoval. Jeho základným mottom práce bolo "Dajte mi moc vydávať peniaze národa a 
bude mi jedno kto robí zákony". Čoskoro svojich piatich synov zamestnal ako hlavných bankárov v 
piatich veľkých mestách Európy, v Londýne, Paríži, Viedni, Neapoli a už spomínanom Frankfurte.
Počas  napoleonských vojen mali  piati  chlapci  plné ruky práce s  požičiavaním peňazí  nielen obom 
stranám, ale všetkým stranám. Najviac toho dosiahli po bitke pri Waterloo, kde mali na pomoc kuriérov 
a/alebo holuby aby rýchlo doručili výsledky tejto osudnej bitky späť do Anglicka, a tak boli prví v 
Anglicku,  ktorí  vedeli  o výsledku tejto  historicky nesmierne dôležitej  bitky.  Keďže túto "vnútornú 
informáciu" si nechávali v tajnosti výlučne pre seba, presne vedeli kedy začať kupovať akcie na burze 
aby si  prilepšili.  Rozšírila  sa  správa,  že vojnu vyhral  Napoleon a  britskú burzu zachvátila  panika. 
Rothschildovci opäť vďaka použitiu židovskej lesti, klamstvám a tajným informáciám dosiahli veľa. 
Ako cvičené opice s tým britskí obchodníci nič neurobili a tak to týmto podlým podvodníkom prešlo.
Mnoho iných trikov využili Rothschildovci na manipuláciu na celonárodnej úrovni ako pri akciách 
Suezského prieplavu a mnoho iných. Väčšina našich čitateľov taktiež vie o neúprimnosti, novodobých 
spojencov  Rothschildovcov,  Warburgovcoch.  Počas  prvej  svetovej  vojny  Paul  Warburg  radil 
prezidentovi USA Wilsonovi ako vyhladovať Nemecko aby sa vzdalo, a jeho brat  Max v Nemecku 
radil cisárovi Wilhelmovi ako zdecimovať USA. Vráťme sa však k Občianskej vojne v USA.
Rothschildovci a iní Židia v mladom národe USA videli veľkú potenciálnu zlatú baňu a okamžite sa 
pustili  do rozšírenia svojich finančných chápadiel po celej tejto bohatej krajine. V prvom rade boli 
Židia poprední promotéri a obchodníci s čiernym zlatom - obchodujúc s čiernymi otrokmi dovezenými 
z  Afriky.  Účel  obchodu s otrokmi bol dvojaký:  po prvé,  zarobiť na obchode s  otrokmi čo najviac 
peňazí. Po druhé, znečistiť túto novú krajinu s génmi čiernych afrických divochov. Túto taktiku mohli 
neskôr využiť na zničenie USA ako v prípade Egyptu pred 3000 rokmi a niekoľkých iných krajinách. 
Obchodovaním s otrokmi a otrávením génov Bielych národov si nahromadili kopu skúseností. 
Počas  prinášania  čiernych otrokov  do  Ameriky za  obrovské  peniaze,  zároveň začali  vo  veľkom v 
Bielych Američanoch prebúdzať pocit viny. Túto Achillovu pätu Bielej Rasy využili veľmi dobre. Keď 
potom našli Lincolna aby účinkoval ako ich štít a viedol mladý národ do rozdeľujúcej, bratovražednej 
vojny, Rothschildovská sieť na to bola pripravená veľmi dobre aby opäť financovala obe strany vo 
vojne, ktorú v prvom rade sami rozpútali. 
Na strane Únie stál August Belmont (pravým menom Schoenberg), ich rasový druh, ako ich agent ktorý 
zásoboval  Sever  peniazmi  (samozrejme  za  úrok).  Na  strane  Konfederácie  stál  za  nich  Judah  P. 
Benjamin, ktorý zásoboval Juh tlačenými konfederačnými bankovkami, ktorých hodnota sa znížila na 
takmer  žiadnu  okamžite  ako  Juh  prehral  vojnu.  Ale  dynastia  Rothschildovcov  ako  praví  banditi 
vyťažila z oboch strán. Avšak ani po skončení vojny ich konanie neskončilo. Vlastne boli obe strany tak 
hlboko zadlžené, že z toho tieto židovskí parazity dodnes profitujú.
Na  ukážku  ako  hlboko  je  židovská  rodina  Rothschildovcov  zapletená  do  začatia  a  plánovania 
Občianskej vojny, a ako arogantne bezpečne tento podvod viedli, odporúčam čitateľom vrátiť sa na 
začiatok článku, k chváleniu sa priateľa Rothschildovcov, Benjamina Disraeliho. Môže byť jasnejší 
dôkaz kto začal Občiansku vojnu?
Židia  využili  Abrahama Lincolna  ako obetného baránka vo  vojne,  ktorú  oni,  Židia,  podnecovali  a 
plánovali desaťročia vopred. Keď Lincoln poslúžil svojmu účelu, presne tak dôkladne naplánovali jeho 
vraždu  i  následky.  My,  Biela  Rasa,  stále  platíme  nesmiernu  cenu  za  tento  podvod,  a  ak  sa  čo 
najrýchlejšie nezorganizujeme a nezničíme týchto smrteľných parazitov, naše potomstvo bude úplne 
skrížené, úplne zotročené. Za 20 rokov sa vás vaše deti opýtajú: oci, mami, kde ste boli  keď negri a 
Židia ovládli túto krajinu?
Ako im odpoviete? 



* * * * * 
"Pred sebou mám sivú armádu a za chrbtom medzinárodných bankárov" - A. Lincoln, len pár týždňov 
pred jeho vraždou.
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Operácia Júd.S.A 
Hlúpo,  viac  ako  40  rokov,  strýčko  Sam  štedro  hral  úlohu  Santa  Clausa  pre  našich  najhorších  
nepriateľov, Židom, podľuďom, špine a parazitom sveta. Samozrejme všetko na úkor dlho trpiaceho 
Bieleho amerického platcu daní, ktorý je okrádaný.

USA majú dnes vo svete unikátnu pozíciu ktorej sa nevyrovná žiadna iná krajina alebo impérium sveta. 
Produktívne  a  tvorivé  schopnosti  Bieleho  amerického  pracujúceho  človeka  a  platcu  daní,  spolu  s 
technickým rozvojom a obrovským fyzickým zdrojom krajiny rozprestierajúcej  sa  od Atlantiku po 
Pacifik, sú skutočne úžasné. Nikdy v histórii nemali ľudia takú skvelú príležitosť byť zdraví a bohatí, 
šťastní a prosperujúci, ako v Amerike v druhej polovici 20. storočia. Skutočne, okamžite po víťaznom 
konci druhej svetovej vojny v roku 1945, Amerike stála na vrchole sveta, nadradená a bez konkurencie, 
na závisť a nádej celého sveta.
Nanešťastie,  aj  keď  si  to  celý  svet  uvedomoval,  priemerný  Biely  Američan  nie.  Mnohí  Bieli 
Američania si neuvedomujú, že židovský parazit, ktorý zatiahol Ameriku do nešťastného celosvetového 
zabíjania druhej svetovej vojny, ovláda aj osud Ameriky, a vlastne aj celého sveta, a je tomu tak po 
stáročia.  Biela  Amerika  si  neuvedomuje  ani  to,  že  tento  zlovestný  židovský  parazit  sa  čoskoro  s 
deštrukciou obráti  na produktívneho a tvoriaceho Bieleho Američana, ktorý mu zachránil  krk pred 
vymazaním z planéty. Keďže Biela Amerika si neuvedomovala rasovú identitu ani svoj veľkolepý osud, 
ostala bezbranná proti konšpirácii židovskej siete, ktorá sa rozhodla obe veci Amerike vziať. Pretože si 
to Biely Američan neuvedomoval,  kvôli  vlastnej naivite a hlúposti,  kvôli  tomu, že dovolil  aby bol 
zatiahnutý do celosvetového konfliktu škodiacemu jeho najlepším záujmom v ktorom zabíjal vlastných 
Bielych Rasových Druhov, za to dnes Biely Človek draho platí. Kvôli tomu teraz všetko stratil. Stratil 
svoju  slobodu,  unikátnu možnosť  užívať si  bohatstvo i  hojnosť,  a  čoskoro  príde  i  o  svoju  rasovú 
integritu. Ešte pred skončením šialeného a hlúpeho celosvetového konfliktu z rokov 1939-45, zradný a 
prefíkaný Žid už plánoval celosvetové plány ako okradne Bielu Ameriku o jej bohatstvo a dá všetko 
neschopným podrasám sveta; ako okradne Ameriku o hrdosť a identitu; a ako bude tlačiť na Bieleho 
amerického pracujúceho človeka kým z neho neurobí otroka, starajúceho sa o všetku špinu a parazitov 
sveta. Toto všetko diabolský Žid plánoval nielen pre Bieleho Američana, ale plánuje aj  okradnúť a 
zničiť Biele gény, kontaminovať ich na celosvetovej úrovni na žumpu a teší sa na deň, keď sa prestanú 
rodiť Biele deti.
Ako inak by sa inteligentný, produktívny a tvorivý Američan dostal takejto situácie? Ako by takéto 
niečo  mohlo  fungovať  viac  ako 50  rokov bez  toho aby si  to  obete  uvedomili?  Ako je  možné,  že 
priemerný Biely Američan ani dne neuvedomoval že bol okradnutý, podvedený a zavedený na bitúnok?
Je to fascinujúca a iste aj strašná otázka a mi sa ju krok za krokom pokúsime vyjasniť. Aj keď židovský 
plán na zničenie Bielej Rasy je konšpirácia prebiehajúca niekoľko posledných tisíc rokov, skutočne 
nabrala na sile a dosiahla vrchol až posledných 50 rokov. Musíme mať na pamäti, že je starostlivo 
naplánovaná, a každý veľký krok bol dosiahnutý predhodením lži Bielym Ľuďom, ktorú buď prijali 
alebo aspoň pasívne akceptovali, čím ju teda schválili.
 Krok 1. Druhá Svetová Vojna
Začneme  rokom  1939  keď  sa  Židia  rozhodli  zatiahnuť  Bielu  Rasu  na  celom  svete  do  veľkého 
krviprelievania keď jedna skupina Bielych Ľudí zabíjala druhú, aj keď mohli byť spolu a zabíjať Židov 
namiesto  seba.  To  Židia  dosiahli:  (a)  nemilosrdnou  propagandou  proti  Hitlerovi  a  Nemcom, 
presviedčajúc Ameriku a svet, že Hitler bol démon, šialenec, diktátor, ktorý chce dobyť svet, a (b) 
svojimi bábkami na dôležitých postoch moci vo vládach, ako zradcovia ako  Roosevelt, Churchill a iní, 
prakticky v každej "demokratickej" krajine sveta, pripravení zatiahnuť za páky a vyhlásiť vojnu.
Druhou svetovou vojnou Židia zabili minimálne 50 miliónov ľudí len pre pokrok vlastných záujmov. 
Minimálne 90% z týchto obetí bolo Bielych a väčšina z nich boli mladý muži v najlepších rokoch.
Týmto hromadným, krvavým, celosvetovým zabíjaním Židia  dosiahli  najväčší  prielom v  histórii  a 
pripravili pôdu pre ďalšie falošné programy ba celosvetovej úrovni. Sústreďme sa však na Ameriku.



Krok 2. Podporovanie Sveta 
Mnoho realistických vojakov, ako generál Patton a  iní prezieraví Bieli vodcovia, vyhlásili, že sme mali 
jedinečnú možnosť zničiť komunizmus. Mohli sme to skončiť už v roku 1945 a vydať sa priamo na 
Moskvu a vyčistili to hniezdo hadov. Avšak Židia boli pri moci a to iste nechceli. Tajne zabili ľudí ako 
bol Patton a umlčali  iných na veky. Naplno začali  s propagandou a rozšírili  ideu, že je posvätnou 
úlohou  Ameriky prestavať  rozpadnutý  a  oslabený  svet,  svet,  ktorý  v  prvom rade  pomohla  rozbiť. 
Jedným z  kľúčových  argumentov  tej   doby,  ako si  to  pamätám spred  asi  40-tich  rokov,  bolo,  že 
Amerika nemôže prežiť ako ostrov prosperity v celosvetovom mori chudoby. Bol to hlúpy argument 
ako každý iný, no evidentne ho Američania akceptovali, alebo aspoň neurobili nič aby mu oponovali či 
ho odmietli.
To bolo základom pre ďalšiu veľkú lož predloženú Američanom, tvrdenie, že komunizmus je najväčšou 
hrozbou Ameriky, nakoľko ovládal krajiny východnej Európy, Čínu a iné krajiny po svete. Samozrejme 
nám bolo  povedané,  že  sa  nedá  zastaviť  vojenským spôsobom ako  v  prípade  Hitlera  a  Nacistov. 
Namiesto toho nám povedali, že musíme podporovať ohrozené krajiny: Grécko, Taliansko, Francúzsko, 
Mexiko, a mnoho iných krajín v Južnej Amerike, a mnoho ďalších. Predstavený bol Marshallov plán, a 
za páre rokov sa Strýko Sam stal Santa Clausom sveta, šíriac pomoc a štedrosť parazitom po celom 
svete; a všetko na úkor nešťastných platcov daní v USA. Od svojho počiatku tento program rástol, až 
dnes pomáhame a zásobujeme 143 krajín po celom svete.
Zastavme sa tu nachvíľu a uveďme si falošné tvrdenia, na ktorých je založený nekonečný program 
rozdávania:  (a)  nemôžeme  prežiť  ako  ostrov  prosperity  v  mori  chudoby.  Nesprávne.  Amerika  sa 
vybudovala na veľký a bohatý národ vlastným potom a tvrdou prácou, nie rozdávaním parazitom a 
špine sveta. Nikdy sme svetu nič nedlhovali a ani dnes nie, a nikdy nebudeme. Naša najlepšia obrana 
bola a ostáva, vybudovať vlastnú silu a prosperitu. Nezlepšili sme svoju pozíciu podporovaním špiny 
sveta, rozširujúc ich počty na svete do výšky 5 miliárd a oberaním sa a ochudobňovaním o vlastné 
zdroje. (b) Komunistická expanzia. Odpovedal som na to už článku, ktorý som napísal pred viac ako 
10-timi rokmi. Je to Krédo Kreativity 38 v knihe Biblia Bieleho Človeka. Tam jasne píšem ako USA, 
pod  vládou  celosvetovej  židovskej  siete,  boli  základom   pre  pomoc  Židom  v  Rusku  zbaviť  sa 
Romanovskej dynastie a ustanovenia komunistickej nadvlády; ako USA pomohli opätovane zachrániť 
rozpadajúcu sa diktatúru keď bola na hranici pádu; ako to robí i dnes; ako im zachránili krk v druhej 
svetovej  vojne,  keď mal  Hitler  prostriedky i  odhodlanie  vymazať komunistickú nákazu z  povrchu 
Zeme; že komunizmus je od základu židovský; a postoj Ameriky voči komunizmu je falošný. Namiesto 
toho Rusko a USA sú, a po desaťročia boli, spolupracujúce, propagujúce komunizmus po celom svete 
ako súčasť židovského programu ovládnutia a zotročenia sveta pod brutálnou židovskou diktatúrou. 
(Prečítajte si znova Krédo Kreativity 38 v knihe Biblia Bieleho Človeka.)
Poďme ale k ďalším niekoľkým falošným manévrom.

Krok 3. Hnutia Za Občianske Práva 
Od  svojho  založenia  po  úspešnom  konci  Americkej  revolúcie  v  roku  1781,  Amerika  sa  vždy 
považovala za zem Bieleho Človeka. Po druhej svetovej vojne Židia rozbehli naplno starý program na 
zničenie Bielych génov a skríženie ich do zabudnutia. Aj keď Občianska vojna v USA bola údajne 
vedená  za  "oslobodenie"  čiernych  afrických  otrokov,  Biely  Človek  nikdy  neuznal  negrov  za 
seberovných. Prinajlepšom to bola nižšia forma ľudí ktorá bola privlečená do našich krajín a teraz s 
nimi nemôžeme pohnúť. Istí prezieraví Američania ako Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Marcus 
Garvey (mulat), senátor Theodore Bilbo a iní si problém uvedomovali a pokúsili sa ich dostať z našej 
spoločnosti.  (Prečítajte si kapitolu 5 v tejto knihe.) Zradný, chamtivý Žid avšak ovládal náš osud a 
ťahal za nitky z pozadia, vediac presne čo robí a zastavujúc akékoľvek konštruktívne plány a program, 
trpezlivo čakajúc na svoj čas. 
Jeho čas prišiel v 50-tych a 60-tych rokoch 20 storočia, keď Židia vohnali USA do hystérie programov 
občianskych práv. zrazu sa zdalo, že neschopní, divokí Afričania nerobili nič zlé a Biely Človek je 
vinník a zločinec, a všetko čo robil bolo zlé a to po stáročia. Žid, s takmer neobmedzenou mocou nad 
médiami a inou propagandou v tom pokračoval a uvalil na Bieleho Človeka obrovský komplex viny, 



nielen v Amerike, ale i po celom svete. Aj keď vo filmoch bol vždy zločinec a vinník Mexičan, mulat 
alebo aziat, teraz bol zrazu stále neger tým dobrým a Biely Človek zločinec.
Dokonca  sa  náhle  zdalo,  že  Biely  Človek,  neprekonaný  budovateľ  civilizácií,  kultúry,  učenia,  je 
zodpovedný za všetko zlo na svete. A nielen zodpovedný, ale dlhuje svetu kompenzáciu najviac však 
podrasám, ktoré boli zobrazované ako "rastúci" tretí svet. Ako to vraveli Židia, všetci si zrazu boli 
rovní  (nešíria  tento  blud  kresťania  už  2000  rokov?)  a  jediný  dôvod  prečo  Hotentoti  a  austrálski 
aborigínci nie sú rovnako pokročilí ako my bol ten, že Biely Človek ich utláčal a držal ich dole.
To, ako vraveli Židia, sa týkalo najmä negrov medzi nami a naša kresťanská a občianska povinnosť 
bola  rýchlo  ich  dostať  na  našu  úroveň,  finančne,  kultúrne,  politicky  a  na  poli  vzdelania.  Našou 
posvätnou úlohou bolo založiť nejaký program, ktorý ich dostane na našu úroveň čo najrýchlejšie. Ak 
sa to nestane čo najskôr  tým, že im dáme rovnakú príležitosť byť rovnými, potom by vláda mala 
(musí!)  založiť  programy ako  pozitívne  zvýhodňovanie,  "meninové"  kvóty,  špeciálne  vzdelanostné 
programy,  špeciálne  programy podpory,  atď.,  atď.,  čokoľvek  bude  treba,  aby  ich  podporili  týchto 
zaostalých divochov kým nám nebudú rovní. 
Jedna z prvých ukážok brutálnej, zastrašujúcej sily sa stala v roku 1957 v Little Rock v Arkansase, s 
prelomom v spoločnom školstve. Eisenhower, jedna z najúbohejších židovských bábok ktorá sa mala 
stať prezidentom, vyslal vojenské sily do okolia škôl aby pomohli starostlivo vybraným negrom dostať 
sa  na Biele vysoké školy.  To sa  stretlo s  odporom zo strany Bielych Ľudí,  ktorí  mu pomohli  byť 
zvolený a ktorý to celé zaplatili. Avšak so židovskou propagandou, ktorá to podporovala tento odporný 
zradca rasy, platený Židmi, dosiahol svoje. Bieli Ľudia boli zmätení, neorganizovaní a bez vedenia.
Nápor  proti  Bielej  Rase  nemilosrdne  pokračoval  aj  za  ďalšej  vlády,  Kennedyho chlapcov,  keď sa 
podobná  akcia  za  asistencie  armády  odohrala  v  Oxforde  v   Mississippi,  keď  "naša"  (čítaj  JOG, 
židovská) vláda použila 20 000 vojakov na úkor daňových poplatníkov aby dostala jedného špinavého 
negra, Jamesa Mereditha, na predtým Bielu Mississippskú univerzitu. Avšak v tom čase Židia chceli 
viac. Chceli aby bolo pre Bielu Rasu zločinom nemiešať sa s divokými negrami v každej sfére života a 
tak  boli  predstavené  hrozné  občianske  práva  "našimi"  Židom  slúžiacimi  kongresmanni.  Keď  sa 
verejnosť začala starať o to čo sa deje a jasne sa postavila proti nielen kongresu ale i proti smiešnej 
Kennedyho administratíve, zdalo sa, že Židia dajú pokoj a zákony neprejdú. Čo teraz? Židia ale mali 
odpoveď.  Zabiť Kennedyho a urobiť z  neho martýra a  hrdinu.  Lesť fungovala aj  keď to prinieslo 
konšpirácii neustálu snahu dodnes zakrývať stopy. (Prečítajte si kapitolu 7 v tejto knihe.)
Biela americká verejnosť zrazu pocítila neskutočný pocit viny a keď ďalšia židovská bábka,  Lyndon 
Johnson  nahradil  Kennedyho  ako  prezident,  hral  rovnakú  hru.  On  i  kongres  hnali  jednu  zbierku 
"občianskych práv" za druhou, s len minimálnym odporom zo strany Bielych Ľudí. Čoskoro boli negri 
nadradení a ich bývalí páni otrokmi svojich bývalých otrokov. Najväčší poklad Bielych Ľudí, ich deti, 
boli zrazu hnané do žltých autobusov a prevážané desiatky kilometrov cez mesto do džunglí negrov a 
na druhej strane títo negri z džunglí, boli prevážaní do Bielych škôl a susedstiev.
Miešanie rás sa stalo oficiálnou vierou vlády a ich siete propagandy, ktorá však bola ovládaná Židmi. 
Rozšírilo sa to na všetky polia a týkalo sa to nielen škôl a vzdelania, ale i bývania a rasovo zmiešaných 
susedstiev, vlády, práce, obchodných zmlúv a všetkého ostatného. Ako boli doteraz práca a obchodné 
zmluvy založené na základe kvality, toto kritérium bolo zrazu odhodené a nahradené trikom zvaným 
pozitívna diskriminácia. Znamenalo to, že vládny úrad, alebo zamestnávateľ, alebo škola, univerzita či 
ktokoľvek iný musel  dať  prednosť  hlúpym,  neschopným negrom (alebo iným "minoritám" ako sú 
"hispánci")  aby  zaistil  percentuálnu  úroveň  či  už  boli  schopní  alebo  nie.  Tento  typ  obrátenej 
diskriminácie bol zavedený údajne aby napravil "chyby z minulosti" či už sa zamestnávateľ (alebo 
ktokoľvek iný) na týchto chybách v minulosti podieľal alebo nie a bez toho čo vôbec existovali.
Myšlienkou bolo preferovať prekliatych negrov za každú cenu a zhodiť Bielych. Všetci sme si mali byť 
tak rovní, no negri a Židia mali byť rovnejší ako ostatní. To sa podobá na falošné tvrdenie zo židovsko-
kresťanskej biblie, že všetci sme si v očiach Pána rovní, okrem Židov, ktorí sú rovnejší ako ktokoľvek 
iný. 
A tak boli negri tlačení vpred a Bieli vzad. Každá firma a reklama s tým zrazu súhlasila. Každá reklama 
v televízii alebo kdekoľvek inde propagovala šťastné miešanie rás. Každá reklama ukazovala aspoň 
jedného "rovného" negra a strede obrázku s tak šťastnými Bielymi Ľuďmi ktorí ho obklopovali.



Krok 4. Otvorené Hranice 
Nielenže boli domorodí negri a hispánci bohato podporovaní štedrým systémom sociálnej pomoci aby 
sa mohli množiť a parazitovať, ale platil to Biely platca daní a naša Židovská Okupačná Vláda (JOG) 
teraz tvrdila i to, že sa musíme postarať o "utečencov" z celého sveta a poskytnúť "útočisko" tým, ktorí 
unikali  pred  tyranskou  vládou.  Nakoľko  väčšina  vlád  sveta  (vďaka  manipulácii  Židov)  nie  je  len 
tyranská  ale  i  beznádejne  skorumpovaná,  každý  mohol  tvrdiť,  že  utekal  pred  politickým tlakom. 
Dokonca aj podoba nášho JOG zapadá do tejto kategórie beznádejne skorumpovaných a tyranských 
vlád, no vďaka produktívnym a konštruktívnym Bielym Ľuďom, ktorí túto krajinu postavili a stále ju 
obývajú, nepochybne je stále magnetom 95% podrás sveta.
Svojim diabolským programom genocídy Bielej Rasy sa Židia rozhodli, že po druhej svetovej vojne 
žiadna krajina neostane nadlho Biela. Na základe najrôznejších zámienok boli podrasy importované do 
každej Bielej krajiny sveta. Molukánci do Holandska; Turci do Nemecka; Alžírčania do Francúzska; 
Pakistanci a iní negri do Británie (kedysi Veľkej Británie, no dnes isto nie) a podobne. Zaoberáme sa tu 
ale  USA  a  prostriedkami  aké  Žid  využil  aby  zvrhol  a  zničil  túto  kedysi  najbohatšiu  a 
najprosperujúcejšiu krajinu na svete. Koho by Žid mohol priniesť do USA?
Zoznam je  takmer nekonečný.  Na južnej,  viac  ako 3000 km dlhej  hranici  je  nekonečné množstvo 
chudobných, hladných Mexičanov, ktorí sa množia ako zajace, tešiaci sa na príchod do USA. A iste aj 
prichádzajú po miliónoch.  Aj  keď naša vláda a  zodpovední  tvrdia,  že chránia Konštitúciu a  USA, 
nerobia  ani  jedno.  Prinajlepšom  je  dnes  Konštitúcia  využívaná  ako  trik  na  venovanie  podpory 
podrasám, cudzincom a iným nepriateľom. Taktiež je využívaná ako dvojsečný meč ktorým okrádajú a 
utláčajú  najlepšie,  najproduktívnejšie  elementy  tejto  krajiny -  Bielych  Ľudí,  ktorí  to  vybudovali  a 
vyprodukovali hojnosť ktorou dnes kŕmime svet.
Nielenže sú naše hranice široko otvorené pre Mexičanov, ale i pre všetku špinu sveta. Vo veľkom počte 
sú tu Vietnamci, niektorí dokonca zaberajú celé mestá; sú tu Pakistanci; Haiťania; Jamajčania; Číňania 
prichádzajú stále vo väčšom množstve; Japonci obsadili Havaj a budujú tu veľké automobilové továrne 
a skupujú pozemky; Kubánci ovládli juh Floridy.
Áno, Kubánci. To je iný príbeh podvodu ako naša JOG vláda zmanipulovala, infiltrovala a zničila asi 
každú  krajinu  na  svete.  Ich  modus  operandi  je  asi  nasledovný:  (a)  Najprv  ponúkneme  krajine 
zahraničnú pomoc, ktorá je zaslaná hlave krajiny, údajne aby bola rozdaná tým v núdzi a chudobným, 
alebo na vytvorenie zásob. (b) Väčšina týchto peňazí ale smeruje na súkromné bankové účty diktátorov, 
ktorí sú následne nesmierne bohatí, arogantní a nepríjemní, vytvárajúc nenávisť a odpor vlastných ľudí. 
Týchto príkladov je primnoho aby sme ich tu spísali ale spomeniem aspoň pár: iránsky šach; "Papa 
Doc" Duvalier a jeho syn na Haiti; Diemovci vo  Vietname; Ferdinand E. Marcos a jeho nákladná žena 
na Filipínach; Anastasio Somoza z Nikaragui, Fulgencio Batista z Kuby. Mohli by sme uviesť tucty 
ďalších. Na rozpútanie revolúcie a nepokojov naša JOG vláda pošle agentov CIA aby zorganizovala 
revolúciu a občiansku vojnu proti týmto arogantným a márnotratným tyranom. Vďaka financovaniu 
amerických  daňovníkov  títo  revolucionári  zrazu  majú  zbrane,  uniformy,  organizácie,  tajne  vedené 
našou  CIA.  Perfektným príkladom je  situácia  v  Nikaragui.  Najprv  sme financovali  a  podporovali 
Somozu.  Potom  CIA pomohla  zorganizovať  Sandinistov  aby  Somozu  vyhnali.  Potom  sa  to  ešte 
zhoršilo, omnoho zhoršilo. 
CIA náhle  zmenila  situáciu  a  zorganizovala  Kontras  aby  vyhnali  vládu  Sandinistov  a  čoskoro 
Reaganova vláda pomáhala a financovala Kontras vo výške niekoľkých stoviek miliónov. Nie je to 
hlúpe? Rovnaký modus operandi nasledoval na Jamajke, Kube, Filipínach, Paname, Južnej Kórei a 
tuctoch  ďalších  krajín  po  celom  svete.  Nič  než  revolúcie,  anarchia  a  chaos;  všetko  podnietené, 
organizované a financované našou židovskou vládou; na úkor Bieleho amerického daňového poplatníka 
ktorého budúcnosť tým podkopávajú a ničia.

Krok 5. Export Nášho Priemyslu Do Otrockých a Oblastí Sveta 
Aj keď mali  USA prevažný monopol  nad  technológiou,  výrobou a  produkciou po druhej  svetovej 
vojne, teraz to všetko dávajú preč zadarmo, a tí Židia, ktorí vlastnia (a vlastnili) našu výrobu je teraz 
presunuli  do  oblastí  s  lacnejšou  pracovnou  silou  do  krajín  podľudí  ako  Kórea,  Taiwan,  Čína  a 



Japonsko. Ukázali a naučili sme ich technológiu, najprv financovali a vybudovali ich továrne, a potom 
ich postavili ako konkurenciu proti našim pracovníkom za menšie platy. Židia z toho majú dvojaký 
prospech. Keďže sú internacionalisti a vôbec ich Amerika nezaujíma, užívajú si väčšie zisky a zároveň 
rúcajú  ekonomiku  Biele  Ameriky  (a)  vyhodením  miliónov  amerických  robotníkov  medzi 
nezamestnaných, a (b) navršovaním deficitu, preto že tovar dovážaný z týchto krajín podľudí by sme si 
mohli  a  mali  vyrábať  sami.  A tak  sme  kvôli  židovskej  zrade  a  manipulácii  hlbšie  zadlžení,  naše 
produktívne továrne v riziku a Biely americký robotník nezamestnaný alebo/a ochudobnený.

Rôzne Dodatočné Programy JOG-u Na Zničenie Bielej Ameriky
Uviedol som päť základných krokov a programov, ktorými Židia oslabili našu kedysi mocnú a bohatú 
Bielu  americkú spoločnosť  na  plnú slabosti,  zmätku,  závislosti  a  poddajného  otroctva  židovskému 
monštru.  Avšak tento zoznam nie je ani zďaleka kompletný a táto komplexná konšpirácia sa nedá 
opísať jedným článkom. Avšak aby sme ešte viac vyjasnili obraz, musíme v krátkosti uviesť niekoľko 
ďalších  kľúčových  nástrojov  zabraní,  ktoré  Židia  použili  a  naďalej  používajú  v  prospech  nášho 
zničenia.

(a) Nepochybne, Federálny Rezervný systém, obrovský židovský začarovaný kruh musí stáť na prvom 
mieste. Aj keď bol predstavený len krátko pred prvou svetovou vojnou (1913) a falošne reprezentuje 
oficiálny vládny úrad, v oboch vojnách urobil z Ameriky obetného baránka. Keďže som už o tomto 
obrovskom židovskom podvode písal v Kréde Kreativity 40 v knihe Biblia Bieleho Človeka, nebudem 
to tu opakovať.

(b) Svetová banka. Aj keď je  údajne medzinárodná, z najväčšej  časti  ju zásobujú americkí daňoví 
poplatníci.  Je to otvorený účet  a bianko šek Židov na premárnenie našich tovarov, peňazí a  zásob 
rôznym parazitickým krajinám podľudí na celom svete, a to nepočítam výdaje na štátny rozpočet.

(c)  Americké  banky vydávajúce  nezabezpečené  pôžičky krajinám podľudí  ako  Mexiko,  Argentína, 
Brazília, a pod., zoznam je takmer nekonečný. Tie nie sú v hodnote len niekoľko miliónov, ale stovky 
miliárd (len dlh Mexika je viac ako sto miliárd) a niet nádeje ani očakávanie, že by sa to raz vrátilo. 
Dokonca aby mohli niektoré z týchto krajín zaplatiť čo i len úrok, títo idioti im vystavujú nové pôžičky. 
Nie je to hlúpe? Je to ale len vecou hlúposti? Sotva! Presne títo bankári sú tvrdohlaví keď ide o pôžičky 
amerických farmárov a obyvateľov, konajú ako by boli pristihnutí so spustenými nohavicami keď ide o 
obrovské pôžičky zahraničným krajinám podľudí. Je to ale preplánovaná a zámerná židovská politika, 
už dávno konšpirujúca aby to Bieli americkí platcovia daní zaplatili (ako obyčajne), tak ako súčasný 
prezident Bush chce peniazmi daňovníkov zaplatiť podvod s úvermi a pôžičkami.

(d) A nakoniec i keď nie posledný, je ten prekliaty parazit Izrael, ktorý v hodnote ročne viac ako 3,5 
miliardy dolárov zabíja Arabov, znepriateľujúc celý moslimský svet a robiac pred očami sveta Ameriku 
židovskou bábkou.

Záver 
Je toho omnoho viac, ale uvedené dostatočne vyjasňuje obraz neporiadku v akom sme i to, kto nás tam 
zatiahol. Ďalšia podstatná otázka je: čo s tým urobíme a ako sa z toho dostaneme?
Riešenie nie je ľahké no odpoveď je veľmi jednoduchá ak si položíme niekoľko základných otázok:
1.  Ako mohla táto malá,  nešťastná,  parazitická menšina získať takú moc nad svetom a najmä nad 
Amerikou?  Odpoveď znie,  že  to  dokázali  svojou  rasovou vierou,  Judaizmom.  Praktikovali  rasovú 
vernosť a so zápalom organizovali mocné siete a svoje chápadlá okolo toho náboženského jadra, až 
dnes ovládajú svet.
2. Nemôže Biela Rasa, ktorá prečísľuje Židov v počte 30:1 a má navrch inteligenčne, bojovo i tvorivo, 
využiť rovnakú zbraň, rasovú vernosť a rasovú vieru?
Áno, môžeme a musíme. Hnutie Kreativity vynašlo a vytvorilo mocnú, komplexnú a obsiahlu rasovú 
vieru, venovanú prebudeniu a vzkrieseniu Bielej Rasy. V nej má kompetný a detailný program a vieru 



akým možno raz a navždy zničiť židovské monštrum. V jadre tejto viery je rovnaký pohon aký má 
Judaizmus - rasová vernosť.
Je načase prestať s hašterením o našich rozličných, zbytočných a nedopečených problémoch ako napr. 
či by sme mali rozdeliť USA na malé krajiny a ponechať si južnú, západnú alebo severnú časť. Rozdať 
zem za ktorú naši predkovia bojovali a krvácali, ktorej obetovali krv, pod a slzy, by bolo šialenstvo a 
navyše aj odporný zločin. Do pekla s takýmto nezmyslom. My, Tvorcovia, nemienime dať ani meter z 
nášho územia. Naopak, musíme sústrediť naše sily a prostriedky na celosvetovej úrovni a dobyť svet. 
Nebudeme robiť kompromisy. Môžem vás uistiť, že najskôr to bude všetko alebo nič pre Bielu Rasu. A 
musí sa to stať presne tu, v poslednej bašte Bielej Rasy - USA.
Pridajte sa ku Kreativite - vašej jedinej nádeji na Belší a Krajší Svet. Odovzdajte sa. Venujete svoju 
myseľ, srdce a budúcnosť najdôležitejšej a najveľkolepejšej veci v histórii.

* * * * *
Federálne Rezervy boli a sú väčšia katastrofa ako stovky Pearl Harbrov. 

* * * * * 
IRS je tyranská divízia židovskej bandy hrdlorezov.

Anatómia Pokrytca 
Aj keď som mu nikdy neprisudzoval  nejaký význam, roky som naťahoval priateľskú ruku mužovi 
menom Harold Covington. Keďže som predpokladal, že má čo i len štipku rozumu, cítil som, že by 
nemal byť premrhaný na nasledovanie nepodstatných, alebo ešte horšie škodlivých, plánov pre Bielu 
Rasu. Cítil som, že ak by jeho zvrátené myslenie bolo narovnané a nasmerované správnym smerom, 
mohol by mať pre Biele rasistické hnutie nejakú hodnotu.
Môj prvý kontakt s ním bol v roku 1973 keď som napísal NSWPP Matta Koehla do Arlingtonu vo 
Virgínii, s otázkou aký je ich postoj k židovskému kresťanstvu. Nakoľko problém kresťanstva Matta 
veľmi znepokojil a evidentne nechcel povedať ich postoj, nechal Harolda aby odpovedal neodpoveďou. 
Odpoveď bola o tom, že vlastne nemajú stanovisko, a je to  nepodstatné; že nacistická strana je čisto 
politická a náboženstvo tam nemá miesto.
Moja  odpoveď na  tento  nedostatočná list  sa  nachádza v knihe  Klassenove  Listy  I.  Moja  odpoveď 
evidentne  vydymila  Matta  Koehla,  nakoľko  prišiel  s  vlastnou  verziou,  ktorá  však  bola  neurčitá  a 
protirečivá tak ako Haroldova. Moja odpoveď na tento list sa nachádza v tej istej knihe. Je zaujímavé, 
že  sa  odvtedy  Matt  Koehl  otočil  o  180  stupňov,  vytvárajúc  národno-socialistické  náboženstvo  s 
Hitlerom ako bohom alebo niečím takým. 
Po druhý krát keď som počul o Haroldovi, bolo to keď sa pridal k nacistickej organizácii v Chicagu pod 
vedením položidovského teploša, Franka Collina, ktorý bol neskôr súdený za zneužívanie detí.
Harold pochádza zo zabezpečenej  rodiny a  mal  to šťastie,  že mu do lona padlo 90 000 dolárov z 
dedičstva. Bol tak zaľúbený do tejto skupiny plnej FBI agentov, že väčšinu peňazí vrhol do kúpenia 
Rockwellovej haly pre zvyšok jeho falošnej skupiny aby sa tam mohli stretávať. Hlupák a peniaze sa 
neznášajú.
Keď som opäť počul o Haroldovi,  on a jeho priateľ Eric Campbell  (neviem či je to reálne meno) 
zaliezli do úradu Georgea Dietza, kde pili kopu piva.
No  Harold  tam  neostal  nadlho.  Čoskoro  sme  boli  svedkami  ako  šiel  pred  prokurátora  Severnej 
Karolíny. Niekoľkí jeho nacisti a pár kresťanských klansmenov pod vedením nikoho iného než  Virgila 
Griffina, boli vohnaní do pasce federálnym agentom v Greesboro v roku 1979. Našťastie sa títo muži 
rozhodli obrátiť proti komunistickým Židom a negrom, pričom piatich zabili, avšak Harold tam nebol a 
uznáva, že poznal skutočnú identitu federálneho agenta provokatéra. Po tomto debakli sa o pravej tvári 
Harolda dosť špekulovalo. Dokonca aj Spotlight do toho zasiahol keď jeden z ich prispievateľov, Žid 
menom Hertzberg, nazval Harolda vo svojich článkoch agentom. Bolo toho naňho evidentne priveľa a 
tak nasledujúce roky strávil neúspešnými manželstvami a návštevami rôznych krajín; najprv Rodézia, 
potom Južná Afrika, potom Írsko. Či je agentom CIA alebo bol v pohybe lebo mu šlo o život ako tvrdí 
sám, je na každom z nás. Nie je však reálny dôvod prečo by ho vláda USA chcela zabiť, nakoľko každý 
jeho pokus skončil pádom na tvár, vrátane Rodézie a Franka Collina. 



Začiatkom 80-tych  rokov 20.  storočia  som plánoval  vybudovať  stále  centrum Hnutia  Kreativity  v 
Severnej Karolíne a hľadal som dobrého človeka, ktorý by nám pomohol s projektom. V tom čase 
Harold vydával nejaké malé noviny, z ktorých sa ku mne jedno číslo dostalo. Vediac, že má mnoho 
kontaktov napísal som mu a opýtal sa, či pozná niekoho kto by vyhovoval mojim plánom (nemyslel 
som Harolda, len som ho požiadal o kontakt na niekoho kto by nášmu hnutiu pomohol). Jeho reakcia 
ma prekvapila. Ako by som myslel naňho, odmietol ponuku ktorú som mu ale nikdy nedal. Dokonca 
zašiel ďalej. Silne ma varoval aby som neostával v Severnej Karolíne, pretože je to najhorší štát aký 
som si mohol vybrať. Je plný bláznivých baptistov, Klanu a všetky ostatné Biele rasové skupiny v 
tomto  štáte  sú  zradcovia,  podvodníci  a  vládni  agenti.  Nikomu som nemal  veriť  povedal  Harold  a 
zdôrazňoval - Ostaň preč! Ostaň preč!
Čo je tomuto paranoikovi, čudoval som sa. Odmietajúc jeho rady, ako všetci vieme, sme pokračovali v 
našich plánoch a vybudovali centrálu Hnutia Kreativity (na pozemku, ktorý som si v roku 1970 kúpil) a 
taktiež budovy, ktorú plánujeme využívať ako školu pre nadaných chlapcov kde sa budú trénovať naši 
budúci vodcovia.
To nás privádza k novším udalostiam. Po neúspechoch i nepriateľstvu stále konštruktívne budujeme 
naše celosvetové hnutie. Napriek nepriateľstvu (ktoré by prišlo do každého štátu) sme za posledných 
päť a pol roka vydali 48 vydaní Racial Loyalty, získali vysvätených pastorov v niekoľkých krajinách a 
vydali 8 hlavných kníh, ktoré tvoria naše všestranné a mocné Biele rasové hnutie. Máme základy na 
unikátnu rasovú vieru na ktorej Biela Rasa môže stavať a pomocou ktorej sa môže vynoriť z bahna do 
ktorého  Bielu  Rasu  židovské  kresťanstvo  v  spolupráci  s  talmudským židovstvom zatiahlo.  Musím 
priznať, že väčšina viditeľnej opozície voči nášmu hnutiu, na naše prekvapenie, prišla od kresťanov a 
iných Bielych rasových skupín, ktorých vodcovia poväčšine sami neveria týmto židovským táraninám.
Prichádza náš Harold, ktorý vystriedal niekoľko organizácii. On, ktorý s veľkým hlukom žiadal aby 
sme neostávali v Severnej Karolíne, tu sám žije, vypĺňajúc prázdno po svojom nacistickom žiakovi, 
Glennovi  Millerovi,  fúkajúc  do  vyhasnutého  popola  Konfederácie.  Údajne  buduje  "Konfederačný 
Kongres",  bezúčelnú,  nedopečenú  skupinu  pár  pomätencov,  ktorí  sa  ako  sa  zdá  chytili  jeho  idey 
vzkriesenia Konfederácie; prinajlepšom hlúposti, keďže tá je mŕtva viac ako sto rokov.
Vo svojej malej knihe, napísanej pred spustením jeho nepodareného "hnutia" Harold jasne uvádza, že 
väčšina Bielych rasových hnutí  dnes zdá sa nemá jasnú predstavu čo chcú, a už vôbec nie ako to 
dosiahnu. S týmto vyjadrením jasne súhlasíme a zdá sa mi, že to je jediný hodnotný výrok aký v celej 
knihe Harold uviedol.
Avšak hľa, krátko po vydaní knihy sa Harold pokúša presne takúto skupinu založiť; dvadsaťtisícu tohto 
druhu aké sa na americkej scéne objavili. Dokonca si na to Harold, skákajúci viac ako skákajúca žaba 
Marka Twaina, vybral Severnú Karolínu, ten hnusný štát, ktorý tak odmieta, ako základňu. Ako jeho 
bývalý priateľ Eric Campbell povedal, Harold povie jednu vec a spraví niečo iné. Ach! Štýl politiky 
Židov milujúceho Ronnieho Reagana! 
Za  čím  "Národný  Konfederačný  Kongres"  stojí?  Nuž  po  jeho  neustálom  pobehovaní  si  konečne 
uvedomil, že jeho "vnútorné cítenie" súvisí so starou Konfederáciou. Evidentne by rád obnovil  systém 
plantáží s množstvom negrov zberajúcich bavlnu. Ale je tu háčik - malo by to byť územie "Bielych" 
utečencov kde by Biely Človek mohol  aspoň kúsok územia  USA považovať za  svoj.  Odsunul  by 
všetkých negrov preč. Ale kam? Evidentne by im dal zvyšok USA, zadarmo, na striebornom podnose. 
A čo Bieli Ľudia žijúci v Kalifornii, Minnesote, Illinois, Indiane a inde? To je ich problém. Proste ich 
odrežeme. Chceme predsa len malý, útulný kúsok na juhozápade.
Hlúpe? Áno, veľmi. No to nie je všetko. Ten istý muž, ktorý pred rokmi odsúdil kresťanstvo a dokonca 
dnes  žartuje  o  Kristovi  ako  o  "mŕtvom Židovi  na   paličke"  a  mnohokrát  sám uznal,  že  neverí  v 
kresťanské  táraniny,  teraz  tvrdí,  že  jeho  "hnutie"  je  kresťanské  hnutie  a  nik  z  členov  nesmie 
distribuovať akúkoľvek "násilne anti-kresťanskú" (čítaj Hnutia Kreativity) literatúru. A čo tak rasové 
miešanie  Svedkov  Jehovových,  Harold?  Sám dokonca  zvažuje,  že  sa  stane  vysväteným pastorom 
hnutia  Kresťanskej  Identity.  Verili  by  ste  tomu?  Nielen  že  je  tento  kresťanský  tanec  najvyššie 
pokrytectvo, ale je toho ešte viac. Nezaujíma sa až tak veľmi o vybudovanie novej Konfederácie (v 
ktorú  sám  neverí)  ako  sa  zaujíma  o  jej  využitie  ako  rozdeľujúcu  taktiku  na  oponovanie  Hnutiu 
Kreativity, pričom sám zároveň priznáva, že ak by sme boli dosť veľkí, zvažoval by pridanie sa k nám. 



Nie je to šialené?
V nedeľu, 12. februára to bola posledná kvapka. Zvolal skupinu Bielych aktivistov z niekoľkých štátov 
aby sa pokúsili "zakázať Hnutie Kreativity". Prečo sa Harold Kreativity tak bojí? Presne preto, prečo aj 
naši nepriatelia. Pretože v Kreativite máme úplnú, všeobecnú vieru, program a hnutie, prvú skutočnú 
rasovú vieru úplne venovanú Bielej Rase. Robí z jeho tzv. "programu" v porovnaní nepatrný, povrchný 
a slabý, aký aj je, založený na podvode a lžiach (kresťanstve) v ktoré sám neverí. Ako pri všetkom čo 
Harold skúsil, aj na tom mítingu opäť padol na tvár i napriek faktu, že členovia jeho "komisie" boli buď 
kresťanskí  Klansmani,  z  Kresťanskej  Identity  alebo  jeho  vlastní  ľudia  (okrem jedného  z  Gallovej 
NDF). No som rád, že tento pokrytec konečne odhalil svoju pravú tvár. Teraz vraví, že "nechce aby sme 
sa  cítili  ako  hnaní  či  nevyslyšaní"  a  chcel  by  sa  s  nami  stretnúť  ak  nebudeme  chcieť  preberať 
náboženstvo, na čo ale my vravíme - do pekla s tebou! Strať sa Harold. Netušíme aký bude jeho ďalší 
krok, a nečudoval by som sa ak by sa pridal k Judaizmu so Sammym Davisom ml., ďalším jeho druhu. 
Navrhujeme aby tak urobil a stal sa dobrým rabínom - aj tak vyzerá. Jeho malá, zavalitá postava a 
čierna v brada by k jarmulke sadli. Vieme o jeho uznávaní Meira Kahaneho a aj to, že si s ním písal a 
dokonca mu zaslal peniaze.
Je Harold agent CIA? Nemôžeme to dokázať a CIA to poprie. Ako povedal William Casey: "CIA bude 
klamať o čomkoľvek, vždy a všade." Ale ak to chodí ako kačka, kváka ako kačka, vyzerá ako kačka.... 
Ako povedal Shakespeare v Hamletovi: "Sa chráň svár vyvolávať; jestli však si v ňom, tak zavŕš ho, by 
sa ťa nabudúce varoval protivník tvoj". Zbohom Harold. Už o tebe nechceme počuť.
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Časť prvá zo série dvoch článkov

Pamätajte Alamo! 
Ale buďme si istí, že pomstíme Drážďany! 

Pevnosť Alamo v malom meste San Antonio de Bejar bola obliehaná 12 dní. Armáda 6000 mužov 
vedená okázalým a krutým diktátorom Mexika, generálom Antoniom Lopez de Santa Anna, dostávala 
od 182 hrdých Texasanov v pevnosti tvrdé rany, aj keď akoby zázrakom dovtedy Texasania neprišli o 
jediného muža. Na trinásty deň, skoro ráno 9. marca 1836 sa Santa Anna rozhodol bombardovať múry. 
Za zvuku známeho maurského pochodu "Deguello", obrancovia vedeli, že ich čas nastal a nebudú brať 
zajatcov. Bol to boj do posledného žijúceho muža.
182 Texasanov bojovalo  hrdo a  spôsobili  nepriateľovi  ťažké straty.  Za  13 dní  zabili  1500 -  1600 
Mexičanov. Ich Faktor Efektivity Ublíženia Nepriateľovi (FEUN) bol chvályhodný.
No hrdinskí  Texasania nezomreli  márne.  Ich smrť šokovala celý Texas.  Avšak dosiahli  niečo viac. 
Zjednotili rozdelených Texasanov a zapálili hnev ktorý volal po pomste a oslobodení sa od krvilačných 
Mexičanov.
Za menej ako 2,5 mesiaca dosiahli Bieli Texasania pomstu. 21. apríla 1836 Sam Houston s iba  600 
dobrovoľnými Bielymi Američanmi chytili do pasce Santa Annovu armádu 4000 mužov v  San Jacinto. 
S pokrikom "Pamätajte Alamo!" Texasania napadli tábor Santa Annu a s neprekonateľnou zúrivosťou 
zabili Mexičanov a zajali Santa Annu. Bitka, ktorá trvala len 18 minút, bola jednou z najdôležitejších v 
americkej histórii a jedna z mála bojovaných pre dobro Bielej Rasy. Texasania dosiahli svoju pomstu 
no i niečo viac. Viedlo to k vojne s Mexikom o 10 rokov, ktorá nakoniec zničili Mexičanov a získala 
pre  Bieleho Človeka rozsiahle  územia,  vrátane Kalifornie a  priľahlých území.  Biely Človek získal 
obrovskú doménu od Atlantiku po Pacifik len pre seba a svoje potomstvo.

* * * * *
Dostávame sa k hroznej epizóde z histórie Bielej Rasy, ktorá je tisícnásobne tragickejšia, má väčšie 
rozmery  a  brutálnejšia  než  zabitie  182  mužov  v  pevnosti  Alamo.  Je  hanbou,  že  doteraz  nebola 
pomestená. Je to hlavnou prioritou na našom zozname nepomstených krívd, ako sme uviedli v prvej 
časti  knihy  Večné Náboženstvo  Prírody.  Vravíme o hroznom bombardovaní  Drážďan pred koncom 
druhej svetovej vojny.
Dlhodobý  člen  Hnutia  Kreativity,  dôstojník  amerického  letectva,  ktorý  sa  podieľal  na  vražednom 
bombardovaní  mi  prezradil  brífing,  ktorý  mali  noc  pred  náletmi.  Prisahali  mlčanlivosť  a  bolo  im 
prezradené, že Nemci vynašli nejakú hroznú, tajnú zbraň, ktorá mohla zvrátiť smerovanie vojny a tie 
zbrane sú ukryté v Drážďanoch. Preto bolo ich vlasteneckou povinnosťou zbombardovať mesto, spáliť 
ho do tla  a zabiť všetkých živých v meste.  Neznie to  ako príbeh zo stránok židovského  Starého 
Zákona? Skutočne áno, a presne tí zákerní klamári, ktorí napísali tú zlovestnú knihu taktiež zapríčinili 
bombardovanie  Drážďan.  So slzami a  výčitkami svedomia  tento  bývalý americký dôstojník,  starý, 
zomierajúci na rakovinu, mi prezradil ako boli touto židovskou lžou oklamaní a ako americké a britské 
bombardovacie jednotky, ktorých bol súčasťou, hrali podstatnú úlohu v tejto hroznej vražde stoviek 
tisíc ľudí vlastnej rasy - Najlepšej z Prírody. Neskôr prišiel na to, že sa jednalo o hroznú lož, súčasť 
dlhodobej židovskej viery "zabiť najprv najlepších". Bola to agónia, ktorá sužovala jeho svedomie do 
jeho posledných dní.
Pred  druhou  svetovou  vojnou  boli  Drážďany  jedným   z  najkrajších  miest  sveta.  Drážďany  boli 
synonymom kultúry, krásy a umenia. Ako iné nemecké mestá, aj toto mesto bolo bohaté na nemeckú 
kultúru a dedičstvo svojich ľudí. Zámok, Opera, Hofkirche, Frauen Kirche, je pár z tisícok budov, ktoré 
predstavovali krásne príklady nemeckej (Bielej) kultúry. Mnohé z nich boli staršie ako 1000 rokov.
Populácia  Drážďan  bola  asi  600  000  ľudí.  Vo februári  1945  tam prichádzali  utečenci  z  východu, 
utekajúci pred Červenou armádou, hľadajúc bezpečie na západe, čím dvihli populáciu mesta na viac 
ako 1 200 000 obyvateľov. Boli to ľudia korí bojovali proti  komunizmu a boli silne protikomunistickí. 
Musíme mať na pamäti, že v tom čase bola druhá svetová vojna prakticky na konci a  Drážďany v 



žiadnom prípade neboli vojenským cieľom. Pri posudzovaní faktom musíme mať taktiež na pamäti, že 
Drážďany predstavovali to najlepšie z kultúry a umenia Nemecka, neboli vojenským cieľom a boli plné 
utečencov z východu utekajúcimi pred Červenou armádou.
V tú osudnú noc, 13 februára 1945 o 22:13, britské bombardéry začali zvrhávať státisíce bômb na 
úbohých, bezbranných utečencov a obyvateľov Drážďan, ktorí sa snažili utiecť pred smrťou v podobe 
Červenej armády. Tieto nálety boli pozorne naplánované zlomyseľnými Židmi aby čo najviac zabili a 
poškodili.  Načasovanie bolo v čase  keď obyvatelia  Drážďan boli  v  uliciach,  oslavujúc  kresťanský 
sviatok. Tisíce ich zhorelo zaživa.
Keď skončil prvý nálet a tí čo prežili vyšli z úkrytov aby začali so záchranárskymi prácami, keď prišli 
tisíce hasičov z iných miest na pomoc, zradní Židia zasiahli opäť. 14. februára o 1:30, len tri hodiny po 
prvom  útoku,  druhý,  silnejší  nálet  britských  bombardérov  priniesol  ešte  viac  smrti  a  deštrukcie 
bezmocným Bielym mužom, ženám a deťom na zemi. Na toto kedysi nádherné mesto bolo hodených 
toľko bômb, že ohnivá búrka pohltila celé mesto. Plameň bol tak silný, že telá niektorých spálených sa 
zmenšili na polovicu. Tisíce ľudí skrývajúcich sa pred náletmi v krytoch bolo doslova rozpustených. 
Matka s dieťaťom v náručí bola nájdená zatavená do  chodníka, tvoriac asfaltovú sochu. Pri zúrivej a 
zlomyseľnej snahe spáliť toto krásne mesto umenia a kultúry bolo počas náletov zvrhnutých viac ako 
650 000 bômb.
Ako by to nestačilo, na druhý deň, čo bola popolcová streda, keď Drážďany stále horeli po náletoch z 
predošlej noci, americké bombardéry B-17 začali bombardovať zvyšok kedysi krásneho mesta.
Hanbou a tragédiou je, že piloti púšťajúci bomby boli Bieli Gojimi zabíjajúci svojich bratov v boji ktorí 
Nemci viedli za prežitie Bielej Rasy. Čo ale títo Bieli piloti, s mysľou pomätenou židovskými lžami 
nevedeli, avšak ich židovskí šéfovia áno, bol fakt, že v tejto oblasti bolo 26 260 spojeneckých zajatcov! 
To je  ďalší príklad židovskej zloby a zákernosti. Aj keď americkí a britskí vojaci bojovali za záchranu 
židovských parazitov pred ich zaslúženým osudom, Židia samotní kašľali na Bielych zajatcov ktorých 
nechali zabiť!
No ani to nebol koniec židovskej krutosti a barbarstva. Posledná kvapka zrady prišla keď po odlete 
bombardérov B-17, americkí letci B-51 dostali nariadenia letieť nad zemou a zabiť všetko čo sa pohne! 
Previedli to streľbou na ľudí snažiacich sa zachrániť na brehu rieky Labe. Piloti B-51 leteli nízko nad 
brehmi rieky a zabili všetko čo zazreli.
Neznie  to  známo?  Pamätajte  na  zlomyseľnú  ideológiu, ktorú  Židia  opísali  v  Deuteronómiu  20:16 
"nenecháš nikoho nažive"?
Pamätajme, že to je zlomyseľné židovské náboženstvo, ktoré praktikujú po tisíce rokov; náboženstvo 
ktoré zákerne dali Bielemu Človeku ako jeho vlastné aby uctieval, zbožňoval a chránil Židov.
Po vojne svetu naklamali, že počas náletov zomrelo len 35 000 ľudí, no s pokračujúcimi rokmi priznali 
až 135 000 mŕtvych. Aj to je lož. Skutočný počet ľudí zabitých 13.-14. februára bol 350-400 000!
Aby to zhoršili, po skončení vojny Židia vymysleli obrovskú lož viniac Nemcov že zabili a spálili 6 
miliónov Židov len aby zväčšili nenávisť voči Nemcom a vytvorili sympatie so zákernými Židmi, ktorí 
v prvom rade sami vojnu začali. Aby "zásobovali" tento kolosálny blud, Židia ukazovali jednu fotku 
hromady horiacich tiel za druhou. No telá, ktoré ukazovali neboli  žiadnom prípade Židia ale Nemci 
spálení zaživa v kedysi krásnom meste Drážďany.
My, Bieli bratia a sestry, sa musíme z tohto hrozného činu priučiť veľkú lekciu. Jasnou lekciou je, že 
Židia považujú všetkých Bielych Ľudí za svojich nepriateľov a je len otázkou času, kedy sa rozhodnú 
spáliť krásne mesta a ľudí v Amerike tak ako v Drážďanoch, ak im to umožníme. Druhou lekciou je, že 
za pomoci spolupráce Bielych pilotov,  britského a amerického letectva, sa im podaril  hrozný čin - 
zabíjanie vlastných Bielych bratov. To len dokazuje aká mocná je propaganda!
Tretia  lekcia,  ktorú  sa  musíme  priučiť  je,  že  niet  kompromisov,  vyjednávania,  spolunažívania  so 
zradnými a diabolskými Židmi. Ich viera a vrodená parazitická nátura ich ženie zničiť všetko dobré na 
zemi. S týmto zlom nemôžeme koexistovať ani žiť v mieri. Buď my alebo oni. Ako členovia Prírody 
Najlepšej, veľkej Bielej Rasy, sa uistime, že my prežijeme a najväčší parazit ľudstva bude z povrchu 
Zeme vyhladený. Delenda est Judaica! 
Hnutie Kreativity túto obrovskú vraždu z krásneho mesta Drážďany dávame na prvé miesto priorít keď 
príde Deň D a zúčtujeme to Židom.



Je viac zverstiev, tisíce viac, ktoré mienime pomstiť ako súčasť našej nepomstenej krivdy. V ďalšom 
čísle bližšie opíšeme ďalšie zverstvá spáchané hrdým a tvorivým Nemcom po skončení tejto hroznej 
vojny.

* * * * *
Drážďany boli synonymom kultúry, krásy a umenia.

* * * * * 
Slabosť  každej  konšpirácie  je  v  tom,  že  je  veľmi riskantná,  pretože keď si  primnoho obetí  začne 
uvedomovať a pochopí konšpiráciu, vybuchne konšpirátorovi priamo do tváre. 
* * * * * 
Čas  Bližšie Sa Pozrieť na FEUN 
Každý deň keď sa pozrieme do novín, zistíme, že sa stupňuje zločin, anarchia a počet vrážd. Sotva 
prejde deň aby sme nečítali "Izrael zabil dvoch Arabov, 18 zranil", alebo vražda a znásilnenie v Central 
Parku, či revolúcia a krviprelievanie v  nejakej časti sveta. Uznajme, Židia rozpútali nepokoje a vojny v 
asi každej časti sveta a Biela Rasa v USA ich hlavným terčom.
Minulý  týždeň,  (6.  mája)  hovorca  iránskeho  parlamentu  Hashemi  Rafsanjani  mal  zrejme  dosť 
židovského terorizmu a otvorene volala po celosvetovej kampani teroru proti Američanom a Západu 
(myslel na Židov). Držiac v ruke automatickú pušku AK-47 oznámil, že jediný spôsob ako zastaviť 
izraelský teror je zabiť za každého Palestínčana 5 nepriateľov. H. Rafsanjani, najvyšší veliteľ iránskych 
ozbrojených síl bol v tom prerušený tisíckami Šiítskych veriacich kričiacich "Smrť Izraelu!". Šiíti a iní 
moslimi  vedú svätú  vojnu proti  Izraelu  a  Židom, vojnu,  ktorú  nazývajú  JIHAD.  Vlastne  Židia  za 
stáročia napáchali toľko zverstiev, že ich celý svet neznáša a blíži sa čas, keď zaplatia za krv krvou.
Aj keď Iránčania nie sú naši priatelia, my Tvorcovia, a vlastne celá Biela Rasa, máme spoločného 
nepriateľa,  zločinecký štát  Izrael  a konšpiračnú židovskú tyraniu na celom svete.  Aj  my proti  nim 
vedieme svätú vojnu a nazývame ju RAHOWA! Rasová Svätá Vojna až do konca!
USA sú dnes plné najväčšej koncentrácie Židov na svete - oficiálne 6 miliónov no pravdepodobne ich 
je viac. Izrael s počtom len 4 milióny je druhý. Rusko, kedysi na prvom mieste, je dnes "len" tretie s 2,6 
miliónmi.
Tak je to. USA sú centrom židovskej moci. Zmonopolizovali a využili obrovskú produktivitu Bielych 
amerických pracujúcich aby zotročili  svet  a  zničili  Bielu Rasu.  Vediac,  že Amerika je kľúčom ich 
zlovestného  programu,  zaťahujú  skrutky  dennodenne,  zatvárajú  dobrých,  produktívnych  (no 
nezávislých) Američanov ako Rudy Stanko, týrajú ich, každý deň len aby zlomili ich ducha. Jeho i naše 
ústavné  práva  sú opakovane porušované  a  spravodlivosť  pre  Bieleho Človeka v Amerike  sa  stáva 
blamážou. Trvalo nám mesiace a niekoľko pokusov doručiť Rudymu do rúk Bibliu Bieleho Človeka, aj 
to len po tom ako to nariadil sudca.
Tvorcovia  sú  čestný  občania.  Pred  deviatimi  rokmi  som napísal  Krédo  Kreativity  64  -  "Zákon  a 
Poriadok vs. Násilie, Terorizmus a Sebazáchova". Tam som jasne uviedol, že mienime konať a konáme 
v súlade so zákonom a dodržiavame zákony zeme. avšak prichádza čas, keď sa samotná vláda stáva 
najväčším zločincom, krutým tyranom a nepriateľom č.1 našej drahocennej Bielej Rasy. Keď príde ten 
čas, a zdá sa, že sa blíži rýchlo, vyhlásime, že musíme odsunúť články 1-6 a nemáme na výber než sa 
prikloniť k článkom 7 a 8, Zákonom Prírody o Prežití Druhu.
Keď príde ten čas mali by sme byť pripravení. Mali by sme už teraz myslieť aké sú najefektívnejšie 
spôsoby použitia článkov 7 a 8. Nechceme do takejto vojny vbehnúť ľahkomyseľne a prehrať v pomere 
35:1 ako Order keď zabili (údajne) jedného Žida. Musíme si byť istí, že dosiahneme najvyšší FEUN, 
t.j.  Faktor Efektivity Ublíženia Nepriateľovi. Aký je dostatočný FEUN? 5 nepriateľov za jedného z 
nás? 10? 20? 50? Nech je to koľkokoľvek,  budeme si istý,  že sme nepriateľovi spáchali  najvyššie 
možné škody a na našej strane utrpeli čo najmenšie. Preto musíme myslieť, plánovať, a koordinovať 
naše prostriedky. Navrhujem aby ste už teraz mysleli na takýto scenár čo môžete robiť a čo budete 
robiť keď budeme musieť prejsť k článkom 7 a 8.
Chceli by sme počuť vaše návrhy a tie najlepšie uverejníme pre našich vodcov a čitateľov. Vyše návrhy 
vydáme buď anonymne alebo s  vašim menom, záleží  len na vás.  Pamätajte,  prežitie  nášho druhu, 
drahocennej Bielej Rasy, je najvyšším Zákonom Prírody a žiadna cena za to nie je privysoká, žiadna 



obeť priveľká. Či sa vám to páči alebo nie, nepriateľ nás k tomu ženie a stojíme uprostred Rasovej 
Svätej Vojny! RAHOWA!

Aj Keby Ružu Nazvali Inak, Bude Voňať Rovnako
Shakespeare poznamenal, že aj keby ste ružu nazvali inak, bude voňať rovnako, a s tým plne súhlasím. 
Akýkoľvek tvor nech ho nazvete akokoľvek, stále bude tým čím je.
Len pred 50 rokmi negri  boli  v Amerike nazývaní negrami a nikoho to veľmi netrápilo.  Pochádza 
prirodzene z latinského slova "niger", znamenajúc čierny. Faktom je, že títo zaostalci s čiernou kožou 
sú od Bielej Rasy odlišní nielen farbou pokožky, ale mnohými inými vlastnosťami (jeden antropológ 
napísal  na  túto  tému  znamenitú  knihu  a  uvádza  tam  minimálne  200  rozdielov  iných  ako  farba 
pokožky). Najzrejmejší a najváženejší rozdiel je ich intelektuálna kapacita a ich nižšie I.Q., aj  keď 
židovské  médiá  minuli  miliardy  dolárov  na  zmätenie  a  oklamanie  Bieleho  Človeka,  že  vôbec 
neexistuje.  Nielenže je  ich nižší  intelekt  jasným faktom, ale  kultúrne a  duševné nedostatky týchto 
afrických poddruhov sú dokazované denne v správach pre tých, ktorí vedia čítať medzi riadkami.
Nižší vo väčšine vecí, negri sa snažili vyzdvihnúť ich nomenklatúru na ďalšiu a ďalšiu úroveň. Keď sa 
slovo  neger  stalo  v  našom jazyku  dosť  nechutným,  protestovali  aby  sme  ich  nazývali  farební,  a 
dokonca  založili  prvú  väčšiu  organizáciu  na  podporu  a  povznesenie  negrov  -  NAACP -  Národná 
Asociácia Pre Pokrok Farebných Ľudí - National Association for the Advancement of Colored People 
(Národná Asociácia Pre Pokrok Farebných Ľudí). Keď sa aj tento názov opotreboval, chceli aby boli 
nazývaní  černosi.  Keď aj  tento  termín  začal  znamenať  niečo  nižšie,  postúpili  na  ďalšiu  úroveň a 
posledných 25 rokov chcú aby sme ich nazývali čierni. Aj to sa im akosi zunovalo a ich najnovšia 
požiadavka  je  aby  sme  ich  nazývali  Afroameričania,  čím  získavajú  prestíž  ak  im  môže  názov 
"Američan" priniesť (aj keď čím ďalej tým menej). Čoskoro aj to bude vyjadrovať podradnosť a Židia 
im vymyslia novú nomenklatúru.
Ako povedal Shakespeare -  aj keby ste ružu nazvali inak, bude voňať rovnako - a naopak my vravíme, 
nech nazvete negra akokoľvek, vždy bude smrdieť.
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Časť druhá a záver 

Pamätajte Alamo! 
Ale buďme si istí, že pomstíme Drážďany! 

Pri zhodnocovaní hrozného vraždenia Bielych Ľudí v histórii označovanom ako druhá svetová vojna, 
musíme mať na pamäti, že táto hrozná a nezmyselná vojna bola v podstate židovská vojna, podnietená 
svetovým židovstvom, dlho predtým nimi naplánovaná, zinscenovaná od počiatku do konca Kehillou a 
s jediným víťazom - Židmi. Nebola to len vojna proti Nemecku, ale ďalší veľký krok pre rozoštvanie 
Bielej  Rasy  aby  proti  sebe  bojovala  a  zničila  svoj  drahocenný  genofond.  Skutočne  bola  len  pre 
prospech a krvilačnosť zlomyseľného parazita, ktorý sa dostal na všetky dôležité nervové centrá moci 
sveta.  Taktiež musíme mať na pamäti,  že druhá svetová vojna, údajne vedená proti  Nemcom, bola 
fraška,  len  ďalší  krok židovského dávneho programu  zabiť najprv najlepších.  Nebol  to  ani  prvý 
takýto krok ani posledný, v histórii vojny a genocídy proti Bielej Rase.
V srdci Európy ležiace Nemecko vzkriesené a zjednotené skvelým vodcom Adolfom Hitlerom v 30-
tych rokoch 20. storočia, bolo veľmi cenné, aj keď malo predpísaný zlý osud. Bol to najenergickejší, 
najvyvinutejší a najprogresívnejší národ v tom čase vo svete, vedúc na poli vedy, kultúry a genetiky, a 
pod vedením Adolfa Hitlera mohli, a boli by, zbaviť najzlovestnejšieho parazita  - medzinárodného 
židovstva. S tým by zanikol aj židovský, parazitický dlžobný systém financií, ktorý dnes drží celý svet 
v pasci.
Nemecko bolo ozaj cenou Bielej Rasy a takou, ktorá musela byť zničená ak malo svetové židovstvo 
prežiť  a pokračovať vo svojom dlhodobom pláne podkopávanie genofondu Bielej môcť celú Bielu 
Rasu  zničiť  jedným šmahom.  Ujasnime  si  to  -  Židia  na  svojom  pláne  pracovali  dlho  a  zničenie 
Nemecka nebolo v žiadnom prípade prvým výlevom ich nenávisti a deštrukcie proti Bielej Rase. Ak sa 
pozrieme do minulosti, zistíme, že Židia boli veľmi aktívni a organizovaní už pred 3500 rokmi pri 
skrížení  a  zničení  Bieleho  Egypta.  Práve  Biely Egypt  bol  rodiskom židovskej  rasovej  viery a  ich 
prebiehajúcej  konšpirácie.  Židia  zohrali  významnú  rolu  pri  zničení  krásnej  a  tvorivej  civilizácie 
starovekého  Grécka,  najlepších  jedincov  ľudstva  v  histórii.  Židia  zámerne  zničili  ich  unikátny  a 
nenahraditeľný genofond skrížením a pýšia sa tým vo svojich Protokoloch. Židia boli degeneratívny 
faktor,  ktorý  dezintegroval  silnú  a  mužnú  Rímsku  rasu  a  ich  mocné  impérium.  Židia  špeciálne 
nenávideli Rimanov za to že sú všetkým čím Židia nie sú, patologickou nenávisťou akú cítili voči 
Nemcom v mladšej minulosti. Zničili skvelé rímske gény dvomi nástrojmi - lukratívnym obchodom s 
otrokmi a znečistením myslí Rimanov nebezpečným bacilom, kresťanstvom. Aj Rím padol a tak sa 
Európa (Biela Rasa) ponorila do 1300 rokov Doby temna.
Chcem spomenúť ešte jeden dôležitý ťah z modernejších čias ktorý dokazuje židovskú nenávisť voči 
Bielej Rase než sa vrátime k Nemecku. Táto bolestivá a tragická udalosť deštrukcie keď Biely Človek 
zabíjal  Bieleho  Človeka  sa  udiala  v  srdci  Ameriky.  História  ju  nazýva  ako  Občiansku  vojnu.  V 
skutočnosti  to  bolo brutálne,  šialené zabíjanie Najlepších z  Prírody,  započaté,  podnietené a vedené 
najväčším parazitom Prírody - zákerným a odporným Židom. V tejto nezmyselnej a hroznej vojne Bieli 
Ľudia zabíjali iných Bielych Ľudí ako naposledy počas Tridsaťročnej vojny v rokoch 1618-48 v srdci 
Európy.
Mnohé brutálne a zákerné taktiky použité na Nemecko počas a po vojne boli už odskúšané na Bielych 
Ľuďoch z Juhu asi o storočie skôr. Kruté zabíjanie Shermanovho pochodu Juhom, spálenie Atlanty, 
ťaženie na východ k Atlantiku a zničenie fariem, domov, plantáží a miest a všetkého čo stálo v ceste, a 
potom návrat do Južnej Karolíny, aj to sú príklady židovskej nenávisti voči Bielej Rase. Vlastne mnoho 
zo zákerných taktík a programov uskutočnených voči Nemcom počas a po druhej svetovej vojne bolo 
odskúšaných  na  Bielych  Južanoch  počas  a  po  Občianskej  vojne.  Bola  to  ozaj  typická  ukážka 
dlhodobého židovského cieľa - zabitia, zničenia a skríženia toho najlepšieho z Bielej Rasy, vždy keď je 
príležitosť.
V druhej časti tohoto článku sa chcem zamerať na mnoho opatrení, ktoré víťazní "Spojenci" (čítaj Biele 



bábky zmanipulované Židmi) použili aby spomalili priškrtenie Nemcov po skončení vojny. No než sa 
do toho pustím, chcem prebrať otrasnú a krutú deštrukciu Nemeckých miest iných ako Drážďany, a 
konkrétne masívny a hrôzostrašný teror spáchaný na nemecký prístav a mesto Hamburg. 
V tomto bode je nevyhnutné objasniť bombardovanie civilistov a miest počas tejto hroznej vojny. 10. 
mája  1940,  hneď  ako  sa  Churchill  (opitý  židovský  poskok)  stal  premiérom,  vyhlásil  ,  že  bude 
nasledovať bombardovanie civilných miest Nemecka. V tom období Hitler stál na prahu víťazstva nad 
Francúzskymi a Britskými armádami, skvelé víťazstvo ktoré viedlo o 6 týždňov k okupácii Francúzska 
a porážke britských síl v Dunkirku. Hitler nemyslel na pomstu voči Britom ani britskému impériu alebo 
ich kolóniám. Vlastne niekoľkokrát vyjadril svoj obdiv voči obom ako voči konštruktívnym úspechom 
kolonizácie a civilizácie, na čo môže Biela Rasa poukazovať s hrdosťou. Natiahol k Británii priateľskú 
ruku a ponúkol im zmierenie. No Židia za opitou bábkou  Churchillom chceli zabíjanie - Bielych Ľudí 
Bielymi  Ľuďmi,  a  britské  R.A.F.  začali  náhodné  a  kruté  bombardovanie  nemeckých  miest  aby 
napáchali čo najviac smrti a deštrukcie v radoch civilného obyvateľstva. Tento sadistický a zbytočný 
krok bol  páchaný z  jediného dôvodu -  krvilačnosti.  Židia chceli  aby Bieli  Ľudia zabili  čo najviac 
Najlepších z  Prírody,  kým nebude Európa ležať  v troskách.  Toto Churchillove rozhodnutie   prišlo 
Britániu draho. Tlejúce, zadymené ruiny miest ako Londýn, Liverpool, Coventry a nohých iných tomu 
ticho svedčia. História zaznamenala, že Hitler nechcel v tomto zabíjaní pokračovať a odmietol odvetu 
voči Britským mestám tri mesiace potom ako Churchill spustil bombové nálety na nemecké mestá.  
Nech je  to  akokoľvek,  keď sa  k zabíjaniu Bielych Ľudí  pridala  produkcia z  amerických tovární  a 
americká vojenská sila, Nemecko muselo zaplatiť vysokú cenu formou zabitých ľudí a miest zničených 
na trosky. Ako sa vojna stupňovala, stupňovala sa aj nenávisť, ktorú Židia plánovali zapáliť, a keď sa v 
roku 1945 vojna skončila, na jedného Brita zabitého nemeckou bombou pripadalo 9 Nemcov zabitých 
"Spojeneckými" bombami - takýto scenár Židia dlho plánovali a ich gojimské bábky im ho pomohli 
realizovať.
Nechcem tu uviesť len množstvo masakrov a zbytočných zabíjaní počas nezmyslenej vojny vedenej 
medzinárodným  židovstvom.  Avšak  chcem  opísať,  ak  je  to  možné,  hrôzy  tejto  židovskej  radosti 
spáchanej na druhé najväčšie mesto Nemecka, s rovnakým osudom ako Drážďany, a prakticky každé 
nemecké mesto.
Hamburg bolo krásne hanzové mesto s 2 miliónmi obyvateľov. Mesto pretína rieka Alster zvečnená 
valčíkom "Mesačný svit na Alstri". Jeho tisícročná história bola zmenná na trosky a popol keď Židia 
zmanipulovali  "Spojenecké" sily aby vykonali ich dávno naplánovanú "Operáciu Gomora". Znie to 
známo?  Malo  by.  Židia  to  prevzali  priamo z  ich  zlovestného  Starého  Zákona.  Toto  krásne,  staré 
nemecké mesto, jeden z hlavných prístavov Európy, malo zaniknúť v ohnivom daždi a deštrukcii z 
oblohy.
Za 10 hrozných dní, od 24. júla do 3. augusta 1943, sústredené a vytrvalé "Spojenecké" bombardovanie 
zničilo viac ako 2400 hektárov mesta. To predstavuje plochu asi 25 km2 husto obývanej oblasti. Za 
týchto 10 hrozných dní bolo zabitých asi 100 000 ľudí na upokojenie židovskej krvilačnosti. Omnoho 
viac ich bolo postihnutých, ranených a znetvorených.
Metóda využitá týmito neľudskými vrahmi bola relatívne jednoduchá a veľmi efektívna. Prvá vlna 
bombardérov  na  mesto  vypustila  tisíce  výbušných  bômb.  To  malo  udržať  ľudí,  najmä  hasičov,  v 
krytoch.  Ďalšia  vlna bombardérov zvrhla mnoho magnéziových bômb, prinášajúc  do mesta  požiar, 
zasahujúc aj stredoveké, hrazdené domy v Alžbetínskom slohu, ktoré dovtedy priťahovali turistov z 
celého  sveta.  Tento  typ  domov,  čo  ničitelia  presne  vedeli,  ľahko  horí  a  prináša  vysokú 
pravdepodobnosť potencionálnych obetí na km2.
Za tých 10 dní bol podľa odhadov Hamburg zasiahnutý 1200 mínami, 30 000 výbušnými bombami a 3 
000  zápalnými  bombami.  Fosforové  bomby,  azda  najničivejšie  z  tejto  kategórie,  boli  zvrhávané 
špeciálne na obývané časti mesta. Z nich bolo zhodených 80 000 45-kilových fosforových bômb, plus 
500 fosforových kanistrov a 500 fosforových zápalných bômb.
Následná ohnivá búrka ktorá zachvátila mesto je neopísateľná, tak ako hrôza v ktorej desaťtisíce ľudí 
zhorelo na smrť. A bombardéry prilietali ďalej. Vietor pomáhal tomuto infernu, tvoriac tak silný ohnivý 
vietor, že drevená trámy, rôzny odpad, steny zničených budov, autá a nákladiaky, boli hnané vetrom 
ulicami horiaceho mesta. Horiaci muži, ženy a deti boli na uliciach zachytení ako bezmocný list vo 



vetre.
V podzemných krytoch sa skupiny ľudí, najmä rodiny,  tlačili v polotme. Čakali v objatí.  Matky sa 
deťmi  v  náručí  sa  snažili  svoje  deti  upokojiť  aspoň  slovom.  Aj  tak  však  zomreli,  v  pasci,  od 
narastajúceho tepla rozpálených krytov. Nedotkol sa ich ani jediný plameň z ohňov na uliciach, no 
horúčava vnútri krytov sa zvyšovala až sa roztápalo sklo, kuchynský riad, a dokonca aj tehlové steny 
planuli na červeno. S roztaveným sklom a odpadom sa miešali spálené ostatky ľudí.
Potrvá dlho kým takéto kryty budú môcť byť opäť otvorené, a keď sa tak stane, ľudia uvidia to čo 
nikdy predtým a snáď aj nikdy viac.
Martin Caldin, jedna z vedúcich postáv vojenskej vedy opísal bombardovanie Hamburgu ako: "jednu z 
najhorších katastrôf aké postihli civilizáciu počas šialenstva druhej svetovej vojny."
Na našom zozname priorít,  hneď vedľa,  Drážďan,  ktoré musia  byť pomstené,  je  brutálne zničenie 
mesta Hamburg. RAHOWA! 
30. apríla 1945, Adolf Hitler zomrel a o týždeň sa Nemecko vzdalo. Vojna v Európe sa skončila, no 
ťaženie  proti  Nemcom  pokračovalo  nevídanou  nenávisťou  a  hnevom.  Teraz,  s  porazenými  a 
nevedenými Nemcami so zničenými mestami, mŕtvou populáciou najlepších jedincov na bojiskách od 
Afriky po ruské stepi, Židia boli v neobmedzenej pozícii priniesť ešte viac smrti a deštrukcie zvyšku 
zúfalého nemeckého národa. V nasledujúcom musíme mať na pamäti, že aj keď pôvodne invektíva a 
nenávisť  boli  údajné  namierené  proti  Hitlerovi,  skutočný  cieľ  Židov  bolo  zničenie  a  degradácia 
nemeckých génov, ich zredukovanie na trosky aké ostali z nemeckých miest a celkovo Nemecka.
S gojimskými bábkami úplne pod kontrolou, pripravenými za nich bojovať,  mohli Židia svojvoľne 
rozdeliť nemecký národ a priniesť nešťastie, poníženie a trápenie porazeným Nemcom. Využili to na 
maximum. Priniesli Nemcom to, čo aj magazín Time (ovládaný Židmi) nazval "najhroznejší mier v 
histórii" pre porazený národ. Dokonca aj dnes, 1989, 44 rokov po tom, aj keď Amerika podpísala dávno 
mierovú zmluvu s Japonskom, stále neexistuje mierová zmluva s Nemeckom. Nemecko je dnes len 
okupovaným územím. 360 000 amerických vojakov (mnoho z nich negrov) na nemeckej pôde robí z 
Nemecka otrocký štát. aj keď sú tam americkí vojaci oficiálne ako sily NATO aby chránili Nemecko 
pred ruskou inváziou, skutočný dôvod ich prítomnosti  je  chrániť Židov,  ktorí  sú dnes pri  kontrole 
Nemecka, pred Nemcami. Faktom ostáva, že židovská vojna proti nemeckému ľudu nikdy neskončila a 
dodnes je vedená s veľkým zápalom.
So zmluvou či bez, opíšme si tento drakonický "mier" nastolený v Nemecku po ich porážke v roku 
1945. 
Schopnosť akéhokoľvek národa uživiť svojich ľudí závisí na niekoľkých pilieroch: (a) zem, spoločne 
so prírodnými zdrojmi, (b) práca, predstavujúca silu i rozum, a (c) kapitál, nielen finančný a kreditný 
ale i továrne a vybavenie. Uvidíme ako Židia plánovanou stratégiou zničili všetky tieto tri piliere aby sa 
uistili,  že  z  Nemcov  ostal  zničený  tieň  ich  niekdajšej  podoby.  Židia  spravili  Nemcom  to,  čo 
porazenému konfederačnému Juhu pred asi 80 rokmi. Sú to majstri ničenia a dobre to vedia. Nemecko 
bolo ďalším krokom v ich diabolskom programe zničenia Bielych génov, "zničiť najprv najlepších". 
Spravili to Francúzom (najlepším) počas Francúzskej revolúcie. Spravili to Bielym Američanom na 
Juhu.  A v  roku 1945 sa  pripravovali  na  rovnaký ťah  s  Nemcami.  Hoci  spôsobili  obrovské  škody 
nemeckému ľudu počas a po prevej svetovej vojne, keď sa Hitler dostal k moci, svoj program obnovili. 
Tentoraz sa chceli uistiť, že dynamický nemecký genofond bude poškodený a skrížený navždy. Ich 
plány zahŕňali niekoľko základných stratégií. 
Zničenie Preľudnením 
Aj keď na Jalte tri židovské bábky Roosevelt, Churchill a Stalin, oznámili svetu, že opätovne prisahajú 
"vieru  v  princípy  Atlantickej  charty",  klamali.  Atlantická  charta  falošne  sľúbila  "žiadne  zväčšenie 
územia"; "žiadne zmeny v území okrem slobodné rozhodnutia patričných ľudí"; "právo ľudí vybrať si 
formu vlády pod akou chcú žiť". Bola to však len návnada. Keď na svojom prvom stretnutí Roosevelt a 
Churchill  vyslovili  tento  židovský  spis,  zámerne  e  očividne  klamali,  tak  ako  aj  v  spoločnosti 
komunistického priateľa,  Stalina,  v Jalte.  Keď došlo k rozdeľovaniu vojnovej  koristi,  Nemci zažili 
strašné okrádanie. Stretnutie v Potsdame rozhodlo o ich osude. Nemecká ríša bola rýchlo rozsekaná. 
Kedysi silné telo sa premenilo na trosky.
Nemecko historicky trpelo nedostatkom miesta - primnoho ľudí na primálo životného priestoru. Po 



prvej svetovej vojne sa ich zem zmenšila z viac ako 540 000 km2 na asi  470 500 km2.  Po druhej 
svetovej  vojne  bolo  zredukované  na  356  000  km2.  K  tomu  patrí  dnešné  komunistické  Východné 
Nemecko. Samotné Západné Nemecko bolo zmenšené na 248 000 km2. Na tomto malom priestore sa 
tlačí asi 61 miliónov ľudí. 
Potsdamská konferencia ticho odsúhlasila vyhnanie Nemcov z ich území ktoré boli po stovky rokov ich 
domovom. Konkrétne "presunutie Nemcov na územie Nemecka z území Poľska, Československa a 
Maďarska". Krajiny ako Poľsko, atď., nepotrebovali viac pre vyhnanie Nemcov a zabranie ich fariem a 
domov. Vlastne za veľmi krutých podmienok bolo vyhnaných asi 15 miliónov Nemcov - pol milióna z 
Nemecka, takmer 3 milióny z Československa a zvyšok z Poľska a Ruska. Z nich viac ako 3 000 
zahynulo hladom, brutalitou a inými zverstvami. Asi  4 000 bolo deportovaných do Východnej Európy 
ako  otroci.  Tí,  ktorým  sa  podarilo  uniknúť  smrti  či  otroctvu  sa  hladní,  zúfalí,  v  jedných  šatách 
zhromažďovali v úbohom a preľudnenom Nemecku.
Nič z toho ale nebola náhoda. Kecajúc lži na Jalte tri veľké židovské bábky naplánovali presne takýto 
scenár "zabiť najprv najlepších". 
Zničiť Pilier Práce
Židia pokračovali v ničení toho čo ostalo z nemeckého národa tromi spôsobmi. V podstate to boli: (a) 
otroctvo, (b) denacifikácia, a (c) fyzické oslabenie podvýživením (hladom). Aj keď v  Potsdami opäť 
prehlásili, že "nieje zámerom Spojencov zotročiť nemecký ľud", keď sa Breslau a Berlín vzdali (na 
Rusmi okupovanom území), na východ sa vydali dlhé zástupy nemeckých väzňov smerom k staniciam 
Leningrad, Moskva, Minsk, Stalingrad, Kyjev, Charkov a  Sevastopoľ. Zdravý muži pochodovali 22 
míľ denne. Čiastočne ranených viezli na kárach a vozoch. Väčšina tato postihnutých väzňov zomrela 
počas cesty. Tí, ktorí prežili, sa dostali do pracovných táborov v Rusku k davu 10-20 miliónov najmä 
politických väzňov alebo "politicky nespoľahlivých". Len málo z týchto Nemcov sa vrátilo na nemeckú 
pôdu.
No Rusko nevyužívalo Nemcov na prácu ako jediné. Podľa Červeného kríža, Francúzsko malo   680 
000 bývalých nemeckých vojakov k dispozícii v auguste 1946. Z nich 475 000 zajali Američania a 
vydali do Francúzska. Tí potom vykonávali otrockú prácu za najhorších podmienok. V tábore v kraji 
Sarthe pre 20 000 väzňov, väzni dostávali len 900 kalórií denne - jasná hranica hladu. Denne zomrelo v 
nemocnici 12 ľudí. Podobné podmienky boli v táboroch v Charentes, Orleans a inde.
Veľká Británia,  ktorá sa pýši  titulom matka demokracie,  podľa Červeného kríža mala asi  460 000 
nemeckých väzňov, a ako v prípade Francúzska, prinášali im vysoké zisky pre vojenské úrady. Britská 
vláda zo svojich väzňov ročne získala viac ako 250 000 dolárov, a vláda sa okato nazvala "vlastníkom" 
týchto otrokov. Koniec otroctva? V žiadnom prípade. Toľko ku kolíske demokracie.
Denacifikácia 
Medzitým  bolo  Nemecko  v  troskách,  mestá  zničené,  bývalé  továrne,  elektrárne  zničené  a  farmy 
opustené.  Aj  keď  sa  ich  pracovná  sila  zredukovala,  Nemci  vždy  boli  veľmi  pružní  a  schopní. 
Potrebovali  prebudovanie krajiny a Nemci sa zo všetkých síl  snažili  začať znova - vyčistiť trosky, 
vybudovať domovy, opäť obnoviť farmy k produkcii potravín. Bola to vec života a smrti - záležitosť 
prežitia.
No okupačné  sily,  vedené  židovskou mocou,  aj  na  to  mali  protiliek.  Najprv  museli  denacifikovať 
populáciu Nemecka - čisto politický a ideologický manéver na uspokojenie ega a sadistickej nenávisti 
Židov. Nacistická strana bola zakázaná a všetci bývalí nacisti boli vyhlásení za zločincov. Keďže Adolf 
Hitler a Nacistická strana boli najpopulárnejšou formou vlády akú kedy Nemci mali a keďže väčšina 
Nemcov bola verná nacistickému vedeniu, asi každý schopný a verný Nemec bol buď členom alebo 
podporovateľom nacistickej  strany,  najmä tí  najkvalitnejší.  Práve títo ľudia,  potrební  na obnovenie 
národa, boli teraz označovaní za zločincov a buď zatvorení do väzení alebo odsúdení k podradným 
prácam. Len bývalí zradcovia, slabosi, cudzinci a Židia mohli vykonávať vysoké pozície a je ľahké si 
všimnúť,  aký  debakel  priniesla  politika  vedená  "Spojencami".  Samozrejme  to  prinieslo  chaos,  no 
najhoršie to bolo pre národ, ktorý sa pokúšal v prvom rade prežiť.
Hladní, neorganizovaní Nemci bez domovov, boli stále pod nadvládou ich židovských tyranov. Učili 
ich  demokraciu  silou.  Mohli  si  vybrať  akýkoľvek  druh  vlády  okrem  toho  najpotrebnejšieho  a 
najžiadanejšieho.  Mohli  si  slobodne  vybrať  vodcov  okrem tých,  ktorí  na  to  boli  najlepší.  Vlastne 



nemohli slobodne urobiť nič. Boli len otrokmi zadupanými do zeme ich židovskými pánmi. Aj keď 
dnes Nemci obnovili svoju krajinu napriek všetkým hendikepom ktoré ich postihli, stále sú len otrokmi 
v rukách ich židovských pánov.
Z tejto  epizódy denacifikácie sa my, Tvorcovia, môžeme priučiť jednu lekciu. Ak je morálne prijateľné 
denacifikovať  nemecký  národ,  musí  byť  rovnako  morálne  "dejudaizovať"  Židov.  Aj  keď  Židia 
považovali nacistickú filozofiu za škodlivú ich parazitickému spôsobu života, história nám dokazuje, že 
Judaizmus je tisícnásobne smrteľnejší pre naše prežitie. Majme to na pamäti keď sa Biela Rasa opäť 
ujme kontroly nad vlastným osudom. Delenda est Judaica! 
Vykradnutie Nemecka 
Po rozdelení  geografického územia Nemecka ako porazený dobytok na háku,  "Spojenci"  okamžite 
začali okrádať jednotlivých Nemcov. Nakoľko vrchné velenie označilo všetkých nacistov za zločincov 
a keď že všetci Nemci boli aj tak považovaní za nacistov, každý muž, žena a dieťa boli považovaní za 
menej  než zviera  a  mohli  byť  okradnutí,  vykorisťovaní  akýmkoľvek americkým vojakom, negrom 
alebo ruským vojakom ako sa komu zachcelo.
Skutočné  okrádanie  Rusmi  bolo  vedené oficiálne,  systematicky a  precízne.  Každý dom a  byť  bol 
prehľadaný a olúpený o všetko cenné a hnuteľné - hodinky, striebro, umelecké predmety, šaty, domáce 
spotrebiče a peniaze. obchody a domy boli vydrancované. Farmy okradnuté o zvieratá, stroje, zásoby 
obilia, vína a potravín. (Presne to sa stalo mojej rodine v Rusku počas komunistickej revolúcie, najmä v 
rokoch 1918-1922.) Z domov boli odobraté telefóny a telefónne káble a vybavenie odpojené. Autá, 
nákladiaky,  dokonca  aj  hasičské  boli  zabavené.  Všetko  čo  nebolo  prikované  bolo  odnesené  preč. 
Nemecká  úroveň  života  mala  byť  zámerne  znížená  pod  úroveň  najchudobnejšieho  otroka 
komunistického Ruska.
Bez  ohľadu  na  fakt,  že  ruské  okupačné  sily  boli  rozmerov  rovnaké  ako  spojené  okupačné  sily 
západných mocností, aj Američania sa rovnako zločinne a ohavne zapájali do vykrádania tak ako Rusi. 
Aj  keď  priemerný  americký  vojak  netrpel  chudobou  ako  ruský,  akosi  si  zvykli  na  arogantný  a 
svojvoľný vandalizmus a zničili všetko čo sa im nepodarilo ukradnúť. Vzácne predmety ako šošovky 
Zeiss a drahé automobily v hodnote miliónov dolárov  boli zničené len úbohým vandalizmom. Jeden 
korešpondent Chicago Daily News napísal: "zdalo sa, že chcú zničiť všetko, vrátane najjednoduchších 
vecí ľudí v ktorých domoch boli ubytovaní".
Takto vyzeralo vykrádanie obyčajnými vojakmi a najvyššie autority nielenže proti tomu nič nerobili, 
ale ticho s tým súhlasili. Avšak oficiálny Výbor Spojeneckej Kontroly vydal niekoľko vyhlásení, ktoré 
mali zabezpečiť aby sa obnovenie Nemecka nikdy nedostalo nad úroveň životného štandardu iných 
európskych krajín (ktoré za vlády Hitlera Nemecko predbehlo). Všetko považované za "prekročenie" 
(vravíme  o  národe, ktorý  bol  v  troskách  a  umieral  hladom)  malo  byť  okamžite  zničené.  Skrátka 
pokorená nemecká ekonomika musela byť v prípade rastu rozdelená a odovzdaná cudzím ekonomikám. 
Takýto projekt sa dá nazvať "ekonomický kanibalizmus".
No to nebol koniec vykrádania víťazmi. Židia sa uchýlili k najstaršiemu a najefektívnejšiemu podvodu, 
ktorý využili nespočetne mnohokrát v minulosti a ktorým sa im podarilo okrádať krajiny po celom 
svete. "Spojenci" vo vyhradených okupačných zónach vydali veľké množstvá falošných papierov, ktoré 
nazvali vojenská mena, a ktoré Nemci museli prijímať ako "platbu" za čokoľvek čo so víťazi "kúpili". 
Samozrejme boli bez ceny, len obyčajný papier. Mierne sa odhaduje, že bolo vydaných 15-20 miliónov 
takýchto  okupačných mariek.  To znamená,  že  štyri  mocnosti  ukradli  2-4 miliardy dolárov formou 
platby za nemecký majetok, za cenu len tlače a papiera. 
Zatiaľ Rusi, okupujúci 45% bývalého Nemecka, rozobrali každú továreň, stroj a podnik, ktoré unikli 
vojnovému pustošeniu a poslali to na východ do Ruska. Nielenže vykrádali vlastnú zónu, ale tri ďalšie 
mocnosti im darovali 25% zo všetkého vo svojich zónach.
Nič nebolo ušetrené. Patenty, vynálezy, vedecké laboratóriá a dokonca i samotných vedcov si víťazi 
privlastnili, pričom najviac dostali Rusi.
V  predchádzajúcich  odstavcoch  sme  si  uviedli  hrôzy  aké  zažili  Nemci  počas  vojny;  strašné 
bombardovanie Drážďan; masívne bombardovanie a spálenie mesta Hamburg, a viac-menej každého 
väčšieho mesta v Nemecku. Je pozoruhodné, že vďaka disciplíne, tvrdej práci a dobrému plánovaniu 
nemeckej  vlády a ľudu stále  mali  dostatok potravín.  Keď vojna skončila,  rýchlo a drasticky sa to 



zmenilo na hlad, chudobu, chaos a smrť v nešťastí. Pod politikou "Spojencov", zameranou na pomstu a 
decimovanie  Nemcov,  obchody  s  potravinami  boli  zámerne  zničené  a  v  ruských  zónach  ruskými 
vojakmi ukradnuté a zaslané do Ruska.
Nič z toho nie je náhoda. Keď sa "slávna trojka" Roosevelt, Churchill a Stalin (prekliati bastardi) stretli 
na Jalte, presne naplánovali ako vyhladovať Nemcov na smrť, no nie preto, že by nemali dosť potravín, 
ale kvôli orgiám nenávisti a pomsty voči nemeckému ľudu, a pre podlomenie nemeckých génov na 
bezvýznamnú hranicu a zabudnutie. Všetci si pamätáme "Morgenthauov plán" zredukovať Nemecký 
národ na bezvýznamný a ľudoprázdny.
Henry Morgenthau ml. bol sekretár štátnej pokladne USA na konci vojny a tento prekliaty Žid bol 
nielen zasvätený do kruhov tajnej židovskej Kehilly, ale jedným z Rooseveltových poradcov (ak nie 
hlavný).  Nech  je  to  akokoľvek,  v  tomto  sa  Židia  z  celého  sveta  zhodli;  maximálne  nešťastie  pre 
nemecký ľud! Vyhladovať ich na smrť! Najprv zabiť najlepších!
Keď som v roku 1955 navštívil Nemecko, mal som česť byť hosťom jedného nemeckého obchodníka 
viac ako týždeň. Tento gentleman menom Fred Bieger, ktorý prežil zranenia na kraji ruského frontu mi 
povedal, že aj keď boli roky vojny hrozné, následný "mier" ktorý nasledoval, minimálne prvý rok, bol 
tisícnásobne horší.
Priemerná americká strava je asi 3000 kalórii denne. Pracujúci drevorubač potrebuje až 7600 kalórií 
aby si udržal váhu a silu. Štúdie univerzity v Minnesote ukázali, že keď dobrovoľníkom ubrali asi 1650 
kalórií po dobu niekoľkých mesiacov, stratili štvrtinu svojej váhy, zažívali mdloby, závraty a stály pocit 
zimy. Stratili tri štvrtiny svojej energie a pracovnej schopnosti, a ich hlavným záujmom života sa stala 
ďalšia strava.
Počas kampane na vyhladovanie nemeckého ľudu, príjem kalórii v americkej zóne sa pohybovalo 1550 
po 1180 kalórii denne na osobu. Bol to zámerný program s cieľom vyhladovať Nemcov na smrť a to sa 
im i podarilo. V britskej, francúzskej a ruskej zóne to bolo ešte horšie. Výsledkom bolo masový hlad. 
Úmrtnosť novonarodencov dosiahla úroveň strašných 90%. Bola 16-násobne vyššia ako v roku 1943. 
Ed Johnson, korešpondent magazínu P.M. o tom napísal: "Väčšina detí pod 10 a ľudia nad 60 rokov 
nemôžu prežiť nasledujúcu zimu".
Senátor Homer E. Capehart z Indiany v reči pred americkým senátom 5. februára 1946 povedal: "...je 
faktom, že to bola a naďalej je zámerná politika tajnej konšpiračnej skupiny v politických kruhoch... 
zmenšiť už zredukovaný národ do najhoršej biedy... táto záujmová skupina, ako svorka hyen bijúcich sa 
o krvavé zvyšky tela,  poháňaná sadistickou a  fanatickou nenávisťou,  je odhodlaná zničiť nemecký 
národ a nemecký ľud, nech sú následky akékoľvek." Senátor Capehart nanešťastie nepomenoval túto 
skupinu.  My tak  môžeme  urobiť  bez  strachu  a  prstom  ukázať  priamo  na  zlomyseľnú,  falošnú  a 
diabolskú nenávisť židovskej Kehilly a samotného medzinárodného židovstva, rovnakých zločincov, 
ktorí rozpútali a zinscenovali krvavú a samovražednú vojnu proti Bielej Rase.
Výsledkom bolo - ako chceli - milióny Nemcov mŕtvych od hladu, zatiaľ čo bohaté zásoby potravín z 
Dánska, Švédska a USA boli zámerne zadržiavané pomstychtivými "Spojeneckými" víťazmi.
Na Jalte taktiež "veľká trojka" rozhodla o obrovskej hrôze, degradácii a škode napáchanej na Nemcov. 
Zo záznamov je  jasné,  že zločinci,  ktorí  sa  stretli  na Jalte  zámerne sformulovali  zákerný program 
skríženia  a  znečistenia  nadradených  rasových  vlastností  Prusov  a  Germánov  s  podradnými  génmi 
amerických negrov a francúzskych Marokáncov a Senegálčanov, a z východu boľševických mongolov.
Keď ruská armáda obsadila Danzig, okamžite a systematicky znásilňovali všetky ženy - od malých 
dievčat a detí po staršie ženy vo veku až 83 rokov. 50- ročný učiteľka vypovedala, že jej neter, len 15-
ročná, bola znásilnená po príchode Rusov sedemkrát za deň, a jej druhá neter, 22-ročná, za jediný deň 
dokonca 15-krát. Keď sa ženy dožadovali ochrany, ruský pohlavár im povedal aby hľadali pomoc v 
katolíckej katedrále. Keď ich dostali dnu, ruský barbari si dopriali nočné orgie, znásilňujúc každú ženu 
v katedrále, niektoré i viac ako 30-krát. Katolícky kňaz vypovedal: "dokonca znásilnili i osemročné 
dievčatá a zabíjali mladých mužov, ktorí sa snažili chrániť svoje matky."
Rovnaké to bolo vo všetkých regiónoch obliehaných komunistickými  armádami. Keď padol Berlín, 
veliteľ svojim ruským vojakom povedal - ženy z mesta sú ich a môžu si ich vziať. To i urobili a jediný 
únik pre ženu bola samovražda. To tisícky žien urobilo a dokonca ešte pred príchodom ruských hôrd 
mnoho krásnych žien, očakávajúcich osud horší ako smrť spáchalo samovraždu.



V  americkej  okupačnej  zóne  Najvyššie  velenie  považovalo  za  vhodné  priviesť  42  000  čiernych 
vojakov. Tiež nie náhodou. Títo čierni divosi, najnižší typ zvierat mali vysokú úroveň kriminality a 
úroveň pohlavných chorôb niekoľkonásobne vyššiu ako Biely vojak, a všeobecne, sklony k znásilneniu 
a zločinu. Zámerne ich vypustili na nemecké ženy a dokonca aj zlosyn ako generál Eisenhower nedbalo 
schvaľoval  znásilňovanie  nemeckých  žien  americkými  vojakmi  slovami  "chlapci  sa  troška  bavili." 
Troška  bavili!  Kde nezabrala  sila,  neskôr  keď prišiel  hlad,  (ako  sme opísali  v  predošlej  kapitole) 
americkí  vojaci  vymieňali  jedlo,  mydlo,  čokoládu  za  lacný  a  ľahko  dostupný  sex  s  hladnými  a 
beznádejnými ženami, ktoré sa v prvom rade snažili prežiť.
Bez zachádzania do detailov, podobný program znásilňovania a násilia proti ženám sa odohrával aj vo 
francúzskych  a  britských  zónach.  Bez  pochýb,  politika  aká  prichádzala  z  vysokých  miest  bola: 
znásilniť  a  znesvätiť  každú  nemeckú  ženu.  O  tejto  strašnej  a  neľudskej  epizóde  páchania  násilia 
"Spojeneckými" vojakmi by mohla byť,  a mala by byť,  napísaná celá kniha,  no na to tu  nemáme 
miesto.
Stačí ak povieme, je to jedna z najtemnejších a najhanlivejších škvŕn v histórii civilizácie a najmä 
Bielej Rasy. Pamätajme - za všetkým stála plánovaná a zámerná nenávisť židovskej Kehilly - zničiť to 
najlepšie, nemecké gény. 
Záver 
Na konci 20. storočia Bielych Američanov veľmi nezaujíma čo sa stalo Nemcom po tom ako boli 
porazení a odzbrojení. Len málo ľudí dnes pozná skutočný príbeh, hrozný príbeh, ktorý bol ututlaný a 
len málo Američanov o tom dnes chce počúvať. No mali by sme sa učiť z histórie a uvedomiť si, čo sa 
stalo bezbranným Nemcom, pretože to isté čaká Bielych Ľudí v Amerike a po celom svete dnes. Čo 
Židia urobili Nemcom bol len ďalší, aj keď veľký, krok v ich dlhodobom programe skríženia a zničenia 
Bielej  Rasy.  Hneď  ako  Židia  porazili  Nemcom  obrátili  sa  s  rovnakým zámerom aj  proti  svojim 
"Spojencom", ktorí vo svojej ignorancii a hlúposti pomohli Židom vykonať tento ohavný čin. Cieľom 
skríženia a zničenia sú teraz všetky Biele krajiny na svete - najmä však USA. Dokázali to privezením 
podrás najrôznejších druhov a farieb do Británie, Francúzska, Holandska, Škandinávie a opäť, najmä 
do  USA.  Svoj  program rozšírili  podporovaním podrás  v  zahraničí,  formou  Marshallovho  plánu  a 
zahraničnej  pomoci,  a  formou  sociálnych  programov  pre  negrov  v  Amerike  na  úkor  Bielych 
amerických  daňových  poplatníkov.  Za  posledných  45  rokov  výsledkom  bola  masívna  populačná 
explózia, nie však Bielej Rasy, ale výlučne podrás, a USA (tak ako Británia, Francúzsko, Holandsko, 
atď.) sú zaplavované podľuďmi z celého sveta. Cieľom je odzbrojiť Bielych Ľudí a keď príde správny 
čas,  využiť  prečíslenie  hôrd podľudí  na  znásilnenie,  zabíjanie  a  skríženie  decimovaných zostatkov 
Bielej Rasy podobným ťahom ako sa to stalo bezbranným a porazeným Nemcom.
Preto počúvajme a vezmime si ponaučenie. Zničme nepriateľa než zničí o nás! Zničme Judaizmus, 
chorobu sveta, bež zničí on nás! Ak je morálne prijateľné denacifikovať všetkých Nemcov, 80 miliónov 
Nemcov, potom je dôležité aby sme mali rovnaké právo "dejudaizovať" 20 miliónov Židov na svete - 
nášho nepriateľa č. 1. Delenda est Judaica! Buďme si istí, že pomstíme Drážďany, Hamburg a ostatné 
židovské zverstvá spáchané na skvelých Nemcoch. Pritom sa uistime, že rovnaký osud nečaká nás a 
naše deti.
Aby  sme  to  dokázali,  musíme  byť  prebudení,  informovaní  a  organizovaní.  Ak  by  to  dokázali 
Američania v 30-tych rokoch 20. storočia, nikdy by sa nezatiahli do vojny s Nemeckom. Namiesto toho 
by sa pridali k Nemcom a obrátili svoj hnev proti svojim smrteľným nepriateľom vo svojej krajine - 
zákerným a zradným Židom. Nestrácajme viac čas.  Pridajte  sa  k  Hnutiu  Kreativity.  Pomôžte nám 
rozdať 10 miliónov Biblií Bieleho Človeka do rúk našich Bielych Rasových Druhov. Teraz!

Predstavenie v Číne 
Číňania prichádzajú! 
Zdá sa, že zradný a prefíkaný Žid nepozná hraníc. Väčšine dnešného zmúteného sveta sa bude zdať, že 
posledné udalosti v Číne sa proste stali. Čínska komunistická vláda, ako ich ruský náprotivok, podľa 
Židmi ovládaných novín, je viac a viac povoľnejšia a čínski študenti, ako zvyšok čínskeho ľudu, sa 
spontánne  zišli  na  námestí  Tianamen  v  počte  niekoľko  miliónov  aby  vyjadrili  svoj  "hlad"  po 
demokracii. Pamätáte?



Prakticky každý v USA a svete,  kto sledoval  udalosti  v Číne verí  ich scenáru.  Avšak toto falošné 
predstavenie má niekoľko chýb. V prvom rade, milión študentov sa nemôže na námestí stretnúť len tak 
bez akéhokoľvek plánovania vopred a vedenia. Nie, toto povstanie nevzniklo za noc ani bez veľkého 
financovania v pozadí. Po druhé, ani jeden z Číňanov z 10 000 nepozná význam slova "demokracia" 
(vlastne ani Američania) a vôbec im o demokraciu nejde.  Tohto roku čínski študenti  nenasledovali 
"demokratické" princípy keď zbili čierneho výmenného študenta, ktorý sa zaľúbil do Číňanky. Vlastne 
väčšina Číňanov ktorí by počuli slovo "demokracia" a opýtali sa na jeho význam by pravdepodobne 
povedali, že je to niečo odporujúce čínskej kultúre.
Takže ako sa  mohlo milión čínskych študentov stretnúť  v centre  Pekingu a  kričať  "západné" (pre 
americké  televízne  kamery  po  anglicky)  slogany?  Ako  sa  mohlo  stať,  že  komunistickí  vodcovia 
ignorovali  toto  povstanie  niekoľko  týždňov  a  náhle  nechali  ozbrojené  sily  strieľať  neozbrojených 
študentov  samopalmi?  Neoblo  to  príšerné?  Nenahnevalo  to  "demokratický"  ľud  po  celom  svete? 
Prekvapujúco nie!
Tí z nás, ktorí študujeme židovský modus operandi (M.O.) niekoľko rokov a sledovali sme povstania v 
mnohých  krajinách  ako  Kuba,  Nikaragua,  Panama,  Vietnam  a  mnoho  iných,  to  vôbec  nieje 
prekvapujúce.
Sústreďme sa na podstatné. Čo sa tým snažili Židia dosiahnuť? O čo sa nielen snažia ale sa im aj darí s 
úspechom? Jasnú odpoveď vám povie každý Tvorca: Židia sú fanaticky zaujatí o zničenie Bielej Rasy 
akýmkoľvek a každým spôsobom. Najprv zabiť najlepších! Už sme si detailne opísali ako júdov kmeň 
zbombardoval, zmasakroval, vyhladoval, deportoval a skrížil veľkú časť nemeckého ľudu v predošlých 
článkoch. Mnohokrát sme opísali ako po porážke Nemecka okamžite začali rovnaký osud predkladať 
ostatným Bielym krajinám sveta, najmä ale Amerike. Ako môžu zničiť Ameriku? Opäť poviem, že 
falošný a zákerný Žid nepozná hraníc a použijú, a používajú, všetky možné prostriedky aby priblížili 
úplný kolaps Bielej civilizácie. Jedným z prostriedkov je propagácie miešania rás. Darí sa im to zúrivo 
nielen  formou propagandy,  ale  aj  podporovaním negrov v  našich  krajinách  aby sa  podľa  ich  vôle 
množili na úkor zaťaženého a tvrdo pracujúceho Bieleho daňového poplatníka. Židmi kontrolovaná 
vláda  to  rozširuje  o  "zákonne"  prijaté  "občianske  práva"  ako  je  "voľné  bývanie",  "pozitívna 
diskriminácia", sociálne programy a všeobecne silená integrácia podrás do všetkých segmentov nášho 
života.
Čo to má spoločné s dnešným dianím v Číne? Veľa a my sa dostávame k pointe. Komunizmus je 
židovský vynález. Židovský komunizmus ovládol Čínu v roku 1949. aby to dokázali, Mao Tse-tung, 
židovská bábka, nemilosrdne zabil, podľa odhadov, 40-60 miliónov svojich nepriateľov. Mao je ale po 
smrti a tak ako všade, komunizmus ostáva  temnou chybou. Pamätajme však, že pri zotročovaní ľudí 
sveta je prvoradým terčom Židov a stále najväčšou prekážkou Biela Rasa, a posledná bašta Bielej Rasy, 
USA.
Ako sme spomenuli, z mnohých programov využívaných Židmi na zničenie Bielej Rasy je skríženie 
Bielej Rasy na masu hnedých zombie a zaplavenie USA podľuďmi mocná metóda na zosilnenie tohto 
programu.
Ako lepšie dokážete vpustiť podrasy do USA než spoľahnúť sa na hlúpy "kresťanský súcit" Bielych 
Ľudí? Nech sa cítia vinní za "utečencov" z tyranských režimov, ktoré samotní Židia založili! Židom sa 
presne to podarilo v tucte krajín. USA sú cieľom č. 1 pre všetky zúfalé podrasy sveta.
A kde je väčšia koncentrácia podrás ako v Číne? Je ich tam viac ako miliarda, to je 1000 miliónov, a 
90% z nich by sa rado dostalo do USA. Miliónom sa to už podarilo. Nepotrebujú "morálny" dôvod, aby 
boli  "utečencami" pred ich tyranskou vládou a  mohli  sa  doširoka otvoriť  brány pre príliv do tejto 
krajiny. Udalosti z Číny sú perefektný scenár ako zo samotného židovského Hollywoodu. V televízii 
uvidíme ešte mnoho scén zabíjania, streľby a brutality a predpovedám, že naša Židmi ovládaná vláda 
skutočne otvorí brány nekonečným hordám smradľavých, žltých Číňanov. Ako lepšie a rýchlejšie sa dá 
zaplaviť zvyšok Bielej Rasy vlnou podľudí? Je to tak plánované a kým sa toto číslo Racial Loyalty 
dostane k tlači, vývoj sa rapídne zmení smerom k zmene USA na útočisko pre čínskych študentov (viac 
ako  40  000)  ktorí  tu  "študujú".  Ak  si  spomínate,  asi  pred  rokom  sme  písali  o  čínskych 
poľnohospodárskych  pracovníkoch, ktorí  do  USA prišli  (dovezení  JOG-om)  aby  údajne  študovali 
formu zberu (ktorú si Biely Človek dokáže zabezpečiť sám). Teraz sa zdá, že nás JOG len obmäkčoval 



a testoval koľko tento "kypiaci kotol" dokáže ešte prijať. Keď sa spustí "operácia Číňania", pamätajte 
čo o tom vravelo Racial Loyalty.
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Pomoc! Žiadosť o Podporu 

Vláda chce použiť "legálne" násilné taktiky aby nás zničila.
Hnutie Kreativity je podložená, zaužívaná, neprofitujúca náboženská organizácia. Zakladacia listina zo 
Severnej Karolíny ho za takú považuje a keď sme v tomto štáte v roku 1983 vybudovali našu centrálu, 
daňový odhadca okresu Macon County ho za takú uznal a v súlade s našimi právami z Prvého dodatku 
Konštitúcie  sme odstali  daňovú výnimku,  tak  ako  stovky iných  organizácií  v  štáte.  Nový  daňový 
odhadca, ktorý nastúpil po predošlom s tým taktiež súhlasil a ponechal nám náš status s výnimkou 
platenia daní.
Teraz prišiel tretí daňový pracovník, Richard Lightner, ktorý buď neznáša ako chránime Bielu Rasu 
alebo samotnú Bielu Rasu. Svojvoľne a vrtošivo rozhodol, že nám odoberie daňovú výnimku. Či je 
zaplatený ADL alebo je sám Žid, to ešte nevieme ale veril by som v obe. Chystáme sa to ale zistiť. 
Evidentne sa židovská vláda začína báť. Cíti, že náš rast by mohol mať za následok prebudenie Bielych 
Ľudí a je priamou hrozbou ich všestrannej tyranie. Už skôr sa nás pokúšali vystrašiť rôznymi fyzickými 
útokmi uprostred noci, ako napr. streľba na naše logo (stále sú na ňom dierky aby to každý mohol 
vidieť), hádzanie zápalných bômb na našu budovu a iné záhadné útoky. Keď sme odmietli nechať sa 
zastrašiť, evidentne zmenili taktiku a pokúšajú sa "zákonné" obťažovanie a útoky. No máme pre všetky 
židovské bábky odkaz: ani to nebude fungovať. Nikam nejdeme!
Vo februári sme dostali prvý list od židovskej bábky Richarda Lightnera, daňového odhadcu. Dôvod 
(zámienka)  akú  uvádzajú  je,  že  po  pátraní  okolo  našej  organizácie  (bez  toho  aby  sa  z  niekým 
rozprávali) sa rozhodli, že "nie sme dostatočne aktívni", nech to už znamená čokoľvek. Odpovedali 
sme okresnej komisii, že sme nikdy neboli aktívnejší ako teraz a uviedli sme to i na formálnom mítingu 
s členmi komisie. Povedali sme im, že uzatvárame manželstvá, vydali sme 8 kníh, 11 brožúr, vydali 54 
vydaní magazínu  Racial Loyalty,  a vysvätili tucty pastorov v pol tucte krajín po celom svete, začali 
Školu pre Nadaných Chlapcov, a dokonca mali už jeden dvojtýždňový kurz. Napriek týmto dôkazom, 
stále  nás  odmietli,  no  teraz  dokonca  zmenili  taktiku.  Nová  zámienka  je,  že  naše  stanovy  nie  sú 
kompletné,  nech aj  to  znamená čokoľvek. Poukázali  sme na to,  že stanovy spísal  ten stý  právnik, 
Richard Jones, ktorý je teraz, tak ako predtým, právnym poradcom ich komisie a opýtali sa, čo vlastne 
chýba?  Všeobecne,  kompletnosť  či  nekompletnosť  našich  stanov nemá absolútne  nič  do  činenia  s 
našim postavením a daňovou výnimkou.
Moja žena, ja a náš tvrdo pracujúci Reverend A.W. Reynolds, sme boli predvolaní na 21. septembra 
1989 do hlavného mesta Severnej Karolíny,  Raleigh, na 9:00. Dostali  sme i nariadenie priniesť so 
sebou všetky naše záznamy,  zoznam členov,  pastorov,  knihy,  stanovy,  záznamy mítingov,  záznamy 
výdavkov, teda skoro všetko okrem kuchynského vybavenia, dohromady 13 rôznych vecí. Aby nás 
dostali do pasce a nemohli sa na to pripraviť, nariadenie nám doručili len 19. septembra, teda dva dni 
pred konaním, aj keď na ňom uvádzali dátum 8. september.
Nič nás o tom, že ide o židovskú hru nemohlo presvedčiť viac ako fakt, že napriek všetkým dôkazom a 
zdravému rozumu miestni úradníci aj tak rozhodli proti nám a prinútili nás ísť pred daňovú komisiu 
Severnej Karolíny vzdialenú stovky kilometrov, a zúčastniť sa formálneho prerokovania aby sme si 
mohli udržať naše práva, ktoré boli už skôr známe a uznané, vlastne niekoľkokrát a niekoľko rokov. To 
taktiež znamenalo že sme si museli prenajať štátneho advokáta nakoľko pred štátnou komisiou musí 
vystupovať licencovaný právnik.
A tu je problém. Prakticky každý právnik v štáte je pro-židovský, anti-Biely a zástancom miešania rás, 
teda všetkého proti čomu my sme. Ďalej sú neochotný ujať sa nášho prípadu nakoľko sa boja, že si 
poškodia svoj pro-židovský image v očiach mocnej židovskej kontroly súdov a advokátskej komory 
(ako aj všetkého iného).
Po tom ako nás niekoľko právnikov odmietlo a niekoľko odstúpilo na poslednú chvíľu, nakoniec sme 
našli poloprávnika z Oklahomy, ktorý spolu s ďalším advokátom z Wyomingu boli ochotní ísť do toho 
za nás,  obaja boli  znalí  v Prvom dodatku a konštitučnom práve. Avšak aj tak sme si  museli  najať 
licencovaného právnika zo Severnej Karolíny, muža z Raleigh, ktorého vybral náš právnik. Celková 



cena sa vyšplhala na 6000 dolárov (doteraz), čo si zatiaľ môžeme dovoliť. K tomu ešte musíme prirátať 
výdavky na cestovné, ubytovanie a pod. 
21. septembra sme konečne sme mali stretnutie a konfrontáciu s daňovou komisiou Severnej Karolíny v 
Raleigh. Trvalo to celý deň. Nedošli sme k nijakému záveru a stále musíme podávať žiadosti čakať na 
ich rozhodnutie. Na jednaní sme úspešne dokázali zachovať súkromie našich členov/pastorov a iných 
údajov, no naše presvedčenie bolo zvažované bez prihliadnutia na Prvý dodatok Konštitúcie, aj keď ak 
sme  sa  opýtali  daňového  odhadcu  na  krížovom výsluchu  na  jeho  náboženské  presvedčenie,  jeho 
advokát okamžite zvolal "Námietka!" čo predseda komisie hneď "uznal". To sa nazýva dvojaký meter.
Na záver chcem uviesť ť tri závažné body:
Prvým je, že naše potvrdenia o náboženskej organizácii sú nespochybniteľné. Sú rovnako dobré, ak nie 
lepšie, ako má akákoľvek iná náboženská organizácia na svete. Naše presvedčenia nie sú založené na 
hlúpych a nedokázateľných mýtoch či rozprávkach, ktoré sa nezakladajú na faktoch ani logike. Naše 
presvedčenia sú podložené a majú základ vo Večných Zákonoch Prírody. Chce sa snáď niekto hádať o 
pravdivosti  a  právoplatnosti  Zákonov  Prírody?  Len  blázon  by mohol.  Ďalej  sú  naše  presvedčenia 
založené na skúsenostiach z histórie. Akej? Každej - egyptskej, gréckej, rímskej a najmä modernej kam 
patrí prvá a druhá svetová vojna a udalostiam z tejto zločinom a negrami zaplavenej Amerike a čo sa 
deje v Palestíne na ukážku. Svoje názory a presvedčenia sme uviedli v našich ôsmych knihách, ktoré so 
každý  môže  prečítať  a  preštudovať.  Náš  program  sa  zaoberá  históriou,  náboženstvom,  politikou, 
telesným zdravým (Zdravý Život), eugenikou a vylepšovaním našej rasy tak ako aj ochranou zdravého 
životného prostredia;  inými  slovami,  chceme dosiahnuť Zdravú  Myseľ  a  Zdravom Tele  v  Zdravej 
Spoločnosti  v  Zdravom Prostredí.  Naša  viera  a  program sa  zaoberá  taktiež  inými  prvkami  našich 
životov ako sú napr.  antropológia,  archeológia,  astronómia a iné vedecké odbory.  Porovnajte to so 
základmi Starého a  Nového Zákona napísanými  primitívnymi,  hlúpymi  a  poverčivými kmeňmi zo 
Stredného Východu.
Druhý bod je, že naše ciele sú skutočné a dokázateľné; prežitie Bielej Rasy - Najlepšej z Prírody. Pýtam 
sa  každého  rozumného  Bieleho  muža  a  ženy,  čo  je  dôležitejšie?  Záchrana  goríl?  Negrov?  Alebo 
nejakých ohrozených mušlí? Môže vaša rodina prežiť v drogami a zločinom zaplavenej Amerike plnej 
negrov?
Tretí bod je: potrebujeme finančnú pomoc - veľa pomoci! Záchrana Bielej Rasy nás stojí značný obnos 
peňazí, ktoré som dones z najväčšej časti priniesol ja osobne. No naše zdroje sa míňajú a budú ich 
musieť prevziať žijúci členovia Bielej Rasy, z ktorých si len málo uvedomuje čo je v stávke. Dnešný 
priemerný Biely Človek je tak zmätený židovskou propagandou, že len malé percento vidí cez hromadu 
židovských lží  denne na nich hádzaných aby si  uvedomili,  že ich život,  kultúra a  civilizácia sú  v 
ohrození. Dokonca, čo je ešte dôležitejšie, ide aj o budúcnosť ich detí a nenarodených potomkov ak 
nevyhráme tento boj TERAZ - v priebehu najbližšieho desaťročia.
Napriek všetkým výzvam, nezdarom a útokom nepriateľa je naša oddanosť posvätnej viere Kreativity a 
naša  viera  v  totálne  víťazstvo  nezmenená.  No  potrebujeme  lepší  základ  organizácie  vo  forme 
primárnych skupín Hnutia Kreativity a nárast podpory zo strany aktivistov formou pomoci na Centrále 
Hnutia, nových členov a členských poplatkov. Privítali by sme najmä pomoc Tvorcov s kancelárskymi 
znalosťami, písaním a úpravou textov. Taktiež by sme uvítali kancelárske potreby, knihy a samozrejme 
na nás nezabudnite vo svojej poslednej vôli.
Nech každý Tvorca preverí svoje schopnosti a zdroje a prispeje pravidelne a štedro Posvätnému Boju a 
Jedinej  Rasovej  Viere  -  Kreativite.  Pamätajte,  ak  nezvíťazí  Kreativita,  Biela  Rasa  bude  vyhubená 
narastajúcou vlnou podrás, a potom budú vaše znalosti a rezervy k ničomu. Prosím, použijte ich pre 
najlepšie záujmy Bielej Rasy kým nie je neskoro. Sušme seno kým svieti slnko.
Tak do toho! Teraz alebo nikdy! Potrebujeme každú pomoc. Vy potrebujete všetku pomoc akú vám 
môžeme venovať. Zašlite nám všetko čo máte na zvyš a možno trocha viac. Prišiel čas na rozhodujúci 
boj. Konajte teraz!
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Vyčistenie Územia 
Duch Raných Texaských Rangerov
Opäť žije v radoch HK

V Hnutí Kreativity sme hrdí na veľkú službu vykonanú ranými Texaskými Rangermi v rozširovaní a 
rozvíjaní Bielej Rasy v Amerike. Bola to skupina hrdých a statočných mužov v časoch, keď Biela Rasa 
v  Amerike  budovala  najlepšie  impérium  na  svete  -  impérium  ktoré  čoskoro  malo  siahať  od 
Atlantického po Tichý oceán.
Boli to strážcovia zákona a priekopníci. Boli to strelci a bojovníci s Indiánmi, a boli to rasisti. Boli to 
ochrancovia  priekopníckych  Bielych  usadlíkov  pred  plieniacimi  Indiánmi  a  prichádzajúcimi 
Mexičanmi. Ich motto v polovici 19. storočia bolo: "Len mŕtvy Indián je dobrý Indián!" Ak by takúto 
politiku nasledovala Federálna vláda, ochránili by dnes preťažených Bielych daňových poplatníkov od 
hromady týchto neužitočných a patetických polo-divochov sociálne závislých na štáte.
No Texaskí Rangeri  nechránili  Bielych usadlíkov len pred Indiánmi. Omnoho viac. Ich posvätným 
cieľom bolo vyhnať každého Mexičana a Indiána z republiky Texas. A skutočne ich aj  vyhnali,  so 
zápalom, ktorý by sme dnes mali napodobniť.

* * * * *
Stephen F. Austin bol priekopník kolonizácie Texasu Bielym Človekom. Jeho otec, Moses Austin, mal 
víziu  priviesť  Bielych  usadlíkov do  vtedy mexického  územia  Texasu  a  začal  prvé  vyjednávania  s 
mexickou vládou v  roku 1820.  po predčasnej  smrti  už o  rok sa  jeho plány dostali  l  jeho synovi, 
Stephenovi, ktorý mal v tom čase 28 rokov.
V roku 1824 Austin bol takmer na konci s vyjednávaním s mexickou vládou privezením takmer 300 
usadlíkov,  z  ktorých  každý  dostal  grant  4605  akrov  pôdy,  a  ktorí  na  oplátku  mali  záväzky  voči 
Austinovi a kolónii.
Jedným z problémov novej,  rozbiehajúcej  sa kolónie bolo udržanie zákona a poriadku v divokom, 
otvorenom prostredí značných rozmerov. Aj keď usadlíci samotní boli väčšinou solídni občania (ich 
charakter bol pred prijatím overovaný), stále boli problémom vyhnanci, zločinci a bandy Indiánov.
Keď Stephen  Austin  požiadal  o  dobrovoľníkov,  ľudia  mu rýchlo  odpovedali  a  sformoval  miestne 
obranné  jednotky  proti  indiánskym  útokom.  Tieto  vojenské  skupiny  rýchlo  prešli  zo  stacionárnej 
obrany k rozsiahlym pojazdným jednotkám, a uvážili, že najlepšou obranou bude ofenzíva. A tak sa 
tieto hliadky stali známe ako "vytyčovacie skupiny" a stali sa predchodcami legendárnych Texaských 
Rangerov.
Najprv boli terčom indiánske kmene, ktoré napádali ich osady a územie, a každý Indián sa stal lovnou 
zverou. Útoky proti Indiánom sa stali nielen praktickou nevyhnutnosťou pre prežitie usadlíkov, ale aj 
povinnosťou,  ktorú  vykonávať sa  Austin  zaviazal  mexickej  vláde,  ktorá  stále  mala  suverenitu  nad 
územím a niekedy sa takéto útoky na Indiánov odohrali  v spolupráci alebo dokonca na nariadenie 
mexickej armády.
V roku 1836 keď sa začínajúca kolónia začala rozrastať počtom Bielych Američanov, Indiáni neboli 
jedinou hrozbou. Mexická vláda sa taktiež stala tŕňom v oku Bielych usadlíkov. Ako mexická vláda 
sledovala príchod Bielych Američanov, zaťala sa obávať ich počtu a začínala byť stále nepriateľskejšia 
voči usadlíkom aj keď sa stále považovala za ich suverénneho pána a vládu. Na druhej strane Bieli 
usadlíci, znášali dane, zvyky  akatolícky režim kultúry a vlády, ktorú teraz považovali za cudziu.
Masaker 182 mužov v marci 1836 v Alame vystrašil i spojil sucha a odhodlanie Bielych amerických 
usadlíkov.
16.  marca  Texasania  vyhlásili  vlastnú  Deklaráciu  Nezávislosti  a  za  provizórneho  prezidenta  novo 
sformovanej republiky bol zvolený David Burnet. Keď Sam Houston a jeho dobrovoľnícka skupina 
800 mužov chytili do pasce armádu 4000 mužov Santa Annu 21. apríla v San Jacinto, svoju nezávislosť 
spečatili krvou.
Houstonova hrdinská bitka v San Jacinto bola jedným z najdôležitejších víťazstiev a americkej histórii. 
Aj keď bola malá,  rozhodla o tom, že Texas sa stane doménou Bieleho Človeka a nie skrížených 



Mexičanov. Rozhodujúce víťazstvo zo San Jacinta právoplatne zaradilo Sama Houstona medzi hrdinov 
nielen Texasu a americkej histórie, ale aj histórie Bielej Rasy. Hnutie Kreativity ho považuje za hrdinu 
a preto jeho obraz visí v našej centrále v galérii obrazov "Bielych Ľudí, na ktorých sme hrdí."
Sam Houston sa stal zvoleným prezidentom mlade republiky Texas v októbri 1836, pričom jeho prvé 
obdobie trvalo dva roky podľa texaskej ústavy. Keď prišiel na post prezidenta, mladá republika bol v 
troskách. Územie náležiace Texasu po revolúcii bolo 242 594 560 akrov, siahajúc od Sabine a Red 
Rivers na východe po Rio Grande na západe. Bolo tam 30 000 Texasanov, ktorí obývali 62 594 560 
akrov, no asi polovica tohto územia bola spustošená armádou Santa Annu. Ekonomika v Texase bola v 
troskách, jedla bolo málo a ceny boli vysoké. Múka sa predávala za nehoráznu cenu 18 dolárov za 
barel, kukurica po 1,50 dolára za bushel. Republika bol zadlžená vo výške 1 250 000 dolárov počas 
revolúcie.
Dokonca rozhorčené Mexiko odmietlo uznať hranice novovytvorenej republiky Texas a na jar 1837 sa 
ľudia obávali invázie 25 000 mexických vojakov. Republika bola pod hrozbou nielen mexického útoku, 
ale aj indiánskeho rabovania. Republika bola skrachovaná a nemohla si dovoliť financovať armádu.
Na naliehanie Houstona texaský kongres obrátil pozornosť k Texaským Rangerom. Veteráni zo San 
Jacinta a mladí muži z celého Texasu sa rozhodli pridať k volaniu Sama Houstona. Úžasní a notoricky 
známi  bojovníci  ako  Deaf  Smith,  Ben  McCulloch,  Edward  Burleson,  Noah  Smithwick,  W.A.A. 
“Bigfoot” Wallace, Jack C. Hayes, Samuel H. Walker a George Thomas Howard sa uložili do sŕdc 
Texasanov a  s  ohľadom na súčasný boj  Bieleho Človeka o prežitie,  v  srdciach všetkých Tvorcov. 
Houston dal rýchlo dokopy 600 mužov rozdelených do troch divízií ochrancov hraníc pred mexickými 
a indiánskymi útokmi.
10  rokov  Texas  trpel  sám,  neustále  pod  hrozbou  silnejšej  Mexickej  republiky  na  juhu  a  večne 
útočiacich  indiánskych  kmeňov  na  vlastnom  území  a  po  hraniciach.  Keď  skončilo  Houstonove 
dvojročné prezidentské obdobie, nahradil ho jeho bývalý viceprezident Mirabeau Bounaparte Lamar, 
bývalý vydavateľ novín a básnik z Georgie. Lamar opísal rasový konflikt nasledovne: "Biely Človek a 
červený človek nemôžu spoločne žiť  harmónii. Príroda to zakazuje!" Jasne  opísal problém trojstrannej 
rasovej  vojny medzi Mexičanmi,  Indiánmi a Bielymi Ľuďmi. Bolo to tak v roku 1840 a je to  tak 
dodnes.
Počas obdobie 10-tich rokov ako nezávislá republika texaská vláda a silní Texaský Rangeri boli na 
správnej ceste vyčistenie republiky Texas pre Bieleho Človeka. Po pripojení Texasu k štátom Únie v 
roku 1845, prevzala kontrolu nad indiánskymi problémami federálna vláda. Na prekvapenie Texasanov 
vláda vo Washingtone zaujala voči Indiánom otcovský prístup. Hoci Texasania od samotného začiatku 
ich založenia ako nezávislá republika vyhľadávali, prenasledovali a ničili indiánske dediny a tábory na 
svojom území, federálna vláda sa vydala smerom zakladaniu indiánskych rezervácií na pôde Texasu. S 
týmito divochmi uzavrela niekoľko bezvýznamných dohôd a vlastne ich chránila a kŕmila. Namiesto 
vyriešenia  indiánskeho  problému  ho  len  zhoršila  a  rozšírila,  žiaľ  na  sklamanie  Texasanov.  Bieli 
Texasania sa čudovali na čiej strane vlastne federálna vláda stojí.
V roku 1859 toho mali konečne Texasania dosť a vzali veci do vlastných rúk. Zrušili všetky rezervácie 
a vyhnali  všetkých Indiánov z územia Texasu. Bol to veľkolepý čin,  šikovne zvládnutý Texaskými 
Rangermi. Každý Indián nájdený na pôde Texasu sa tam ocitol na vlastné riziko.

* * * * *
Chceme teraz  pozdvihnúť  zopár  úžasných  postáv  z  tejto  veľkolepej  a  hrdinskej  skupiny rasových 
bojovníkov. Je ich ozaj mnoho ktorých by sme mohli menovať, ale vyberieme si náhodne len pár z 
nich.
Kapitán Jack Coffee Hayes. Práve kpt. Hayes spôsobil prevrat v jazdectve keď v 40-tych rokoch 19. 
storočia zaviedol modernú zbraň Samuela Colta za hlavnú zbraň jazdectva. V roku 1836 vynájdený 5-
ranový revolver bol krehký a náchylný k zlyhaniu. Armáda USA dovrhla túto zbraň ešte ako novinku. 
No Hayes myslel inak. Indiánski komančovia mohli za čas kým jeho muži  zišli z koňa, nabili pušky a 
mohli  vystreliť,  vystreliť  niekoľko  šípov.  Kapitán  Hayes  vyslal  rangera  Samuela  H.  Walkera  aby 
pomohol Coltovi upraviť zbraň a výsledkom bol odolný, rýchlo strieľajúci, ľahko nabíjateľný revolver 
známy ako Walker Colt. 
Počas vojny s Mexikom, keď Rangeri predstavovali prvú líniu boja pred americkou armádou v Mexiku, 



sa  Walker  Colt  osvedčil.  Revolvermi  vyzbrojení  Texasania  sa  ukázali  takí  efektívni,  že  sa  zbraň 
nakoniec začala používať ako bočná zbraň pre celé jazdectvo USA.
Ranger kpt. Ben McCulloch viedol 40 mužov po texaských hraniciach aby našiel cestu z  Matamoros 
na západ do Monterey pre prichádzajúcu armádu USA. Za 10 dní prešli 250 míľ a napadli niekoľko 
dedín a rančov bez toho aby si ich Mexičania všimli.
Rangeri boli takí zúriví a nenápadný, že ich Mexičania začali prezývať Los Tejanos Diablos - Texaskí 
diabli. Po obsadení Mexico City, vo veľkom vďaka Rangerom, si Texasania vyslúžili ďalšie meno: Los 
Tejanos Sanguinarios - Krvilační Texasania. Prchkí Rangeri boli rozzúrení keď v špinavej štvrti mesta 
Mexičania zabili jedeného z ich mužov. Výsledkom bolo 80 mŕtvych Mexičanov v uliciach mesta.
Kapitán John S. (Rip) Ford. Komančovia sa na Rangerov dívali s čoraz väčším strachom. V 50-tych 
rokoch 19. storočia, misie "nájdi a znič" z 20-rtych rokov boli vypracované na krvilačné umenie. V 
roku 1858 kpt. Ford dostal velenie nad všetkými silami Texasu - vojskom i Rangermi, a nariadil použiť 
všetku možnú silu na ukončenie útokov Komančov na severe Texasu. Ford dal dohromady 215 mužov, 
väčšinou Rangerov,  a  sledoval  Komančov až  do Oklahomy.  Stopa  viedla  do veľkej  komančovskej 
dediny stráženej 300 bojovníkmi. Avšak proti ozbrojeným Texasanom, ktorí prišli len o 2 mužov a 
dvaja boli ranení, nemali šancu. V strete zabili 76 Indiánov vrátane ich náčelníka, zajali 18 väzňov, 300 
koní a zničili zásoby potravín v dedine.
V  nasledujúcich  rokoch  Rangeri  využívali  svoje  efektívne  mobilné  útočné  jednotky  na  vyhnanie 
Komančov  a  Čerokejov.  Po  Občianskej  vojne  jazdectvo  USA prevzalo  taktiku  Rangerov na  boj  s 
indiánskym odporom na západe.

* * * * *
Dnes Biela Rasa čelí veľmi podobnej rasovej dileme, ktorá sa chystá zničiť našu Bielu civilizáciu, rasu 
a gény, ako raní Texasania čelili nájazdom a drancovaniu Indiánov a Mexičanov.
V druhej  polovici  20.  storočia  je  Biela  Rasa  obliehaná  nielen  Indiánmi,  ale  miliónmi Mexičanov, 
negrov, aziatov a vlastne všetkou špinou a parazitmi sveta, ku ktorým patrí v neposlednom rade aj 
Júdov kmeň. Rasová vojna je dnes možno omnoho komplexnejšia ako bola na počiatku Texasu, no 
problém je v podstate ten istý. Týka sa jedného základného zákona histórie a Prírody, ktorý vyslovil 
prezident Mirabeau Lamar v roku 1840. Tento zákon platí aj dnes: "Biela Rasa a podrasy nemôžu žiť na 
rovnakom území. Príroda to zakazuje!" Buď vyčistíme svoje územie od podrás ako Texaskí Rangeri pre 
viac ako storočím, alebo my - Biela Rasa - budeme zničení. Ak sa Biela Rasa nepostará o zmenu smeru 
rasovej záplavy podrasami prichádzajúcimi do kedysi Bielej Ameriky, budeme v priebehu najbližších 
generácií vyhladení do zabudnutia.
Bieli Ľudia vstaňte! Naša viera a program opakujú čo nás kruté lekcie z minulosti naučili - rôznorodý 
národ či  rôznorodá spoločnosť nemôžu byť riadené ani prežiť.  Obyčajným množením nás podrasy 
prečíslia na vlastnom území a vytlačia z povrchu Zeme. Ako som v mnohých kapitolách a článkoch 
uviedol, osud podobný San Domingu nás čaká aj v Amerike. (Pozrite si Krédo Kreativity 30 v knihe 
Biblia Bieleho Človeka.)
Či  sa  nám to páči  alebo nie,  číha na nás  hrozivá  katastrofa.  Najlepší  z  Prírody -  Biela  Rasa  -  je 
odsúdená k rýchlemu vyhynutiu ak nespravíme rozhodný a nemilosrdný krok ako Texaskí Rangeri pred 
mnohými rokmi. Opäť si musíme uvedomiť naše rasové hodnoty a chrániť ich vlastnými životmi tak 
ako odvážni hrdinovia v Alame a Sam Houston a jeho dobrovoľníci v San Jacinte v roku 1836 a ako 
Texaskí Rangeri. Musíme vyhnať cudziu špinu z našich území tak ako Texaskí Rangeri v polovici 19. 
storočia. Ďalej musíme všetkým ujasniť, že sme odhodlaní povešať zradcov rasy, ktorí nás predávajú 
našim nepriateľom tak ako to urobil generál Winfleld Scott so zradcami zo San Patricio v roku 1848 na 
konci vojny s Mexikom.

* * * * * 
"Biely Človek a červený človek nemôžu spoločne žiť  harmónii.  Príroda to zakazuje!" -  Mirabeau 
Bounaparte Lamar, druhý prezident republiky Texas. 

* * * * * 
"Vedz, že máš pravdu a pokračuj vpred!" - motto Texaských Rangerov. 

* * * * * 



"Len mŕtvy Indián je dobrý Indián!" - bojový pokrik Texaských Rangerov. 

Klassenov List Metzgerovi
(Napísaný a zaslaný 28. januára 1985) 
Drahý Tom: 
Chcel som ti napísať od kedy som sa vrátil z cesty do južnej Kalifornie a poďakovať ti za pohostinnosť 
a nahrávku programu. Dovoľ mi povedať - ďakujem za všetko!
Po stretnutí som presvedčený o tvojej úprimnosti našej veci, ktorú máme spoločnú - prežitiu, expanzii a 
pokroku Bielej Rasy - cieľu Hnutia Kreativity. 
No čas sa rýchlo míňa a či sa nám to podarí počas našich životov závisí na tom ako rýchlo začne Biela 
Rasa konať.  Doplníme keď to nespravíme za našich životov (a verím že máme prinajlepšom 5-10 
rokov)  nedokážu  to  ani  naše  deti.  Počas  ďalšieho  desaťročia  sa  rozpúta  peklo  a  bude  nasledovať 
celosvetová rasová vojna,  ktorej  cieľom bude úplne vyhladiť Bielu Rasu a skrížiť čo z  nej  ostalo. 
Nebude návratu, žiadnej druhej šance. Alternatívou je zničiť monštrum ktoré si zaujalo nás zničiť.
Opakovane som hlásal, že jediný spôsob ako môže Biela Rasa zničiť toto monštrum a prežiť je čistou 
silou - vybudovať štruktúru väčšiu a silnejšou ako majú Židia a čo najviac z nej vyťažiť. Ďalej som 
hlásal, že jediný spôsob ako to dokážeme je rovnakým spôsobom ako tí prekliati Židia vybudovali 
svoju  -  spojením a  rozptýlením -  okolo  dynamickej  rasovej  viery.  Prečítaj  si  kapitolu  4  v  knihe 
Budovanie Belšieho a Krajšieho Sveta.
V Kreativite  to  máme  všetko  -  všetko  na  vybudovanie  takejto  štruktúry.  Biela  Rasa  má  aj  dosť 
pracovných síl,  bohatstva,  zdrojov,  intelektu a počet  na úspešné zvládnutie tejto úlohy.  Podľa mňa 
najväčšou  prekážkou  je  arogancia  tisícok  malých  skupín,  ktoré  chcú  byť  tak  nezávislé  a 
individualistické, že radšej uvidia Bielu Rasu padnúť ako by uznali, že na to nemajú.
Mojim cieľom tohto dopisu je presvedčiť ťa - poprosiť ťa - aby si sa pridal k Hnutiu Kreativity a založil 
pobočku  vo  svojom okolí.  Bol  by to  veľký krok  čo  sa  týka  spojenia  a  nakoľko si  vodca,  muž s 
množstvom nasledovníkov, pomohlo by to Bielej Rase sa prebrať a opäť si uvedomiť svoje zmysly - pri 
uvedomení si, že sa musíme spojiť do jedného mocného baranidla. Rozdelení sme len ľahkým cieľom. 
Ostatných 50 rokov histórie nám to dokázalo. Naopak, v Nemecku Hitler dokázal silu spojenia sa, 
katolícka cirkev to dokazuje stáročia a Židia nám to dokazujú už tisícročia.
Tí, ktorí tvrdia, že musíme byť roztrúsení aby nás nemohli Židia zničiť jedným šmahom, nech vedia, že 
môžeme oboje: spojiť sa pod jednu vernosť - jednu vieru - jeden program, a zároveň byť roztrúsení do 
tisícok rôznych skupín patriacich k HK, tak ako to robia Židia po tisícročia.
Tom, chcem tým povedať: čo ti bráni založiť skupinu Hnutia Kreativity vo Fallbrook, alebo inde v 
južnej Kalifornii a stále byť svojim pánom? Môžeš vydávať svoje noviny alebo šíriť naše, alebo ak 
chceš, kľudne oboje. Môžeš podporovať kandidátov na politickú miesta alebo čokoľvek iné, čo ti príde 
konštruktívne.  Taktiež  môžeš  byť  vysvätený  za  pastora  našej  organizácie,  alebo  môžeme dokonca 
vytvoriť  nový  post  (ekvivalent  k  biskupovi,  kardinálovi,  atď.  v  katolíckej  cirkvi,  akurát  to  inak, 
latinsky, pomenujeme), čo ti zaručí prestíž a istú právnu ochranu.
To by znamenalo dobrý začiatok vykryštalizovania a sústredenia celého Bieleho rasového hnutia k 
vybudovaniu zmysluplnej, trvácnej štruktúre. Taktiež ako hnutiu by nám to prinieslo viac bezpečia. 
Napríklad ak by sme boli (v Severnej Karolíne) vymazaní z mapy (čo sa môže ľahko stať), stále bude 
tisíc iných skupín hnutia, ktoré budú pokračovať vo vedení a vlastne vďaka našim obetiam hnané k 
odhodlaniu a pomste.
Je to vlastne jediný spôsob. História nám dokazuje, že neforemné rozdelenie na stovky skupín idúcich 
každá iným smerom neobstojí proti spojenej, sústredenej armáde s jednotným cieľom a vierou.
Mohol by som pokračovať ale verím, že si prečítal dosť mojej literatúry vrátane kapitoly 17 v knihe 
Budovanie Belšieho a Krajšieho Sveta.
Prečo si k tomu na chvíľu nesadneš a nepopremýšľaš o tom tak ako o kresťanstve. Mohol by si byť 
kľúčovou podstavou pri spájaní a posilovaní Bieleho rasového hnutia a preto ťa pozývam aby si sa k 
nám pridal  k dosiahnutiu tohoto mimoriadne dôležitého cieľa.
Nech je tvorivá sila s tebou! 

Za Belší a Krajší Svet, 



Ben Klassen, P.M. 

Redakčná  poznámka:  tento  list  som Tomovi  napísal  a  poslal  pred  takmer  piatimi  rokmi,  no  stále 
pozvanie, ponuka a žiadosť Hnutie Kreativity pre W.A.R. aby sa k nám pridali, platia. Úplne súhlasíme 
s našim Bielym Rasovým Druhom, Rev. S.  D. Kenlym a inými Skinheads/Bielymi bojovníkmi,  že 
W.A.R. a HK by sa mali spojiť a sformovať obrovské baranidlo schopné zničiť putá židovskej tyranie a 
vyhrať celosvetovú Bielu Rasovú Svätú Vojnu. Osobne nemám proti Tomovi nič. Naopak, považujem 
ho za odvážneho bojovníka za prežitie Bielej Rasy. Dokonca je jeho syn John vysväteným pastorom 
HK, a to už roky. Osobné narážky sú na druhom mieste. Musíme si zrovnať priority a mať na pamäti, 
že niet nič dôležitejšie než vyhrať vojnu na život a na smrť so Židmi. Pri tom musíme mať na pamäti 
radu Benjamina Franklina: Buď pôjdeme spolu alebo budeme visieť každý sám. Všetci Bieli Ľudia: 
Spojme sa a Bojujme! 
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Zvíťazili Sme!
Daňový odhadca vlády tentoraz neuspel.
Možno na svojom konte nemáme veľa víťazstiev proti židovskej moci, ale nedávne rozhodnutie súdu 
Severnej Karolíny v náš prospech je veľmi vítané.

Teroristické Taktiky Proti Nám Použité v Minulosti
Ako každý čitateľ Racial Loyalty iste vie, židovská ADL a kresťanské cirkvi nás z času na čas napádali 
a obťažovali od kedy sme získali fondy na našu budovu centrály v roku 1982. V júni  1983 na nás 
strieľali (v logu na prednej strane budovy stále je niekoľko dier od guliek). Ďalší podobný zákerný útok 
v skorých ranných hodinách (2:30) dňa 15. júna 1983 zachvátil našu budovu plameňmi a nezhorela len 
vďaka včasnému príchodu miestnych hasičov.
Nakoľko sme neušli a nezabalili to, množstvo útokov proti nám pokračovalo. Napr. v júni 1986  Hasta 
Primus Rev. Carl Messick počul z vedľajšieho pozemku hlasy, smiech a hlasné výkriky, tvrdiace, že 
rozstrieľajú naše osvetlenie, spália budovu a zastrelia "chlapíka" (Rev. Messicka) keď vybehne von. 
Očakávajúc útok sme okamžite zavolali sheriffa a informovali ho o vyhrážkach. Zatiaľ čo bol sheriff na 
ceste k nám k budove prišlo auto (asi o 3:30) a zastalo na dvore. Skočil som do auta (s puškou v ruke) 
aby som ich prenasledoval. Keď utekali z nášho pozemku, na konci súkromnej cesty na nich čakal Rev. 
Messick, skúšajúc ich zastaviť. Keď nezastavovali a vlastne ho chceli prejsť, niekoľkokrát vystrelil zo 
svojej M-1, mieriac nízko. Zanechalo to na ich aute niekoľko dier, prestrelené pneumatiky no aj tak 
utiekli. Tento dramatický incident evidentne vystrašil ďalších vandalov a od vtedy sme nezaznamenali 
žiadne útoky, aj keď nikdy neviete kedy to zas nejaký blázon skúsi.

“Zákonné” Tyranské Taktiky Proti Nám Teraz
V posledných rokoch ADL a vláda prešli z fyzického teroru a vyhrážania sa na používanie "zákonných" 
taktík aby nás zničili. Po žiadostiach o daňovú výnimku, ktorú majú aj iné organizácie ako sme my, a 
jej priznaní  na roky 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 a 1988, nový daňový odhadca Richard Lightner 
evidentne dobrovoľne bojoval za ADL na ich strane.
14. februára 1989 sme obdržali prvú oznam, že svojvoľne daňový odhadca odvoláva náš status daňovej 
výnimky.  Nasledoval celý rad pojednávaní,  žiadostí  a právnych manévrov, ktoré nás stáli  (doteraz) 
7000 dolárov, nespomínajúc čas a minutú energiu. Krajinu (teda daňových poplatníkov) to stálo asi 
ďalších 30 000 dolárov formou právnych poplatkov a iných výdavkov. A to všetko pre 800 dolárov za 
rok na daniach, čo sa nedá vysvetliť inak ako pomstychtivé a zlomyseľné zneužitie moci a pokus zničiť 
niekoho  vieru.  A čo  za  presvedčenia  táto  židovská  vláda  tak  veľmi  neznáša?  Právo  Bielej  Rasy 
uplatňovať svoje zákonné práva pre svoje prežitie, expanziu a pokrok.
Z nášho pohľadu by sme na tom boli  finančne lepšie ak by sme to vzdali  a  zaplatili  daň. No len 
dočasne. Bol by to len začiatok ďalších právnych manévrov v snažení nás zrušiť. Vedia to oni a vieme 
to aj my. Ako povedal gen. MacArthur: "niet náhrady za víťazstvo", a my sme vyhrali prvé kolo.
Skočilo sa to v hlavnom meste štátu Severná Karolína, Raleigh, 21. septembra 1989 konaním daňovou 
komisiou. 22. decembra 1989 vydala komisia svoje 11-stranové rozhodnutie. Bolo samozrejme v náš 
prospech. Bez toho aby sme ho tu uvádzali celé, v podstate v ňom je nasledovné:

Zhrnutie Zákona 
Na základe zváženia platných zákonov, dôkazov a zistení, Daňová Komisia Severnej Karolíny uvádza 
nasledovný záver:
1.  Okresný podnet  na zamietnutie  sa  zamieta.  Z pohľadu Komisie  apelant  včas  požiadal  o  zmenu 
rozhodnutia miestnej komisie. Komisia má právo skutkovej podstaty nad takýmito žiadosťami a platca 
dane uviedol tvrdenie, na základe ktorého mohla Komisia rozhodnúť, teda apelant protestoval proti 
odobratiu predtým udelenej výnimky platby dane.
2. Komisia sa nevenuje podnetom platcu dane anulovať dané predvolanie súvisiace so žiadosťou. Na 
základe rozhodnutia Komisie sú teraz tieto podnety nepodstatné.



3.  Komisia  zamieta  podnet  okresu  na  sankcie  proti  apelantovi.  Komisia  nemá právnu  moc  takéto 
sankcie udeľovať.
4. Komisia rozhodla, že daňový odhadca Macon County nepoužil zákonný postup pri odobratí daňovej 
výnimky na daňový rok 1989.
5. Komisia rozhodla, že posudková komisia Macon County nemá právo na rok 1989 odobrať predtým 
uznanú výnimku vzťahujúca sa na majetok subjektu na rok 1989 na základe okolností uvedených v 
žiadosti. Na základe listu odhadcu zo 14. februára 1989, apelant nemusel požiadať okresnú komisiu.
6. Komisia rozhodla, že daňový odhadca Macon County vo svojom liste zo 14. februára 1989 prekročil 
právomoci okresného odhadcu.

Tým  sa  nariaďuje  a  vyhlasuje,  že  rozhodnutie  posudkovej  komisie  Macon  County  na  rok  1989, 
odoberajúce výmenku od platby dane na daňový rok 1989 za majetok subjektu je ZRUŠENÉ. 22. 
december 1989.

ADL Pokračuje v Útokoch Proti Nám 
Záležitosť by sa mala skončiť, no očividne nie. ADL evidentne ženie komisárov Macon County aby v 
tejto záležitosti konali zúrivo za každú cenu, za cenu akýchkoľvek finančných výdajov. (Okres už aj tak 
minul na správne poplatky viac akoby do nás dostal na daniach za 40 rokov!) Na špeciálnom stretnutí 
8. januára 1990 sa rozhodli odvolať a pokračovať v tom snáď donekonečna.
My, na druhej strane, sme odhodlaní brániť naše práva slobody presvedčenia, slobody prejavu a chrániť 
práva Bielej Rasy pokiaľ to bude v našich silách ak to bude nutné aj najbližších 100 rokov. Sme úplne 
presvedčení, že keď majú na daňovú výnimku židovské synagógy, čierni moslimi a stovky ďalších 
kultov a náboženských skupín, máme rovnaký nárok aj my a tak si budeme svoje práva nárokovať. 
Dokonca máme v pláne žalovať okres a konkrétne každého člena komisie pre náhodu škody do výšky 
šesťcifernej sumy za ich svojvoľné, zámerné a zákerné porušenie našich práv a obťažovanie. Než sa t 
skončí,  dúfame, že priučíme týchto Židmi zmanipulovaných tyranov a  zradcov rasy,  že sa nemajú 
svojvoľne hrať s právami Bielej Rasy. Bude to lekcia na ktorú tak rýchlo nezabudnú!

Oooooo!... Ak Vyslovíš "Slovo na N", Máš To!
O Nomenklatúre Slova Neger
Na počiatku roku 1990 starosta predmestia Atlanty, East Pointu, Bruce Bannister, uskutočnil súkromný 
hovor s členom rady Cecilom Kennedym. Pri rozhovore Kennedy nazval mestského tajomníka "neger" 
a starosta sa zasmial. Či už náhodou alebo zámerne, sekretárka nechala zapnuté nahrávanie o čom ale tí 
dvaja nevedeli  a čoskoro na to sa kópia nahrávky dostala do rúk Židmi ovládaných novín Atlanta 
Journal-Constitution. 
Vypuklo peklo. Členy rady použil slovo "neger" a starosta sa tomu zasmial! Je to obrovský hriech 
neskutočných rozmerov! To si žiada trest - objavil sa obrovský nápis na prvej strane Atlanta Journal-
Constitution - aj pre člena rady, ktorý to slovo na N povedal aj pre starostu, ktorý tú drzosť sa tomu 
zasmiať!
Na podnet Židmi ovládaných novín Atlanta Journal-Constitution, osemčlenná mestská rada okamžite 
zvolala míting aby zvážila tresty. Dvaja z členov boli negri, Joseph Heckstall a Ann Douglas. Na míting 
prišlo 500 obyvateľov, väčšinou negri. Asi dva tucty z nich žiadali rezignáciu starostu i člena rady 
Kennedyho. "Je to asi najhoršia vec aká sa mohla v East Pointe stať!" - komentoval to člen rady, neger 
Heckstall. Keď prišlo k voľbe a rozhodnutiu, bolo to presne podľa rasových pravidiel. 6 Bielych členov 
rady hlasovalo proti, 2 negri za potrestanie.
Prečo Je To Taký Hriech?
Tu sa zastavme a uvedomme si, ako je Biely Človek tlačený zastrašovaním. Od založenia tohto štátu 
slovo  "neger"  bolo  bežným  všeobecným  názvom  ako  napr.  "dom",  "myš"  ši  "voš".  Pochádza  z 
latinského slova "niger", t.j. "čierny". No teraz prišla Židmi vedená revolúcia "Občianskych práv" 60-
tych rokov a - hrôza! - použiť to slovo je najhorší zločin, a znamená jasnú smrť pre každého politika, 
ktorý si ho dovolí použiť alebo čo i len (ako uvedený starosta) sa na ňom zasmiať.
Tak prečo je to zločin? Opakujem, bolo a stále je, bežným slovom anglického jazyka, používané po 



stáročia na opísanie istého druhu ľudí, ako by ste povedali Francúz, alebo Nemec či Číňan. Prečo sa 
žiadna z týchto etnických skupín necíti urazená alebo netvrdí, že boli nazývaní po stáročia "rasovou 
nadávkou"? prečo len negri musia všetko meniť pomaly častejšie ako ponožky? Prečo je touto stigmou 
poznačené len slovo neger? 
Podradný a Odporný Vyvrheli 
Tento dôvod som už opísal v článku "Aj Keby Ružu Nazvali Inak" v jednom z predošlých vydaní 
Racial Loyalty. Príčinou je, že neger bol a ostáva podradným a odporným, nech ho nazývajú akokoľvek 
a preto sa i samotný názov stáva odporným. Nepáčil sa im "neger" tak prešli k "farebným". Aj to sa 
stalo čoskoro neznesiteľné a chceli byť nazývaní "černosi". Keď aj to slovo začalo páchnuť (ako bežný 
neger!), prešli k slovu "čierni". Aj to sa stalo hanlivým a teraz chcú byť nazývaní "Afro-američania". 
Biet pochýb, že sa aj to stane nechutným a ani boh nevie s čím prídu potom.
Diví, odpudiví, hlúpi, smradľaví negri vždy chceli "dôstojnosť", čo sa židovské média za každú cenu 
snažia  týmto  pravekým divochom,  zaostalým a  neužitočným vyvrheľom evolúcie  umelo  vytvoriť. 
Avšak takto to nefunguje. Dôstojnosť, ako rešpekt, si treba zaslúžiť a leniví negri toho jednoducho nie 
sú schopní: nielenže si nevedia zadovážiť rešpekt, ale ani živobytie! Sú to len parazity na pleciach 
tvrdo  pracujúcich,  Bielych  daňových  poplatníkoch.  Ako  inteligencia,  ani  dôstojnosť  negri  nemajú 
vrodenú a z dobrého dôvodu: je to podradný druh. Tento základný fakt Prírody nezmení žiadna dávka 
"povznášania".
Ako som povedal v predošlom článku, aj keby ružu nazvali inak, stále bude voňať rovnako (citujem 
Shakespeara) a neger bude smrdieť nech ho nazvete akokoľvek.
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Prvá časť série dvoch článkov 
Ak Nie Kreativita, Čo Iné? Ak Nie Teraz, Kedy?

Dramatické Zmeny v Európe 

Vďaka dramatickým a ďalekosiahlym zmenám ktoré prechádzajú Európou sa zdá, že Amerika vyhráva 
vojnu nad komunizmom a v budúcnosti nás čaká lepší a mierumilovnejší svet. Komunizmus je mŕtvy 
kôň, aspoň to tvrdia naše médiá, a demokracia v americkom štýle je vlnou budúcnosti.
Jeden mudrlant z výskumného ústavu USA dokonca tvrdí, že svet dosiahol "koniec histórie myšlienok", 
nakoľko,  podľa  neho,  odteraz  bude  "liberálna  demokracia  univerzálnou,  bezkonkurenčnou  a 
nenahraditeľnou ideológiou sveta na veky vekov…" (Zrejme ešte nepočul o Kreativite - novej rasovej 
ideológii/filozofii/viere Bielej Rasy - ktorá úplne akategoricky odmieta židovské myšlienky, vrátane 
Židmi vymyslenej "liberálnej demokracie" a tým sa prieči "koncu histórie myšlienok".)
Demokracia! Demokracia! Každá krajina na svete musí mať demokraciu, tvrdí Židmi ovládaná vláda 
USA, či už je to v Európe, alebo Nikaragua, Panama alebo Južná Afrika, či krajiny podľudí v Afrike 
ako Etiópia a Svazijsko. Jeden ľud, jeden hlas, to je riešenie problémov sveta - jediná cesta akou ísť - 
slobodná spoločnosť a rovnosť pre každého...
Rozpad "Impéria Zla"
Nedávne udalosti ozaj ako sa zdá naznačujú, že rozpad niekdajšieho "impéria zla" komunizmu sa blíži 
k demokracii v americkom štýle. Komunistické impérium so sídlom v Moskve sa rozpadá pred našimi 
očami. Východné Nemecko "nezvolilo" komunistickú nadvládu a smeruje k zjednoteniu so Západným 
Nemeckom. Maďarsko tak ako Poľsko Litva, Lotyšsko, Estónsko, Československo a niekoľko ďalších 
zamietlo  komunistický  monopol.  Rumunsko  šlo  na  to  tvrdo,  po  vraždách  tisícok  bol  nakoniec 
popravený aj komunistický diktátor Ceausescu a jeho manželka. Ukrajinci sa pripravujú na autonómiu, 
tak  ako  aj  Moldavsko,  Azerbajdžan,  Arménsko,  Tadžikistan  a  tucty  ďalších  etnických  skupín. 
Najdramatickejšie  bolo,  keď  11.  marca  1990  Litva  vyhlásila  nezávislosť  od  Sovietskeho  Zväzu  a 
vydala sa do boja o nervy s Moskvou.
Niet pochýb, že sa sovietske komunistické impériu rozpadá a ani Gorbačov ani nik iný to nemôže 
zachrániť.
Smrť Komunizmu
Komunizmus je mŕtvy kôň. Je, alebo skôr bol, židovskou tyraniou vrhnutou na Rusko v roku 1917 
dobre organizovanou bandou Boľševikov a jej cieľom bolo priniesť tvrdú židovskú diktatúru po celom 
svete. Dnes sú však jej nedostatky a podvody tak zrejmé, že zhýňa pod vlastnou váhou. Tak do toho! 
Prichádza demokracia,  ktorá ako sme povedali,  je odpoveďou na všetky problémy sveta.  Čo na to 
vravíme? 
Nepochybne je smrť komunizmu vítaný fenomén  a isté zmeny v Európe budú k lepšiemu a nezvratné. 
Zjednotenie Východných a Západných Nemcov, skončenie diabolského rozdelenia Nemcov víťaznými 
Židmi po druhej svetovej vojne je jedna z konštruktívnych zmien ak sa na to pozeráme z uhla pohľadu 
Bieleho Človeka. Rozpad a obvinenie židovského komunizmu, per se, je ďalšou skvelou historickou 
udalosťou. Aj zbavenie sa tyranskej nadvlády Moskvy je krok správnym smerom pre mnohé etnické 
skupiny rôznorodého Sovietskeho Zväzu.
Avšak my,  Tvorcovia,  nie  sme tak  úplne  presvedčení,  že  spejeme k  Belšiemu a  Krajšiemu Svetu. 
Neveríme ani demokracii,  Americkému štýlu, ako odpovedi na všetky problémy sveta preplneného 
podľuďmi. Naopak. Ako vraví Francúzke príslovie: čím viac vecí sa zmení, tým viac sú rovnaké.
Áno, systém tyranského židovského Marxizmu, kde je všetok majetok "kolektívne" vlastnený štátom a 
má  za  následok  mrhanie,  korupciu  a  neprodukovanie,  bol  navždy odhalený.  Marx,  syn  rabína,  je 
končene mŕtvy - fyzicky, ideologicky a filozoficky. Avšak musíme mať na pamäti, že Marx je nula a 
kruté  zneužitie  Marxizmu  bolo  dosiahnuté  len  vďaka  usmerneniu  a  manipulácii  Judaizmom  a 
Judaizmus a Kehilla sú stále na žive a ovládajú dnešný svet. Faktom je, že teraz propagujú zo všetkých 
síl demokraciu a - nemám pochýb - zámerne zahadzujú komunizmus. Evidentne poslúžil svojmu účelu 



a je na čase ho zahodiť a nahradiť inou taktikou v ich pláne a programe zotročiť všetkých ľudí sveta 
ako je to opísané v Protokoloch Sionských Mudrcov.
Analýza z Uhla Pohľadu Bieleho Človeka
Takže pri uvedení záveru chcem ujasniť, že používam kritériá uvedené v Kréde Kreativity 2 v knihe 
Biblia Bieleho Človeka.  My, Tvorcovia, sa na všetko dívame z uhla pohľadu Bieleho Človeka. Nie z 
uhla pohľadu "Ameriky", nie z uhla ohľadu "Židov", ani z uhla pohľadu "ľudstva" či uhla pohľadu 
negrov  alebo  "hada".  Základná  otázka  znie  -  čo  všetky  dnešné  dramatické  zmeny znamenajú  pre 
budúcnosť Bielej Rasy?
Odpoveď znie - viac nebezpečenstva a zrýchlenie miešania rás! Musíme mať na pamäti, že demokracia, 
tak ako kresťanstvo a komunizmus, je tiež židovský vynález na rozdelenia a pokorenie Bielej Rasy. Už 
samotný fakt,  že  židovské médiá  zo všetkých síl  propagujú  "demokraciu"  by mal  byť  výstražným 
znamením.  Aj  fakt,  že  komunizmus  sa  rozpadá  relatívne  pokojne,  bez  nejakých  katastrôf  ako 
boľševická revolúcia, či prvá alebo druhá svetová vojna, je divný, najmä ak vezmeme v úvahu fakt, že 
komunistický vodca sveta č.1, Michail Gorbačov, ako sa zdá vedie a riadi všetky udalosti. Nedostal by 
sa na pozíciu číslo 1 bez pomoci a schválenia Židov, to je jasné. Fakt, že bol tak ospevovaný, americké 
židovské médiá mu každý krok schvaľovali, by nás mal presvedčiť, že je ich bábkou. 
"Demokracia" - Ďalší Židovský Nástroj
Takže o čo sa Židia snažia? Na čo myslia? Nuž, neviem čítať myšlienky ani nemám krištáľovú guľu. 
Môžeme sa len pozrieť na fakty a dať si 2 a 2 dohromady, využívajúc zdravý rozum a logiku.
Najprv  sa  pozrime na  židovský koncept  demokracie,  to  veľkolepé,  posvätné  slovo,  ktorým,  každé 
vyjadrenie  začína  Jimmy Carter,  či  Ronald  Reagan,  či  George  Bush,  alebo  ktorákoľvek  politická 
prostitútka  v  službách  Židovskej  Okupačnej  Vlády.  "Demokraciu"  máme  v  svetovo  "najväčšej"  a 
"najbohatšej" spoločnosti. Ako sa tu darí Bielej Rase a kto vládne USA, tejto údajne najveľkolepejšej 
"demokracii" na svete?
Odpoveď znie - Bielej Rase sa veľmi nedarí. Židia ovládajú a vlastnia súkromné Federálne Rezervy 
(najväčší začarovaný kruh na svete); Židia ovládajú a vlastnia väčšinu médií v Amerike; Židia ovládajú 
a vlastnia väčšinu veľkých podnikov krajiny; Židia ovládajú naše kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a 
využívaj  ich  na  vymývanie  mozgov,  miešanie  rás  a  degeneráciu  našej  spoločnosti,  najmä  našej 
mládeže. Ďalej sú Židia pri úplnej kontrole nad vládou vo Washingtone, a v každom štáte a meste.
Takže ako sa Bielej Rase darí v demokracii? Nie veľmi dobre! Je predurčená "našou" židovskou vládou 
k vyhynutiu. Prakticky každé väčšie mesto má za starostu veľkého, hlúpeho negra, ktorý je samozrejme 
ovládaný jeho židovskými pánmi, ktorí ho tam v prvom rade dosadili. Biely produktívny robotník a 
jeho rodina prežívajú ťažké časy keď sú okrádaní daňami aby mohla "naša" židovská vláda podporovať 
narastajúcu hordu lenivých negrov a iných podrás (Mexičanov, Portorikáncov, Haiťanov, atď.). zatiaľ 
čo Bieli daňový poplatníci tvrdo pracujú a odopierajú si vlastné rodiny, negri a podrasy sa napchávajú a 
množia,  podporovaní  štedrosťou  vycuciavaných  Bielych  daňových  poplatníkov.  A  zatiaľ  "naša" 
židovská vláda nielenže necháva hranice otvorené aby sem mohli prísť všetky lenivé parazity sveta, ale 
ešte ich aj podporuje aby sem prišli a znečistili našu nádhernú zem. To, môj drahý Biely Rasový Druh 
je demokracii v Amerike, modeli pre svet.
A zatiaľ  produktívni,  Bieli  podnikatelia  ako  Rev.  Rudy Stanko,  sedia  v  base,  obraný  o  podnik  a 
reputáciu,  na  základe  vymyslených  obvinení  židovskej  konšpirácie.  No nie  je  sám.  Tisíce  ďalších 
Bielych  lojalistov  sedia  za  mrežami  len  pre  to,  že  stáli  za  Bielou  Rasou  a  teda  boli  hrozbou  pre 
židovskú konšpiráciu. Samozrejme si môžete užívať ovocie skvelej americkej Konštitúcie a Listiny 
práv, a môžete vravieť &a myslieť si čo chcete. Samozrejme okrem spomínania židovského monštra. 
Aj to je súčasťou "demokracie" v Amerike.
Ako sa darí Bielej Rase v kedysi "Veľkej" Británii, matke parlamentu, demokracie a iných nezmyslov? 
Nuž, Skinheads, pochádzajúci z Británie, to dobre sumarizovali v jednej z ich hrdých piesní: "Kedysi 
sme  mali  impérium,  dnes  máme  brloh"  (“Once  we  had  an  Empire,  now  we've  got  a  slum.”  - 
Skrewdriver, pozn. prekl.) Negri zo všetkých kútov Afriky, z Pakistanu, Indie a iná špina a podrasy 
zapĺňajú  britské  mestá  a  Židmi  ovládaná  britská  vláda,  tak  ako  vláda  USA,  týchto  parazitov 
rozmaznáva, no tvrdo postupuje proti Bielym Ľuďom, ktorí sa odvážia stáť za Bielou Rasou a brániť 
Bielu rasovú čistotu v kedysi veľkej krajine. Taká je "demokracia" v Anglicku.



Teraz sa pozrime na Nemcov, najproduktívnejších ľudí v samotnom srdci Európy. Nakoľko demokracia 
má údajne reprezentovať väčšinový názor ľudu, potom Nemecko za vlády Hitlera v rokoch 1933-1939 
malo tú najlepšiu demokraciu vôbec, nakoľko Hitlerov režim uznávalo 90%  ľudí. No samozrejme to 
nebola židovská demokracia; dokonca bola voči týmto úbohým parazitom nepriateľská. Preto treba 
skoncovať s vôľou ľudu, musí byť zničená.
Napriek  drakonickým  rozdeleniam  a  vykorisťovaniu  židovskými  víťazmi  Nemci  vďaka  sile  ich 
nadania, tvrdej práci a vytrvalosti dokázali znova vybudovať ich zničené mestá, továrne, dopravu a 
farmy. V západnej časti rozdeleného Nemecka mali demokraciu v americkom štýle, či chceli alebo nie. 
Mohli si zvoliť ktoréhokoľvek zloducha ktorého len chceli, no nemohli voliť za slobodu od tyranie 
nepriateľskou okupáciou, ani si zvoliť formu vlády aká sa im páčila (Národný Socializmus), ani voliť 
za zjednotenie s "Východnými" Nemcami, alebo ich druhmi z Rakúska, ktorí boli súčasťou Nemeckej 
ríše v roku 1939. Takže mohli robiť všetko čo chceli ak to bolo po vôli ich židovských otrokárov. Tí im 
samozrejme nenechali  veľa priestoru  ani  možností  konať,  no to  v  podstate  je  dnešná  demokracia. 
Medzitým sa Židia uistili,  že "demokraticky" obsadené Nemecko bude zaplavené Turcami a inými 
podrasami aby ich gény znečistili.
Teraz,  keď  je  zjednotenie  "západného"  a  "Východného"  Nemecka  na  blízku,  Nemci  budú  mať 
zjednotenú "demokraciu" - ovládaní, využívaní a tyranizovaní celosvetovou židovskou mocou. Takáto 
demokracia čaká na zjednotené Nemecko.
Medzinárodné Konflikty - Židovský Plán Rozdeliť a Pokoriť
Medzitým v iných krajinách odštepujúcich sa od Sovietskeho, komunistického celku prebieha niekoľko 
inter-etnických konfliktov. Poľsko sa obáva, že zjednotené, silné Nemecko sa pokúsi vziať si späť svoje 
bývalé  územia  odtrhnuté  od  Východného  Nemecka  a  pridelené  silou  Poľsku,  ktoré  svoje  vlastnú 
územia  "dalo"  Rusku  (to  bolo  veľmi  demokratické),  s  požehnaním  Židmi  ovládaných 
"demokratických" USA, Británie a Francúzska.
Národnostné  konflikty  sú  prekliatím  Európy.  Ráno  si  v  novinách  prečítam,  že  ďalší  národnostný 
konflikt  etnickej  nenávisti  sa  odohral  v  Juhoslávii,  kde  bolo  hospitalizovaných  417  Albáncov  pre 
otravu, a asi 4000 etnických Albáncov v uliciach mesta Podujevo zbilo 15 Srbov a Čiernohorcov, viniac 
ich z otravy albánskych študentov. Ďalší článok na rovnakej strane píše o tisíckach protimaďarských 
demonštrantov štvrtý deň protestujúcim proti snahe Maďarov obsadiť Transylvániu. Tento spor medzi 
Rumunmi  a  Maďarmi  mal  za  následok  7  mŕtvych  a  300  ranených.  Medzitým  prebiehajú  ďalšie 
smrteľné strety medzi Turkmi a Grékmi na Cypre, rovnako ako na hranici Grécka a Albánska. Zoznam 
príkladov etnických nepokojov v Európe a vlastne po celom svete by bol nekonečný.
Získa Európa po páde komunizmu mier a prosperitu? Iste nie ak na to budú dozerať Židia. Všetky 
storočné spory, hádky, nepriateľstvo, etnická nenávisť sú poháňané a oživované vďaka starej známej 
židovskej hre rozdeliť a zničiť.
Faktom je, že tento etnicky rozdelený svet si nikdy neužije mier či prosperitu kým budú pri moci Židia 
a v tomto bode histórie sú plne pri moci tak ako už po stáročia. 
Aké Je Riešenie? 
Existuje riešenie ktoré prinesie mier a prosperitu tomuto rôznorodému a rozdelenému svetu? Dosiahne 
kedysi Biela a civilizovaná Európa mier medzi národmi? Dokážu ukončiť stovky rokov staré spory, 
hádky, problémy, rozdelenia území a problémy etnických skupín? Dokážu vyriešiť tisíce problémov 
ako jazyk, náboženstvo, atď., ktoré budú príčinou večných vojen aj po páde komunizmu?
Moja odpoveď znie, nie, pri dnešnom systéme hodnôt v existujúcom náboženskom, ekonomickom a 
sociálnom systéme. Na začiatok si napríklad vezmime ako príklad problémy jedinej  krajiny ako je 
Nemecko. hranice medzi Nemeckom a Poľskom budú večným problémom a ľahko môžu prepuknúť do 
ozbrojeného  konfliktu.  Aj  hranice  Nemecka  a  Francúzka,  konkrétne  Alsasko-Lotrinsko  sú  večným 
sporom  a  ostanú  nim.  Aj  problém  ich  hraníc  s  Československom  tak  ako  otázka  zjednotenia  s 
Rakúskom budú opäť problémom.
Iné príklady: Belgicko má problémy s náboženstvom a jazykom. V Írsku prebieha občianska vojna o 
náboženstvo,  ktoré  je  problémom po stáročia.  Británia  a  Francúzsko sa  boja,  že znovu zjednotené 
Nemecko opäť bude dosť silné a bude im konkurovať na medzinárodnom trhu. Zoznam by mohol 
kľudne pokračovať.



Opakujem,  neexistuje  riešenie  pre  problémy  Bielej  Rasy,  dokonca  ani  medzi  sebou?  A opäť  sa 
dostávam k rovnakému záveru: nie pri dnešnom systéme hodnôt. 
Než  budú  môcť  Beli  Ľudia  na  celom svete  konať,  než  Biela  Rasa  vyrieši  obrovské  problémy s 
narastajúcou populáciou podľudí,ktorá ju ohrozuje, musia nastať veľké, základné zmeny v ich myslení 
a ich postoji voči sebe samým. Je mnoho malých rozdeľujúcich problémov, ktoré trápili Bielu Rasu po 
stáročia no hlavnými boli: národnosť, náboženstvo a reč. Židia, ktorí vyvinuli umenie "rozdeľ a znič" 
na dokonalú techniku, šikovne využili a zneužili tieto hlavné rozdeľujúce faktory a udržiavajú Biele 
národy Európy (a po celom svete!) v nepokoji, vojne a narastajúcom dlhu.
Odpoveď Je Kreativita
To nik v dnešnom vysoko inteligentom svete neprišiel na riešenie problémov rozdelenej národnosti, 
náboženstva a reči? Áno, Kreativita prišla s rozumným, nenásilným a logickým riešením založenom na 
revolučnej myšlienke Bielej Rasovej Lojality a Solidarity.
Chceme naučiť Bielych ľudí každej národnosti, viery a reči, že ich prvotná vernosť nepatrí ničomu z 
toho, ale Bielej Rase. Na základe Bielej Rasovej Vernosti chceme propagovať Bielu Rasovú Solidaritu 
a Jednotu ako jedinú možnosť ako môže Biela Rasa prežiť vo svete,  ktorý je stále viac zaplavený 
podrasami.
Jedna Celosvetová Biela Rasová Reč
Kreativita má riešenie na problém rozdielneho jazyka. Tvorcovia zastávajú ideu jednej spoločnej reči 
pre všetkých Bielych Ľudí sveta a navrhujeme Latinčinu ako "lingua franca" Bielej Rasy. Latinčina - 
klasická reči slávneho Bieleho Rímskeho impéria - je najkrajšia, najmelodickejšia a najlogickejšia reč a 
dokonca je nestranná. Má obrovský historický význam a tradíciu v Bielej Rase: latinčina bola spoločná 
reč všetkých vzdelaných Európanov až do 16. storočia keď Židmi započatá "Reformácia" zastavila 
Renesanciu  (veľkú európsku  kultúrnu a  akademickú obrodu)  a  zatiahla  Európu do  bratovražednej, 
náboženskej a etnickej vojny. Čo viac, latinčina - aj o 2000 rokov po Židmi zavinenému rozpadu Bielej 
rímskej civilizácie - je najlepšie štruktúrovanou, organizovanou a fonetickou  rečou v histórii našej 
rasy. Takže sa sústreďme na našu jedinú skvelú, klasickú, tradičnú a historickú reč - latinčinu, jazyk 
vznešených a úžasných Bielych Rimanov. Nech sa Bieli Ľudia na celom svete zjednotia v duchu Bielej 
Rasovej Vernosti a Solidarity a konečne si rozumejú vďaka používaniu rovnakej reči!
Jedna Celosvetová Biela Rasová Viera
Ďalej si preberieme problematiku rozdielnych náboženstiev do ktorej sa Bieli Ľudia Európy a po celom 
svete zamotali. Nepochybne, židovské kresťanstvo je najväčšie, najrozšírenejšie náboženstvo, ktorým 
je Biela Rasa týraná už 2000 rokov. No okrem toho, že je to židovský podvod, ktorý priniesol rozpad 
kedysi  veľkolepej  Bielej  rímskej  ríše,  dnes  je  aj  dezintegračným faktorom rozdeleným na  tisícky 
menších a väčších frakcií, ktoré si navzájom závidia a tajne či otvorene proti sebe bojujú.
Máme tu katolíkov a protestantov, pravoslávnych, Mormonov, Baptistov a Presbyteriánov,  Unitariánov 
a  Kalvinistov,  Mennonitov,  ad  infinitum.  Dokonca  aj  Moonisti  pochádzajúci  z  Kórei  tvrdia,  že  sú 
kresťania. Zoznam pokračuje a dokonca aj v rámci týchto skupín existuje ďalšie rozdelenie (napr. aj 
malá sekta Mennonitov má 32  rôznych skupín či denominácií).
Kvôli hlúpemu židovsko-kresťanskému podvodu strašidiel na nebi, ktorý na Bielu Rasu hodili Židia, 
bolo preliatej snáď viac krvi, než kvôli ktorému inému problému. Jedným z príkladov je zničujúca 
Tridsaťročná vojna (1618-1848) medzi katolíkmi a protestantmi. 
My, Tvorcovia, odmietame všetky náboženstvá založené na mýtoch, ktoré škodia najlepším záujmom 
Bielej Rasy.  Sme odhodlaní prekonvertovať všetkých Bielych Ľudí na svete k jedinej pravej Bielej 
Rasovej Viere - Kreativite, ktorá je založená na Večných Z8konoch Prírody, histórii, logike a zdravom 
rozume, a je venovaná prežitiu, expanzii a pokroku Bielej Rasy. 
Jeden Celosvetový Biely Rasový Národ
Etnický/regionálny/štátny  nacionalizmus  je  mocný  rozdeľujúci  nástroj  vo  výbave  Židov  na 
manipulovanie a zničenie Bielej Rasy. Kto iný než národná vláda má moc vyhlásiť vojnu, zmobilizovať 
armádu a nariadiť útoky na inú skupinu Bielych Ľudí.  Národy zvádzajú vojny a najčastejšie Biele 
národy zabíjajú Bielych Ľudí z iného národa. A v tejto kategórii nie sú žiadne národy tak úspešné v 
zabíjaní vlastných druhov ako Biele národy.
My, Tvorcovia, chceme zjednotiť všetky Biele národy sveta do jedného celosvetového Bieleho národa a 



chceme sa uistiť, že nikdy viac nebude Biely Človek zabíjať iných Bielych Ľudí. Ak budeme musieť 
ísť do vojny a bojovať, uistime sa. Že to bude proti našim rasovým nepriateľom, našim skutočným 
nepriateľom, podrasám. 
Kreativita - Nová Renesancia Bielej Rasy 
Venovali  sme sa  hlavným kategóriám (reči,  náboženstvu,  národnosti)  rozdelenia,  ktoré  po  stáročia 
bránili  Bielej  Rase  spojiť  sa  v  mene  vlastných najlepších  záujmov,  pre  svoje  prežitie,  expanziu  a 
pokrok.
Hlavným problémom vždy akosi divne bolo, že o sebe nikdy nepremýšľali ako o členoch Bielej Rasy 
per  se.  Na  základe  kultúry,  náboženstva  či  územia  o  sebe  premýšľali  ako o  Francúzoch,  Britoch, 
Nemcoch,  Američanoch,  katolíkoch,  protestantoch,  Anglosasoch,  no  nikdy  nepremýšľali  o 
najvýznamnejšom pute aké nás spája  -  biologické puto,  ktoré svojim významom prekonáva všetky 
ostatné.  Neuvedomovali  si  ani  obrovský význam a privilégium byť  členom Najlepších z  Prírody - 
Bielej Rasy. 
S Bielou rasovou Vierou - Kreativitou, sa to všetko mení. Tvorcovia považujú svoje biologické rasové 
dedičstvo a Biele gény za najcennejšiu a najvýznamnejšiu hodnotu na svete. Je to podstatné biologické 
puto na ktoré sa zameriavame oddanosťou, vernosťou a inšpiráciou. Je to stredový boh na ktorom je 
postavená naša viera. Neustále opakujeme a tvrdíme: Naša Rasa Je Naša Viera! 
Konvertovaním Bielych Ľudí na celom svete na Bielu Rasovú Vieru - Kreativitu, získame riešenie pre 
mierumilovné prekonanie nepríjemných a zhubných problémov - rozdielov v reči, viere a národnosti - 
problémov, ktoré rozdeľovali a trápili Bielu Rasu od nepamäti.
Ak sa spojíme pod jednou Bielou rasovou vierou a prijmeme Bielu rasovú vernosť, sústredíme sa okolo 
nášho biologického puta a budeme prízvukovať naše Bele rasové dedičstvo, potom sa národnostné 
rozdiely stanú nepodstatnými a  budeme môcť lepšie  využiť  naše schopnosti  a  energiu  na  bohatší, 
zdravší a lepí život - lepšie bývanie, kultúru, šťastné rodiny, zdravé deti, čisté životné prostredie, atď., a 
nie sa naďalej ničiť nekonečnými zničujúcimi vojnami.
Taktiež by sme na tom boli lepšie aj v mnohých iných veciach. Vďaka univerzálnej latinčine by sme 
mohli  ľahšie  komunikovať  v  hociktorej  krajine  Bieleho  sveta.  Užívali  by  sme si  dlhší,  zdravší  a 
šťastnejší  život  vďaka zdravému spôsobu života.  Keďže vtedy už bude Biela Rasa pri  zmysloch a 
zbavená židovského kresťanstva, nebudú existovať ani náboženské konflikty.
A nadovšetko, sa zbavíme tých prekliatych Židov, raz a navždy. Už nikdy tento parazit nenapadne, 
nenakazí a nebude ničiť našu drahocennú spoločnosť. Inými slovami, prijatím programu a viery Bielej 
Rasovej Viery - Kreativity, dosiahne Biela Rasa Novú Renesanciu nevídanej prosperity a rozmerov.
Žiadna Alternatíva Voči Kreativite
A  keďže  sme  jedinou  celistvou,  dobre  vybudovanou  Bielou  Rasovou  Vierou  za  6000  rokov 
civilizovanej  histórie,  nemáme protivníkov.  Avšak je  mnoho iných Bielych rasových organizácií,  v 
Amerike i po celom svete, ktoré taktiež tvrdia, že ich plánom je zachrániť Bielu Rasu. Pozrime sa 
napríklad, ako to vyzerá v Amerike.
Jedným zo starších je  stále  existujúci  Klan.  Mal  možnosť vybudovať významné politické hnutie a 
oslobodiť túto krajinu od Židov v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storočia. Vo svojich časoch mal  až 4 
milióny členov, medzi ktorých patria i sudcovia, guvernéri, starostovia, kongresmeni a iní prominenti. 
Čo  sa  s  Klanom stalo?  Nuž,  evidentne  spackal  svoju  rolu  a  dnes  je  malou,  rozdelenou  skupinou 
zmätených  členov,  ktorí  nevedia  kam  idú  a  už  vôbec  nie  ako  sa  tam  dostať.  Dnes  sú  jednou  z 
najohováranejších a najsmiešnejších skupín v USA, dokonca aj v očiach Bielych Ľudí. 
Prečo  zlyhali?  Napadá  ma  niekoľko  základných  dôvodov.  V  prvom  rade,  "nový  Klan"  bol 
zorganizovaný skupinou slobodomurárov okolo roku 1915. nakoľko sú slobodomurári Židmi založenou 
organizáciou, vytvorenou na príkaz medzinárodnej Kehilly, je jasné, že ich dali dohromady len aby 
zaujali  Bielych  Ľudí  s  rasovým cítením,  oklamali  ich  a  zaviedli  do  nečinnosti.  Po  druhé,  prijali 
židovské kresťanstvo, vieru pre otrokov, a tiež vynájdenú Židmi. Po tretie, má v sebe rozkol, ktorú 
rozdeľuje Bielu Rasu: aj keď sme kresťania, sme nepriatelia katolíkov rovnako ako Židov. Po štvrté, 
prechádzajúc sa v bielych oblekoch a kapucniach, podpaľujúc kríže na obradoch ich zosmiešňuje v 
očiach priateľov i nepriateľov.
Takže  čo  tu  ešte  máme?  Máme  tu  Aryan  Nations  z  Idaha,  vedené  sedemdesiatnikom Richardom 



Butlerom po troch infarktoch. Je jasné, že nevydrží dlho a jeho šialená viera v "pravých Izraelitov" 
ktorých predstavuje Biela Rasa, za ním nenechá nič hodnotné. Neprišiel so žiadnymi novými ideami, 
nenapísal žiadne významné knihy. Jeho jediný "úspech" je, že zmiatol mnoho už zmätených kresťanov, 
ktorí chcú byť "skutočnými" Židmi. 
Potom tu máme organizáciu Tom Metzgera, W.A.R. Tom si získal značnú publicitu. On i jeho syn sa 
objavili v mnohých židovských talkshow. Avšak odkaz, ktorý šíri lieta od jednej nezrovnalosti k druhej, 
a jeho hlavnou témou ako sa zdá je nazbierať čo najviac rozdielnych ideí, hodiť ich do jedného hrnca a 
veriť, že príde na niečo hodnotné čo dokáže podať ďalej. Bol Klansman, potom kresťan, potom anti-
kresťan, podporoval šialencov z Kresťanskej Identity a potom ich zavrhol. Chce aby sa Biela Rasa 
utiahla na malé územie USA a nechala zvyšok negrom. No nedávno zavrhol  túto ideu a  súhlasí  s 
Hnutím Kreativity, že "chceme všetko". Takže, RAHOWA! Dokonca podporoval Kreativitu, no potom 
ju i napadol, keď sa prejavilo jeho ego a arogancia. Taktiež sa pokúsil spojiť s tým výrečným negrom, 
Louisom Farrakhanom, a dokonca aj  Muamarom Khaddafim. Čo si ozaj Tom myslí  a v čo verí  je 
zahalené tajomstvom a taktiež nenapísal  žiadnu knihu alebo nesumarizoval svoju vieru a program. 
Namiesto toho sa vezie na množstve rozdeľujúcich a protirečiacich tvrdeniach iných.
Taktiež tu sú Nacisti, no tí sú minulosťou. Hitler bol skvelý muž, jeden z najväčších, no keď prehral 
vojnu  proti  Židom,  jeho  výlučne  pro-nemecký,  nacionalistický  postoj  "Deutschland  uber  Alles!" 
(Nemecko  nadovšetko!)  nie  je  použiteľný  v  zmenenom svete  kde  si  Bieli  Ľudia  nemôžu  dovoliť 
nacionalistické spory. Biela Rasa v Amerike ani vo svete nepotrebuje rozdeľujúcich pro-nemeckých 
nacistických imitátorov, ale pro-Bielych rasových aktivistov. 
Samozrejme existujú  stovky iných,  menších  skupín,  ktorých  úlohou je  len  lamentovať  a  nariekať, 
nadávať a sťažovať sa, no pritom nemajú najmenšiu predstavu čo robiť s touto neblahou situáciou a už 
vôbec nie prísť s riešením.
Ak Nie Kreativita, Čo Potom? 
Takže čo okrem Kreativity tu ešte máme? Odpoveď je - nič! Ak sa nám nepodarí spojiť sa a zjednotiť 
pod  Kreativitou,  Biela  Rasa  nemá  najmenšiu  šancu  prežiť.  Kreativita  má  odpovede  na  riešenie 
množstva  hlúpych  a  prenikavých  problémov nacionalizmu,  náboženstva  a  reči,  tak  ako  aj  na  iné, 
vrátane  nášho  znečisteného  životného  prostredia  a  znečistenia  podrasami.  Rôznorodé,  zmätené  a 
protirečiace  programy poloprávd  a  zmiešaných  cieľov  už  nestačia.  Kreativita  má  ale  všetko.  Má 
ÚPLNÝ PROGRAM, KONEČNE RIEŠENIE a CELKOVÚ VIERU pre prežitie, expanziu a pokrok 
Bielej Rasy.
Ak Nie Teraz, Kedy?
Teraz sa dostávame k otázke, koľko času máme na záchranu Bielej Rasy? Odpoveď znie, že málo. Ak 
nezačneme konať a nebudeme sušiť seno kým svieti slnko, čoskoro bude neskoro. Povedal by som, že 
máme čas na prelom pred koncom tohto storočia, inak to bude pre Najlepších Prírody koniec. Takže, 
môj Biely Rasový Druh, daj sa do toho už dnes! Pamätajme, že sme vo vojne a v tomto boji na život a 
na smrť ide o čas! Ak nie teraz, kedy? Biely Človek, spamätaj sa a pridaj sa k Bielej Rasovej Viere - 
Kreativite, teraz! RAHOWA!

Nie Sme "Bieli Nadradenci", Sme Bieli Rasoví Lojalisti - Tvorcovia 
(Tento list bol publikovaný vo Franklin Press) 
V stredu, 1. februára 1990, sa v novinách Franklin Press, objavil článok s nápisom "Bieli Nadradenci 
Pokračujú  v  Boji  o  Dane".  Dajme tomu,  že  reportérka,  Elizabeth  Gillová,  nemohla  opísať  všetky 
problémy, ktoré sa toho týkali v jednom článku, celkovo by som povedal, že odviedla chvályhodnú 
prácu keď chcela  byť  nestranná vo dvoch vysoko kontroverzných subjektoch,  rase  a  náboženstve. 
Avšak aj tak došlo k niekoľkým omylom a chybám, ktoré je treba objasniť. 
V  prvom  rade  nazývať  Hnutie  Kreativity  ako  organizáciu  Bielych  nadradencov,  je  nesprávne  a 
zavádzajúce. Výraz "Bieli Nadradenci" bol svojvoľne a nedbalo používaný liberálmi a  židovskými 
médiami ako fráza na pošpinenie každej Bielej osoby, ktorá preukazuje svoju Bielu hrdosť a vernosť 
vlastnej rase. Bez akéhokoľvek objasnenie tejto frázy, okamžite naznačuje zlý obraz. Je to "hanebné" 
slovo niečo ako "neger" pre čiernych.
Kto vlastne je Biely Nadradenec? HK to definuje ako slovo používané na opis Bielych Ľudí, ktorí chcú 



vládnuť nad farebnými, panovať im, využívať ich a zneužívať. Diskreditujúco to Biela Rasa robila 
mnohokrát vo svojej histórii. Mohli by sme citovať hneď niekoľko príkladov, napr. Britov vládnucim a 
využívajúcim Indiu viac ako 200 rokov; Bielych majiteľov plantáží, ktorí využívali afrických otrokov; 
francúzskych plantážnikov v San Domingu (dnešnom Haiti a Dominikánskej republike) pred 200 rokmi 
využívajúcich  dovezených  čiernych  Afričanov  vo  veľkom množstve  a  ich  využívaní  ako  otrokov; 
Španieli  využívajúci  indiánov  v  Mexiku  a  Južnej  Amerike;  zoznam by mohol  byť  nekonečný.  V 
každom prípade týchto otrokárov, aj keď získavali mnoho za nízku cenu, otroci premnožili a skrížili sa 
so svojim Bielymi pánmi, a nakoniec, otroci skrížili a zničili budúce potomstvo otrokárov, ktorí si ich 
dovliekli do vlastných radov.
Hnutie Kreativity nechce nič také. Nechceme nikomu vládnuť, nechceme nikoho zotročiť ani využívať 
- čiernych, žltých alebo fialových. Nechceme sa s nimi ani miešať alebo sa spolčovať. Nechceme ani 
nič  zo  šialeného plánu,  ktorý  naša  vláda  posledných  45  rokov pretláča,  t.j.  podporovať  "podrasy" 
"tretieho  sveta"  alebo  "rozvojové  krajiny",  ani  podporovať  malý,  zločinecký  štát  Izrael  sumou  3 
miliardy (alebo viac) dolárov ročne, či podporovať ktorúkoľvek inú krajinu. V Konštitúcii sa nepíše, že 
by produktívni  Bieli  Američania  niečo parazitom z celého sveta  dlhovali!  My Tvorcovia vravíme: 
zastavme to šialenstvo, ktoré má za príčinu katastrofickú populačnú explóziu akú svet doteraz nevidel, 
a ktorá vytláča Bielu Rasu z povrchu Zeme. to sme natoľko hlúpi? Podporovať a kŕmiť špinu sveta, 
ktorá nás na oplátku neznáša?
Cieľom Hnutia  Kreativity  nie  je  ani  "eliminovať  podrasy,  vrátane  Židov,  indiánov  a  negrov"  ako 
uvádza článok v "tlači". Naše stanovisko je, aby sme sa tak ako každý iný tvor v Prírode starali osvoj 
druh a nechali cudzích sa starať samých o seba. Nie je to naša povinnosť ani záujem nakŕmiť miliardu 
Indov v Indii,  alebo milióny obyvateľov Sudánu,  alebo arabov zabíjajúcich Židov v Izraeli,  či  iné 
podrasy, ktoré nás aj tak neznášajú celým srdcom. Vravíme - NIE JE to náš druh, NIE SÚ to naši bratia 
a NIE SÚ predmetom nášho záujmu. Nech sa o seba postarajú alebo vyhynú. Opakujem, nie je to našou 
povinnosťou a ani o to nemáme záujem. Dokonca, čím viac ich kŕmime, tým viac sa množia, až sa svet 
stáva (a stal sa!) preplneným nepríjemných, nepriateľských a hladných ľudí, a vytvorili sme ho hlúpym 
program podpory zahraničných krajín, ktoré nás aj tak nemajú rady. 
My, Tvorcovia, nechceme nič také. Chceme sa len starať sami o seba a dbať o prežitie našej vlastnej 
rasy - Bielej Rasy, ktorú považujeme za najväčšiu pýchu Prírody.
Je to základ našej viery. Ak sa chcete o Kreativite dozvedeť viac, prečítajte si naše tri základné knihy: 
Večné Náboženstvo Prírody, Bibliu Bieleho Človeka a Zdravý Život.
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Záver dvojdielnej série 
Ak Nie Kreativita, Čo Iné? Ak Nie Teraz, Kedy?

Zjednotenie Bielej Rasy  
V minulo-mesačnej  analýze  dnešného  sveta  sme došli  k  jasnému záveru,  že  kolaps  komunizmu a 
príchod "demokracie" nevyrieši žiaden z problémov, ktoré dnes vo svete máme. Židia budú naďalej 
ovládať svet - financie, propagandu, množstvo úbohých vlád a národov, a vlastne celý svet, presne tak 
ako to robili doteraz, ibaže viac. Židovská mánia zničiť Bielu Rasu bude pokračovať nezranená a s ešte 
väčšou zúrivosťou. Rôzne problémy rozdelenia, ktoré sužovali Bielu Rasu po stáročia tu nielen ostanú, 
ale zväčšia sa a prerastú do nových rozmerov.
Kým  sa  Biela  Rasa  nezjednotí,  kým  sa  neprebudí,  nezorganizuje  a  nezmobilizuje  do  mocného 
baranidla, ako to pre seba dokázali Židia, bude zatratená. Ako som ukázal, Židia boli zruční v technike 
"Rozdeľ a Znič" v manipulácii mnohých frakcií Bielej Rasy, podnecovaním ich rozdielov, vedení vojen 
medzi  sebou a  tým samých seba  ničiac.  Židia  dohnali  Biele  národy aby sa  navzájom zabíjali  po 
miliónoch a žiadna iná sila nezabije Bielu Rasu tak efektívne ako samotní Bieli Ľudia.
Tri  najzhubnejšie  a  najtrvalejšie  deliace  sily  Bielych  Ľudí  po  celom svete,  ako  sme  poukázali  v 
predošlom  článku,  boli  nacionalizmus,  náboženstvo  a  jazyk.  V  tomto  článku  chceme  tieto 
deštruktívne a rozdeľujúce faktory prebrať detailnejšie a ukázať, že hoci si v minulosti každá časť 
Bielej Rasy horlivo a chamtivo strážila každý z týchto elementov s hrdosťou, aj  tak sú kľúčovými 
elementmi v blížiacej  sa deštrukcii.  Musia  byť zahodené a  len  úplným zjednotením Bielej  Rasy, 
zjednotenej spoločným putom biologickej podstaty, sa môžeme zachrániť pred náporom židovského 
Molocha. Len úplným zjednotením a úplným zmobilizovaním našich síl sa môže Biela Rasa zachrániť 
pred záhubou v potope podrás, ktorá zaplavuje svet. Nemôžeme si viac dovoliť hašteriť sa medzi sebou 
kvôli množstvu smiešnych rozdielov. Buď sa zjednotíme, alebo sme skončili.
Hlbšie si rozoberme každú z týchto hlavných rozdeľujúcich síl, ktoré sužujú Bielu Rasu od nepamäti, 
najmä európsky kontinent, kolísku modernej Bielej Rasy.

Jazyk a Nacionalizmus
Najdlhšie (relatívne) obdobie mieru a prosperity aké civilizovaný svet vo svojej nepokojnej histórii 
poznal bolo 200 rokov známych ako PAX ROMANA (Rímsky Mier). Bolo to obdobie, počas ktorého 
genialita rímskej civilizácie, organizácie a vlády vládla väčšine Bielych Ľudí v Európe. Slávny rímsky 
jazyk,  latinčina,  bol  univerzálnou rečou ktorá spájala  impérium a dychtivo sa ju  učili  aj  pokorené 
národy rímskej  civilizácie.  Latinčina ostala univerzálnou a dominantnou rečou Európy viac ako 15 
storočí a počas Renesancie bola základnou rečou všetkých učencov a intelektuálov. Prakticky všetky 
významné knihy, tézy a vedecké práce boli písané v latinčine. Bola to najlepšia najlepšie organizovaná 
reč akú kedy talent Bielej Rasy vynašiel a ostala ňou dodnes. Jediné čo Rimania nemali aby si udržali 
pohromade svoju ríšu naveky bola rasová viera. Neuvedomovali si, že ich vrodená nadradenosť leží v 
ich génoch a  nakoľko si  toho neboli  vedomí,  hanebne to zanechali  nestrážené.  Ich hlavná vernosť 
patrila Rímskej ríši aj keď mala patriť ich rasovému dedičstvu a ich unikátnym a nadradeným génom. 
Nakoľko si  tento  podstatný faktor  neuvedomovali,  ich "Impérium" bolo rýchlo zaplavené hordami 
rôznych ľudí z Afriky, Ázie a Európy, oslabujúc Biely rímsky rasový druh a robiac z Rímskej ríše 
ľahkú korisť pre židovské kresťanstvo. Keď sa chápadlá tejto ovej rakoviny šírili po Európe, impérium 
sa rozpadlo na mnoho súperiacich "národov" a na viac ako tisíc rokov Európu obsadila Doba temna. 
Učenie a civilizácia sa nielenže zastavili, ale vrátili sa do čias pochmúrnej ničoty. Európa sa zmenila na 
mnohojazyčný Babylon a politický zmätok. A takým ostala dodnes.
Ľudia sa nazývajú "národmi" najmä kvôli reči akou hovoria a reč akou hovoria ich naučili v podstate 
ich rodičia. Ak hovoria nemecky, hovoria o sebe ako o Nemcoch. Ak hovoria francúzsky, hovoria o 
sebe ako o Francúzoch. Ak hovoria po maďarsky,  považujú sa za Maďarov atď., on ad infinitum. 
Okolo reči si vybudujú ľudia taktiež "etnickú kultúru" ktorej podstatou je jazyk. Etnická kultúra je 
potom bránená  veľkým fanatizmom a  so  zápalom a  stáva  sa  rozdeľujúcou  silou  "nás  proti  nim", 



skrátka, veľmi rozdeľujúcim faktorom medzi Bielymi Ľuďmi sveta. Bola kliatbou najmä Bielych Ľudí 
v  Európe.  Nespočetné  spory,  vojny  a  hádky boli  zapríčinené  práve  týmito  "etnickými"  rozdielmi, 
ktorých základom je jazyk. Ľudia si neuvedomujú, že reč nie je súčasťou ich génov ale len umelým 
atribútom, ktorý nadobudli počas života. Nemec sa rovnako ľahko naučí po rumunsky alebo rusky ako 
sa naučí nemecky ak by to bol učený od mala. A musím dodať, že rovnako ľahko by sa ktokoľvek z 
nich naučil aj latinsky ak by bol tento jazyk správne propagovaný a ušetrili by si tým množstvo hádok, 
zmätku a sporov.
Avšak  nie.  Divne  a  hlúpo  sú  nesmierne  hrdí  a  prilipli  k  svojmu "materinskému"  jazyku.  Ráno  v 
novinách čítam veľkými písmenami: "Objavujú sa bojové pokriky keď staré anglo-francúzske spory 
rozdeľujú Kanadu." Väčšina Kanady hovorí po anglicky a angličtina je oficiálnym jazykom v 9 z 10 
provincií Kanady. No Quebec bol osídlený Francúzmi ešte niekedy v 17. storočí, možno skôr. V roku 
1763  skončila  medzi  Angličanmi  a  Francúzmi  sedemročná  vojna  podpísaním  Parížskeho  mieru. 
Anglicko dobylo Kanadu silou zbraní. Odvtedy aj keď ich veľký sused na juhu hovoril po anglicky, a 
zvyšok Kanady buď hovoril alebo prijal angličtinu. Francúzi v Quebecu však nezabudli, že v roku 1759 
Britský generál James Wolfe porazil Francúzov pod velením generála Marquisa de Montcalma, a tak 
fanaticky prilipli k svojej francúzskej reči. (Obaja generáli zomreli hrdinskou smrťou v boji, Wolfe 
presne v moment víťazstva.) A tak nepriateľstvo pokračovalo ďalších viac ako 230 rokov. Za tie roky sa 
rozdiel v reči nielenže neukľudnil, ale v posledných rokoch opäť rozhorieva novou silou.
Počas druhej svetovej vojny som viac ako 2 roky žil v Montreale kde som pracoval ako inžinier v 
Northern Electric. V tom čase sa vo väčšine obchodov hovorilo po anglicky dokonca ja v oficiálnych 
politických kruhoch.  Avšak  na  vidieku,  v  meste  Quebec  City a  iných malých mestách,  prevládala 
Francúzština  a  dokonca  aj  vo  vyspelejšom  "medzinárodnom"  meste  ako  Montreal  (najväčšom  v 
Kanade) stále vládla medzi Angličanmi a Francúzmi istá rivalita.
Odvtedy,  a najmä v posledných desaťročiach,  sa  Francúzi  v Quebecu zbláznili  do "nacionalizmu". 
Vláda Quebecu nielenže vášnivo propaguje Francúzštinu, ale teraz dokonca tyransky trestá akékoľvek 
používanie angličtiny. Nariadenie Quebecu č. 178 nielenže nariaďuje Francúzštinu ako oficiálny vládny 
jazyk pre každého v Quebecu, ale aj obchodné názvy musia byť vo Francúzštine, tak ako aj iné nápisy a 
názvy. V článku ktorý som spomínal,  vedúci obchodného domu s textilom Ralph's,  dal  vo svojom 
obchode nápisy "výpredaj; kravaty; atď." po anglicky. Francúzsku jazykovou políciou bol upozornený 
aby ch stiahol a prestal používať nápisy v angličtine. Potom predával pršiplášte taktiež v angličtine. 
Obdržal doporučený dopis, že porušuje nariadenie č. 178 a ak nezmení svoje nápisy na francúzske, 
bude čeliť pokute. A tak jazyková vojna pokračuje tak ako už prebieha viac ako 230 rokov. Quebec je 
pripravený sa od Kanady oddeliť a horlivo sa na to pripravuje. A to i napriek faktu,  že Francúzi i 
Angličania sú Bieli  a majú spoločné genetické i  biologické puto.  Ich hlavným rozdielom je umelá 
jazyková bariéra.
Quebec je len jeden z príkladov množstva konfliktov, ktoré obliehajú Európu a iné časti sveta. Napr. 
holandskí Búri a Angličania boli v Južnej Afrike v spore viac ako 100 rokov. Ich nenávisť založená na 
jazyku rozdeľovala Bielu Rasu v Južnej Afrike v časoch keď sa mali zjednotiť proti Židom a negrom. 
Ako výsledok čoskoro všetko stratia pre Židov a negrov, a ich pracne vybudovaná civilizácia sa vráti 
do rúk čiernych kanibalov. No najviac bola rozdelená Európa a Židia tam ozaj dobre rozohrali svoju 
hru  "Rozdeľ  a  Znič".  Európa je  sužovaná  nekonečnými  spormi  starých vojen,  hádkami o  hranice, 
etnickými skupinami v rámci väčších etnických skupín, etnickými skupinami hovoriacimi inou rečou v 
rovnakej  krajine,  a  nacionalistickými  skupinami  hovoriacimi  rozličnými  jazykmi  v  rozličných 
krajinách. A tak z tohto mnohojazyčného Babylonu pochádza množstvo sporov. Každá "národnosť" je 
"proti" a chce a oddeliť od svojich susedov. Napríklad Ukrajinci proti Rusom (aj keď Rusko má viac 
ako 230 rozličných etnických skupín s ešte väčším počtom jazykov a nárečím, aj keď nie všetky patria 
nutne k Bielej Rase). Maďari a Rumuni. Srbi proti Albáncom. Nemci, najrozvinutejší národ v srdci 
Európy sú sužovaní nekonečnými hádkami o hranice s Francúzmi na jednej strane, Poliakmi na strane 
druhej a nespomínajúc Čechov a Slovákov, Talianov a mnoho iných etnických skupín, ktoré obsahujú 
"ostrovy" nemecky hovoriacich etnických skupín.
Takže vidím, že tak ako jazykový rozdiel  tvorí  základ národnosti,  tá  formuje základ pre politicky 
nezávislú krajinu. Ak by neboli jazykové rozdiely, bolo by aj menej nacionalistických, rozdeľujúcich 



sporov medzi národnosťami a etnickými skupina, čo sa dnes nazýva termínom "Balkanizácia Európy". 
Tento  termín  predstavuje  rozdeľovanie  biologicky  príbuzných  Bielych  Ľudí  na  množstvo 
nepriateľských etnických skupín, pričom Balkánci sú najtypickejší rozdelení ľudia v Európe.
Typickým  príkladom  je  Československo,  ktoré  minulú  zimu  zavrhlo  komunistickú  stranu,  ktorá 
panovala a  tyranizovala  krajinu  posledných 45 rokov.  Hneď po tom parlament  niekoľko mesiacov 
diskutoval o tom, aký názov by si mali vybrať pre ich "oslobodenú" krajinu, ktorú tvoria najmä Česi a 
Slováci.  Parlament  odhlasoval  aby vyhodili  z  názvu slovo "socialistická".  Avšak  mali  by sa  volať 
Československo alebo by sa mali oddeliť pomlčkou na Česko-slovensko? Slováci horlivo prízvukovali, 
že  pomlčkou oddelený názov zdôrazní  svetu,  že  Slováci,  tvoriaci  tretinu  populácie  krajiny,  nie  sú 
rovnakí  ako  Česi  a  nechceli  v  žiadnom  prípade  prísť  o  svoju  identitu.  Problém nebol  vyriešený 
uspokojivo pre Slovákov a je  šanca,  že tento a iné problémy nebudú vyriešené nikdy pokiaľ budú 
hovoriť rovnakým jazykom.
Ďalším príkladom poľutovaniahodného  rozdeľovania  Európy je  prípad  troch  balkánskych  republík 
Litvy, Lotyšska a Estónska. Aj keď sú si ľudia všetkých troch krajín veľmi biologicky podobní, majú tri 
rozdielne reči, tri rozdielne politické vlády a sú odhodlaní to takto zachovať. Vďaka ich "národnostnej" 
arogancii to inak nebude. Aj keď všetky tri štáty dohromady netvoria veľké územie. Dáva to zmysel? 
Určite nie ak nezastávate židovskú hru rozdeľovania dobývania. Každej rozumej osobe musí byť jasné, 
že žiaden malý a rozdelený národ nie je schopný uspieť sám a zbaviť sa tyranského zovretia aké majú 
Židia and každou krajinou.
Poučenie  znie:  Spolu  zvíťazíme,  rozdelení  budeme  (a  už  aj  sme!)  zotročení.  Len  Kreativita  má 
skutočné odpoveď: jedna spoločná reč,  latinčina, pre všetkých Bielych Ľudí na svete, jedna rasová 
viera pre všetkých.

Náboženstvo
Vrátime sa k názvu tohto článku: Ak Nie Kreativita, Čo Iné? Teraz si detailnejšie preberme čo súčasné 
viera Bieleho Človeka, kresťanstvo, a jeho tisícky rozličných frakcií, Bielym Ľuďom na svete prinieslo 
a porovnajme to s tým, čo nám môže priniesť Kreativita, ak ju prijme celý svet.
Kresťanstvo tiež tvrdí, že chce vyriešiť rasový problém a uznáva, že ten problém existuje. Ako však 
tento problém chce vyriešiť? Aby som našiel odpovede, nazrel som na náboženskú stránku  Atlanta 
Constitution. Veľký nápis článku vraví: Potreba Medzirasových Manželstiev a podnadpis vraví: "kľúč k 
mieru,  tvrdí cirkevný vodca." Článok hovorí  o revrendovi Jamesovi A. Boughmanovi,  prezidentovi 
Americkej Zjednotenej Cirkvi. Vydal sa na školiacu cestu po univerzitách Clark Atlanta University, 
Georgia State University, University of Georgia, Kennesaw College a Emory University. Tvrdí mladým 
ľuďom,  že  medzirasové  a  medzinárodné  manželstvá  sú  cesta  k  svetovému  mieru.  Ako  bývalý 
rimokatolík si sám vzal Kórejku na masovej svadbe 2074 párov pred zopár rokmi. Masovú svadbu 
viedol šéf cirkvi reverend Sun Myung Moon, a páry boli párované náhodne, aj keď s istotou, že ide o 
rasovo zmiešané páry,  najmä Bieli s Aziatmi a inými podľuďmi. Zjednotená Cirkev plánuje ďalšiu 
takúto udalosť, dokonca ešte väčšiu na rok 1991 v Kórei. Mier! Mier! kričia, zatiaľ čo krížia a ničia 
Bielu Rasu.
"Moonisti" nie sú považovaní za mainstreamovú cirkev v  Amerike. Avšak dostávajú sa do Ameriky a 
sú kresťania. No pozrime sa na tzv. "mainstream". Na rovnakej stránke ako je článok o Moonistoch 
čítam ďalší: Metodistické Cirkvi Budú Mať Pastorov Mnohých Rás. V článku je vysvetlené ako chcú 
Zjednotené  Metodistické  Cirkvi  z  Južnej  Karolíny  zaviesť  kazateľov  rôznych  rás,  inými  slovami, 
poslať  Bielych  pastorov  do  čiernych  kongregácií  a  čiernych  pastorov  dosadiť  na  miesto  vedenia 
Bielych kongregácií. Nezdá sa vám to ako medzirasový guláš? Výročná Konferencia Zjednotených 
Metodistických Cirkví Južnej Karolíny má asi 250 000 člnov z ktorých je asi 50 000 čiernych.
Sú Moonisti a Metodisti výnimkou kresťanského záujmu o miešanie rás? V žiadnom prípade. Je to 
"mainstream"  kresťanstva  nielen  v  Amerike,  ale  i  na  celom  svete.  Prakticky  každá  kresťanská 
denominácia a každý kult  hlása miešanie rás v kazateľni  či  v televízii.  Nielenže kresťanské cirkvi 
pretláčajú horlivo miešanie rás, ale zároveň kážu milovať vášho židovského suseda, že Židia sú bohom 
vyvolení a mali by ste zaslať peniaze Izraelu. Mormoni, katolíci, Presbyteriáni, Baptisti a každá väčšia 
či  malá  kresťanská  skupina  presadzuje  miešanie  rás  a  lásku  k  Židom.  Vrcholom je  ako  Národné 



Združenie Cirkví a Svetové Cirkevné Konzílium pripravuje cestu pre zvyšok Židmi ovládaných cirkví 
aby ich nasledovali - propagovali zo všetkých síl miešanie rás. Obyčajnému členovi cirkvi sa to nepáči 
no zhora kresťanské vedenie zo všetkých síl propaguje dve idey (miešanie rás a lásku k Židom), a 
priemerný,  vygumovaný  veriaci  ich  nasleduje  ako  bábka  na  nitiach  -  ktorou  mimochodom aj  je. 
Medzitým Židia v pozadí za tie nitky ťahajú.
Akým  svetom  sa  skrížená  planéta  stane?  K  tomu  nemusíme  špekulovať.  Vo  väčšine  častí  sveta 
prevládajú enklávy miešaných podrás. Napríklad sa dobre pozrite na Haiti. Je tam mier? V zbierke 
mám ďalší  nedávny článok (24. marec 1990) s názvom: "Ďalšia Noc Teroru Na Haiti  Priniesla 17 
Mŕtvych."  Mier  skrze  skríženie?  Opäť  si  prečítajte  Krédo  Kreativity  30  v  knihe  Biblia  Bieleho 
Človeka. Taktiež si prečítajte článok o Barme v druhej kapitole tejto knihy alebo článok o Burundi v 
štvrtej kapitole tejto knihy. Ak chcete viac príkladov, pozrite sa na dianie v Etiópii, Sudáne, Pakistane, 
Indii a vlastne v každej krajine podľudí na svete. Každú sužuje smrť, hlad, choroby, špina a zločin. 
Avšak nemusíme ísť ani ďaleko. Dokonca aj  v samotných USA je značná enkláva negrov/podľudí. 
Negrami zaplavený Washington, D.C. a Atlanta sa môžu pýšiť titulmi hlavné mesto zločinnosti USA. A 
v tesnom závese za nimi sú Detroit, Los Angeles a iné veľké mestá preplnené; čiernymi divochmi.
Kresťanské cirkvi kričia: "Kristus uje odpoveď!" No nie je žiadnou odpoveďou. Dokonca je to pôvodca 
problému, ktorý ničí Bielu Rasu. Je len jeden spôsob ako môžeme zachrániť Bielu Rasu a t.j. zjednotiť 
všetky Biele národy a ľudí pod vlajkou Kreativity: jedna viera, jeden jazyk, jeden ľud! Odpoveďou je 
totálne Biele rasové zjednotenie.  Ak to neurobíme čo najskôr,  budeme beznádejne pohltení morom 
podrás, ktoré sa dnes šíria ako potkany, smädné po krvi Bielych Ľudí.

* * * * *
Hlavné bojové pole pre víťazstvo Bielych nad Židmi a podrasami sveta bude v Amerike. Vlastne sa 
vojna už začala a každým dňom narastá. To len Bieli Ľudia spia a nechcú tomu čeliť. Ak nezačneme 
konať práve tam, stratíme všetko. Tak ako je nemožné spravovať multirasový, rôznorodý národ, tak ani 
rôznorodá kopa "rasových" skupín,  strán a hnutí  je neefektívnym a zbytočným davom, proti  dobre 
organizovanému nepriateľovi. Židia sú zjednotení, sú dobre organizovaní a majú jasný, detailný bojový 
plán pre zničenie Bielej Rasy. Ten je obsiahnutý v ich Judaistickom náboženstve a je nemenný už po 
tisícky rokov. Čo má na druhej strane Biela Rasa? Nuž, má kresťanstvo, ale ako sme si pred chvíľou 
uviedli, nie je to žiadna odpoveď, a vlastne je to Židmi vymyslený nástroj na naše zničenie. Len mocná 
rasová viera dokáže našich ľudí presvedčiť aby sa zjednotili pod vlajkou Bielej Rasy. Ak môže zlé 
náboženstvo  akým  je  židovské  kresťanstvo  zaviesť  Bielu  Rasu  k  samovražedným  sklonom  aké 
nasleduje, tak iste môže dobrá viera Bielu Rasu priviesť k zdravému rozumu, rasovej jednote a prežitiu 
rasy.  A jediný  organizovaný,  zmysluplný,  dobre  štruktúrovaný  protiklad  aký  má  Biela  Rasa  proti 
Judaizmu je Kreativita. Musíme sa zjednotiť pod jej vlajkou. Musíme, inak je Biela Rasa odsúdená na 
smrť.
Tak ako malo Nemecko v 20-tych rokoch 20. storočia množstvo rôznorodých "nacionalistických" strán, 
boli úplne zbytočné kým sa ich členovia nepridali a nezjednotili do Nacistickej strany. A vtedy mali 
končene Nemci dosť síl  a odvahy aby prevzali  svoju vládu z rúk Židov.  Jedinou odpoveďou bolo 
zjednotenie! Tak aj my dnes musíme zjednotiť všetkých Bielych Ľudí na svete pod jednou a jedinou 
rasovou vierou akú Biela Rasa mala. Minuli časy keď sme si mohli dopriať luxus hrať jazykové hry. 
Nadávať  a  bedákať,  sťažovať  sa  a  lamentovať  už  nie  je  na  mieste.  Musíme  mať  vlastné  vieru  a 
program,  vlastný  bojový  plán,  a  to  všetko  Kreativita  má.  Musíme  sa  zjednotiť  pod  Kreativitou  a 
dokážeme to pretože musíme. Okrem Kreativity nemáme vo vyhliadke nič. Budúcnosť "ľudstva" ide 
ruka v ruke s prežitím alebo pádom Bielej Rasy, a prežitie Bielej Rasy dnes záleží od Kreativity.
Biely Človek, otázke k dôležitým otázkam znie: Ak nie Kreativita, čo iné? Ak nie teraz, kedy?
V Našich Radoch Nepotrebujeme Nerozhodných
Biely Človek, Rozhodni Sa! 

"Nerozhodník" je špinavý vták, ktorý sedí na plote a na jednej strane má "ne" a na druhej "rozhodnosť". 
Nevie sa rozhodnúť na ktorú stranu sa otočiť. Vlastne sa nikdy nedokáže rozhodnúť. Radšej sa neustále 
krúti z jednej strany na druhú.
V rasovom hnutí je mnoho dobrých ľudí, ktorí sú zbabelí ako vták "nerozhodník". Je to ten typ ľudí, 



ktorí sa nevedia rozhodnúť k akej rasovej organizácii by sa mali pridať a ako kompromis sú raz tu raz 
tam.  Poznám niekoľko ľudí,  ktorí  s  hrdosťou poukazujú na fakt,  že "patria"  k niekoľkým rôznym 
"rasovým" organizáciám.
My, Tvorcovia, odmietame takýto nejasný, rozdelený a slabošský postoj ako pokus vybudovať veľkú 
silu ktorou sa dá zničiť jednotná, fanatická a dobre zakotvená židovská konšpirácia. Nikto nerozhodný 
alebo skupina nerozhodných nikdy nič nedosiahli, ak aj by ich bolo neviem koľko. Len jednotná, dobre 
organizovaná a oddaná armáda môže obstáť a zničiť mocnú a zlovestnú židovskú tyraniu, ktorá drží 
svet  v  hrsti.  Aj  keď  je  viac  príkladov, ktoré  by  sme  mohli  uviesť,  s  hrdosťou  poukazujeme  na 
sformovanie Hitlerovej Nacistickej strany z 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia.
V zdevastovanom Nemecku po prvej svetovej vojne za desaťročie vzniklo asi 2000 nacionalistických 
strán.  Takýto  konglomerát  bol  úplne  neefektívny  pri  prekonaní  dekadentnej,  Židmi  ovládanej, 
povojnovej vlády a zastaveniu židovsko-komunistickej vlny. Až keď sa členovia týchto rozhádaných a 
rôznorodých organizácií rozhodli odísť z ich malicherných strán a pridali sa k Adolfovi Hitlerovi, mali 
konečne Nemci dosť odvahy prevziať kontrolu nad vlastnou vládou a získať späť vlastnú krajinu. 
Veríme, že rovnaký princíp platí pre dilemu dnešnej Ameriky, ak sa chceme niekedy zbaviť Judaizmu 
na svete. Rozdielom je, že dnes to musí byť globálna bitka v ktorej  celá Biela Rasa, informovaná, 
prebudená a organizovaná povstane proti nepriateľovi a raz a navždy ho zničí. Aby sme to dokázali, 
musíme zmobilizovať svoje  zdroje.  musíme využiť každú zbraň akú Biela  Rasa má k dispozícii  - 
náboženské,  ekonomické,  politické,  morálne,  vzdelanostné  a  všetky  ostatné  prostriedky  akí  má  k 
dispozícii  a potom sa sústrediť na cieľ. Ďalej sme presvedčení,  že len Hnutie Kreativity so svojou 
komplexnou vierou celosvetovej Bielej viery - Kreativity - má na to aby túto úlohu splnilo. V jedinej 
pravdivej  a  revolučnej,  Belej  rasovej  viere  -  Kreativite,  máme  ÚPLNÝ  PROGRAM,  KONEČNE 
RIEŠENIE a CELKOVÚ VIERU pre spásu a znovuzrodenie Bielej Rasy. 
Preto naliehame na každého Bieleho muža a ženu aby nebili  "nerozhodníkmi" a rozhodli sa,  ktorá 
organizácia  podľa  nich  je  najvhodnejšou  na  úlohu,  ktorá  musí  byť  splnená,  a  sústrediť  sa  na  tú 
organizáciu  a  dali  jej  všetko.  Nechceme nerozhodných.  Chceme nahnevaných,  militantných tigrov. 
RAHOWA!
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Nechajme Ich Napospas Osudu
Nie sú nášho druhu, nie sú to naši bratia a nezaujímajú nás! 

Mám skúsenosť, že pri každom interview, talk-show a pod. s liberálnymi propagátormi miešania rás, mi 
kladú túto otázku: "nakoľko sa chcete zbaviť iných rás, čo s nimi chcete urobiť? Chcete ich všetky 
zabiť?"
Je to chyták a ťažká otázka. Vyplýva z nej, že Tvorcovia sú nenávistníci, zabijaci a túžia po genocíde. 
Je preto podstatné aby bola táto otázka zodpovedaná jasne a v súlade s našou vierou.
Odpoveď na túto otázku je:
- Nie, nechceme nikoho zabiť. Nikde v našich knihách sa nepíše, že by sme niekoho plánovali zabiť. 
Ak si nájdete čas na prečítanie našich kníh, zistíte, že namiesto násilia, ako nás radi zobrazujú naši 
nepriatelia, je naša viera a program v súlade so zákonom. Nikde nie je napísané, že Bieli pracujúci 
ľudia, ktorí platia väčšinu daní, majú povinnosť podporovať, kŕmiť a zásobovať všetkých parazitov a 
špinu sveta, doma či v zahraničí. Preto žiadame aby vláda prestala posielať zahraničnú pomoc do sveta 
krajinám, ktoré sú aj tak naši nepriatelia a nenávidia nás. Žiadna nám neprejavila vďačnosť. Nevidíme 
dôvod prečo by sme mali posielať, napr. miliardy dolárov ročne Izraelu, ktorí pre nás neurobil nič, 
okrem toho, že narušil naše priateľské vzťahy s arabskými krajinami. Nevidíme dôvod, prečo by sme 
mali podporovať Egypt sumou niekoľko miliárd ročne len aby mal priateľské vzťahy s Izraelom. (Z 
nášho  pohľadu  je  to  čisté  vydieranie.)  Nevidíme  dôvod,  prečo  by sme mali  posielať  milióny ton 
potravín ročne do Indie, ktorá len rozširuje svoje úbohé obyvateľstvo a množí tým chudobu krajiny, tak 
ako je to i v Pakistane, Etiópii, Sudáne a tuctoch iných špinavých krajín. Nie sme zodpovední za ch 
problémy, a s ich vrodene zúfalými sociálnymi a genetickými nedostatkami nič nenarobíme. Príroda ich 
tak vytvorila, tak nech to tak ostane.
Výsledkom  šialenej  politiky  našich  vlád  vo  forme  okrádania  Bielych  produktívnych  daňových 
poplatníkov na podporu a  zásobovanie všetkých parazitov sveta,  sme svedkami explózie  populácii 
podľudí  akú  svet  nikdy nevidel.  Je  to  zámerný  krok  programu "našej"  Židmi  ovládanej  vlády na 
prečíslenie, zničenie a vyhladenie Bielej Rasy, a to nielen v Amerike, ale i po celom svete. (Opäť si 
prečítajte kapitolu 21 v knihe Budovanie Belšieho a Krajšieho Sveta.)
Program Hnutia Kreativity je odôvodnený, nenásilný a legálny. Žiadame aby Biela Rasa celosvetovo 
prestala podporovať podrasy. Nakoľko sú neschopní konkurovať Bielej Rase v kultúre, technológii  
a produktivite, a nie sú schopní sa ani nakŕmiť, necháme Prírodu nech sa o to postará, tak ako to  
bolo po tisíce rokov.  Ich populácia sa tak vráti  na prirodzenú úroveň akú mali než USA prijali  
bláznivú politiku podpory špiny sveta pred asi 40-timi rokmi.
V skratke je našou nenásilnou politikou starať sa o seba samých a nechať podrasy starať sa o seba, 
doma i v zahraničí. Našou pevnou a zámernou politikou je prestať podporovať podrasy sveta a nechať 
ich napospas osudu. Nikdy sme nemali narušiť plán Prírody. V budúcnosti nech sa Príroda postará o 
podrasy,  a  Príroda  ich  počet  zredukuje  na  úroveň,  keď  nebudú  predstavovať  hrozbu  pre  prežitie 
Najlepších z Prírody. (Opäť si prečítajte kapitolu 33 v knihe RAHOWA!)
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Vojna s Mexikom Sa Neskončila
Pre záchranu Bielej Rasy musí byť obnovení hrdinský duch Texaských Rangerov 

Obrovská pôrodnosť 
Pôrodnosť Mexičanov dnes (a ich latino susedov z juhu) je najvyššia na svete, dokonca prekračuje 
nakŕmených a zaopatrených negrov v USA. Tí všetci sú väčšia hrozba pre svet ako vodíková bomba. 
Ak sa nepostavíme čo najskôr divokej a nekontrolovanej invázii podrás na územia Bieleho Človeka, 
budeme zachvátení chaosom.

Nekontrolovaná invázia narastá
V tomto bode histórie je ťažké povedať či sú najväčšou hrozbou pre Bielu Rasu v USA Mexičania 
alebo negri či iná podrasa, no nemíňajme čas na rozoberanie tejto otázky. Pravdou je, že všetci sú 
hrozbou, tak ako aj obrovský príliv Číňanov, Jamajčanov, Vietnamcov a miliónov iných podľudí, ktorí 
vo svojich krajinách hladujú a chcú sa dostať pod štedrú podporu Bieleho Človeka. Neprinášajú však 
nič než zlé správy - choroby, chudobu a skríženie.

800 miliónov Mexičanov za 50 rokov
Najrýchlejšie narastajúcou hrozbou je invázia Mexičanov. Je to aj kvôli ich 2000 míľ dlhej hranici s 
USA. Populácia Mexika sa zdvojnásobuje každých 20 rokov. Za 50 rokov bude na Severoamerickom 
kontinente 800 miliónov Mexických krížencov. A 50 rokov nie je až tak veľa. Mám pokračovať? Po 
stáročia Mexiko nedokázalo nakŕmiť svojich ľudí. To má za následok, že lezú cez hranicu do USA v 
počte niekoľko miliónov ročne aby tu získali podporu,  nakŕmili sa a množili sa.  V poslednom asi 
desaťročí  sa  ich  počet  alarmujúco  zvýšil  v  Kalifornii,  Arizone,  Novom  Mexiku  a  iných  štátoch 
juhozápadu USA. S pomocou židovskej anti-Bielej federálnej vlády taktiež získali obrovskú politickú 
moc. Mexičania netaja svoju rasovú nenávisť a svoje sociálne a politické ciele. V školských radách, 
mestských radách sa otvorene chvália ako chcú prečísliť a vyhnať gringov z území, ktoré kedysi patrili 
Mexiku. A momentálne ani Biely Človek, ani vláda USA proti tomu nerobí absolútne nič. Naopak, 
pravidlom je skôr zrada a kolaborácia.

Pobláznené zmýšľanie 
Majme ale  na pamäti, že Mexičanom sa darí len preto, že im to Biely Človek dovolí, a Biely Človek 
ich  nezmyselne  necháva  lebo  jeho rasová  viera  je  pobláznená židovsko-kresťanskou  propagandou, 
znásobenou židovskou zradou. Cieľom Hnutia Kreativity je napraviť túto hroznú tragédiu a vyčistiť 
myseľ Bieleho Človeka.
Tento článok sme pomenovali Neskončená Vojna. A myslíme to vážne. Prebieha tu vojna obrovských 
rozmerov, v ktorej súčasná vláda (ako obvykle) zrádza Bielu Rasu a stojí na strane nášho nepriateľa. Či 
to viete alebo nie, túto vojnu (v súčasnosti) prehrávame, no mohli by sme to ľahko zmeniť ak by sme si 
urovnali  myslenie.  Takže  zahoďme  mentálne  pavučiny,  ktoré  zatieňujú  našu  myseľ  a  prijmime 
agresívny, zmysluplný program. Nemáme čas nazvyš. 

Čo musíme urobiť
1.  V prvom rade  musíme zavrieť  naše hranice  pred  ďalšou  inváziou Mexičanov do USA.  Koniec 
koncov narušujú naše imigračné zákony a teda sú to zločinci. Keďže prichádzajú po miliónoch, aký je 
rozdiel či  to robia ako civilisti  alebo armáda? Výsledok je rovnaký - zaberajú našu zem a životný 
priestor. Preto navrhujem sprísniť súčasné zákony. Postaviť guľometné hniezda a nemilosrdne kosiť 
každého kto sa pokúsi sem dostať. Určite by to pomohlo toto imigračné šialenstvo zastaviť.
2. Zmeniť imigračné zákony aby kvóta pre Mexiko bola nula.
3.  Ďalším krokom je agresívne označiť Mexičanov v našej  krajine  za ilegálnych votrelcov.  Aj  ich 
prítomnosť je naručením nášho suverénneho priestoru a musíme posilniť zákony aj v tomto ohľade. 
Každý ilegálny Mexičan musí byť následne odsunutý späť do Mexika a musí mu byť vyjasnené, že v 



prípade ak ešte raz prekročí hranicu USA alebo bude nájdený v krajine, bude nemilosrdne zastrelený.
4. Keď toto dosiahneme, ďalším krokom bude poslať do Mexika všetkých ľudí s mexickým pôvodom, 
občanov či  imigrantov,  či  sa  tu  narodili  alebo nie.  Zdá sa  vám to prísne?  Spomeňte si  čo  urobili 
Mexičania pod vedením Santa Annu Texasanom keď mali dosť sily.
5. Ďalším krokom je prijať rovnaký program ako prezident Polk a odvážni predkovia v roku 1836 a 
opäť v rokoch 1846-48, t.j. rozširovať hranice Bieleho Človeka na juh.

Už máme rasovú politiku 
V tomto bode histórie  ale bude jeden rozdiel.  Aj keď inštinkty Bieleho Človeka v roku 1846 boli 
správne, nemal jasne sformulovanú rasovú vieru či politiku. Keď budeme teraz rozširovať naše územia, 
musí to byť plánovanými krokmi, a každý krok musí obsahovať zbavenie sa podrás na území pred jeho 
obsadením Bielou Rasou než spravíme ďalší krok. Tieto kroky musíme robiť rýchlym postupom až 
kým nedosiahneme  opäť  Panamský  prieplav,  ktorá  Židia  v  spolupráci  s  Bielymi  zradcami  štedro 
venovali nepriateľom.
Ak sa niektoré z týchto krokov zdajú našim zmäteným Bielym Rasovým Druhom tvrdé, pozrite sa na to 
takto:
1. Nemáme na výber. Nemilosrdný boj o prežitie, ktorý Príroda nariadila každému tvorovi z jej ríše má 
jasný záver: buď zvíťazia Mexičania (s našou pomocou) a zmasakrujú zmenšujúcu sa Bielu Rasu, alebo 
zatlačíme Mexičanov južne do zabudnutia.
2. Nie je to nový program, ale program nasledovaný našimi odvážnymi predkami, ktorí vybudovali 
Ameriku. Má viac ako 350 rokov a je základným kameňom na ktorom bola vybudovaná Amerika. My, 
Tvorcovia,  to nazývame "Americká cesta".  Chcete proti  tomu argumentovať a zavrhnúť 350 rokov 
americkej histórie? 
3. Pozriem sa na to z pohľadu kresťanskej biblie. Tá kniha nám vraví, že boh je perfektný a my, úbohí 
hriešnici sa mu máme snažiť podobať. V poriadku, poďme teda touto cestou. Čo urobil boh keď sa mu 
nepáčili ľudia, ktorý ch stvoril? Všetkých zabil, utopil ako potkany vo "Veľkej Potope", okrem Noeho 
rodiny. Mohli by sme citovať tucty strán zo Starého Zákona kde židovský boh viedol Židov aby zabrali 
zem  Kanaánčanov,  Filištíncov,  atď.,  a  kázal  im  "zabiť  všetko  čo  dýcha".  Potom  by  sme  mohli 
spomenúť  dnešných  "Vyvolených  ľudí",  ktorí  vyháňajú  Arabov  z  Palestíny  za  potlesku  zvyšku 
"civilizovaného" sveta. Mám pokračovať? Takže ak je toto božský postoj, morálna a kresťanská cesta 
zaobchádzania s masou ľudí, prečo by sme mali byť odsudzovaní za podobný, aj keď mäkší, postoj 
voči podrasám napádajúcim naše územie a ohrozujúcim naše prežitie?
4. Teraz sa na to pozrime z uhla pohľadu večných Zákonov Prírody, pozície, ktorú berie v úvahu Hnutie 
Kreativity v  každom prípade.  Najvyšší  Zákon Prírody je  prežitie  druhu za  každú cenu.  Príroda sa 
nepýta aké prostriedky alebo aký mravný poriadok (dočasný)  nasledujete,  čí  niečo podobné. Jasne 
každému tvorovi káže starať sa o svoj druh a tvrdo trestá nedbalých, pomalých a hlúpych najvyšším 
trestom - vyhynutím. To je záver aký nás zaujíma. Naša viera je založená na večných Zákonoch Prírody 
a náš cieľ je jasný záver týchto zákonov: prežitie, expanzia a pokrok Bielej Rasy.
Keďže Dobytie  Západu bol  obrovský a  najlepší  úspech v histórii  Bielej  Rasy,  chceme aby sa  stal 
súčasťou našej viery a programu. Chceme našim Bielym Rasovým Druhom (z ktorých mnohí stále 
nepochopiteľné  oslavujú  mýtických  "hrdinov  pravého  Izraela"  alebo  bratovražedných  "vikinských 
hrdinov" Doby temna, či iných nesprávnych hrdinov) pripomenúť a zdôrazniť ducha práce, útrap, boja 
a kolonizácie z 19. storočia, ktorý priniesol veľkosť Ameriky. Chceme našim ľuďom pripomenúť, že 
dobývanie a kolonizácia sú Americká cesta a každá zábrana pred činmi Bielej Rasy pre vlastné prežitie 
nebude považovaná len za  ne-americkú,  ale  za  zradu voči  Bielej  Rase.  Chceme všetkým zradcom 
pripomenúť ako generál Scott zatočil so zradcami v Churubuscu. 

Dedičstvo západu - naša ochranná značka
Preto aj  namiesto prijatia  nacistického štýlu obliekania a  vystupovania (ktorý sa  nám taktiež páči) 
preferujeme  západný  štýl  kovbojov,  či  amerického  jazdectva  alebo  Texaských  Rangerov.  Taktiež 
kladieme dôraz na kovbojskú country hudbu, folkovú hudbu a iné zvyky, ktoré predstavujú naše Biele 
americké dedičstvo. Taktiež budeme podporovať obnovenie architektúry miest západu pre naše budovy. 



Prečo nie? Je to naša dedičstvo a chceme zdôrazniť, že pôvod Hnutia Kreativity nie je len v histórii a 
dedičstve Bielej Rasy ale sú zakorenené aj v ranej Amerike. Nemajú zahraničný pôvod (ako neonacisti 
a ich "Deutschland Uber Alles"), ale sú celé americké. Našim hrdým heslom musí byť: Dobytie Západu 
je plán pre dobytie sveta.

Texaskí Rangeri - skutoční hrdinovia Bielej Rasy
Vo vojne proti Mexičanom si jedna skupina hrdinov z juhozápadu zaslúži špeciálnu pozornosť. Vďaka 
ich húževnatosti, odvahe a najmä ich odhodlanosti prežitiu a expanzii Bielej Rasy, my, Bieli Rasoví 
Lojalisti  -  Tvorcovia,  s  radosťou  poukazujeme  na  statočnú  skupinu  Bielych  Mužov,  Texaských 
Rangerov. Boli  tvrdí,  nemilosrdní a neúprosní vo vedení vojny,  zatláčaní a stopovaní Mexičanov a 
indiánov, ktorí chceli zabiť a vyhnať raných texaských usadlíkov.

Tvrdý nápor 
Aj keď tu nemáme dosť miesta na čo i len skrátenú verziu histórie tejto elitnej skupiny mužov, chcem 
ich spomenúť najmä preto, že vďaka nim Bieli Ľudia a ich rodiny mohli v prvom rade osídliť, a v 
druhom rade si udržať svoj domov na drahocennej pôde ktorú dobyli. Keď vo vojne s Mexikom, 1846-
48,  chceli  zabrať  miesto  skrížení  Mexičania,  práve  tvrdé  jadro  Texaských Rangerov bolo  údernou 
jednotkou.  Prakticky  v  každej  veľkej  bitke  e  hrdinskom  víťazstve,  od  Matamoros  po  Halls  of 
Montezuma, relatívne malá sila len istých jednotiek Texaských Rangerov znamenala veľký rozdiel.

Nie je to nezmysel 
Keď vojna  skončila,  hranice Texasu ostali  pod náporom nepoddajných mexických krížencov a  ich 
druhov, divých Indiánov. Samostatne či spolu, Mexičania i Indiáni pokračovali vo svojich vraždených 
nájazdoch na texaských usadlíkov i desaťročia po skončení vojny s Mexikom. Najviac nepoddajní z 
Indiánov boli Komančovia a Čerokejovia. Úlohou Texaských Rangerov bolo vyhnať týchto nepriateľov 
Bielej Rasy z Texasu a uistiť sa, že ostanú preč. Vďaka neobmedzenej oddanosti a nemilosrdnému 
nasadeniu Rangeri dosiahli, že Mexičania i Indiáni rýchlo dostali lekciu na ktorú nezabudnú - postaviť 
sa Texaským Rangerom znamenalo zaplatiť krvou - padnúť na poliach Texasu.

Texaskí diabli
Rangeri si vyslúžili takú hroznú povesť, že keď jednotky generála Winfield Scotta vstúpili víťazne do 
Mexico City v roku 1847, Mexičania sa najviac báli práve Texaských Rangerov. Nazývali ich "Los 
Diables Tejanos" - Texaskí Diabli. Táto reputácia im ostala dlho po skončení Mexickej vojny a ich 
meno sa Mexičania i Indiáni naučili nenávidieť a obávať počas celej éry dobývania západu.

Federálna vláda zhoršila indiánsky problém 
V histórii Texasu je jedna vec týkajúca sa nášho boja proti podrasám veľmi podstatná. Keď sa koncom 
roka 1845 pridal Texas k Únii, federálna vláda vo Washingtone zastavila konečné riešenie indiánskeho 
problému.  Aj  keď  Texasania  a  Rangeri  zaujali  tvrdý  postoj  vypudenia  indiánskych  predátorov, 
federálna vláda túto politiku zmenila a založila indiánske rezervácie na území Texasu, uzavrela s nim 
množstvo nezmyselných dohôd, a tým ich vlastne chránila, kŕmila a inými spôsobmi týchto divochov 
podporovala. Nasledoval zmätok a frustrácia. Indiánsky problém nebol vyriešený, naopak, zhoršil sa na 
sklamanie Texasanov.

Konečné riešenie Texasanov
Bieli  Texasania  sa  začali  čudovať  na  koho  strane  vlastne  federálna  vláda  stojí.  Tento  nezmysel 
tolerovali 14 rokov. Nakoniec, v roku 1859, vzali veci do vlastných rúk - zrušili rezervácie, a vyhnali 
indiánov z  ich územia,  čo  šikovne urobili  Rangeri.  Po tom bol  každý Indián v Texase  na  vlastné 
nebezpečie.

Úcta a neúcta 
Na večnú česť Rangerov a raných texaských usadlíkov slúži fakt, že indiánsky problém bol vyriešený 



raz  a  navždy a  v  Texase  neostali  žiadne  rezervácie  pre  Indiánov.  Nie  však  pre  ich  potomkov  je 
tolerancia a podpora obrovskej a rastúcej mexickej hordy, ktorá dnes utláča Bielu Rasu v Texase a 
ďalších štátoch juhozápadu USA, a vlastne sa choroba z Mexika šíri do celej Ameriky.

Naše ciele sú ako Texaských Rangerov
V dnes prebiehajúcej  vojne  s  Mexikom chceme obnoviť ducha a  ciele  Texaských Rangerov z  19. 
storočia. Ich cieľom bolo - ako je dnes našim - vyhnať každého Mexičana a Indiána z územia Bieleho 
Človeka. Čo nedokázali silou Mexičania ani Indiáni v 19. storočí, dosiahla zradná židovská okupačná 
vláda v 20. storočí podvodom: imigráciou; sociálnou podporou; zásobovaním; umožnením ilegálnym 
Mexickým votrelcom prekračovať naše hranice po miliónoch. Dnes tu teda máme neúnosnú situáciu 
keď krížení mexickí indiáni nezaberajú len juhozápadné štáty USA ktoré získal Biely Človek vo vojne 
v rokoch 1846-48, ale šíria sa po celých USA aj do miest ako Chicago a mnoho iných. Inváziou a 
množením sa  ("hispánci"  sú  ešte  plodnejší  ako negri)  vytláčajú  Bieleho Človek  na  jeho  vlastnom 
území.

Vojna pokračuje 
My, Bieli Rasoví Lojalisti - Tvorcovia, preto urgujeme a voláme každého Bieleho Človeka k činu - 
opäť ísť do vojny s nepriateľskými krížencami kde naši hrdinskí predkovia prestali. Opäť voláme Bielo 
Človeka do zbrane aby prebudil ducha Texaských Rangerov ktorých mottom bolo: "Len mŕtvy Indián 
je dobrý Indián", a ktorí prisahali vyhnať skrížených Mexičanov a Indiánov navždy z územia Texasu. 
Ako Texasania v Alame, aj my, Tvorcovia, vyhlasujeme týmto krížencom vojnu. Ako Texaskí Rangeri, 
aj našim cieľom musí byť vyčistiť zem od divochov a krížencov. Raní Texasania si uvedomovali, že na 
ich obrovskom území je nezmieriteľný konflikt troch rás - Mexičanov, Indiánov a Bielej Rasy. Nikdy 
nemohli spolu žiť v mieri  a Biely Človek mohol prežiť len vyhnaním alebo zničením oboch. Ako 
texaský prezident M. Bounaparte Lamar (1838-40) povedal:  "Biely Človek a červený človek spolu 
nemôžu  žiť  v  harmónii.  Príroda  to  nedovoľuje."  Uvedomoval  si,  že  politika  USA zmierovania  a 
rokovania s Indiánmi bola obrovská chyba a jedná správna politika je úplné odstránenie.
S touto politikou Tvorcovia súhlasia a to nielen v prípade Indiánov, ale i v prípade ich rasových druhov, 
Mexičanov  a  všetkých  ostatných  podrás.  Nechceme  svetu  dať  "demokraciu",  židovský  vynález, 
podvod, ale naopak, chceme svet zabezpečiť pre Bielu Rasu nielen pre našu dobu, ale aj pre naše deti a 
ich potomstvo, na veky vekov. RAHOWA! 
(Pre viac informácií o Mexickej vojne si prečítajte Krédo Kreativity 32 a 33 v knihe  Biblia Bieleho 
Človeka.)

Lekcie z Mexickej vojny 
1. Najjasnejšou a najpodstatnejšou lekciou ktorú sa musíme naučiť je, že Amerika, tak ako iné krajiny, 
impériá a civilizácie, bola vybudovaná bojom. Silou boja, prelievaním krvi, pokorením nepriateľa Biely 
Človek prevzal zem od Indiánov alebo Mexičanov a dokonca i nezávislosť od Britov.
2.  Židovskí  autori,  stále  pracujúci  proti  záujmom  Bielej  Rasy,  pošpinili  prezidenta  Jamesa  Polka 
(najväčšieho  prezidenta  zo  všetkých!)  a  Mexickú  vojnu  (najlepšiu  vojnu!)  ako "nepodstatnú"  časť 
histórie Ameriky. Namiesto toho Židia naďalej preberajú Občiansku vojnu, jej "nostalgiu", "farebných" 
generálov, atď., ad nauseum. Pravda je, že Mexická vojna pod vedením prezidenta Jamesa Polka bola tá 
najkonštruktívnejšia  a  najproduktívnejšia  vojna,  a  Občianska  vojna,  bola  otrasný  blud  zapríčinený 
samotnými Židmi. To sa však nikde nedočítate. 
3. My, Tvorcovia, považujeme vojny proti Indiánom a Mexičanom za mnohokrát významnejšie než 
Americká revolúcia proti Anglicku. Koniec koncov, Kanada prosperuje tiež veľmi dobre a nikdy sa 
oficiálne  neodtrhla  od  Anglicka.  Menšiu  populáciu  má  iba  kvôli  tomu,  že  len  južné  časti  sú  v 
priaznivom podnebí.
4. Ak bola Mexická vojna zaháňajúca podrasy a osídľovanie území Bielymi Ľuďmi tak produktívna v 
minulosti a bola to "Americká cesta", prečo by sme nemali nasledovať víťazný vzorec? Prečo nepoužiť 
tento úspešný program na zvyšok územia sveta, nielen pre USA, ale pre celkovo Bielu Rasu? My, 
Tvorcovia, zastávame názor, že presne toto nielenže môžeme, ale musíme urobiť ak chceme prežiť. 



Máme dosť intelektu, sily a Príroda nám na to dáva prirodzené právo. Svojim krédom Kreativita - 
jediná pravá rasová viera Bielej  Rasy,  nielen prináša morálne právo na niečo také,  ale  aj  morálnu 
povinnosť. 
5.  Mäkkým srdciam (ktorých mysle  boli  znečistené a  zvrátené židovskou propagandou) ponúkame 
nasledovnú výzvu: ak si ozaj myslíte, že pri dobýjaní Ameriky nepostupoval Biely Človek správne, ak 
neveríte  na  Americkú  cestu,  prečo  svoje  presvedčenia  nepotvrdíte  činom?  Vráťte  svoj  majetok 
Mexičanom či Indiánom, odvolajte americké občianstvo a zalezte niekam do diery. To je záver vašich 
chorých presvedčení či sa vám to páči alebo nie.
6. Tvorcovia zaujímajú opačný postoj. Tvrdíme, že Príroda i história nás od nepamäti učí jedno: Zem a 
Rasa sú Všetko. Zem je podstatná pre život a prežitie našej rasy. Prežitie, expanzia a pokrok rasy je 
najlepší cieľ v našom živote. Veríme nielen  na rozširovanie americkej pôdy, tak ako to robili naši 
predkovia v rokoch 1846-48, ale i v nasledovanie "Americkej cesty" pre rozšírenie životného priestoru 
Bielej Rasy na celom svete, kým nebude Biela Rasa obývať všetku obývateľnú pôdu na Zemi.
7. Mexická vojna taktiež prináša lekciu a varovanie všetkým dnešným zradcom rasy. Rozhodnutím 
generála Winfielda Scotta, bolo predvedených pred súd a odsúdených na smrť obesením 65 amerických 
dezertérov, ktorí sa pridali na stranu nepriateľa. Nech je to varovanie pre všetkých zradcov. My máme 
ešte tvrdší postoj: ako súčasť našej rasovej viery veríme, že vernosť rase je najvyššia česť a rasová 
zrada je najhorší zločin. Tvrdíme, že byť zradcom vlastnej rasy je ešte horší zločin ako zločin voči 
krajine či armáde. Aj náš deň pomsty príde pre všetkých zradcov Bielej Rasy, ktorí si myslia že to 
môžu robiť beztrestne. Aj my použijeme staromódnu formu trestu pre zradcov. Nikdy neodpustíme a 
nezabudneme. Bieli Ľudia prebuďte sa! Zachráňte Bielu Rasu!
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Rasová Hygiena 
vs. 
Skríženie a Degenerácia 

Čo máme na mysli pod pojmom Eugenika? V podstate to znamená rasové zdravie. Všetky tvory Prírody  
ju dodržujú inštinktívne. Všetky druhy, či je to črieda byvolov, jeleňov alebo sobov, alebo kŕdeľ kačíc,  
robia pre  zdravie svojej skupiny dve veci: (a) vylučujú nedokonalých aby vylepšili kvalitu čriedy či  
kŕdľa (prežitie najschopnejšieho) a (b) nekrížia sa s inými podobnými druhmi nech sú si akokoľvek  
blízki.
Existuje mnoho ponížení a hriechov hroších ako smrť a je mnoho príčin, prečo by čestný človek chcel 
zomrieť. V knihe  Večné Náboženstvo Prírody   som prvú časť knihy nazval "Nepomstená Krivda". V 
tomto článku chceme detailnejšie prebrať jednu z krívd ktorú pácha Žid proti Najlepším z Prírody, 
krivdu ktorá svojim charakterom prekonáva všetky ostatné a ktorú možno pomstiť a oplatiť len 
krvou.  Je to krivda páchaná pred našimi očami, každý deň, a trvá to už roky.  Žid neustále otravuje 
gény Bielej Rasy, pomalým zabíjaním Bielej Rasy kým nás nezmení na úbohú tlupu hnedých zombie,  
poddajných, hlúpych a pripravených byť otrokmi zradných Židov. Pripadá vám to vymyslené? Pozri sa 
okolo seba môj drahý Biely Rasový Druh. Nemusíš byť ani génius ani jasnovidec aby si videl ako je 
Biela Rasa neustále zabíjaná krížením. Každá scéna v židovskej televízii to ukazuje. Každá reklama v 
židovských novinách, časopisoch a iných médiách ukazuje nejakého hlúpeho skríženého mulata ako 
model pre "novú dobu".
Každý deň noviny  The Atlanta Constitution  (my to pre zábavu nazývame  The Atlanta Prostitution) 
ukazujú negrov, negrov, negrov, veľké obrázky na každej strane. Dokonca aj "prestížny" magazín Time,  
vlajková loď židovských novín č. 1,  otvorene ukazuje predpoveď, že v budúcnom storočí bude 
Biela Rasa menšinou v Amerike, a podrasy nás prečíslia a prekonajú. Vo vydaní z 9. apríla 1990 
prišli s návrhom, aby mala americká zástava namiesto červenej, bielej a modrej farby, hnedé, čierne a 
žlté  pruhy.  V samotnom článku  Židia otvorene uvádzali,  že  Amerika je  skrížená a tento proces je  
nezastaviteľný a nezvratný.
My Tvorcovia týmto slizkým a zákerným Židom odkazujeme - do čerta s tým! V spolupráci s 500 
miliónmi Bielych Rasových Druhov sme nielen odhodlaní tento proces zvrátiť len v Amerike, ale 
aj na celom svete.  Sme odhodlaní odobrať Židom moc a uchopiť kontrolu nad vlastným osudom do 
vlastných rúk a kolonizovať všetku obývateľné zem na tejto planéte vlastným druhom. Sme k tomu 
odhodlaní a je to vec takých rozmerov, pre ktoré sa oplatí aj zomrieť. 

* * * * * 
Pozrime sa na to z dvoch strán, čo by Biela Rasa mala robiť aby nielen chránila svoj drahocenný 
genofond ale ho aj vylepšovala ako to obhajuje HK vo svojom eugenickom programe. Potom sa na to 
pozrime z druhej strany a pozriem sa ako robia Židia prsný opak - nasilu pumpujú čiernu krv z Afriky 
do žíl Bielej Ameriky.
Nedávno  mi  náš  člen  z  Kalifornie,  Rev.  John  Brooks,  zaslal  knihu  s  názvom  Rasová  Hygiena  -  
Medicína Za Nacistov. Kniha mi príde nielen veľmi zaujímavá a inšpirujúca, ale aj veľmi informatívna 
čo  robiť  ak  chceme  v  prvom  rade  zachrániť  a  následne  vylepšiť  náš  rýchlo  degenerujúci  Biely 
genofond. Autor knihy, Robert N. Proctor, zastáva pozíciu, že to čo robili Nacisti bolo samozrejme 
hrozné,  ako  väčšina  dnešných  autorov  musí  ak  chcú  mať  knihy  vydané.  Avšak  čo  píše  je  veľmi 
informatívne a hovorí samo za seba. Môžeme sa veľa naučiť nielen z toho čo Nemci dosiahli na poli 
genetiky, ale aj z toho čo celosvetovo mnoho vedcov a lekárov dosiahlo dlho predtým ako nacistická 
vláda začala nasledovať  a praktikovať túto vedu.
V prvej kapitole, Pôvod Rasovej Hygieny, autor uvádza že myšlienka rasových rozdielov tu je s nami už 
dávno,  vlastne  niekoľko  stoviek  rokov.  Už  v  roku 1727  lord  z  Boulainvilliers  tvrdil,  že  šľachtici 
Francúzska sú potomkovia pôvodnej a nadradenej rady Frankov, a nižšie triedy francúzskej spoločnosti 
sú  potomkovia  keltských  Galov.  Avšak  až  do  druhej  polovice  19.  storočia  sa  rasovému problému 
dostalo pozornosti vedcov. V rokoch 1853-55 Arthur Comte de Gobineau vydal svoju priekopnícku 



prácu O nerovnosti ľudských rás. Prvý krát tvrdil, že rasa je primárna sila histórie. Rovnako dôležitá 
bola i jeho poznámka, že jeho rasová história je veda. Bol to začiatok vstupu vedy na pole rasy a 
genetiky.
Do toho prišla genetická a vedecká práca Charlesa Darwina Vznik druhov prírodným výberom z roku 
1859. Darwinove teórie po prvý raz vážne popierali židovsko-kresťanskú predstavu stvorenia človeka 
skrze  Adama  a  Evu.  Darwina  teória  (známa  ako  evolúcia  prirodzeným  výberom  a  prežite 
najschopnejšieho) tvrdila, že ľudia sa vyvíjali stovky tisíc rokov, dokonca milióny rokov, a ľudské rasy 
sa odlíšili keď sa adaptovali jednotlivým podmienkam. Jeho dopad na vedu bol nesmierny.

* * * * *
Dokonca aj pred Gobineauom a Darwinom rasový problém dominoval nielen v Európe ale i Amerike. 
To asi kvôli tomu, že v žiadnej inej rozvinutej Bielej krajine nebol taký podiel čiernych Afričanov ktorí 
hrozili  skrížením a zmiešaním dominantnej  populácie.  M§kkým liberálom, ktorí  radi  Zakladateľov 
zobrazujú  ako tých,  ktorí  tvrdili  "všetci  ľudia  sú  si  rovní"  pripomíname,  že  Americká  Konštitúcia 
uznávala otroctvo a plné práva priznávala len majetným Bielym mužom. Aj keď osvietení európski 
filozofi obhajovali slobodu, zakladali si na používaní "rozumu", ktorý neverili, že majú všetci ľudia 
rovnako. Napr. Angličan David Hume porovnával inteligenciu negrov k papagájom a tvrdil, že člen 
tejto rasy nikdy nemôže dosiahnuť úroveň Európana. Jean Jacques Rousseau z Francúzska tvrdil, že 
ženy sa nevyrovnajú mužom na poli  rozumu a preto si nezasluhujú rovnaké práva ako muži.  Toto 
stanovisko evidentne zastávali aj tvorcovia Konštitúcie keďže až do roku 1920 dostali ženy právo voliť. 
V Británii toto právo dosiahli v roku 1918 pre ženy staršie ako 30 rokov a v roku 1928 rozšírili pre 
ženy od 21 rokov.
Nemeckí genetickí vedci boli akosi v pozadu oproti americkým, anglickým a francúzskym. Nemecké 
hnutie eugeniky, alebo rasovej hygieny sa objavila až v 19. storočí. Nemeckí darwinisti sa obávali, že 
degenerácia ich rasy je hrozbou z dvoch dôvodov: pretože zdravotnícka starostlivosť o "slabších" ničila 
prirodzený boj o prežitie; a preto, že chudobní a slabí sa začali množiť rýchlejšie ako zdraví a schopní.

V  roku  1895  Alfred  Ploetz  napísal  dielo,  ktoré  sa  stalo  základným  dokumentom  pre  neskoršie 
vytvorenú Rasovú Hygienu (Rassenhygiene). Ploetz varoval pred rôznymi sociálnemu "proti-výberu" 
(ako sú vojny, revolúcie, sociálne výhody o chorých a podradných). Tieto sily musia byť zahodené. 
Musí sa predísť vojnám a revolúciám a podpora slabším by sa mala dávať len ľuďom po plodnom 
veku. Populácia by mala byť chránená pred činiteľmi ako je alkohol, pohlavné choroby, alebo podobné 
veci  ničiace  ľudskú  zárodočnú  plazmu.  No  najviac  varoval  pred  zdravotníckou  starostlivosťou  o 
"slabých",  pretože to umožňuje nižším jednotlivcom prežiť a množiť sa, pričom inak by to nebolo 
možné. Tradičná zdravotnícka starostlivosť teda zachraňuje jednotlivcov ale ničí rasu. (Táto teória je 
paralelnou s našou teóriou uvedenou v knihe Biblia Bieleho Človeka, konkrétne, že civilizácia ako taká, 
bez svedomitej rasovej viery, má katastrofické následky pre druhy).
V roku 1904 Ploetz založil Archiv fur Rassen und Gesellschaftsbiologie (Magazín Rasovej a Sociálnej 
Biológie) na zisťovanie "princípov optimálnych podmienok pre zachovanie a rozvoj rasy". V roku 1905 
Ploetz  s  psychiatrom  Ernstom  Rudinom,  antropológom  Richardom  Thurnwaldom,  a  právnikom 
Anastasiom Nordenholzom,  založili  Spoločnosť  Rasovej  Hygieny  aby  rozšírili  možnosti  rasového 
rozvoja ľudstva. spoločnosť sa rýchlo stala medzinárodnou a v roku 1910 sa stala švédska Sallskap for 
Rashygien prvou medzinárodnou pobočkou. 
Aj keď mala spoločnosť po prvej svetovej vojne len pár členov, rýchlo sa rozrastala, v Nemecku i v 
zahraničí. V roku 1930 mala 1300 len v Nemecku a 16 lokálnych pobočiek. Už od začiatku Ploetz 
kládol  dôraz na nadradenosť "nordického druhu" a  aj  keď pôvodne nevylučoval  zo svojich cieľov 
Židov, poukazoval na to, že Židia sú radikálne myslením i charakterom iní a vyzdvihoval, že "nordický 
typ" bude radšej "bojovať za svoje idey" a tým pádom aj najviac utrpí. Poznamenal, že Židia z vojen 
trpia najmenej nakoľko ich rukuje o polovicu menej a sú omnoho menej zabíjaní, a tým pádom ich 
ubúda o štvrtinu menej ako nežidov.
Záujem o rasovú hygienu narástol medzi vedcami i zdravotníckou profesiou najmä v 20-tych rokoch 
20.  storočia v Nemecku a tak sa objavilo niekoľko významných mien.  Aj keď nám to obmedzený 
priestor nedovoľuje uviesť celý rýchlo sa rozrastajúci vývoj hnutia, musíme spomenúť ľudí ako Julius 



Friedrich  Lehman,  ktorý  sa  rýchlo  stal  najvýznamnejším  vydavateľom  prác  o  rasovej  hygiene  v 
Nemecku;  Eugena  Fischera,  ktorý  sa  stal  riaditeľom  Inštitútu  Antropológie,  Ľudskej  Genetiky  a 
Eugeniky Cisára Wilhelma v roku 1927, t.j. od jeho založenia; Theobalda Langa, ktorý v mesačníku 
National  Socialist  Monthly  vyhlásil,  že  Národný  Socializmus  je  zjednodušená  biológia.  Rady 
významných vedcov a lekárov uznávajúcich rasovú hygienu narastali s nástupom Nacistickej strany. 
Dokonca percento lekárov prihlasujúcich sa do Nacistickej strany prekročilo všetky ostatné profesie.

* * * * *
Zdravotníctvo si rýchlo uvedomilo, že teória je jedna vec, ale k zavedeniu do praxe potrebujú politickú 
moc. A tak rasové ideály Nacistickej strany spočívali na výskume a podpore zdravotníctva, a naopak 
zdravotnícka profesia si uvedomila, že potrebuje podporu Nacistickej strany aby mohla zaviesť svoje 
praktiky rasového rozvoja. Bola to prirodzená a vzájomná spolupráca; navzájom sa potrebovali. Treba 
si všimnúť, že mnoho časopisov o rasovej hygiene a príslušných odvetviach sa objavilo a rozšírilo do 
serióznych rozmerov ešte pred nástupom Hitlera k moci v roku 1933. (V roku 1933 existovalo asi 200 
zdravotníckych časopisov.)  Taktiež  je  podstatné,  že  rasová  hygiena nebola  nemeckej  zdravotníckej 
komunite "vnútená"; lekári s radosťou prijali rasové myšlienky a rasový štát. a to preto, že im bolo 
jasné, že to je jediný spôsob ako dosiahnuť rasové, politické, ekonomické a fyzické zdravie nemeckého 
ľudu, resp. akéhokoľvek národa. 
Po prevzatí moci v roku 1933 Nacistická strana a zdravotnícka profesia ihneď začali so zavádzaním 
rasových ideí, ktoré zdravotnícka profesia zastávala už niekoľko desaťročí. Za niekoľko mesiacov bola 
zdravotnícka profesia "Gleichgeschaltet", t.j. zjednotená do spoločnej štruktúry, podriadená vedeniu z 
Ligy Národno-Socialistických Zdravotníkov, ktorí boli podriadení Národno-socialistickej strane.
Zjednotenie  zdravotníctva  viedlo  v  Nemecku  k  eliminácii  Židov  a  všetkému  považovanému  za 
židovské v nemeckom zdravotníctve. V lete 1933 časopis  Deutches Arzteblatt  (Magazín Nemeckých 
Lekárov) uviedol, že nemecká zdravotnícka tlač sa "očistí od nenemeckých vplyvov" aby sa profesia 
vrátila k "nemeckému cíteniu" a "nemeckému mysleniu".
Dôležitou  súčasťou  Nacistickej  zdravotníckej  profesie  bola  vzdelanostná  reforma.  V  roku  1933 
minister  propagandy  Joseph  Goebbels  naliehal  aby  nemecké  organizácie  vyučovali  "eugenické 
zmýšľanie". Podpora rasovej hygieny zo strany nenemeckých univerzít rýchlo narástla. V roku  1933 
bol Fritz Lenz jediný profesor rasovej hygieny v Nemecku, a túto pozíciu zastával aj predošlých 10 
rokov.  V roku 1936 bola profesúra  rasovej  hygieny už aj  v  Berlíne,  Bonne,  Frankfurte,  Glessene, 
Hamburgu, Heidelbergu, Jene, Konigsbergu, Mníchove a Warzburgu. Čoskoro študijný plán vyžadoval 
aby všetci študenti medicíny venovali 3 hodiny týždenne v 9. semestri "ľudskej genetike ako základu 
rasovej hygieny". 

* * * * * 
Tak ako profesie práva, bankovníctva a financií, vzdelania, vydavateľstva a iných, boli pred rokom 
1933 prevažne obsadené Židmi. a to najmä v mestách ako Berlín a pod. pričom sa počet znižoval v 
menších mestách. Židia predstavovali menej ako 1% nemeckej populácie, no 13% lekárov bolo Židov. 
V hlavnom meste Berlín to bolo 60% a s tým samozrejme išla ruka v ruke kontrola iných nervových 
centier zdravotníctva v Nemecku. Toto zovretie nebolo ľahké prelomiť.
Avšak napriek tejto sile sa nemeckí doktori a nacistická strana rozhodli to urobiť. V lete 1933 jedným z 
hesiel  časopisu  Nemecké  verejné  zdravie  z  krvi  a  zemi  bolo:  "ukončime  zhubný  vplyv  Židov  v 
medicíne". Časopis prinášal komiks predstavujúci "Život a činy Isidora Farbena," lekára so židovskými 
črtami.  Kurt  Holz,  vydavateľ časopisu  Der Sturmer,  tvrdil,  že židovskí právnici,  novinári a politici 
desaťročia  vpúšťali  jed  do žíl  Nemcov,  tisíckrát  horší  však bol  fakt,  že  Židia  začali  dominovať  v 
nemeckej medicíne.
Vykoreniť zabehnutých Židov z medicínskej profesie nebolo ľahké. Berlín, domov viac ako polovice 
židovských lekárov Nemecka, musel prijať anti-židovskú legislatívu. Oficiálne sčítanie z októbra 1933 
uvádza,  že  celkovo  3481  lekárov  v  Berlíne  prevádzkovalo  prax  v  rámci  štátom  podporovaných 
programov sociálneho poistenia. Z nich len 1404 malo nemecký pôvod (40%), 1888 malo zahraničný 
(židovský )  pôvod (54%) a  189 malo  "nejasný"  pôvod,  t.j.  boli  možno sčasti  židovskí,  resp.  mali 
židovskú ženu či muža. V roku 1934 bolo 1144 lekárov vyhodených z programov sociálneho poistenia 
v Berlíne, najmä Židia, no 10% aj kvôli ich komunistickému členstvu. Dokonca aj v roku 1937 bol 



pomer židovských lekárov v Berlíne 23%.
Nemecko však nebolo jedinou krajinou ktorá si uvedomovala židovský vplav v zdravotníctve. V roku 
1939 aj  krajiny ako Bulharsko,  Francúzsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko a Rumunsko prijali  zákony 
obmedzujúce  množstvo  Židov pracujúcich  v tejto  profesii.  V roku 1937 Poľská lekárska asociácia 
hlasovala 120 k 104 hlasom za vylúčenie židovských členov z organizácie. V roku 1938 maďarská 
lekárska komora nariadila aby pomer židovských členov neprekračoval 20%. Keď v 30-tych rokoch 20. 
storočia židovskí lekári odchádzali  z Nemecka, susedné krajiny prijímali  opatrenia na ich udržanie 
preč. Holandsko zamietlo pracovné povolenia pre Židov utekajúcich z Nemecka. Bulharsko zatvorila 
hranice pre Židov v roku 1939. V Belgicku s nárastom 1250 Židov za mesiac flámsky nacistický vodca 
Braun v roku 1939 vyhlásil kampaň za vyhnanie imigrujúcich "bielych negrov". Z Pražskej nemeckej 
univerzity a Technickej univerzity v Brne boli židovskí profesori prepustení mesiac pred nemeckou 
inváziou v marci 1939. 

Eutanázia 
S  viac-menej  vyriešeným  (aj  keď  nie  úplne)  židovským  problémom  nemecké  zdravotníctvo  v 
spolupráci  s  nemeckou vládou zaviedlo  reformy na  vylepšenie  nemeckého genetického zdravia  vo 
všetkých oblastiach a zaviedli programy pre vyčistenie a vylepšenie nemeckých génov.
Idea  zničenia  "životov  nezasluhujúcich  život"  bola  v  právnych  a  zdravotníckych  publikáciách 
preberaná dlho pred nástupom nacistov k moci. V druhej polovici 20. storočia britskí vedci píšuci pre 
Westminster Review predebatovávali oprávnenosť odstrániť postihnutých aby zbavili spoločnosť tohto 
obrovského  bremena".  V roku  1912,  na  stretnutí  Maďarskej  psychiatrickej  asociácie  Dr.  Namenyi 
odporúčal aby "zbytoční idioti" boli odstránení eutanáziou. Toto slovo má pre každého iný význam. Pre 
niekoho  môže  znamenať  právo  zomrieť  podľa  vlastného  rozhodnutia  bez  bolesti  a  predlžovania 
utrpenia. Iným môže evokovať, že istá skupina jednotlivcov bude zničená zámerne kvôli ich životom 
zbytočným a/alebo škodlivým pre spoločnosť - životy bez ceny. Jedno je dobrovoľné, druhé povinné, a 
ľudia si ich plietli, no ťažko možno toto pomýlenie prisudzovať nacistickým lekárom.
V  roku  1920  profesor  medicíny  Alfred  Hoche  a  profesor  práva  Rudolph  Binding,  vydali  knihu 
Odstránenie  Životov  Nehodných  Života,  v  ktorej  tvrdili  aby  boli  princípy  "povoleného  zabíjania" 
rozšírené na nevyliečiteľne chorých, a taktiež v nej obraňovali právo na samovraždu. Právo na život, 
tvrdili,  musí byť zaslúžené a oprávnené, nie dogmaticky prisudzované. Neschopní ľudských citov - 
"záťaž" a "prázdne ľudské schránky" ktorých sú psychiatrické inštitúcie plné -  nemajú zmysluplné 
životy. Nie je to život hodný života; preto je ich odstránenie nielen tolerované ale i humánne.
Myšlienky eutanázie  však  nepochádzali  len  z  Nemecka.  V roku  1935  niekoľko  britských  lekárov 
založilo Spoločnosť Za Legalizáciu Eutanázie, na čele ktorej bol Lord Moynihan, prezident Kráľovskej 
Fakulty  Chirurgov.  V  roku  1936  Spoločnosť  za  Eutanáziu  predložila  dolnej  snemovni  návrh  na 
schválenie  dobrovoľnej  eutanázie.  Bežný  názor  v  Británii  bol,  aby  bola  eutanázia  zavedená  ako 
možnosť pre mentálne retardovaných, aj keď boli inak zdraví.
Americká diskusia o eutanázii dosiahla svoj vrchol v rokoch 1936-1941. Ako v Británii, väčšina ľudí 
tvrdila aby mali ľudia právo zvoliť si smrť a žiadali garanciu práva pre jednotlivcov, ktorí by si žiadali 
smrť so cťou. Mnohí argumentovali tým, že sa tým ušetria výdavky zdravotníctva. Dr. W.A. Gould v 
časopise Journal for the American Institute of Homeopathy obraňoval eutanáziu ako spôsob vyriešenia 
ekonomických  problémov.  Svojim čitateľom pripomínal,  že  eutanázia  nie  je  novodobý  výmysel  a 
niektoré  najderavšie  a  najlepšie  spoločnosti  staroveku  ju  praktikovali  ako  napr.  "eliminácia 
nezdravých"  v  Sparte.  Sparta  praktizovala  aj  čiastočne  eugeniku  a  nepochybne  vyprodukovala 
najkvalitnejších ľudí, mentálne i fyzicky, v histórii. (Smrť gréckej civilizácii priniesli dva faktory: (a) 
bratovražedné vojny - Sparta vs. Atény, a (b) znečistenie ich génov krvou dovezených otrokov. Gréci 
zúfalo potrebovali a nemali dobre vystavanú rasovú vieru ktorou by nielen zachránili svoje unikátne 
gény, ale rozvinuli ich do neznámych výšok.)
V Amerike W.G. Lennox v roku 1938 v reči pred Harvardským spolkom Pni Beta Kapsa tvrdil, že 
záchrana nepotrebných životov "zaťažuje spoločnosť". (Mal by vidieť Ameriku dnes!) Chcel aby lekári 
uznali "právo smrti pre mentálne postihnutých od narodenia a nevyliečiteľne chorých, ktorí si želajú 
zomrieť:  základ pre nenarodenie sa postihnutých". Lennox bol dosť chytrý aby chápal, že "princípy 



obmedzenia istých rás obmedzením ich potomstva by mohli byť zavedené medzinárodne i vnútroštátne. 
Nemecko takto mohlo vyriešiť svoj židovský problém".
Proti tomu sa postavili kresťanské cirkvi a liberáli, podporovaní židovskou tlačou. Medzitým Nemecko, 
psychologicky a politicky pripravené konať v prípade bláznov a postihnutých, postupovalo opatrne a 
pomaly.  Sčasti to bolo kvôli nepochybnému tlaku židovských médií a ich celosvetovej kampani.  Z 
rovnakého dôvodu sa v 40-tych rokoch v Amerike a iných Židmi kontrolovaných krajinách zastavila 
podpora eutanázie. Ako postupovali Židia s nárastom nenávisti a fanatizmu proti Nemecku a snahe 
zatiahnuť svet do bratovražednej vojny v roku 1939, vojnové potreby znásobiť silu prinútili Nemecko 
zaviesť isté opatrenia odstránenia záťaže obyvateľstva vo forme starostlivosti o bláznov, postihnutých a 
nezdravých.
Už v roku 1935, na kongrese Nacistickej  strany v Norimbergu, boli  predložené plány pre zničenie 
nemeckých "životov nehodných života". Šéf Národno-socialistickej ligy lekárov,  Gerhard Wagner, vo 
svojej  reči  pred  kongresom  napadol  liberalizmus  a  marxizmus  pre  zapretie  "odlišnej  ceny  života 
jednotlivcov". Doktrína rovnosti (Gleichheitslehre), tvrdil, je svojim dopadom hrošia (biologicky) ako 
boľševická  revolúcia,  a  viedla  k  "zrovnávaniu  chorých,  umierajúcich  a  postihnutých  na  úroveň 
zdravých a silných". Poukazoval na fakt, že rodiny "podradnejších" sú takmer dvakrát také veľké ako 
rodiny zdravé. A tak počet mentálne chorých narástol za posledné roky o 450%, zatiaľ čo sa celkovo 
populácia rozrástla o 50%. Podradnejší teda žili na úkor zdravých a ich počet narastal deväťnásobne 
rýchlejšie ako zdravých. Premietnuté na budúcnosť to znamenalo pád spoločnosti.
Hitler si zo uvedomoval no aj keď bol odhodlaný očistiť nemecký národ od ľudského odpadu, ktorý ho 
mohol  zničiť,  zdráhal  sa  kvôli  liberálnej  propagande  v  programe  pokračovať.  Až  keď  bol  národ 
zatiahnutý do vojny, začalo rozhodnutie zachraňovať nepotrebných idiotov alebo životy bojaschopných 
mužov naberať na zmysle. Nacisti argumentovali tým, prečo by nemohli chorí a postihnutí obetovať 
svoje životy keď ich môžu obetovať v čase vojny zdraví?
Po úspešnom napadnutí Poľska, s krátkym odstupom záznamy uvádzajú, že v období medzi januárom 
1940  do  septembra  1941  bolo  smrtiacou  injekciou,  plynom a  inými  bezbolestnými  prostriedkami 
usmrtených 70273 ľudí.  Pre populáciu 80 miliónov ľudí  to predstavuje percento menšie ako jedna 
desatina percenta, a skutočne to ani neznamená obrovskú zmenu v počtoch nevyliečiteľne chorých a 
postihnutých. No znamená to jasne, že Nemci sa rozhodli vyčistiť svoju rasu od odpadu a za dlhšie 
obdobie by sa im to iste aj podarilo. Ani Rím nebol postavený za deň a nemôžte očakávať, že všetky 
nahromadené choroby a rasové hriechy storočí sa dajú vyliečiť za len 6 rokov keď mali Nacisti mier.

Sterilizácia 
Rasová politika na seba po nástupe Hitlera k moci 30. januára 1933 dlho čakať. 14. júla toho roku 
nacistická  vláda  prijala  "Zákon  o  prevencii  pred  geneticky  postihnutým potomstvom"  na  základe 
ktorého mohol byť jednotlivec sterilizovaný ak podľa názoru súdu genetického zdravia trpel niektorou 
z  genetických  porúch  ako  sú  slaboduchosťou,  schizofréniou,  mániodepresívnym  šialenstvom, 
epilepsiou, Huntingtonova chorea, genetická slepota alebo hluchota a alkoholizmus. 
Rasoví hygienici a zdravotnícka tlač obhajovali sterilizáciu ako prostriedok zlepšovania kvality rasy. 
Už v roku 1892 psychiater August Forel ospravedlňoval sterilizáciu postihnutých a prirovnával ju k 
obetiam vojakov vo vojne.

Norimberské zákony 
Na jeseň 1935 Hitler podpísal zbierku troch opatrení, ktorým sa všeobecne hovorí Norimberské zákony, 
na vyčistenie nemeckej populácie od nechcenými elementmi.
(a) Zákon o ríšskom občianstve z 15. septembra 1935 odlišoval občanov od obyvateľov. Občania boli 
výlučnejšia kategória do ktorej patrili len ľudia "s nemeckou alebo príbuznou krvou" ktorí mohli "verne 
slúžiť nemeckému ľudu a národu". Židia boli vylúčení z občianstva, no mohli byť klasifikovaní ako 
obyvatelia, aj keď nemali privilégiá plynúce z občianstva. Dokonca aj slobodné ženy boli považované 
za obyvateľsky a malo ich evidentne motivovať k manželstvu a deťom.
(b)  Taktiež  15.  septembra  1935  bol  prijatý  Zákon  o  ochrane  nemeckej  cti  a  krvi.  Ten  zakazoval 
manželstvo a sexuálny vzťah medzi Židmi a nežidmi, a neskôr sa rozšíril na všetkých "neárijcov". Žid 



bol považovaný za "čistokrvného Žida" ak boli všetci štyria prarodičia Židia; položidia prvého stupňa 
mali dvoch židovských predkov a druhého stupňa ak bol jeden z prarodičov židovského pôvodu. Na 
základe  tejto  klasifikácie  sa  špecifikovalo  ktoré  kategórie  môžu  uzatvárať  manželstvá.  Zákon  ešte 
Židom zakazoval zamestnávať nemeckých sluhov do 45 rokov.
(c)  18.  októbra  vláda  prijala  tretí  a  posledný  zo  zákonov.  Zákon  o  ochrane  genetického  zdravia 
nemeckého ľudu, alebo zákon o zdraví manželov vyžadoval aby páry pred svadbou podstúpili lekársku 
prehliadku ako prevenciu  pred poškodením rasy.  Zákon zakazoval  svadby manželstvá jednotlivcov 
trpiacich pohlavnými chorobami, slaboduchosť, epilepsiou a inými postihnutiami špecifikovanými v 
Zákone o sterilizácii  z roku 1933. Tí,  ktorí  boli  považovaní za "geneticky chorých! si  mohli vziať 
jednotlivca z rovnakej kategórie, ale až po sterilizácii aby sa predišlo postihnutým potomkom.
Walter Gmelin, šéf Úradu Zdravotníctva vo Schwabisch-Hall, v článku v roku 1933 naliehal na lekárov 
k  vytvoreniu  rasovej  legislatívy,  ktorá  by  zahŕňala  negatívne  i  pozitívne  prostriedky.  Negatívne 
prostriedky zahŕňali Sterilizačný zákon, sankcie, formy kontroly pôrodnosti a iné zákazy. Podstatnejšie 
pozitívne prostriedky však zahŕňali  podporu "hodnotných genetických línií" a  stimuly pre rodiny s 
dobrým genetickým základom aby mali viac detí. Ďalej navrhoval keďže mnoho Židov konvertovalo na 
kresťanstvo kvôli  výhodám, náboženstvo by nemalo byť prostriedkom určovania rasy.  Gmelin teda 
navrhoval  aby vláda začala  snahu o vybudovanie  genetického registra  nemeckého obyvateľstva na 
určenie rozsahu problémov zdravia nemeckého obyvateľstva s ktorými sa stretávali aby mohla vláda 
ľahšie  vylepšiť  genetické  zdravie  národa.  Už  v  roku  1930 Kurt  Thomalla  navrhoval  pre  Nemcov 
zdravotný preukaz, ktorý by poskytoval potrebné informácie o jeho genetickom a rasovom zdraví.

Záver
Ako vidíme  z  predošlého,  nemecký národ v  30-tych  rokoch úspešne  začal  so  zavedením mocnej, 
konštruktívnej politiky pre vyčistene rasovej stoky do ktorej  ich zaviedli  Židia po porážke v prvej 
svetovej vojne. Židia sa báli  zdravého a prebudeného nemeckého národa, a oprávnene, pretože ich 
úspech by rýchlo prevzali aj iné Biele národy nielen v Európe ale i v Amerike a po celom svete. A tak 
Židia celosvetovou propagandou a finančnými manipuláciami zradne zatiahli ostatné Biele národy do 
druhej svetovej vojny aby zničili čo Nemecko dosiahlo. Nesmieme dopustiť aby sa katastrofa keď Beli 
Ľudia zabíjajú Bielych Ľudí odohrala znova. Po zničení nemeckej vlády, miest a infraštruktúry, zákerne 
dopustili znásilňovanie nemeckých žien hordami čiernych zvierat.
My, Tvorcovia, plne podporujeme ducha nemeckej očisty a rasové zákony, no nemienime ich prijať v 
rovnakej forme. Nechceme ich ani preberať a urobiť akýsi zoznam ktoré podporujeme a ktoré nie. Už 
sme si uviedli našu rasovú a eugenickú filozofiu v nohých kapitolách knihy  Biblia Bieleho Človeka, 
ako  napr.  "Kreativita  a  Eugenika"  (Krédo  Kreativity  28)  a  "Život,  Smrť  a  Nesmrteľnosť"  (Krédo 
Kreativity 59) a niekoľkých ďalších ako aj v knihe  Zdravý Život.  Vlastne nevidíme dôvod pre ich 
momentálne menenie. Taktiež nevidíme dôvod aby sme tu na tomto mieste detailnejšie tieto zákony šči 
našu vieru opakovali. Verím, že sme to urobili dostatočne a dosť detailne už predtým. Je pravdou, že zo 
skúseností Nemecka sa môžeme mnoho priučiť a to nás nabáda študovať ich históriu.
Hlavný rozdiel medzi našou filozofiou a filozofiou nacistického Nemecka je v tom, e Nemci kládli 
dôraz na rasové vlastnosti Germánov, no my tvrdíme, že aj iné národy Bielej Rasy majú hodnotné 
rasové vlastnosti no taktiež niekoľko nedostatkov, ktoré musíme odstrániť ak chceme prežiť a rozvíjať 
sa ako druh. Hoci Nemci rozlišovali medzi Nemcami a ne-Nemcami, my sa zaujímame o celú Bielu 
Rasu na celej planéte a odlišujeme len medzi Bielou Rasou a  podrasami. Aby sme prežili ,potrebujeme 
všetkých  Bielych  Rasových  Druhov  a  veríme,  že  náš  pokročilý  program  eugeniky,  keď  ho  raz 
zavedieme, dokáže našu rasu pozdvihnúť na úroveň nadčloveka a vyššie.
Napádajú ma ešte dve poznámky. Jeden fakt je, že dnes sa rasovo nachádzame v horšej a zlovestnejšej 
situácii ako boli Nemci v 20-trzch rokoch 20. storočia, a rútime sa beznádejne do pekla ak okamžite a 
tvrdo  nezmeníme  náš  smer,  a  musíme to  urobiť  hneď.  Ďalším aktom je,  že  kríženie  Bielej  Rasy 
nemožno zastaviť bez toho aby sme sa zbavili židovských parazitov, tak ako Nemci v 30-tych rokoch 
20. storočia, a neujmeme sa vlády nad našim osudom a celosvetovo nad našimi vládami.
Iba Kreativita má vieru a  program na zjednotenie všetkých Bielych Ľudí  na celosvetovej  úrovni a 
vyhnať Židov od moci. 



Kreativita je recept na víťazstvo a prežitie Bielych Ľudí!
Biely Človek, pridaj sa k víťaznému teamu už dnes!
Zmobilizuj Bielu Rasu!
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Vojna na Strednom Východe
Americkí Muži Vyslaní Umierať Pre Izrael

Na počiatku celej Stredovýchodnej mely je Izrael. JOG sa rozhodol presunúť obrovskú silu armády 
USA na horúce piesky Saudskej Arábie a zničiť potencionálnu hrozbu Izraelu Irak alebo inú arabskú 
krajinu. Biely Človek by sa mal namiesto pridania sa k pro-židovskej armáde JOG-u mal radšej  
pridať k pro-Bielemu hnutiu za prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy!
Izrael sa roky snažil vymyslieť nejaký scenár, ktorý by zatiahol obrovskú silu USA k zaslaniu ich 
síl na piesky Stredného Východu a zničil arabských susedov Izraela. Teraz sa zdá, že na to prišli. 
Aspoň podľa poburujúcich rečí prezidenta Busha sa zdá, že chce presvedčiť americkú verejnosť o 
morálnom záväzku, svätej povinnosti k takejto obrovskej chybe. Každopádne, či je o tom americká 
verejnosť presvedčená alebo nie, Bush presúva vojenské sily USA na horúce piesky Saudskej Arábie. 
Samotný fakt, že jeho reči sú tak zapálené naznačuje, že jeho zámerom je započatie vojny.
Preberme si problém i jeho rétoriku. 
Bush vraví, že "potrebné záujmy" ohrozuje "nový Hitler", šialenec. Nie je to pravda. USA je jedno 
ktorý Arab vlastní ropu v Kuvajte. Saddám Hussein nechce zastaviť ropu pre USA či pred hocikým 
iným. Vlastne majú Iračania najväčší záujem predať svoju ropu, nakoľko je to ich živobytie. Čo viac 
dovoz ropy z Kuvajtu predstavuje pre USA len 1,5% dennej spotreby. Tak o čo ide? Môže nám byť 
jedno či nám ropu predá nejaký tučný miliardársky šejk alebo emir (Saddám vraví, že emir je ten 
"retardovaný" čo sedí na tróne v Kuvajte), alebo či ju kúpme od Iraku. A určite ej to jedno všetkým 
amerických chlapcom, ktorí boli poslaní na horúce piesky Saudskej Arábie potiť sa a umierať.
Druhý bod. Bush vraví, že sme tam aby sme chránili Saudskú Arábiu pre Irakom a Saddámom, pretože 
"veríme", že "má záujem" napadnúť ju. Ale no tak? Ak by sme chceli chrániť každú špinavú krajinu 
sveta pred ďalšou o ktorej "si myslíme" že ju chce napadnúť, posielali by sme našich vojakov možno na 
50 hraníc po celom svete.
A vlastne od kedy máme právo byť policajtom (alebo štváčom)sveta aby sme mali právo prísť, 
napadnúť a zničiť ktorýkoľvek svetový potenciál, proti ktorému má Bush osobný problém, alebo 
presnejšie - ktorý chcú naši židovskí pni zničiť?
Tretí bod. Bush beztrestne  a prefíkane práve z tohto urobiť "záležitosť princípu", morálnu povinnosť 
keď nemôžeme dovoliť aby veľký zlý diktátor, napadol menšieho diktátora. Nesmieme pripustiť zákon 
"sila je právo", tvrdí dvojtvari pokrytec, ktorý sa predstavuje ako "náš" prezident, resp. politická 
prostitútka a bábka JOG, ktorí skutočne ťahajú za nitky. A čo napadnutie Panamy pred menej ako 
ôsmymi mesiacmi? A čo naša invázia do Granady pred niekoľkými rokmi? Niekoľko rokov dozadu, 
Bush ako riaditeľ CIA platil Noriegu a existuje fotka na ktorej vo vzájomnej debate preberajú svoje 
kšefty, snáď ako viac zarobiť na obchod s drogami. 
Kde sme boli keď Izrael svojvoľne napadol Egypt počas šesťdňovej vojny? 
Alebo keď okupoval Golanské výšiny, Západný breh Pásma Gazy, ktorý dodnes okupuje a sužuje?
A kde boli USA pred desiatimi rokmi, keď Saddám Hussein a Irak obsadili Irán? Nuž, podporovali sme 
jeho a zásobovali zbraňami proti nášmu vtedajšiemu nepriateľovi, Ayatollahovi Khomeinimu. No teraz 
sme zmenili a ako štváč akým sa USA stali teraz sa snažia pomôcť Iránu v boji proti Iraku. Meniaca sa 
politika Ameriky má za posledné desaťročia len jedno spoločné: zradiť a zničiť tých, ktorí si mysleli, že 
USA sú ich priateľ. S takýmito "priateľmi", kto potrebuje nepriateľov?
Štvrtý bod. Bush nazýva Saddáma klamárom. Takúto rétoriku bojovníci používajú, keď sa chcú uistiť, 
že vyprovokujú vojnu. Saddám vrátil kompliment a na druhý deň nazval Busha klamárom. Takže to je 
väčší klamár? Verím, že Bush v tomto víťazí. Keď Saddám obsadil Kuvajt, získal tak bohatú odmenu 
pre svoju krajinu, a medzi vlastným ľudom je oslavovaný ako hrdina. Keď Bush nabehol do Panamy, 
zajal svojho bývalého priateľa Noriegu, žiadna super cena, ktorí aj tak mimochodom nebol súdený. 
Podľa toho ako to vyzerá dnes nebude nikdy súdený a aj keby bol, veľmi pochybujem že bude 
odsúdený. Čo viac, určite ak by mohol, odhalil by isté znepokojujúce fakty o Bushovej neúprimnosti. 
Koniec koncov, aké právo mal štváč George Bush napadnúť suverénnu krajinu, zničiť jej infraštruktúru, 



následne nasilu uniesť hlavu štátu, priviesť o do USA a súdiť ho za údajné zločiny ktoré spáchal v 
cudzine? Ak by sme takúto politiku nasledovali na celom svete, dovážali by sme kriminálnikov z viac 
ako 140 krajín, počínajúc zločincami z Izraela.
Piaty bod. Ako v prípade nezmyselnej a nesmierne drahej vojne (na životy i peniaze) vo Vietname, 
prezident USA ťahá prísne a prchko svoj národ do hlúpej vojny bez schválenia Kongresom a 
oficiálnym vyhlásením vojny. Je to zrejmé a očividné narušenie Konštitúcie za čo by mal byť celkom 
iste Bush odsúdený. Nakoľko spustenie blokády je aktom vojnovým aktom, používa takéto výrazy ako 
zákaz lodí a prístavov iných zemí, dokonca aj krajín ako je Jordánsko, náš údajný priateľ proti ktorému 
nič nemáme.
To nás privádza k poslednému bodu, ktorým je: naši mladí muži nie sú poslaní potiť sa a umierať na 
horúcich pieskoch Stredného Východu kvôli obrane "našich záujmov" ani zásobám ropy, ani kvôli 
nahradeniu "právoplatného" retardovaného kuvajtského emira na tróne, ani kvôli ochrane Saudskej 
Arábie pred inváziou, ani ako prostriedok nejakých vymyslených a pochybných "posvätných" 
princípov ako je nastolenie "demokracie" niekomu kto ju aj tak nechce. Vinníkom však nie je ani 
George Bush ani USA. Stoja za tým Židia kvôli ich nekalým záujmom a záujmom Izraelu. Na počiatku 
tejto Stredovýchodnej mely stojí Izrael. JOG sa rozhodol presunúť obrovskú silu armády USA na 
horúce piesky Saudskej Arábie a zničiť potencionálnu hrozbu Izraelu Irak alebo inú arabskú krajinu. 
Medzitým sa Izrael tvári nezúčastnene ako by bol len prihliadajúci divák a nič s tým nemal. No 
neoklamú nikoho, alebo aspoň nie Arabov, na rozdiel od európskych truľov ako sú Anglicko, 
Francúzsko a Nemecko, ktorí nedobrovoľne "podporujú" USA a ich nesväté ťaženie. Najzmätenejšia a 
najoklamanejšia je americká verejnosť, ktorá zaplatí cenu svojvoľnú a krutú zradu Židovskej 
Okupačnej Vlády. 
Napriek odporu k zradným a úskočným rečiam Georgea Busha si musíme uvedomiť, že je len bábkou v 
hre. Ako pred ním prezident Reagan je to len frontman, chabez-goj, nechutná bábka Židov, ktorí v 
pozadí ovládajú USA a svet. Takže pokiaľ ide o to šči je väčší klamár Saddám alebo Bush, alebo kto je 
väčší agresor, je to nepodstatná otázka.
Musíme svet zbaviť pretrvávajúcej židovskej nadvlády a pre Bielu Rasu vybudovať pevnú celosvetovú 
štruktúru, začínajúc v USA. Hnutie Kreativity s programom a vierou Kreativity má jediný recept na 
víťazstvo podľa ktorého sa to dá. Biely Človek by sa mal namiesto pridania sa k pro-židovskej 
armáde JOG-u mal radšej pridať k pro-Bielemu hnutiu za prežitie, expanziu a pokrok Bielej 
Rasy! Pridaj sa k nám a vymažme túto cudziu pliagu z povrchu Zeme, raz a navždy. Delenda est 
Judaica! 

Ako efektívne zničiť civilizovanú Bielu spoločnosť a poslať ju do pekla.
Toľko Ospevovaná "Multikultúrna Spoločnosť" Nás Vedie k Chaosu a Úpadku

Opakujeme: 
Kto potrebuje negrov? 

Dva rasové problémy si zaslúžil nesmiernu pozornosť Židmi ovládanej tlače, vrátane novín The Atlanta 
Constitution, v mesiacoch júl a august. (v rámci Hnutia tento Židmi ovládaný plátok nazývame The 
Atlanta Prostitution, a to právom, nakoľko nik iný tak nepredáva a nezhadzuje kedysi hrdé mesto 
Atlanta v štáte Georgia.) 
Jeden z problémov ktorým sa The Atlanta Prostitution venovala sa len ťažko týka Atlatny keďže sa 
nielen neodohral v Atlante ale dokonca ani v Georgii. 
Roky PGA (The Professional Golfers' Association - Asociácia Profesionálnych Golfistov) konala svoj 
výročný šampionát v najlepších kluboch v krajine. Pre rok 1990 si vybrali mesto Birmingham v 
Alabame, konkrétne Shoals Creek Country Club, v období 9-12. augusta 1990. Shoals Creek je jedným 
z najprestížnejších klubov v krajine a mal tú česť hostiť šampionát PGA aj pred 6 rokmi. Keďže ako 
nielen športový ale i spoločenský klub dodržiavali istú úroveň, počas celej histórie sa vyhýbali čiernym 
členom. Vo výbere svojich platených členov sú veľmi vyberaví a opatrní a aj pre Bielych je vstupný 
poplatok 35 000 dolárov. PGA si dobre uvedomovala, že Shoals Creek nemá čiernych členov keď si ich 



vyberala pre turnaj v roku 1990, a aj pred šiestimi rokmi.
No tentoraz sa Židia rozhodli zvrhnúť spoločenské bariéry a do tejto elitnej, súkromnej Bielej 
spoločnosti vnútiť negra, či sa im to páči alebo nie. Takto rozhodnutí a s mediálnym vplyvom sa 
čoskoro rozpútalo peklo. Keď rozbehli masívnu propagandu po celej zemi, pričom The Atlanta 
Prostitution kričala snáď najhlasnejšie, svet čoskoro spoznal najhorší hriech! Shoals Creek Country 
Club nemali žiadneho čierneho člena a preto by mala PGA to miesto zamietnuť. Okamžite sa zapojila 
Židmi vedená NAACP hroziaca obsadením miesta a volala po náprave.
Ani členovia Shoals Creek Country Club, ani PGA sa nechceli podriadiť požiadavkám židovskej 
Kabaly či NAACP, nech kričali akokoľvek hlasno. No potom prišli Židia s druhou líniou. Udalosti ako 
Šampionát PGA sú veľkou mediálnou a televíznou udalosťou a s tým ide ruka v ruke milióny dolárov 
na reklamy a pod. Čoskoro Toyota, IBM, Delta Airlines a Honda/Acura stiahli svoje reklamy z televízií 
ESPN a ABC, ktoré sponzorovali Šampionát PGA. Tomu vravím dilema. Nakoľko všetkému vládnu 
peniaze a čeliac strate dvoch miliónov zo straty reklám, sa stali Shoals Creek Country Club a PGA 
rýchlo nepriateľmi. Okamžite sa začal hľadať nejaký neger, ktorý by sa mohol stať členom elitného 
klubu. Krátko nato našli jedného menom Louis Willie, šéfa poisťovne v Birminghame a Willie bol 
prijatý bez problémov, alebo nejakého zisťovania, ktoré bežne predchádzalo členstvu, a dokonca bez 
poplatku 35 000 dolárov. Presto! Okamžité členstvo negra! Židia prelomili dlhoročné tradíciu klubu 
Shoals Creek Country Club. Ponížili a urazili nielen členov, ale i PGA, a dnes sú hrozbou pre všetky 
Biele kluby v krajine. Vyslali správu, že bude lepšie ak k sebe prijmú negrov aj keď negrov v podstate 
golf nezaujíma a žiaden z nich nebol nikdy dobrým hráčom. Ani Louis Willie sa v skutočnosti o golf 
veľmi nezaujíma a nechcel byť ani členom no niekto musel byť prvý. Skutočne? Kto potrebujem 
medzi sebou negrov? 

* * * * * 
Ďalší nepodstatný príklad, ktorý ako sa zdá zamestnal vydavateľov, reportérov a redaktorov The 
Atlanta Prostitution niekoľko dní a týždňov bol National Black Arts Festival (Národný Festival 
Čierneho Umenia.) Pritom ako ospevovali a vychvaľovali túto primitívnu zbierku čierneho odpadu 
ktorý sa nahromadil v Atlante by ste uverili, že je to podstatnejšie ako druhý príchod Krista. Deň za 
dňom noviny ukazovali farebné ukážky primitívnych pokusov mazania farby čo by dokázalo 
ktorékoľvek šesťročné dieťa. 
Extravagantné tituly ako "Spievajúc nový zvuk," "Nanebovstúpenie Thorntona Diala," "Je čierny, 
hrdý" uvádzali nekonečné množstvo článkov, ospevujúc hodnoty "umenia" negrov  ktorému, ak by ho 
vytvorili Bieli umelci, nebolo venované toľko pozornosti.

* * * * * 
To nás privádza k základnej morálnej otázke: Prečo je v poriadku mať Národný Festival Čierneho 
Umenia z ktorého sú obyčajne Bieli Ľudia vylúčení, ale je odporným hriechom Bielych Ľudí mať 
spoločenský klub Bielych Ľudí bez čiernych členov? Bolo by v poriadku mať Festival Bieleho 
Umenia z ktorého by boli vylúčení negri? Ak by sa také niečo konalo, negri a Židia by kričali 
hlasnejšie než dav plačiek. Ak schvaľujeme nebranie ohľadu na farbu pleti v jednom ohľade, potom by 
sme mali aj v ostatných kategóriách. Čo je dobré pre hus je predsa dobré i pre gunára. Prečo je v 
poriadku mať organizáciu ako je NAACP, ktorá je extrémne rasisticky zastáva len práva negrov, 
no považuje za nehoráznosť ak máme rasovú vieru ako je Kreativita, ktorá zastáva najlepšie 
záujmy Bielej Rasy? 
Nedávno jeden z našich členov rozšíril stovky kópií magazínu Racial Loyalty v Tampe, čo robia 
milióny ďalších aktivistov keď rozširujú svoju literatúru ako sú napr. obchodné letáky, letáky 
politických kampaní, Strážna veža, letáky ľudí z Hare Krišna a tisíce ďalších. No naše propagovali 
Biely rasizmus čo je zakázaná kategória a rozpútala sa búrka. V novinách The Tampa Tribune a St.  
Petersburg Times sa ihneď objavili články ktoré nás ponižovali. Židovská starostka Tampy, Sandy 
Freedmanová, kvôli tomu 12. júla 1990 viedla Tampou sprievod. Niesol názov Pochod Solidarity 
proti bigotnosti a predsudkom a mal "zastaviť všetku nenávisť". Organizovalo to niekoľko 
najakčnejších zo skupín nenávistníkov, pričom všetky svoj hnev smerujú proti Bielej Rase a ich 
hlavným cieľom je úplne vyhladiť Bielu Rasu. Keď hovoria o Solidarite, hovoria o solidarite proti 
Bielej Rase, nie o solidarite s Bielou Rasou. Ako obvykle Pochod Solidarity viedli Židia, pričom 



židovská starostka Sandy Freedmanová bola hlavnou protagonistkou.
Zaujímavým následkom tejto exhibície "bratskej lásky" bol hispánsky nenávistný leták, ktorý nám z 
Tampy zaslali na našu adresu. Leták obsahoval obrázky ich hrdinov, konkrétne banditov Pancha Villy a 
Emilana Zapatu, ako bojovníkov proti gringom z USA. Bol v španielčine a v preklade odstavec na 
spodku letáku uvádzal:  
"Smrť rasistom, imperialistom, fašistom a (sprosté slovo) gringom, synom suky. Budeme sa naďalej  
brániť, pred vami, medzi vami a za vami."
Toľko k bratskej láske. Zdá sa, že starostka Freedmanová si nevšimla, alebo sa nestará, o 
nenávistníkov, ktorých má vo svojej blízkosti. Koniec koncov, veď sú Bieli. 

* * * * * 
Ako každý orgán židovskej propagandy v USA, každý deň The Atlanta Prostitution prináša radosti a 
prospech z multikultúrnej spoločnosti. Je tak, ach! hrdá na rôzne rasy, reči, etnické skupiny a 
utečencov, vyvrheľov a špinu sveta ktorá sa hrnie do Atlanty. Sú tam Vietnamci, Nikaragujci, Kubánci, 
Indovia, Mexičania, Pakistanci, Číňania a Japonci, nespomínajúc milióny negrov v okolí. Najlepšie je, 
že aj starostka je mulatka, tak ako šéf polície, väčšina členov mestského zastupiteľstva a zvyšok štátnej 
služby. To je ale šťastie, tvrdí The Atlanta Prostitution, stávame sa medzinárodným mestom. Fakt, že 
Japonci skupujú väčšinu najhonosnejších mrakodrapov je požehnaním, nielenže to prináša do mesta 
kapitál, ale i bohatstvo vo forme kultúrneho mixu. Všetci chceme žiť v rôznojazyčnej, multirasovej, 
multikultúrnej, rozmanitej, heterogénnej, polymorfnej, pestrej, nezlúčiteľnej, divergentnej a 
podlomenej spoločnosti, že?
Nie, nechceme! Ani hlúpi negri či Vietnamci nechcú rozmanitú spoločnosť. Každý z nich si chce 
vybudovať a Zväčšiť enklávu aby mohol prekonať, vyhladiť iné rasy a etnické skupiny a vládnuť 
všetkému. 

* * * * * 
V Kréde Kreativity 17 v knihe Biblia Bieleho Človeka jasne uvádzame Zákon Prírody a 
nekompromisnú lekciu z histórie, ktoré znie: len homogénna spoločnosť môže byť spravovaná a 
prežiť. 
Prvý odstavec danej kapitoly uvádza základné princípy tohto zistenia:
Rasové Miešanie Značí Smrť. História znova a znova dokázala, že žiadna multi-rasová, či  
viacjazyčná spoločnosť neprežila dlho. Tak ako sme v predošlej kapitole videli, že zdravé telo nebude a 
ani nemôže tolerovať akékoľvek cudzie organizmy, tak ani spoločnosť nemôže prežiť miešanie s cudzími  
prvkami. Naučme sa túto základnú lekciu dobre a dbajme na ňu! Alebo si to povedzme inak: akákoľvek 
spoločnosť, ktorej prvky sa skladajú z dvoch, alebo viacerých rozdielnych druhov bude neustále vo 
vojne sama so sebou, až kým sa nezničí. Obvykle špine tejto spoločnosti zničí tie najlepšie prvky a 
prežije, aby mohla obsadiť všetko hnuteľné v tejto primitívnejšej spoločenskej štruktúre. Anarchia,  
chudoba a nešťastie sa potom stanú normálnym životným štýlom. Priamym príkladom tohto je minulosť 
Haiti, ktorého príbeh si vyrozprávame v budúcej kapitole. No minulosť oplýva veľkým počtom iných 
príkladov. V našej predošlej knihe, Večné Náboženstvo Prírody sme uviedli zopár z nich ako napr.  
Egypt, Indiu a iné. 
Keďže uvedená kapitola bola napísaná pred viac ako 10-timi rokmi, dôkazy na jej potvrdenia sa na nás 
len tak sypú. Pozrime sa na dnešné titulky v novinách a uvidíme ako sa darí krajinám podľudí  a 
zistíme, že spoločným menovateľom v každej z týchto krajín "vládnucich sebe samým" je chudoba,  
hlad, anarchia, revolúcie, zločin a vraždy. Napr. v dnešných novinách som sa dočítal: 
● prvý článok, dejisko: Eravor, Srí Lanka: "Ozbrojenci na Srí Lanke zabili 119 ľudí; Vinia 
Tamilov".
● ďalší článok na tej istej strane, dejisko: Johannesburg, Južná Afrika: "9 mŕtvych v boji o ubytovňu 
pre čiernych Juhoafričanov".
● Dejisko: Paynesville, Libéria: "Protiútok libérijskej vlády oslabil obliehanie rebelov". V článku sa 
ďalej spomína, že pritom bolo zabitých 19 civilistov a po uliciach sa váľali telá rebelov a kusy 
oblečenia.
● Karáčí, Pakistan: "5 Bhuttovej spolupracovníkov zadržaných v prípade korupcie".
● Sidon, Libanon: "V bojoch Libanončanov proti Šiítom, 16 mŕtvych".



● Port-of-Spain, Trinidad: "Vodca prevratu na Trinidade hrozí smrťou unesených." Článok ďalej 
uvádza: čierny vodca moslimov ktorí sa pokúsili o prevrat hrozí zabitím premiéra a ďalších členov 
vlády ktorých drží v zajatí. V bojoch už zomrelo 22 ľudí. 

* * * * * 
Medzitým, v "modelovom" meste multikulturalizmu, Atlante, ktoré sa môže pýšiť titulom hlavné 
mesto vrážd Ameriky (na druhom mieste za touto čiernou džungľou je naše hlavné mesto), to taktiež 
vrie.
Pred viac ako 10-timi rokmi, v mene obnovy negrami znečistené centrum mesta bolo vypumpovaných 
veľa peňazí do budovania turistických, zábavných a nočných atrakcií "Atlanta Underground" pod 
úrovňou mesta. Veľká časť týchto peňazí pochádzala od daňových poplatníkov. Napriek množstvu 
reštaurácií, obchodov a iných podnikov, ktoré sa otvorili operácia neuspela, najmä preto, že Bieli Ľudia 
sa báli cestovať do tohto zločinom zaplneného mesta negrov. Pred pár rokmi, starosta, mulat Andy 
Young opäť skúsil obnoviť Underground Atlanta, opäť pumpujúc verejné peniaze, pričom zvýšila j 
policajnú kontrolu niekedy až do takej miery, že tam bolo viac policajtov ako zákazníkov. The Atlanta 
Prostitution s úžasom projekt podporovala a istý čas sa zdalo, že tento pokus bude veľmi úspešný. No 
nie je to mu tak. Veci sa vracajú do svojich koľají a negri a zločin sú od seba neoddeliteľní, a dokonca 
minulý týždeň vypukla vojna drogových gangov priamo v Underground Atlanta. Zdá sa, že prišla 
vojna dvoch súperiacich gangov z Los Angeles, Crips a Bloods. Minulý týždeň sa odohrala na 
Peachtree entrance v Underground Atlanta streľba pričom jedna osoba zahynula, dve boli zranené. Zdá 
sa mi, že aj tento druhý pokus Underground Atlanta je odsúdený. Skončí tak ako prvý pokus. Problém: 
negri. 
Medzitým v Balkanizujúcej Európe majú Bieli rasoví Bratia skoro toľko problémov ako v zmiešaných 
krajinách. Nápis cez celú stranu prináša reportáž z danej oblasti: "Balkánski rivali hrozia odpálením 
nepokojov. Dejisko: Záhreb, Juhoslávia: "na futbalovom zápase b Záhrebe vypukli boje. No nešlo o 
bitku obyčajných futbalových fanúšikov. Bola to krvavá bitka medzi Chorvátmi a Srbi, dvomi 
najväčšími etnickými skupinami v Juhoslávii, ktorých vzájomná nenávisť pretrváva už stáročia.  138 
ľudí bolo zranených, 12 kriticky... Mnohí sa obávajú, že bitka je len predzvesťou niečoho horšieho."
Balkán je bez pochýb najväčšou rozbuškou Európy. No nie s jediným zdrojom etnických bojov a 
nepokojov. V Československu stále existujú nevyriešené problémy medzi Čechmi a Slovákmi. Nech sú 
v Nemecku podpísané akékoľvek dohody o stálosti hraníc, za hranicami s Poľskom, Československom, 
Rumunskom a Ruskom ostali milióny etických Nemcov kvôli šialenému prepisovaniu hraníc Európy 
po druhej svetovej vojne. Určite sa budú chcieť spojiť s Nemeckom. Maďarská i Rumunská "etnická 
menšina" chcú obe nezávislosť. Slovinci a Chorváti si taktiež idú po krku. Etnickí Albánci sa chcú deliť 
od Juhoslávie. Zoznam pokračuje ďalej a netýka sa len Balkánu.

* * * * *
Aké je riešenie pre tento neporiadok ktorý vládne nielen v krajinách podľudí na svete ale i v Bielych 
európskych krajinách? Najveľkolepejšia a najbohatšia krajina sveta, USA, (len 10 biliónov v dlhu) sa 
taktiež rýchlo mení na balkanizujúca sa stoku, ktorá taktiež čoskoro dosiahne úroveň krajín tretieho 
sveta, ktoré sú plné chudoby a anarchie. Aké je riešenie? Keď sa to pýtame ľudí , pokrčia ramenami a 
krútia pohľadom.
Nuž, Hnutie Kreativity má úplné, priamočiare a komplexné riešenie, a veríme, že I jediné. Ako jediní 
máme recept na víťazstvo, a už sme to párkrát uviedli. No poviem vám to ešte raz. Krok za krokom. 
Týka sa to sústredenia kolo jediného slova - RAHOWA! 
1. V prvom rade sa Biela Rasa musí zjednotiť na celosvetovej úrovni. Musí sa zjednotiť s jedným 
jazykom (latinčinou) a jednou vierou (Kreativitou).
2. Po druhé, musíme prestať snažiť sa zachrániť všetku špinu, parazitov a podrasy sveta, a za každú 
cenu sa snažiť zachrániť samých seba.
3. Po tretie, aby sme to dokázali, musíme sa zbaviť tých prekliatych Židov a ujať sa vlastných 
problémov a osudu.
Kým sa nám toto nepodarí, nič sa nevyrieši a Biela Rasa sa ponorí hlbšie do žumpy, kým sa našim 
osudom nestane skríženie, otroctvo a vyhynutie. Ak nie Kreativita, čo iné? Ak nie teraz, kedy?
Biely Človek, Spoj sa a Bojuj! Inej cesty niet! Buď sa zjednotíme, zbavíme Židov a ovládneme svet,  



alebo je všetko stratené. Inak pre vás niet budúcnosti, ani pre vašu rodinu a vaše deti. Cena je  
obrovská a alternatíva je niečo hrozné. Žiadna obeť nie je priveľká, žiadna cena privysoká.
Biely Človek, Pridaj Sa k Nám!
Propaguj! Rozširuj! Organizuj! 

Jasný Osud Bielej Rasy
Tak ako americkí priekopníci, aj Biela Rasa si dnes musí vybudovať vlastný Jasný Osud na dobytie 
sveta a následne zaľudniť všetku zem. Táto planéta je celá naša! RAHOWA! 
Biely Človek je skvelý staviteľ. Za tých pár chvíľ v histórii, keď bol nespútaný a mohol slobodne robiť 
čo mu Príroda káže, staval, tvoril, budoval impériá. Ak mal dostatok času na dosť dlhú dobu, tvorivá 
práca Bieleho Človeka sa stala niečím úžasným. 
Jedným z takýchto období bolo budovanie Ameriky a dobývanie Západu.
V polovici 19. storočia si bola väčšina populácie Ameriky istá, že ich Jasným Osud dobyť a zaľudniť  
Ameriku od pobrežia Atlantiku po Pacifik. A skutočne ju dobyli!
Naše umelé knihy histórie nám priniesli kopu odpadu o dôležitosti Otcov pútnikov, Puritánoch, 
Mayflower Compact, a celkovo role kresťanstva v budovaní Ameriky. Naše školopovinné deti a 
americká verejnosť všeobecne, následkom toho, prakticky veria židovskej lži, že Amerika bola 
vybudovaná kresťanmi, pre kresťanov a na základe kresťanských princípov. Detailnejšie preštudovanie 
histórie nám však ukáže, že Amerika nebola vybudovaná kresťanmi ani na kresťanských princípoch, 
ale naopak, vybudovaná napriek kázaniu kresťanstva.
Kto ozaj vybudoval Ameriku? Určite to neboli Puritáni, pútnici ani náboženskí fanatici, hoci medzi 
prvými usadlíkmi sa nachádzali aj tí. V podstate väčšina ľudí ktorí tu vo veľkom množstve prišli a boli 
základom Ameriky, boli to najlepšie z Bielej Rasy. Boli to ľudia plní suchom dobrodružstva, ktorí 
hľadali lepšiu zem a lepšiu príležitosť na rozvíjanie svojich rodín a svojich príležitostí. Boli to 
dobrodružní, agresívni, nebojácni, energickí ľudia a nadovšetko ľudia s víziou a ľudia, ktorí 
chceli budovať. Bol to presne ten druh, ktorý rozširoval hranice Bieleho Človeka po celom svete 
po všetkých kontinentoch už niekoľko storočí.
Kto boli tí ľudia? Boli to najlepšie z Bielej Rasy na čo môžeme byť hrdí. Boli to priekopníci, lovci, 
objavitelia, farmári, chovatelia, budovatelia železníc, a nadovšetko, bojovníci proti Indiánom. Prišli 
sem z preľudnenej Európy, ktorá bola roztrhaná a vysatá židovským finančným monopolom a 
zatiahnutá do ostrých sporov židovského kresťanstva. Boli to ľudia, ktorí hľadali životný priestor a 
slobodu aby mohli nasledovať svoje vrodené inštinkty a cítenie. V ich krvi a žilách cítili Jasný Osud 
rozširovať a zaľudňovať novú zem.
Z toho sa vykľul najlepší a najkrajší rozkvet Bielej produktivity akú svet poznal. Dobytím Západu bol 
dosiahnutý jeden z najväčších a najrozsiahlejších úspechov ľudskej rasy. Hrdinským Dobytím 
Západu bol napísaná najslávnejšia a najďalekosiahlejšia kapitola v histórii Bielej Rasy alebo 
akejkoľvek rasy. Použitím len odvahy a práce bolo vybudované najproduktívnejšie, najtvorivejšie, 
najmocnejšia najbohatšie impérium aké kedy svet videl.
Dnes Amerika, aj keď Bieli Ľudia tvoria už menej ako 5% z populácie sveta, produkuje toľko 
bohatstva a zásob ako zvyšok sveta. A to i napriek tomu, že Ameriku postihlo mnoho reštrikcií a 
hendikepov aké predtým nepoznal žiaden iný národ. Bieli Američania na svojich ramenách nesú 30 
miliónov (možno až 70 miliónov) čiernych parazitov, ktorí nie sú len priťažkým nákladom, ale vážnym 
hendikepom ako kameň v hnacom kole. Amerika toho produkuje toľko i napriek faktu, že Američania 
sú nútení podporovať svojich rivalov a nepriateľov po celom svete zahraničnou pomocou, 
technológiou, pôžičkami, produktmi, monetárnymi reštrikciami a inými formami pút, aké dokázali 
Židia vymyslieť. K tomu pridajte dusivé efekt Židov na našej zemi, údajne 6 miliónov, no 
pravdepodobne omnoho viac.
Amerika je dnes nepochybne baštou Bielej Rasy. A preto je pod útokom Židov, ktorí chcú Ameriku 
skrížiť a zmeniť na rovnakú dieru ako India pred tisíc rokmi, Južná Afrika pred niekoľkými storočiami 
a Haiti pred 150 rokmi. Amerika je baštou Bielej Rasy a práve tu musí byť vedená bitka, tu musí byť 



Žid pokorený a tu bude vytvorená nová svetová filozofia pre prežitie Bielej Rasy. 
Svojim srdečným predkom, ktorí prišli na prázdny a nepriateľský kontinente skutočnú oddanosť a ich 
vrodené schopnosti tvoriť a budovať. Medzi nimi boli prví obchodníci s kožušinami a lovci, objavitelia, 
neúnavní, energickí a neviazaní, hľadajúci nové dobrodružstvá a nové horizonty. S nimi prišli aj prví 
usadlíci, hospodári a farmári. A ako šli na západ, rančeri a chovatelia dobytka a ich kovboji im 
pomáhali pokoriť obrovské územia rozširujúcej sa Ameriky. Tých následne nasledovali stavitelia miest, 
železníc, a obchodníci, v tom najlepšom americkom zmysle. Keď budovali impérium, všetci, svojim 
spôsobom, boli bojovníci s Indiánmi. 
Nakoľko bola naša história na jednej strane skreslená a nakoľko naši hrdinskí priekopníci predkovia 
boli hanebne pošpinení za ich politiku proti Indiánom na druhej strane, je v našom záujme aby sme si 
uviedli akú politiku mala Amerika voči podradným domorodcom, Indiánom.
Bez pochýb Biely Človek dobýval zem, ktorú dobývali Indiáni, rasa od neho veľmi odlišná a 
každopádne podradná. Aj keď spočiatku bola invázia pomalá, netrvalo dlho kým si Indiáni uvedomili, 
že sú napádaní a oberaní o zem. Nasledovalo nepriateľstvo a ako nutnosť netrvalo Bielemu Človeku 
dlho uvedomiť si, že Indián je jeho smrteľný nepriateľ a hrozbou jeho existencie, majetku a životov 
jeho rodiny.
Týmto sa medi Bielou Rasou vytvorilo puto aké nebolo v Európe zaznamenané. Biely Človek si 
uvedomil, že ak chce prežiť, musí sa spojiť a tak sa vytvoril jeden z najlepších príkladov rasovej 
vernosti medzi Bielymi Ľuďmi rôzneho európskeho pôvodu. Prinieslo to najlepšie z Bieleho 
Človeka - rasovú vernosť, vynaliezavosť, dômyselnosť a odvahu. Keďže nechal voľný priestor 
týmto prirodzeným vlastnostiam, postupoval vpred, zaháňal Indiánov na západ, zaberajúc ich zem. Aj 
keď bol Biely Človek prečíslený, nebol to jeho hendikep, pretože keď sa Biely Človek spojí a má 
jednotný cieľ, dokáže poraziť všetky sily a prekonať všetky prekážky. Biely Človek si jasne uvedomil, 
že Indián je jeho nepriateľ a motto: "len mŕtvy Indián je dobrý Indián", sa stalo nepísaným zákonom 
zeme. 
Preto je nezmysel tvrdiť že Amerika bola vybudovaná na kresťanských princípoch. V žiadnom prípade 
na nich nebola vybudovaná. Ak by prví Bieli americkí priekopníci nasledovali rady kresťanskej etiky 
ako "miluj svojho nepriateľa", "nastav druhé líce", "predaj všetko čo máš a daj to chudobným", 
"nesúď", "neodporuj zlu", atď. a ďalším samovražedným kresťanským bludom, nikdy by to nedokázal. 
Bol by prekonaný a zabitý Indiánmi hneď ako by vkročil na americký kontinent. Ozaj to tak nie je! 
Amerika nebola vybudovaná na kresťanských princípoch ani ľuďmi, ktorí by sa o kresťanstvo 
zaujímali. Amerika bola vybudovaná najlepšími členmi Bielej Rasy - Bielou Rasou využívajúcou svoju 
vedenú agresivitu a dávajúcu voľnú ruku svojim nadradeným schopnostiam a zručnostiam.
Dnes v moderných knihách histórie, vo filmoch a skrze inú židovskú propagandu počúvame aký bol 
Biely Človek zákerný, ako nedodržiaval dohody s Indiánmi, ako ich podviedol, klamal ich a zradil. To 
je samozrejme, ako som práve povedal, židovská propaganda na poníženie a pošpinenie hrdinského 
Bieleho Človeka. Biely Človek proste bojoval a prekonal Indiánov, nemusel ich podvádzať alebo im 
čokoľvek sľubovať, prišiel dobýjať. Bojoval s nimi porazil ich, zabil a vyhnal ich a nakoniec zabral ich 
zem. Jednoducho pobil Indiánov a skrotil ich. Bola to záležitosť dobývania a obviniť Bieleho Človeka 
z podvodov a šikanovania je len ďalší židovský trik. Biely Človek ako taký neuzatváral s Indiánmi 
dohody. Vydával nariadenia, ktoré sa väčšinou týkali nasťahovania Indiánov do rezervácií alebo území 
až keď boli porazení. S porazeným nepriateľom nemusíš uzatvárať dohody, proste vydáš nariadenie a 
takto boli spravovaní i americkí Indiáni.
Buďme k sebe čestní. Biely Európan prekročil oceán, prišiel na americký kontinent osídlený podradnou 
rasou a šiel na západ.; pokoril červených indiánov; zabral ich zem, zabil väčšinu svojich oponentov a 
keď ich nepochybne podrobil, nahnal ich na malé územia, ktoré vtedy považoval za nepotrebné, 
nazývané rezerváciami. Nech sa na to dívate akokoľvek, bol to otvorený, neviazaný pokrok, hra síl  
matky Prírody, Biely Človek na svojom vrchole. Ak by to naši predkovia neurobili, neexistovala by 
žiadna Amerika - neexistovala by veľkolepá, silná enkláva Bielej Rasy. Dokonca je otázne, či by Biela 
Rasa vôbec dodnes prežila.
Keďže Dobytie Západu a vybudovanie Ameriky boli tou najkreatívnejšou a najproduktívnejšou 
epochou v histórii Bieleho Človeka, mali by sme sa z vlastnej histórie naučiť hodnotné lekcie. Ak 



vedenie vojny proti farebným rasám, teda Indiánom, bola tak produktívne pred 100 či 200 rokmi pokiaľ 
ide o expanziu a prospech Bielej Rasy, a ak takýto postup vybudoval skvelé bohatí impérium, čo je zlé 
na nasledovaní a prijatí takejto politiky dnes na celosvetovej úrovni? Prečo hýčkame a podporujeme 
životy podradných čiernych Afričanov v našej krajine keď máme dosť sily zbaviť túto krajinu tejto 
pliagy a poslať ich späť do Afriky? Prečo nepomôcť našim priekopníckym Bielym bratom v Južnej 
Afrike hnať čiernych divochov severne až k rovníku?
Príroda samotná nás obdarila neodškriepiteľným právom na prežitie, neodškriepiteľným právom 
podporovať, rozvíjať a rozširovať Bielu Rasu napriek našim nepriateľským nepriateľom. Nezabudnime, 
že najsmrteľnejší nepriateľ Bielej Rasy sú podrasy. Vlastne všetky podrasy sú nepriateľom Bieleho 
Človeka. Najlepšia ochrana akú si môže Biely Človek dožičiť je rozširovanie územia a objemu 
Bielej Rasy na celosvetovej úrovni, a redukovanie podrás, ktoré sú k nám všetky nepriateľské až 
kým hrozba nepominie.
Kým mali nepriateľskí červení Indiáni dosť počtov a sily, boli hrozbou pre Bielych amerických 
priekopníkov. No keď Biela Rasa počtom premohla Indiánov, hrozba života a majetku pominula. 
Podobne na celosvetovej úrovni sú nepriateľom Bielej Rasy podrasy, ktoré sa rozrastajú denno-denne a 
sú našou smrteľnou hrozbou. Ak rasová politika Bielej Rasy v Amerike pred sto rokmi bola tak 
produktívnou politikou pre našu rasu, musíme veriť, že by to bola skvelá politika i na globálnej 
úrovni.
Nemožné? Ani nie. Vlastne to je nielen možné, ale jediná zmysluplná politika akú môže Biela Rasa 
nasledovať.
Buďte si istí, že Židia v spolupráci s podrasami majú v pláne vyhubiť Bielu Rasu a rýchle napredujú - a 
s úspechom. 
Najvyššie právo, prvotný Zákon Prírody, bojovať za svoje prežitie za každú cenu! Musíme zachovať 
existenciu Bielej Rasy na tejto planéte na veky vekov. A Biely Človek to mohol ľahko dokázať ak by 
sa spojil a nastolil rasovú solidaritu. V časoch Ríma dokázal jeden rímsky legionár so svojimi 
dobovými zbraňami: mečom, štátom, kopijou, atď., premôcť asi šiestich (možno desiatich) čiernych 
divochov, dnes, s využitím modernej technológie, ktorá je produktom Bieleho Človeka by mohlo 
niekoľko trénovaných pilotov vyzbrojených bombami vyhladiť každé opozíciu zo strany čiernych 
Afričanov za nepatrný čas. Fakt, že naše zbrane sú dnes taktiež v rukách našich nepriateľov, ktorí by si 
ich nikdy nedokázali vyrobiť sami je odrazom nedostatku vernosti a cieľa zo strany Bielej Rasy.  
Avšak nech sú dnes veci akokoľvek zlé, nie je neskoro. Keď Biela Rasa dosiahne politickú jednotu a 
ideologicky sa spojí, podrasy, kvôli ich neschopnosti sa o seba postarať, budú ponechané napospas 
osudu a žiaden nukleárny holokaust, s ktorým sa Židia neustále ohradzujú, nebude nutný.
Áno, heslo je jasné: Biely Človek, zjednoť sa alebo zahynieš! Zaľudni svet alebo sa staneš 
skríženým otrokom!
Keďže čierna rasa spôsobuje väčšinu násilných (a iných) zločinov, je jasné, že so znížením ich počtu 
dôjde k zníženiu zločinnosti. To isté platí pre nevzdelanosť a chudobu. Preto ak chceme znížiť 
zločinnosť, chudobu, špinu, neporiadok a nevzdelanosť, najlepším a najefektívnejším programom bude 
zredukovať počet negrov v Amerike. 
Program Hnutia Kreativity je preto jasný: rozširovať Bielu Rasu, obmedzovať podrasy.
A takýto program musíme mať na veľký vekov nielen pre Ameriku, ale pre celý svet. 
Akosi hlúpo sme pod záštitou Židov a kresťanských princípov robili presný opak. V Amerike, ale i po 
celom svete, každá politika k akej nasledovaniu bol Biely Človek zavedený, či už je to zahraničná 
pomoc, daňová politika, sociálna pomoc, technologická pomoc, zdravotnícka pomoc alebo akákoľvek 
zo stoviek iných, slúžili pre rozmnožovanie podrás a redukcii produktívnej Bielej Rasy. 
A podrasy po celom svete nás vášnivo neznášajú. Vďaka celosvetovej židovskej tlači je Biela Rasa, 
vyobrazená ako Biely Američan, prvotným terčom nenávisti po celom svete. Nielenže je Biely Človek 
nenávidený vo svete, ale i vo svojej krajine, ako v Amerike kde Mexičania, negri, Indiáni a ostatné 
podrasy čakajú na deň, keď sa doňho budú môcť pustiť.
Prečo by sme mali "nastaviť druhé líce" a kŕmiť, podporovať a propagovať rozširovanie špiny 
podľudí ktorí nás nepochopiteľne neznášajú. Je to šialenstvo. Podrasám nič nedlhujeme. Každý z 
nich by nás napadol ihneď ako by na to mal dosť sily. Kolektívne a organizované Židmi budú mať dosť 



sily snáď už v priebehu nasledujúcej generácie a pustia sa do nás ak sa nezorganizujeme a 
nezjednotíme.
Opakujem, spojená a organizovaná Biela Rasa je desaťkrát silnejšia ako zvyšok sveta spolu.
V Prírode sa každý druh snaží expandovať kolonizáciou nových území. Napr. keď sa dostali zajace do 
Austrálie, množili sa kým nezaplavili celý kontinent. Keď sa škvorce dostali do Severnej Ameriky, 
rýchlo sa rozšírili po celom kontinente. Keď sa pred storočím dostal hyacint na Floridu, rýchlo sa 
rozšíril do všetkých riek a kanálov ktoré poskytovali vhodné podmienky pre rast. Keď sa burina 
zakorení na obilnom poli, okamžite sa snaží zväčšovať svoje územie, rozširujúc svoje semená kam sa 
len dá, a ak je to možné, chce zabrať celé pole, celú krajinu.
Program Prírody je: kolonizuj nové územia a rozširuj sa podľa miery svojich schopností ako je to 
len možné. 
Tisíce rokov Biela Rasa kolonizovala územia a kontinenty, niekedy s úspechom, inokedy s 
problémami. Počas éry Ríma bola však nesmierne úspešná. Ak by Bielu Rasu nezasiahla 
samovražedná, škodlivá choroba, kresťanstvo, nepochybne by už dávno kolonizovala celý svet. 
Nanešťastie, ako nám to dokazuje história, Rimania prijali kresťanstvo. Hnacia sila ženúca Bielu Rasu 
vpred sa zastavila, samotná Biela Rasa sa dostala do úpadku a takmer padla islamským Maurom.
S Renesanciou Biela Rasa opäť získala svoje zmysly a v 16., 17., 18. a 19. storočí sa opäť Biela Rasa 
vydala vpred so vzkriesenou kolonizáciou sa dostala na každý kontinent sveta a ako sme práve zistili, 
najenergickejšie v Severnej Amerike.
Dnes, v 20. storočí Biely Človek opäť prestáva keď sa jedovaté židovské filozofie, komunizmus a 
liberalizmus, šíria svetom ako pliaga. Biely Človek nepochopiteľne ustupuje, uteká pred podradnou 
špinou, redukuje vlastné počty a pomáha nepriateľom sa množiť. Namiesto kolonizácie je Biela 
Amerika kolonizovaná, nielen hordami čiernych negrov, ale rôznou špinou sveta.

* * * * *
Skutočným riešením pre Bieleho Človeka je prijať zdravú, jasnú rasovú politiku: Biela Rasa sa musí 
šíriť kým nebude obývať všetku dobrú zem sveta; všetky podrasy musí považovať za svojich 
smrteľných nepriateľov; musí prestať im akokoľvek pomáhať; musí zatlačiť a zredukovať ich 
počty na svete ako to urobila Indiánom v Amerike, len vo väčšom rozsahu.
Aby sme vôbec prežili, našim krédom a vyhlásením musí byť: buď oni alebo my! Najvyšším cieľom 
Hnutia Kreativity je zaistiť prežitie Bielej Rasy na povrchu Zeme na veky vekov.
Preto sa Biela Rasa musí opäť priučiť skvelú historickú lekciu od našich úžasných amerických 
predkov. Toto produktívne nutkanie Bielej Rasy musíme projektovať na celosvetovej úrovni. Opäť 
musíme plánovaným a zámerným programom pokračovať v kolonizácii sveta o robila Biela Rasa 
posledných niekoľko storočí menej náhodným a energickejším spôsobom. Ako americkí priekopníci, 
aj dnešná Biela Rasa musí za svoj Jasný Osud určiť dobytie sveta a zaľudniť všetku dobrú zem. 
RAHOWA! Táto planéta je celá naša!
(Pre viac informácií o Jasnom Osude si prečítajte kapitolu 31 v knihe Večné Náboženstvo Prírody.)
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Jasné Riešenie Obrovského Problému 
Odmietnuť a Zrušiť Federálny Dlh! 

V tomto článku chcem objasniť dva problémy. Prvým je, úplné zotročenie Bielej Rasy JOG-om. Druhý  
je, že nik nemôže byť zotročený ak dobrovoľne nespolupracuje so svojim zotročovateľom. Preto prvým 
krokom v našom oslobodení musí byť narovnanie myslenia Revolúciou Hodnôt.
V súčasnosti Židia ovládajú tvorbu peňazí v USA a iných Bielych krajinách, a je to azda najmocnejšia a 
najvýznamnejšia zbraň v  arzenáli  celosvetovej  židovskej  konšpiračnej  siete,  ktorá pomaly ale iste 
uťahuje  slučku  okolo  krkov  pracujúcich  Bielych  platcov  daní  v  USA a  vo  svete.  Srdcom  tohto 
židovského monštra je Federálny Rezervný Systém, ktorí si prisvojil moc tlačiť nekontrolované 
množstvo peňazí , čím kontroluje financie sveta a všetko čo k tomu patrí. (Opäť si prečítajte Krédo 
Kreativity 40 v knihe Biblia Bieleho Človeka.)
Vďaka tlači vlastných peňazí a ich následnému požičiavaniu vláde a ľuďom v USA za úrok, bol Židmi 
ovládaný Federálny Rezervný Systém viac a viac utiahnuť pracujúcim ľuďom slučku, alebo ako vo 
zveráku stále narastajúcich dlžôb.
Federálny dlh USA v čase Calvina Coolidgea bol len 3 miliardy dolárov, z ktorých za svoje vlády 
uhradil 2 miliardy. Dnes federálny dlh predstavuje 3 bilióny dolárov, čo je suma tak vysoká, že ju 
priemerný človek má problém pochopiť a ja sa to ani nepokúsim vysvetliť, azda okrem faktu, že je to 
1000-násobne viac ako za čias Calvina Coolidgea, a ďalej narastá úžasným tempom. No to je len kúsok 
pravdy. Každý štát, mesto a samosprávny okres v USA je taktiež po uši zadlžený. A taktiež každá malá 
i veľká firma. V skutočnosti je celkový NÁRODNÝ dlh viac ako 13 biliónov dolárov a narastie o 
ďalších 12 zatiaľ čo budete dnes večer počúvať dnes večer židovské vysielanie. Len úrok za federálny 
dlh je dnes tretia najvyššia položka z národného rozpočtu,  prevýšený len sociálnymi (plať dane 
Biely Človek, treba nakŕmiť negrov) programami a armádnym (aby bol svet pre Židov bezpečnejší) 
rozpočtom.
A čo to vlastne znamená? Znamená to,  že my,  Bieli  pracujúci  ľudia,  ktorí  všetko dosiahli  prácou, 
dlhujeme viac ako má všetko v USA (nehnuteľnosti, stroje, pozemky, domy, atď.) cenu. Znamená to, že 
každé dieťa, ktoré sa dnes narodí je zadlžené vo výške 52 000 dolárov. V čase keď dospeje je dlh 5, 10 
alebo 20 krát vyšší. Znamená to, že sme zotročený Židmi vytvorenou horou dlhu, ktorý narastá každou 
minútou. (Opäť si prečítajte kapitolu 33 v knihe RAHOWA!)
Zastavme sa tu a zamyslime sa. Dlh má vždy dve strany: dlžníka a veriteľa. Nepretržite počúvame 
akú astronomickú sumu Američania dlhujú. Avšak nikdy nie to, komu dlhujeme tie bilióny, viac ako má 
hodnotu naša krajina.  Komu dlhujeme túto obrovskú sumu?  Ak sa túto podstatnú otázku opýtate 
bežného  človeka,  bude  zmätený,  prekvapený  "nikdy  som  o  tom  nepremýšľal".  Vláda  to  nikdy 
nespomína. Židovské médiá túto podstatnú otázku nikdy nevytiahnú na povrch. Azda to nik nevie? 
Prečo je okolo toho toľko tajností?
Nuž,  možno to  tajne zakrýva  židovská  sieť,  no iste  to  nie  je  tajomstvo.  Môžem vám za  minútku 
prezradiť komu to dlhujeme, kto je na druhej strane dlhu. Je to Federálny Finančný Systém, ktorý nie je 
až  tak  vládnou  inštitúciou  ako  väčšina  ľudí  verí,  ale  je  to  zákerná  konšpirácia  medzinárodných 
židovských bankárov. Im dlhujeme všetko čo máme a ešte viac.
Ako nás  dostali  do  tejto  nepríjemnej  a  otrockej  pozície?  Kroky,  ktoré  vedú Židov  k  celosvetovej 
nadvláde sú: rasová vernosť, rasová viera a konšpiračný plán, tajne uchopiť nervové centrá moci sveta, 
ktorých kľúčom sú peniaze. Takto nás dokázali chytiť a zotročiť.
Takže záver znie: všetko čo dlhujeme a dokonca ešte viac, dlhujeme zradnej a prefíkanej židovskej 
konšpirácii, pričom si nič z toho nezarobili, ale obrali nás o všetko trikmi a podvodmi. Opakujem, Židia 
nám ukradli naše bohatstvo podvodom, trikmi a kľučkami. Židmi ovládané Federálne Rezervy však nie 
sú štátny úrad, ani nemajú právo tvoriť peniaze. priečia sa Konštitúcii USA, sekcii 8, článku 5, ktorý 
vraví: "Kongres by mal mať právo: raziť mince, regulovať ich hodnotu..." To neznamená, že Kongres 
môže dať právo a povinnosť vydávať peniaze židovským podvodníkom, čo sa presne stalo. 
Takže dlhujeme týmto židovským gangstrom 13 biliónov dolárov? Ani náhodou! Nedlhujeme im to 



právne, morálne, skrátka vôbec. Dlhujeme im skôr dobrú "slučkovú" párty v ktorej povešiame týchto 
gangstrov, ktorí zapríčinili viac vojen, chudoby a nešťastia ako všetka zlá sila na svete dohromady. A 
keď  budeme  pritom,  mali  by  sme  povešať  všetkých  ich  posluhovačov  a  zradcov,  ktorí  s  našimi 
smrteľnými nepriateľmi spolupracovali a kolaborovali. 

* * * * * 
V roku 1927 keď som bol ešte malý chlapec a navštevoval som školu v kanadskom Saskatchewane, 
učila nás tvrdá, patriotická učiteľka, pani Murphyová. Aj keď jej meno "Murphyová" bolo írske, získala 
ho len svadbou. Inak bola pevne škótsko-anglická, narodená v Nova Scotia. Avšak jej patriotizmus 
nebol zameraný na Kanadu. Bola 100% verná Veľkej Británii a Britskému impériu, ktoré v tom čase 
ešte oprávnene mohlo tvrdiť že je "Veľké". Kanadu považovala len za súčasť tohto impéria, tak ako 
väčšina  Kanaďanov.  Pamätám  ako  nám  hovorila,  že  nie  sme  občanmi  Kanady,  ale  "britským 
majetkom", čo je značný rozdiel. 24. mája sa oslavoval Viktóriin deň, veľké prázdniny, aj keď kráľovná 
Viktória nikdy v Kanade nebola. 24. mája sa konali oslavy, veľké sprievody, zneli nádherné prejavy a 
reči. Ešte po 60-tich rokoch si pamätám reči o veľkosti Britského impéria, ktoré bo špeciálne požehnal, 
ovládlo viac ako štvrtinu zeme, a nikdy sa nebude mať zle. 
Taktiež  si  pamätám  ako  nás  pani  Murphyová  učila  mnoho  piesní,  z  ktorých  jednu  nesmierne  s 
radosťou: 
Rule Britannia, Britannia rule the waves. (Británia vládne, Británia vládne vlnám)
Britons never, never shall be slaves. (Briti nikdy nebudú otrokmi)

Nuž dnes,  napriek radosti,  vlastenectvu a  viatiu  vlajkami  prišla  na Britské impérium kríza,  najmä 
vďaka zrade chabez-gojov ako Winston Churchill (a Franklin Roosevelt na druhej strane Atlantiku) a 
Briti sú takými otrokmi akými prisahali, že nikdy nebudú. Dnes je Británia moc tretej triedy, stratila 
svoje  impérium a rapídne sa  mení  na krajinu "tretieho sveta"  plnú skrížených bastardov.  Nielenže 
stratili kontrolu nad svojou vládou, financiami, vzdelávaním, a čímkoľvek iným, ale rapídne sa stávajú 
vyvrheľmi vo vlastnej krajine s prílivom podrás zaplavujúcich ich kedysi nádherný ostrov. Hoci rodení 
Briti platia dane, pracujú a starajú sa o podrasy,  sú hanení, využívaní, diskriminovaní a zneužívaní 
"vlastnou"  vládou.  Nie  Briti,  ale  Židia  vládnu  kedysi  "Veľkej"  Británii  a  rodení  Briti  sú  otrokmi 
cudzieho parazita. Britskí skinheads v jednej piesni dobre opisujú situáciu: 
Once we had an Empire,(Kedysi sme mali Impérium)
Now we've got a slum. (Teraz máme brloh)

Aj keď sme sa doteraz zameriavali na Britániu a jej kedysi veľkolepé impérium, zvyšok sveta nie je 
výnimkou. Dnes Júdov kmeň nielen ovláda Britániu a vlny, ale celý svet, vrátane a najmä USA.
Ako to slizký Židia robia? Nuž, je to dlhý príbeh siahajúci hádam 4000-5000 rokov späť. Uveďme si 
teda najvýznamnejšie body:
● Najprv prišla Rasová Vernosť, čo je mimochodom názov nášho periodika. 
● Potom prišla ich Rasová Viera, Judaizmus.
● Ako tretie sformulovali konšpiračný plán hry, získať pre seba všetko zlato, peniaze a pôdu sveta.
● Po štvrté, kontrolu nad nervovými centrami moci - financiami, vládami, médiami, vzdelávaním a 
náboženstiev.
●  Po  piate,  zničiť  najlepších,  teda  Bielu  Rasu,  redukovaním a  krížením,  a  zmeniť  ju  na  hnedých 
zombie, poddajných, servilných otrokov, ktorí chcú pracovať pre svojich židovských pánov.
Môže to znieť ako tvrdý oriešok, niečo nemožné, ale jasné, brutálne fakty života sú: Židia to ozaj robia, 
a cieľ o ktorý sa snažili po tisícročia už takmer dosiahli, alebo aspoň ho majú na dosah v priebehu 
generácie.
Niektoré  rasy  sú  vhodné  na  poslušných  otrokov  iné  zasa  nie.  Historicky  boli  negri  z  Afriky 
najovládateľnejšími otrokmi. Arabi nie, Indiáni v Severnej Amerike taktiež nikdy. Takisto Japonci ani 
Číňania.  Najmenej  zotročenými  boli  Najlepší  z  Prírody  -  Biela  Rasa,  ktorá  bola  najväčším 
dobyvateľom a bojovníkom na svete.
Aj keď dnes vládnu svetu Židia, nepremožiteľné odhodlanie, dômyselnosť a bojové schopnosti Bielej 
Rasy predstavujú serióznu hrozbu a prekážku vo fanatickej snahe Židov zotročiť a vládnuť všetkým 



Gojimom (čítaj "dobytku") sveta. Popravde, Biela Rasa trpí na fatálnu Achillovu pätu. Chce byť fér, 
chce dať druhej strane šancu, chce nastaviť druhé líce a pomôcť svojim nepriateľom. Zdá sa, že jej 
chýba rasovú súdržnosť alebo rasová vernosť. Avšak stále je tu šanca, že sa je podarí sa prebrať ako 
Nemcom pred asi  60-timi rokmi, uvedomí si čo sa deje,  zorganizuje sa a obráti  hnev proti  svojim 
nepriateľom - Židom. Táto nočná mora núti Židov pracovať ešte zapálenejšie na skrížení Bielej Rasy 
do zabudnutia.
Biela Rasa sa nachádza v kritickom bode biologickej histórie druhu. Židia sa zúrivo snažia skrížiť Bielu 
Rasu v priebehu tejto generácie. Je to teraz alebo nikdy, a Židia to dobre vedia. Biely Človek si pomaly 
uvedomuje čo robí židovská konšpirácia a aj to, že Židia sa vydali an celosvetovú kampaň proti Bielej 
Rase. Vidíme anti-židovské nepokoje v Rusku, kde politická strana Pamyat desí Židov. Je to badateľné 
v Nemecku, Francúzsku, Južnej Afrike i Švédsku. Aj keď nie sme veľmi známi, Kreativita a jej gospel 
Bielej Rasovej Vernosti zaujíma viac a viac pozornosti ľudí, pretože máme jasný plán pre víťazstvo a 
jediný recept na víťazstvo.

* * * * *
Vraciame sa k prvému bodu. Biela Rasa nebola stvorená pre otroctvo, nemôže byť neustále zotročená, 
môže však byť definitívne zničená, čo sa dnes i deje.
Môžeme tento proces zvrátiť  a zachrániť Bielu Rasu? Áno,  môžeme.  Najlepší  krok ktorý môžeme 
podniknúť je odmietnuť federálny dlh a ostatné dlhy, ktoré sme dostali podvodmi židovských bankárov, 
a  potom povešať zločincov.  Ak sme mohli  "odpustiť"  Egyptu dlh 7 miliárd a Izraelu ešte  viac,  je 
omnoho  rozumnejšie  "odpustiť"  dlh  americkému  ľudu,  ktorý  bol  hanebne  privodený  gangom 
židovských finančných manipulátorov.
Ako sa  to  dá?  Musíme sa  vrátiť  k  základom a  vybudovať  mocný valec  Bieleho Rasového hnutia 
rovnakým postupom ako to dokázali Židia pred tisíckami rokov - skrze rasovú vernosť, rasovú vieru, 
Kreativitu. Len skrze tieto logické kroky môžeme opäť uchopiť kontrolu nad našim osudom a donútiť 
našich  ľahostajných  senátorov anulovať Zákon o federálnych rezervných bankách,  zrušiť  obrovské 
hory dlhov a odmietnuť federálny dlh. Keď toto dosiahneme, židovská hra bude na konci, raz a navždy.
Prezident Bush rokoval v Bielom dome s členmi oboch strán, snažiac sa nájsť "riešenie" pre národný 
deficit.  Týždne,  kým  špekulovali  a  vymýšľali,  to  bola  hlavná  správa  novín,  až  kým  nedošlo  k 
vypuknutiu "krízy v zálive", ktorá prevzala toto miesto. No nevyriešili to a nikdy to nedokážu, najmä 
preto, že presne tí chabez-goji, ktorí spolupracovali (a stále to robia) so Židmi, sú zodpovední aj za 
finančnú nešťastie v akom sa nachádzame. Preto je potrebný drastickejší prístup. Ako keď Alexander 
Veľký stále pred Gordickým uzlom, ktorý nik nedokázal rozmotať, vzal do ruky svoj meč a jednou 
ranou ho rozťal, čím problém vyriešil. Konajme tak aj my.
Len  Kreativita  má  recept  na  víťazstvo.  Aby  sme  zvíťazili,  musíme  prehodnotiť  hodnoty,  ktoré 
uctievame. A Kreativita robí presne to. Je to vlastne REVOLÚCIA HODNÔT, zahodenie chorých a 
samovražedných  židovských  hodnôt  vhodených  na  nás  kresťanstvom,  a  ich  nahradenie  novými, 
RASOVÝMI HODNOTAMI, založenými na večných Zákonoch Prírody, histórii,  logike a zdravom 
rozume.
Drahí Bieli rasoví Druhovia, pridajte sa k nám a vybudujeme nevyhnutnú moc, ktorou dokážeme zničiť 
Judaizmus a jeho súčasť, kresťanstvo. Vykopnime škodlivých, slizkých Židov od moci a z Ameriky. 
Spravme to, čo rímsky senátor Cato na konci každej reči pred rímskym senátom, keď zvolal: "Delenda 
est Carthago!" (Kartágo musí byť zničené!) Stalo sa to bojovým pokrikom všetkých Rimanov čoho 
následkom bolo Kartágo úplne zničené. Podobne my zvolajme "Delenda est Judaica!" kým nezničíme 
zákerných parazitov ľudstva, kým aj oni nie s zmetení z povrchu tejto planéty. 
Delenda est Judaica! RAHOWA! 
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Trikrát Vďaka Zjednotenému Nemecku!

No ak chce Biela Rasa prežiť, 
Nemci a ostatní Bieli Ľudia musia uprednostniť Rasovú Vernosť pre Národnou Vernosťou

V týchto dňoch v Nemecku prevláda radosť a oslavy. Vlastne radosť srší zo všetkých Nemcov na celom 
svete. Východné a Západné Nemecko sa zjednotia! Berlínsky múr bol zvalený! Komunizmus hynie! 
Prvýkrát po 45-tich rokoch môže 80 miliónov Nemcov spojiť svoje sily a čeliť svetu ako jeden celok. 
Pre Nemcov je to iste historická udalosť.
Hľadiac  do  budúcnosti,  po  skončení  súčasnej  eufórie,  pokúsme  sa  načrtnúť  ďalší  vývoj,  nie  z 
perspektívy Nemecka a Nemcov, ale z uhla pohľadu celej Bielej Rasy  a jej súčasnú nadvládu a 
zotročenie konšpiračnou židovskou sieťou zlovestných gangstrov.  Aj keď som osobne na Nemcov 
hrdý, hrdý na svojich nemeckých predkov, v podstate sa považujem za člena Bielej Rasy a tej 
patrí moja prvotná vernosť. Podľa nás je Rasová Vernosť nad Národnou Vernosťou. Mysliac na to 
pozrime sa čo sa dá očakávať v krátkodobom i dlhodobom dianí vo svete.
Aj keď Nemci oslavujú, ich európski susedia sa boja. Židov milujúca bábka Margaret Thatcherová sa 
bojí,  že  Nemci  s  populáciou 80  miliónov energických  a  pracovitých ľudí  budú vládnuť  Európe  a 
prekonajú  v obchode Britániu  a  prekonajú  padajúcu britskú ekonomiku.  A jej  strach neoprávnený. 
Poliaci, ktorí sa tiež zbavili komunistických pánov, majú ekonomiku v troskách a boja sa, že Nemci, 
keď sa stanú svetovou veľmocou, budú chcieť späť obrovské územia, ktoré im kedysi patrili, a o ktoré 
prišli nasilu po porážke. Aj ich strach je oprávnený. Oslabené a ohlúpnuté Francúzsko, ktoré sa bojí 
oživeného a rozširujúceho sa Nemecka od  Prusko-francúzskej vojny v rokoch 1870-71, jeho odvety a 
toho,  že Nemecko nielen ešte  viac zhorší  ich padajúcu ekonomiku,  ale  bude sa  chcieť pomstiť  za 
zverstvá,  ktoré  na  Nemcoch  napáchali  v  prvej  druhej  svetovej  vojne,  a  možno  bude  chcieť  späť 
Alsasko-lotrinsko.  Rusi,  na  druhej  strane,  sú  v  takej  úbohej  situácii,  v  takom zmätku  a  zavalení 
vlastnými problémami, že sa neboja Nemecka ako takého, ale skôr dúfajú, že povstávajúca nemecká 
ekonomika  pomôže  z  ťažkostí  samotnému  Rusku  vyriešiť  neporiadok  ktorý  nastal  o  kolapse 
židovského komunizmu.
V samotnom Nemecku prevláda optimizmus a  prebudený duch nacionalizmu.  Keď sa  stovky tisíc 
Nemcov  zišlo  oslavovať  pri  Brandenburskej  bráne,  všade  bolo  počuť  spev:  "Deutschland! 
Deutschland, uber Alles! Uber Alles in der Welt!", čo sú slová národnej hymny spred prevej svetovej 
vojny.  Je  to  ich  stelesnenie  nacionalizmu  -  Nemecko  nadovšetko  vo  svete!  Avšak  nemajú  hneď 
vyhrané a ich problémy sú tiež nesmierne. 17 miliónov Nemcov z bývalého Východného Nemecka je 
takmer v rovnako zúfalej situácii ako ich sovietski utlačovatelia. Ich domy, továrne, cesty a mosty, celé 
infraštruktúry miest (kanalizácie, vodovody, atď.) sú v rozpade a tak zanedbané, že celá časť krajiny sa 
bude musieť prestavať nanovo. 
Ešte väčším problémom je celková mentálne dezorientácia 17. miliónov Východných Nemcov, ktorí 
boli  45  rokov,  dve  generácie,  pod  nadvládou  židovskej  komunistickej  propagandy  a  ideológie. 
Výsledkom toho,  čo  ma  neprekvapuje,  bola  väčšina  Východných  Nemcov naočkovaná  mentalitou 
otrokov s plánovanými životmi a riadení štátom. To samozrjeme zničilo obrovskú časť prirodzenej 
iniciatívy ktorí mali Nemci vrodenú a taktiež možnosť vybudovať si schopnosť súkromne podnikať, a 
to sa nedá vrátiť sa noc.
Avšak napriek týmto hendikepom, som si istý, že Nemci, keďže s to inteligentní, pracovití a chytrí 
ľudia, nielen prekonajú 45 rokov represie, ale za pár rokov sa vzchopia stanú sa najprosperujúcejším a 
ekonomicky najsilnejším národom sveta,  prekonávajúc  aj  USA. Napriek  ich bremenám, plánovaný 
nárast HDP Západného Nemecka pre tento rok je o 4%, čo je desaťnásobok USA, ktorých plánom je 
rast o 0,4%. Výhoda akú budú mať Nemci oproti USA je nielen v tom, že sú zjednotení, ale budú aj 
homogénnym národom, pričom väčšina z nich je schopných a pracovitých, a nech sa USA akokoľvek 
snažia, sú plné negrov a iných neschopných podrás, ktoré sa čoskoro majú prerásť do väčšiny v zemi 
Bieleho Človeka. Ako sa vraví: z prasačieho ucha hodvábnu peňaženku neurobíš.



Teraz sa dostávame k politickej situácii Nemecka, ktorá nie je až taká svetlá a vlastne má niekoľko 
nepríjemných chýb.  Jedna  vec  je,  že  Židia  ovládajú  Nemecko tak  ako zvyšok sveta.  Taktiež  je  v 
Západnom  Nemecku  stále  250  000  amerických  vojakov.  A  keďže  Sovietsky  Zväz  je  už  len 
skrachovanou zbierkou rôznych frakcií a nepredstavuje vojenskú hrozbu (ako keby niekedy áno), čo 
robí 250 000 amerických vojakov  na viac ako 100 vojenských základniach Nemecku? Poviem vám 
načo tam sú. Sú v Nemecku aby chránili parazitických Židov pred Nemcami a aby sa uistili, že Nemci 
nebudú schopní založiť vládu podľa vlastného výberu. Taktiež vo Východnom Nemecku je stále ešte 
350 000 sovietskych vojakov. To je dosť veľká okupačná armáda na tak malé územie s len 17 miliónmi 
obyvateľov. A načo sú tam? Pôvodne tam boli aby Nemcom predstavili židovský komunizmus a udržali 
ich v komunistickom zovretí tyranie. Ale keď komunizmus padá aj v samotnom Rusku, tak ako aj v 
ostatných  východoeurópskych  krajinách,  pravdepodobne  na  naliehanie  obnoveného  Nemecka  budú 
musieť potiahnuť preč, no som si istý, že to nebude bez veľkej ceny, bez značnej čiastky dosiahnutej 
vydieraním, aby Nemci pomohli zafinancovať rozpadajúcu sa sovietsku ekonomiku.
Avšak, či už sa 250 000 amerických a 350 000 sovietskych vojakov stiahne, myslím si, že je dosť 
otázne. Bude to určite závisieť od okolností v Rusku, Európe a Strednom Východe, a nadovšetko v 
hniezde moci Židov, USA. Celkom iste Židia len tak nepustia zovretie Nemcov, ktorých sa boja viac 
ako  kohokoľvek  iného  na  svete.  A majú  na  to  dobrý  dôvod.  Zverstvá,  ktoré  napáchali  Židia  na 
Nemcoch za posledných 100 rokov sú tak hrozné, že ak by sa Nemci dostali do pozície aby sa mohli 
pomstiť, pomstili by sa tak aby zo židovskú populáciu úplne vymazali. (Opäť si prečítajte kapitoly 10 a 
11 v tejto knihe.)
Avšak aj keby Nemecko dalo svoju krajinu do poriadku a uchopilo sa kontroly nad svojim osudom, čo 
je nepravdepodobné, problémy súčasného neporiadku v Európe pod súčasnou ideológiou a hodnotami, 
nie je možné vyriešiť. O to sa Židia postarli.
Uvádzam  výňatok  z  časopisu  Teutonic  Unity z  mesiacov  júl/august  1990,  ktorý  vydáva  Manfred 
Roeder, dlhoročný nemecký patriot, ktorý strávil niekoľko rokov vo vezení za svoje názory. Citujem: 
"Áno, Poliaci by mali mať pevné hranice, tak ako každý iný národ. V to pevne verím. Ale presne to je 
dôvod prečo nikdy neakceptujem hranicu Oder-Neisse  ako hranicu Nemecka.  Len správna hranica 
môže byť bezpečná. Nespravodlivosť negarantuje bezpečnosť ale skôr naopak: nepokoj pre nasledujúce 
generácie.  A hranica  Oder-Neisse  je  jasná  nespravodlivosť,  je  to  zločin,  vymyslený  Stalinom aby 
pretrvávala nenávisť medzi Nemcami a Poliakmi. 
Nemôžem akceptovať túto hranicu lebo kvôli nej nechcem nový konflikt či vojnu. A žiaden Nemecký 
parlament nemôže predvídať ako na to budú hľadieť nasledujúce generácie a preto nik nemôže do 
budúcnosti nič garantovať. Za hranicou Oder-Neisse leží štvrtina nepopierateľnej nemeckej zeme ktorý 
Nemcom patrila 750 rokov tak ako Berlín. 
Akceptovať toto znamená, že Nemecko sa bude musieť v budúcnosti za to pomstiť a - ak sa okolnosti 
zmenia (a vždy sa menia) - vezme si nielen svoje stratené územia, ale k tomu aj štvrtinu pôvodnej 
poľskej zeme až po brány Varšavy. A budeme mať "právo" vyhostiť všetkých obyvateľov tohto územia 
a prižmúriť oči nad smrťou miliónov obetí, ktoré nastanú. A nebudeme pritom mať výčitky svedomia 
nakoľko ani Poliaci doteraz tento zločin neoľutovali alebo sa za to neospravedlnili. Naopak, hnaní a 
schvaľovaní katolíckou cirkvou ešte propagujú najhoršiu historickú lož o "navrátení starovekej poľskej 
zeme".  a  k  tomu ešte  požadujú  reparácie  za  vojnové  škody.  Môžeme vybudovať  novú Európu na 
základe takýchto lží a nehanebností? Nikdy!"
Manfred Roeder nie je niekto kto by mal v Nemecku alebo kdekoľvek inde nejaký významný vplyv. 
Podstatné je, že jeho slová reprezentujú vnútorné cítenie väčšiny Nemcov a keď raz budú mať tú moc, 
budú si nárokovať navrátenie ukradnutých území, to vám zaručujem.
Súčasná situácia v Európe je taká, (s komunizmom či bez) že národnostná nenávisť, hádky, spory o 
hranice,  náboženské  spory  a  stovky  iných  problémov  sú  nevyriešiteľné,  a  ak  sa  Nemecko  stane 
svetovou veľmocou, čoho je iste schopné, sľuby - nesľuby, bude na základe nacionalizmu dožadovať 
navrátenie svojich území. A tak to bude s každou politickou skupinou ktorej etnické skupiny a hranice 
sú nočnou morou. Európa sa vráti na prvý bod kde sa nachádzala v 30-tych rokoch 20. storočia a bude 
nasledovať vojna. Opakujem: jazykové, politické, náboženské a etnické problémy aké má v súčasnosti 
Európa za daných hodnôt a ideológie sú nevyriešiteľné. A dvaja najväčší vinníci sú Nacionalizmus a 



Kresťanstvo.
Existuje vôbec riešenie? Áno, exituje a jedine Kreativita ho má. Odpoveďou je úplná Revolúcia Hodnôt 
Skrze Náboženstvo. Kým nepresvedčíme Bielu Rasu aby v prvom rade myslela na najpodstatnejšiu 
hodnotu,  biologické  puto,  a  nie  na  národnostné  a  jazykové  rozdiely,  nikdy  nevyriešime  žiaden  z 
problémov sveta a Židia s ich diabolskou technikou "Rozdeľ a Znič" opäť zapália svet a všetkých nás 
zničia.
Mysli na to Biely Človek: Prežitie Bielej Rasy alebo opäť rovnaký príbeh keď Bieli zabíjali Bielych?
Pamätajte, Bieli Ľudia predstavujú menej ako 10% svetovej populácie a ak budú súčasné demografické 
trendy pokračovať, za 80 rokov bude Bielych menej ako 1% (jedno percento!) svetovej populácie. Je 
čas aby sa všetci Bieli Ľudia zjednotili ako rasová entita a bojovali za vlastné prežitie. Zjednotení pod 
vlajkou Rasovej Vernosti môžeme vybudovať Belší a Krajší Svet, no rozdelení pod vlajkami národnej 
vernosti sme odsúdení k zániku.
Bieli Ľudia Vstaňte!
Zachráňte Bielu Rasu!
Propaguj! Rozširuj! Organizuj! 
Pamätajte na Alamo, 
Ale Pomstime Drážďany!

Arogancia Izraela a Hlúposť Ameriky

"Púštny Štít" a brutálny izraelský masaker Arabov na posvätnej islamskej pôde 

Všetci poznáme výraz o prípade, keď chvost krúti psom aj keď sme to nikdy nevideli na vlastné oči.

Avšak  ťažko  by  sme hľadali  exemplárnejšiu  situáciu  na  ktorú  sa  tento  epigram hodí  než  keď  sa 
pozrieme na blížiacu sa vojnu, ktorá nepochybne vypukne na pieskoch arabskej púšte. Ak by existoval 
prípad keď niečo ako chvost by krútilo omnoho väčšie telo psa, jedinečný príklad by predstavovalo 
dianie na Strednom Východe, kde malý izraelský chvost plný bĺch krúti väčším americkým psom.

Nikdy v  histórii  taký  malý,  parazitický  štát  ako  je  Izrael  nemanipuloval,  nevyužíval  a  neovládal 
ekonomicky a  vojensky najsilnejší  štát  na  sveta  ako  sú  USA.  Situácia  je  taká  hlúpa  a  bizarná,  a 
priemerný americký, ľahkoverný občan zdá sa nemôže veriť alebo pochopiť jasné fakty, ktoré sa mu 
odkrývajú pred očami. Zdá sa, že sú stále slepí aj keď sú im fakty predkladané jasne a dôkladne.

V tomto  článku  je  našim cieľom prebrať  nedávne  udalosti,  prebrať  fakty  a  uviesť  ich  v  logickej 
postupnosti s nádejou, že dokážeme upovedomiť najlepšie elementy Bielej Rasy, priviesť ich späť k 
zmyslom a prebudiť ich aby viedli celú Bielu Rasu do boja proti židovskej konšpirácii.

Židovský Masaker Arabov 

George Bush, prezidentská bábka, tak opatrne dával dohromady naoko medzinárodnú koalíciu proti 
strašiakovi dnešnej doby, Saddámovi Husseinovi v Iraku. Táto operácia si vyžiadala mnoho podfukov, 
klamstiev a útlakov. Egypt a židovský poskok, Hosni Mubarak, dostali 7 miliárd za "odpustenie" jej 
dlhov  USA na  úkor  Bielych  amerických  platcov  daní.  Sýrsky  prezident  Hafez  al-Assad  had  bol 
podplatený obrovskou sumou 800 miliónov dolárov, ktoré šli osobne jemu. Za túto sumu predstieral, že 
miluje Židov a zradil vlastný ľud. Polovica tejto sumy mala pochádzať od Suadskej Arábie a Kuvajtu, 
druhá polovica od hádajte koho? Samozrejme od večnej obete, Bieleho amerického platcu daní. Takto 
zaplatených aj 400 miliónov je umelecké diele podvodu. Polovica z toho pôjde skrze CIA a druhé cez 
Izrael, a americký platca daní sa nikdy nedozvie ako to bolo. Ostatní, nearabskí kolaboranti, ako je 



Francúzsko,  Británia a  iní,  majú vlastných zradcov ako napr.  Margaret  Thatcherová,  ktorých Židia 
môžu zapínať a vypínať podľa potreby.
Podlý George má však v rukáve ešte jeden malý špinavý trik. Krátko pred inváziou z 2. augusta 1990 
naše úrady a ich hovorcovia Saddámovi Husseinovi vyjasnili, že USA sa budú pozerať a nezasahovať 
ak sa rozhodne obsadiť Kuvajt. Vlastne len dva dni pred inváziou 2. augusta hovorkyňa Bieleho domu, 
Margaret Tutwilerová vyhlásila na novinárskej konferencii, že USA nemajú v záujme brániť Kuvajt 
pred inváziou.
Podlý  George  urobil  skvelý  kšeft  (aký to  kšeft!)  a  získal  dobrý  dôvod zakročiť.  Dokázal  prinútiť 
Saddáma aby napadol Kuvajt, čo dalo americkej JOG dôvod presunúť americkú armádu na Stredný 
Východ  aby  bránili  Izrael.  Na  odplatu  bol  zrazu  celý  svet  proti  Saddámovi,  dokonca  aj  Arabi. 
Nátlakom, podplácaním a špinavými trikmi a zradou George Bush získal veľmi nebezpečnú koalíciu, 
ktorá  možno  mala  vydržať  len  krátko,  nezačať  rozkol,  len  vykonať  útok  proti  Iraku  skôr  ako  sa 
členovia koalície spamätali z toho do čoho sa to vlastne dostali. Samozrejme s domnienkou, že Izrael je 
mimo hry, len prístojaci a nemá nič spoločné s falošnou vojnou, ktorú Bush vyvolal na požiadavku 
Izraela.
Avšak  8.  októbra  1990  Izrael  spravil  krok,  ktorý  ho  zaviedol  presne  doprostred  tejto  opatrne 
naplánovanej no neistej skúšky pokrytectva a podvodu. V ten deň zatiaľ čo asi 3000 Židov predstieralo 
"nariekanie" pri  Stene nárekov, vypuklo peklo. Stena nárekov je vlastne stena moslimskej svätyne, 
ktorá obklopuje 35 akrov posvätnej zeme, ktorú Arabi nazývajú Haram al-Sharif. Je to zlatom pokrytá 
mešita Omar a taktiež mešita Al-Aqsa, tretie najposvätnejšie miesto Islamu po Mekke a Medine. Táto 
zem Arabom patrila viac ako tisíc rokov. Židia sa v posledných dvoch desaťročiach pokúšali ukradnúť 
"posvätnú zem" Arabom a tvrdia, že je to miesto ich biblického Druhého chrámu. Prisahali zbúrať a 
zdemolovať  moslimské  chrámy a  prestavať  ich  na  židovské  chrámy  na  tej  istej  pôde,  nazývanej 
Chrámový vrch.
Dokonca v jeden posvätný židovský deň rabínom vedený dav chcel prepašovať prvý základný kameň 
ich chrámu na miesto. To rozpútalo boj, Arabi hádzali na dav Židov kamene, čo je jediná zbraň Arabov. 
Židovská  polícia,  ťažko ozbrojená  Amerikou financovanými  zbraňami  Uzi  odpovedala  nesmiernou 
brutalitou a na neozbrojených Arabov strieľali ostrou muníciou. A to na pôde, ktorá právoplatne patrí 
Arabom. Za pár minút bolo 21 Arabov mŕtvych a viac ako 150 zranených, čo je v každom ohľade 
obrovský masaker.
A umelo vytvorená a pochybná koalícia podlého Georgea proti Iraku sa odhaľuje kvôli "indiskrétnosti" 
Izraela, no George "milovník Židov" Bush nemieni kritizovať ani Izrael ani jeho zbrklého premiéra 
Shitsacka Shamira. Koniec koncov, jediný účel "koalície" a operácie "Púštny štít" je chrániť Izrael pred 
Arabmi, konkrétne pred Irakom.

"Púštny Štít" pre Izrael 
Štandardný Pracovný Postup (Š.P.P) vo väčšine falošných židovských kampaní (a všetky ich kampane 
sú také) cieľom alebo jadrom ich kampane je obyčajne ad hominem, t.j., osoba. Vybrať si istú osobu 
ako cieľ a potom urobiť všetko možné pre jej pošpinenie, osočenie, znenávidenie, útok a zničenie tej 
osoby. V prvej svetovej vojne to bol Cisár, v druhej svetovej vojne zasa Adolf Hitler. Od tejto krutej 
židovskej porážky mali mnoho iných cieľov ich nenávisti. Jeden čas to bol Ayatolla Khomeini, inokedy 
zasa Muamar Khaddafi, raz zasa Daniel Ortega, inokedy zasa  Manuel Noriega. Dnes všetky zbrane 
židovskej propagandy mieria na Saddáma Husseina, aj keď len pred dvomi rokmi bol americký priateľ 
a podporovali ho v krutej a deštruktívnej vojne proti Iránu.
Opäť si uveďme nezmyselné obvinenie, ktoré Židmi zmanipulovaný George Bush hádže na  Saddáma 
Husseina ako zámienku pre zaslanie našich mladých mužov trpieť ,  potiť sa a zomierať na horúce 
piesky Suadskej Arábie. A to na úkor zmätenej a neistej ekonomiky USA: a to len preto,  aby sa viedla 
vojna,  ktorú  chce  a  vedie  Izrael,  no  pre  Bielych  amerických platcov daní  a  mladých Američanov 
poslaných zomierať do Saudskej Arábie pre Izrael je zbytočná a nezmyselná.
Obvinenie č. 1: Saddám Hussein je štváč, agresor vrhajúci sa na slabších susedov. Nuž, George, zlodej 
kričí, chyťte zlodeja. Ak si spomenieš na december minulého roku, ty si bol najväčším štváčom na 
svete, ktorý sa vrhol na svojho drogového partnera a ničiaci Panamu. A rozdiel medzi veľkým štváčom 



a malou obeťou bol väčší ako je medzi Irakom a Kuvajtom. Čo ty na to? A ak si spomínaš, George, ani 
Granada nie je tak ďaleko.
Obvinenie č. 2: USA nemôže tolerovať agresiu kdekoľvek vo svete. To je na smiech! USA majú stovky 
tisíc vojakov v tuctoch zahraničných krajín kde sú nenávidení a nechcení, najmä čierni vojaci. Najviac 
základní a vojakov je v Nemecku, kde údajne chránia Nemcov, čo je tiež na smiech.
Takže nemienia tolerovať agresiu vo svete? Tak ako je možné, že tolerovali agresiu Sovietskeho Zväzu 
proti baltským štátom a ostatných východoeurópskym krajinám? Ako je možné, že nielen tolerujú, ale 
dokonca financujú neustále agresiu Izraela proti Arabom?
Obvinenie č. 3: USA sú odhodlané obnoviť právoplatnú vládu v Kuvajte. Po tom ako USA rozpustili a 
založili mnoho legitímnych i nelegitímnych vlád po celom svete (napr. Vietnam, Nikaragua, Palestína, 
Panama, Filipíny, Nemecko, atď.) kto do pekla sú, že určujú, ktorá vláda je a ktorá nie je legálna? 
Američanom je úplne jedno či Kuvajtu vládne nejaký tučný miliardársky "emir" alebo je provinciou 
Iraku. Určite nechcú minúť 20 miliárd ročne aby sa mohli ich synovia potiť, trpieť a boli zabíjaní na 
púšťach Saudskej Arábie len aby dosadili nejakého "emira" a jeho bandu späť  na trón.
Obvinenie č. 4:  Musia chrániť záujmy tejto zeme bohatej  na ropu. Aké záujmy? Aký podstatný je 
rozdiel  pre  Američanov ktorý  Arab im predáva kuvajtskú  ropu?  Ak by sme nepresunuli  obrovskú 
armádu cez pol sveta na arabskú zem, Saddám Hussein by nám naďalej predával ropu ako doteraz a 
stále by bola cena 20 dolárov/barel, nie 40. Nikdy neexistovali obavy, že Kuvajt prestane dodávať ropu, 
aj  keď  predstavuje  len  1,5%  dováženej  ropy.  Prečo  nám  George  Bush  stále  klame?  Keď  majú 
postavenú blokádu okolo Iraku i Kuvajtu, môžu si odrezať nosy aby si napľuli do tváre kdeže odrezali 
zásoby ropy nielen jednej krajiny, ale hneď dvoch.
Obvinenie č. 5:  Saddám Hussein chcel následne obsadiť Saudskú Arábiu. Faktom, je že neexistujú 
dôkazy o zámeroch Saddáma Husseina, jedine ak budeme tvrdiť, že dokážeme čítať mysle, čo iste 
nedokážeme. Jeho vyhlásenia a činy po okupácii Kuvajtu nasvedčujú, že nemal agresívne plány voči 
Saudskej Arábii.
Židovská mašinéria,  známa ako "komunikačné masmédiá" nám jednoducho klame tak ako pred 25 
rokmi o Vietname a následnom domino efekte a ostatných bludoch, pre ktoré padlo 57 000 mladých 
Američanov vo vietnamských džungliach.
Ak by aj Irak obsadil Saudskú Arábiu, opäť sa dostávame k otázke, aký je to rozdiel pre priemerného 
Američana od akého Araba kupuje ropu?

* * * * *
Pri študovaní týchto ohlasovaných obvinení Iraku, môžeme dôjsť k jedinému záveru: je to len zbierka 
lží a výmyslov. Je len jeden dôvod prečo Bushova vláda zatiahla stovky tisíc našich mužov cez pol 
sveta aby tam trpeli, potili sa a umierali na horúcich pieskoch Arábie a tým je - Izrael. Izrael a domáca 
židovská  sieť  v  Amerike  dala  príkaz  a  ťahá  za  šnúrky.  Chcú aby šla  Amerika  do vojny a  zničila 
vojenský potenciál Iraku a iných arabských krajín, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre Izrael.
Všetky arabské krajiny sú voči Izraelu nepriateľské a majú na to dobrý dôvod. Židovské preniknutie do 
Palestíny a ich zverstvá voči domácemu arabskému obyvateľstvu sú brutálnym činom agresie, ktoré 
vyvolali chaos nielen v Palestíne, ale vďaka podpore najmocnejšieho štátu na svete, USA, priniesli 
chaos a nepriateľstvo celého Stredného Východu. Zničilo to kedysi prosperujúci  Libanon, poštvalo 
USA proti Líbii, Iraku, Jordánsku, Sýrii, Egyptu a iným krajinám. Keďže Židia ovládajú udalosti sveta 
a  najmä  v  USA?  Buď podplatili  dané  krajiny,  ako  Egypt,  alebo  ich  vojenskou  silou  zničili,  ako 
Libanon, na úkor Bielych amerických daňovníkov. Evidentne dnes Izrael považuje za ich najväčšiu 
hrozbu Irak a tak sa rozhodol zmanipulovať bábky na čele americkej vlády na využitie ich obrovskej 
vojenskej sily na zničenie Iraku.
Avšak židovská Kehilla myslí určite ďalej ako do Iraku. George "počúvajte ma" Bush stále hovorí o 
Novom Svetovom Poriadku a Dlhodobom záväzku síl USA operácii Púštny štít. Zdá sa mi, že o Novom 
Svetovom Poriadku som čítal v Protokoloch Sionských Mudrcov ako bude svet mať stred v Jeruzaleme 
a Sióne, a Židia budú vládnuť svetu.
Evidentne vojenské sily USA ostanú v arabskej púšti navždy aby chránili Izrael nielen pred Irakom, ale 
a inými arabskými krajinami. Tak ako mali  250 000-350 000 amerických vojakov  Nemecku po dobu 
45 rokov aby chránili Židov pre Nemcami, tak sú dnes natrvalo na Strednom Východe aby chránili 



Židov v Izraeli pred Arabmi.

Svätá vojna proti židovskej tyranii
No  aj  tak  som  presvedčený,  že  židovská  tyrania  vo  svete  sa  čoskoro  skončí.  Dnešné  konanie 
amerického JOG-u v Saudskej Arábii je začiatok konca. Americká prítomnosť v arabskej svätej zemi, 
domovine Mekky a Mediny, je úderom do osieho hniezda a len tak neprejde.
Tzv. "spojenci", ktorých sa snaží dať Bush dohromady sú pochybní a nik z nich, vrátane arabských 
spojencov, nemá žalúdok aby pracoval pre Židov. Všetci Izrael nenávidia a Amerika, hlavný sponzor 
Izraelu,  je  považovaný  za  hlavného  komplica  zločinov  Izraelu.  Len  vďaka  podplácaniu  a/alebo 
hrozbám tzv. "Spojenci" súhlasia s napomáhaním. Faktom je, že táto očividná, zaujatá a otrocká obrana 
Izraelu rozpútava Jihad, islamskú svätú vojnu, spájajúc 150 miliónov Arabov na území kde môžu dať 
voľný priechod nenávisti voči Izraelu a USA.
Zároveň táto očividná pro-židovská zrada, pokrytectvo a podvod americkej vlády podnecuje Bielych 
Ľudí v Amerike a vo svete aby sa k nám pridali k Rasovej Svätej Vojne (RAHOWA) proti židovskej 
tyranii.
Izrael a Židia to prehnali a čoskoro sa ocitnú v ťažkostiach, napospas hnevu svätej vojny islamských síl 
a  Rasovej  Svätej  Vojny  vedenej  najmocnejšou  silou  na  svete  -  spojenou  Bielou  Rasou.  Našou 
posvätnou povinnosťou je zaistiť aby sa to čo najskôr stalo.
V  mnohých  častiach  USA sa  odpor  voči  tejto  hlúpej  vojne  už  prebudil  a  taktiež  v  mnohých 
zahraničných krajinách. Trocha sme pozmenili známy slogan z Vietnamu:
Hell no, we won't go! 
We won't fight for Texaco!

Možno sa nerýmuje, ale bude pravdivejší ak bude znieť:
Hell no, we won't go! 
We won't fight for Israel! 

Všetky známe Biele rasové publikácie pevne odmietli Židmi zohrané vojenské akcie USA na Strednom 
Východe.  Niektorí  pro-Bieli  aktivisti,  ako  Matt  Hale  z  Chicaga,  verejne  spálili  izraelskú  vlajku  a 
organizujú demonštrácie proti židovskej konšpirácii a vojne Izraelu vedenej americkou armádou. Zdá 
sa však, že anti-izraelské protesty nerobia len Bieli rasisti. Nedeľné vydanie novín The Atlanta Journal 
z 21. októbra uvádza: "tisíce protestujúcich proti pro-vojnovej hystérii" zaplnilo ulice miest USA aj 
zahraničných krajín, vrátane Austrálie, Anglicka, Francúzska, Talianska, Švédska, Kanady, Španielska 
a dokonca aj Panamy. Verme, že to je začiatok povstania lámuceho tyranské zovretie židovského hada.

Povinnosť povstať proti tyranom a zradcom
Najväčší vodca, Adolf Hitler, nás v knihe Mein Kampf obdaril týmto pravdivými slovami:
"Ak vedie pomocnými prostriedkami vláda národ k zániku, potom je vzbura nielen právom, ale aj 
povinnosťou každého príslušníka daného národa".
Vláda  USA,  vedená rasovými zradcami ako je  prezident  Bush,  sprevádzaný mulatským ministrom 
zahraničných vecí Powellom a židovským ministrom obrany Cheneym, ozaj vedie Bielych Ľudí v USA 
a svet k záhube a deštrukcii.
Zradcovia a tyrania majú (židovský) zákon, no my máme právo! Našim právom a povinnosťou je 
zmobilizovať Najlepších  z  Prírody,  Bielu  Rasu,  najmocnejšiu  silu  na  povrchu Zeme a  viesť  Bielu 
Rasovú Svätú Vojnu, a to teraz.
Len  Kreativita  má  posvätnú  oddanosť,  vieru  a  program  na  úspech.  V  Kreativite  máme  ÚPLNÝ 
PROGRAM, KONEČNE RIEŠENIE a  CELKOVÚ VIERU pre prežitie,  expanziu a  pokrok Bielej 
Rasy. Pridajte sa k nám a spravte svoje pre vybudovanie mocného valca, ktorým zničíme židovskú 
tyraniu a zbavíme sa židovských parazitov na veky vekov.
Delenda est Judaica! RAHOWA! 
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Zrada JOG: Je toho viac ako sa zdá 
Blížiaca Sa Pro-Židovská Vojna Na Strednom Východe

Irak, Bushom privedený do pasce, je len zámienkou ako dostať armádu USA na Stredný Východ aby  
chránila Izrael.
Väčšina Američanov bola oklamaná a zavedená o prebiehajúcej situácii na Strednom Východe. Židmi 
ovládané médiá, pomocou prezidenta Busha, sa o to postarali. Podľa židovských médií bolo na arabskej 
púšti  všetko  v  poriadku,  Irak  aj  Saddám  Hussein  boli  priatelia,  kým  náhle  Saddáma  nenapadlo 
napadnúť Kuvajt. Potom sa v zlomku sekundy situácia zmenila a iracký diktátor sa stal zákerným a 
strašným zločincom. Náhle boli v stávke "najlepšie záujmy", ohrozený náš život, Saddám nebezpečnou 
hrozbou pre ľudstvo a nielenže ho treba zničiť, ale s ním aj všetko vojenské vybavenie Iraku. Aké 
prekvapenie! 
Ako uvidíme, je na tom mnoho neprávd a práve americká verejnosť je najviac klamaná, podvedená a 
zavádzaná zo všetkých. Ako v scenári z hollywoodskeho filmu, konšpiráciou podvodmi a plánovanými 
machináciami americká vláda JOG v spolupráci so Židmi a Izraelom, rozbehla vojenskú operáciu aby 
vojny Izraela viedli americkí vojaci. Dajme si jednotlivé časti skladačky dohromady.

Kúsok č. 1 
Plánovanie Zničenia Iraku
V prvom rade prezident Bush, manipulovaný jeho židovskými radcami, vôbec nebol prekvapený, ale 
opatrne plánoval udalosti už 18 mesiacov pred 2. augustom 1990, keď Irak napadol Kuvajt. V článku z 
25. októbra 1990 v novinách The Atlanta Constitution, je opísaný príbeh ako bola naplánovaná stratégia 
s cieľom zničiť Irak. Citujem: "Od marca 1989, armádny generálporučík  John Yeosock a ďalších 500 
plánovačov, odhadcov a ďalších pomocníkov sediac na vojenskej základni v Georgii vymýšľalo plán  
ako presunúť 200 000 vojakov do Saudskej Arábie."
Ďalej pokračuje: "Prísne tajná práca v budove 363 v Atlantskej Fort McPherson priniesla riešenie ako  
zapojiť armádu do tohto plánu. V júli  1990 bol ufajčený generál Yeosock a jeho vyhviezdičkované  
náprotivky z námorníctva a letectva pripravený na testovaciu jazdu".
Skutočne sa tak aj stalo. Nie je náhoda, že v júli bolo všetko pripravené a v auguste sa tak naozaj aj 
stalo.

Kúsok č. 2 
Prichádza Dr. Gerald V. Bull 
25 rokov Dr. Bull, kanadský špecialista na vesmír a balistiku, ktorého prirovnávali k Dr. Wernerovi von 
Braun, vyvíjal super delostrelectvo, kanóny a rakety. Jeho kanadsko-americký  High Altitude Research 
Program (HARP) lámal rekordy v ďalekonosnom delostrelectve. 15 rokov Pentagón odmietal ponuky 
Dr.  Bulla  a  snahu  vybaviť  armádu  USA pokročilým  155  mm kanónom a  inými  ďalekonosnými 
strelami. To však bolo pred desiatimi rokmi. Medzitým, Vesmírna Výskumná Spoločnosť Dr. Bulla, 
odmietnutá USA, zamerala svoj záujem a obrátila sa so svojou produkciou ďalekonosných striel  k 
Iraku, ktorý sa chytil príležitosti s radosťou. Irak bol zrazu schopný dostreliť jedovatý plyn a biologické 
zbrane  do  našich  vojenských  základní,  ktorí  sedeli  a  čakali  kdesi  v  arabskej  púšti.  S  využitím 
navádzania a rakiet by mohol takto Saddám Hussein dostreliť až do Tel Avivu a Jeruzalema. Aj preto sa 
začalo v Izraeli s rozdávaním plynových masiek.
Prečo USA odmietli Dr. Bulla a umožnili mu svoje nadanie a snahy využiť v prospech Iraku? Nakoľko 
sa to nestalo náhle ale za niekoľko desaťročí, muselo ísť o plánovaný a zámerný čin armády USA. Je to 
divný kúsok, ale taktiež zapadá do celového obrazu. Evidentne JOG chcel aby Irak a Saddám Hussein 
mali dosť deštruktívnej, vojenskej sily aby sa z neho mohla stať dostatočná hrozba pre celosvetový 
mier,  a  aby  mohol  zabiť  značné  množstvo  amerických  vojakov.  Situácia  je  podobná  ako  v  Pearl 
Harbore v roku 1941 keď Roosevelt a Židia hrali nevedomých a nechali Japoncov zbombardovať Pearl 
Harbor, zničiť tichooceánsku flotilu a zabiť 3000 mužov za jediný deň. A to všetko zradcovia v Bielom 



dome a Pentagóne vedeli mesiace pred útokom. Vlastne sledovali japonskú flotilu a presne vedeli deň a 
hodinu keď Japonci zaútočia. Príbeh Dr. Bulla je nápadne podobný.
Je tu však rozdiel. Keď sa pre Izrael hrozba stala skutočnou, 22. marca 1990 bol Dr. Gerald V. Bull 
zavraždený Mossadom v jeho centre vesmírneho výskumu v Bruseli.

Kúsok č. 3 
Vytváranie Zámienky
Dostávame sa k udalostiam z júla 1990. V tom čase plánovači v Atlante mali  všetko pripravené a 
potrebovali  dramatickú zámienku na vyslanie vojakov a vybavenia do horúcej  arabskej  púšte.  Aká 
náhoda, že 2. augusta 1990 Saddám napadol miniatúrny Kuvajt. Proste sa to náhodou stalo? Sotva.
Pár dní pred inváziou židovská bábka Bush vzal Saddáma za ruku, ukázal mu presne čo robiť aby 
vykonal svoj dlhodobý cieľ, uchmatol obrovskú cenu - Kuvajt bohatý na ropu. Americká umelá snaha 
by sotva mohla byť jasnejšia ako ju odhaľujú udalosti, ktoré predchádzali inváziu z 2. augusta. 25. júla 
sa americká veľvyslankyňa v Iraku, April Glaspieová, stretla so Saddámom. Prepis stretnutia dokazuje, 
že veľvyslankyňa povedala Saddámovi, že "nemáme stanovisko k medzi-arabským konfliktom ako je 
váš spor o hranicu s Kuvajtom". A to s požehnaním prezidenta Busha a ministra zahraničných vecí 
Jamesa  Bakera.  Bush  sa  do  toho  dokonca  zapojil  osobným  vyhlásením  zdôrazňujúc  vyhlásenie 
veľvyslankyne, pričom len jeme poznačil, že nie je "pekné" použiť silu proti susedovi. Toto stanovisko 
potvrdila  i  hovorkyňa  Bieleho domu Margaret  Tutwilerová  o niekoľko dní,  pričom na  konferencii 
vyhlásila, že USA nemá záujem brániť Kuvajt pred inváziou.

Kúsok č. 4 
Premyslená Reakcia 
Hneď ako Saddám zakročil, rozpútalo sa peklo. "Milší, jemnejší", chabez-goj George Bush sa zmenil 
na revúceho leva a okamžite volal po vojne a presunutí vojsk. Bol to koniec zastierania. Židia jeho reči 
napísali  už dávno a  presunutie  vojsk bolo dobre naplánované už 18 mesiacov vopred,  ako sme to 
opísali  pred  chvíľou.  Všetko  šlo  podľa  scenára.  Bolo  to  monumentálne  rozhodnutie  začať  vojnu 
uprostred arabských národov, ktorej následky sú nepredvídateľné a ďalekosiahle. Americká ekonomika 
bola  labilná  a  na  pokraji  krachu,  no  Busha  evidentne  nezaujímalo  koľko  bude  takáto  vojna  stáť 
americký ľud, nielen finančne ale i na životoch. A kde bol vlastne v tom čase Kongres? Ticho ako 
myška.  Aj  to  však  podľa  predpísaného  scenára.  Zdalo  sa,  že  židovská  bábka,  Bush,  bol  jediným 
veliteľom, o všetkom rozhodoval, zatiaľ čo Kongres, ktorý na základe Konštitúcie môže ako jediný 
vyhlásiť vojnu, stál bokom, podporujúc prezidenta, ktorého reči sa zmenili na ostré volanie po vojne.

Kúsok č. 5 
Nové Obrovské Zásoby Ropy Objavené v Saudskej Arábii
Ešte jeden element bol židovskými médiami zámerne ignorovaný. Podľa vydania magazínu Spotlight z 
29.  októbra,  boli  v  saudskoarabskej  púšti  objavení  nové  zásoby ropy.  Tvrdili,  že  ide  o  najväčšie 
nálezisko na svete za posledných 20 rokov a dostatočné na to aby z neho mohli Arabi čerpať ropu do 
22. storočia. Aj keď sa o tom istú dobu vedelo, samotná existencia bola diskrétne zatajovaná aby sa 
nevzbudili pochybnosti o príčine blížiacej sa vojny na Strednom Východe.
Otázka znie: kto bude mať kontrolu nad týmto pokladom budúcnosti - Židia alebo Arabi? Vďaka tomu, 
že obrovskú vojenskú silu USA držia pevne v rukách Židia len história ukáže ako sa veci budú mať.

Kúsok č. 6 
Víťazi a Porazení 
Aj keď pri kontrole ropy na Strednom Východe ide o veľa, skutočná zámienka vojny v arabskej púšti je 
ochrana  Izraela  a  rozšírenie  židovskej  kontroly  nad  svetom.  Ak  sa  to  zvrtne  na  skutočnú  vojnu, 
následky a škody na oboch stranách budú obrovské. Ako v prípade Občianskej vojny, prvej a druhej 
svetovej vojny a iných vojen, počet zabitých, zranených a dokaličených je vždy väčší a vojny trvajú 
vždy dlhšie ako nám na začiatku tvrdia tí,  čo vojnu rozpútali.  Desaťtisíce,  možno stotisíc mladých 
Američanov zomrie. No Židov to vôbec nezaujíma. 



Židia  by  chceli  vidieť  susedné  arabské  krajiny  ako  Irak,  Irán,  Sýria,  Jordánsko  a  dokonca  Egypt 
zničené,  zdemolované  a  rozpadnuté  na  kúsky  ako  sa  to  už  stalo  v  susednom  Libanone,  kedysi 
prosperujúcej a pokojnej kresťanskej krajine.
Židia chcú mať americké sily na Strednom Východe a arabskej pôde neustále aby ich chránili pre 150 
miliónmi nepriateľských Arabov. Cena bude pre Bielych Američanov nehorázna a zničujúca, a vyústi v 
rozpad Ameriky, avšak zosilní židovské zovretie Ameriky a zvyšku sveta.
Saudská Arábia príde o kontrolu nad jej ropou a o svoju suverenitu, tak ako aj Kuvajt, Irak a Emiráty a 
zvyšok Arabov. Všetko padne do rúk Židov. Teda takýto je cieľ židovského upíra.

Záver 
Je len jedno východisko z tejto krvavej frašky a len Biela Rasa môže nahromadiť silu aby zničila a 
odstránila židovskú pliagu. Musíme chytiť býka za rohy a postaviť sa židovskej hrozbe tvárou v tvár. 
Aby sme to dokázali, musíme zorganizovať a zmobilizovať silu 500 miliónov Bielych Ľudí, ktorí zatiaľ 
na tejto planéte existujú. Musíme sa spojiť do jedného mocného hnutia, jedného baranidla. Musíme 
zničiť Judaizmus a jeho odnož, kresťanstvo, a nahradiť ich zmysluplnou, zdravou Bielou Rasovou 
Vierou - Kreativitou. Jedine Kreativita má odpoveď, vieru a program, ktorý je na to dostatočný. Bieli 
Rasoví Druhovia, pridajte sa k nám a pomôžte vybudovať belší a Krajší Svet pre vás, vaše rodiny a 
budúce potomstvo. Delenda Est Judaica! RAHOWA! 

Predstavenie novej knihy PM Bena Klassena - 
Revolúcia Hodnôt Skrze Náboženstvo

O Čom Vlastne Je Revolúcia Kreativity 

V histórii si rôzne civilizácie a kultúry vyvinuli vlastné hodnoty, ktoré si nadovšetko vážili. Aj keď 
niektoré z nich mohli byť neopodstatnené a dokonca hlúpe, pre iné kultúry, aj tak tvorili a tvoria základ 
danej kultúry, národa a/alebo civilizácie - ctené hodnoty. 
Ako k ich vytvoreniu došlo? Aj tu sa musíme vrátiť do histórie a zistíme, že pochádzajú z istých 
náboženských presvedčení. Tak ako je pre Bieleho Európana krava proste len krava, užitočné zviera, 
nie príliš múdre, pre Hinduistov je to posvätná vec, posvätné zviera, ktoré má nevídaný rešpekt a úctu. 
Prečo je pre Hinduistov krava posvätná? Pretože im to tak vraví ich náboženstvo a tak tu niet miesta 
pre otázka prečo. Pre moslimov, Mecca a Medina predstavujú posvätné miesta, lebo ich to tak učí ich 
viera.  Pre  Židov  sú  Mojžiš,  Abrahám,  Izák  a  Jákob,  a  vlastne  celá  zbierka  ich  židovských 
naničhodníkov národní  a  náboženskí  hrdinovia.  Kresťania  majú svojho Ježiša  Krista,  prinajlepšom 
mytologickú židovskú postavu,  bez akýchkoľvek historických dôkazov na podporu existencie tejto 
postavy. 
Uviedol  som  niekoľko  ústredných  bodov,  ktoré  sú  vysoko  uctievané  v  nejakom  z  mnohých 
náboženstiev. Okolo nich však existuje množstvo podporných presvedčení a hodnôt, ktoré sú spojené s 
ich jadrom a keďže uviesť ich všetky by bolo nekonečné, budeme sa tu zaoberať len hodnotami ktoré 
sú podstatné pre našu rasu, Bielu Rasu. Práve tieto hodnoty chceme prebrať, analyzovať, a ak to je 
potrebné zachovať, alebo v prípade, že sú zbytočné, vyhodiť na smetisko histórie a nahradiť ich lepšími 
hodnotami. 
V nasledujúcich kapitolách najprv preberieme dvanásť hlavných náboženstiev, za čím stoja, ich krátku 
históriu a pôvod. Taktiež chceme poznať ich vzťah k Bielej Rase a porovnať ich s našou vierou - 
Kreativitou, zistiť či sú ich jednotlivé koncepty prospešné alebo škodlivé pre Bielu Rasu. 
Po uvedení faktov o dvanástich veľkých náboženstvách a ich vplyvu po roky, sa budeme sústrediť na 
jedno náboženstvo, ktoré nás zaujíma najviac, kresťanstvo. To z toho dôvodu, že za posledných 19. 
storočí  sa  kresťanstvo  rozšírilo  na  väčšinu  myslí  Bielej  Rasy  a  stalo  sa  hlavným náboženstvom. 
Pochádza z dielne bandy židovských autorov, "prorokov" a zločincov, ktorí nás, ako píše Žid Marcus 
Eli Ravage, pokorili lepšie ako akákoľvek armáda v histórii kedy pokorila svojich nepriateľov. 
Pýtame sa jednoduchú, základnú otázku: bolo kresťanstvo pre Bielu Rasu prospešné alebo škodilo jej 



blahu a prežitiu? Aby sme na túto otázku mohli odpovedať logicky a dostatočne, musíme si prebrať 
hodnoty, ktoré si kresťanstvo ctí. 
Tieto hodnoty, sú zvláštne roztrúsené po Starom Zákone, ktorý je celý o Židoch a ktorý zaberá 2/3 
kresťanskej biblie. Avšak aj bez preberania celého Starého Zákona sa môžeme sústrediť na hodnoty, 
ktoré (údajne) samotný Kristus vyriekol v Kázni na vrchu. Tam vraví: 
1. Miluj svojho nepriateľa. 
2. Nastav druhé líce. 
3. Nesúď. 
4. Predaj všetko čo más a daj to negrom, staň sa vandrákom. 
5. Neodporuj zlu. 
6. Neplánuj do budúcnosti. 
7. Nezhromažďuj poklady na Zemi ale na nebi, nech je to kdekoľvek. 
8. Židia sú bohom vyvolení, tvrdí nám to dookola Starý Zákon. 

Podobných vecí je ešte mnoho, no verím, že toto dostatočne poukazuje aké kresťanstvo je. V podstate 
sa celá viera a program zakladá na nejasnom druhom svete, hmlistom nadprirodzenom svete, akomsi 
nedefinovanom,  bez  známej  lokácie  a  bez  dôkazov.  Skrátka  sa  zakladá  na  divokých  tvrdeniach, 
špekuláciách a ľahkovernosti svojich obetí. Je založené na teórii "strašidiel na nebi", strašidlách, ktoré 
žiaden normálny človek nikdy nevidel ani necítil. 
My Tvorcovia, tieto nezmyselné, nejasné tvrdenia z druhého sveta odmietame a vraciame sa k realite. 
Skutočný svet,  nie  nejaký hypotetický svet  duchov,  má dosť nevyriešených problémov ktorými  je 
potrebné sa zaoberať a práve tie sú našim hlavným záujmom. Z tejto hory problémov, ktorým dnešný 
svet čelí nás najviac zaujíma prežitie, expanzia a pokrok našej rasy, Bielej Rasy. Pre nás Tvorcov, je 
Biely genofond najväčší poklad zo všetkých, nenahraditeľný a ten, ktorý musíme za každú cenu brániť 
pred znečistením a zničením. A tu leží základ našich hodnôt, ktorý sa práve tým líši od umelých a 
hypotetických hodnôt kresťanstva. 
Nakoľko kresťanstvo uctieva nejakého mytologického židovského ľavobočka, Ježiša Krista, ktorý ich 
učí nenávidieť a zničiť vlastný druh, my Tvorcovia tvrdíme presný opak. Vravíme: do pekla s našimi 
nepriateľmi, so Židmi a podrasami. Namiesto toho uctievajme, rešpektujme a bráňme vlastný druh - 
Najlepších z Prírody, a zakladajme naše presvedčenia a vedomosti na večných Zákonoch Prírody, zdroji 
všetkej múdrosti a znalostí. Pre nás je rasový zradca najhorší z nepriateľov, mutant ríše Prírody, ktorý 
musí byť nenávidený a vylúčený z našej spoločnosti. 
Ako môžete vidieť, rozdiel medzi našimi hodnotami a tradičnými hodnotami kresťanov je veľký ako 
Grand Canyon, a tieto rozdiely ostávajú navždy nespojiteľné. 
Rasové vzplanutie sa denne zvyšuje a nikde na svete to nie je tak rýchlo ako v USA. Buď sa Biela Rasa 
za krátko zmobilizuje a spojí, alebo utrpí hroznú porážku ako Bieli kolonizátori v San Domingu pred 
niekoľkými storočiami. Chaos, vraždy a nakoniec úplné vyhubenie budú cenou za nechránenie nášho 
vzácneho genofondu. 
Pri odpovedaní na otázku ktorú sme položili vyššie, teda či je kresťanstvo prospešné alebo škodlivé pre 
Bielu Rasu, prídeme na jasný záver, že kresťanstvo bolo, a stále je, nevídaná katastrofa obrovských 
rozmerov. 
A v tom leží  naša  Revolúcia  Hodnôt.  Naša  rasa  je  naša  viera  a  po  radu sa  pozeráme k Večných 
Zákonom  Prírody,  nie  nejakým  mytologickým  strašidlám.  Ďalej  tvrdíme,  že  kým  nezničíme  a 
nenahradíme židovské kresťanstvo zmysluplnými, realistickými hodnotami, takými aké sú obsiahnuté v 
Kreativite,  Biela  Rasa  je  odsúdená  k  záhube  a  ľudstvo  celkovo  sa  vráti  na  úroveň  najnižších 
domorodcov,  aké  môžeme vidieť  len  v  afrických  džungliach  alebo  niekde  na  Novej  Guinei.  Sme 
odhodlaní, že sa to nikdy nestane. Namiesto toho chceme ísť slávnostne vpred na kočoch tvorivej a 
konštruktívnej viery za vybudovaním Belšieho a Krajšieho Sveta pre budúcich potomkov Najlepších z 
Prírody. RAHOWA! 
Za víťazstvom skrze Revolúciu Hodnôt!



Každý Tvorca Reverendom: 
Výhody pozície Reverend Hnutia Kreativity 

A teraz keď máme nakreslené plány, položené základy a štruktúru Bielej viery budúcnosti vo výstavbe, 
treba už len na kostru prilepiť svaly a to tak skoro ako sa len dá. To chceme spraviť a spôsob akým, sú 
ľudia - viac dobrých, agresívnych, Bielych aktivistov. Potrebujeme zužitkovať naše zdroje ako sa len dá 
a využiť akúkoľvek výhodu aká sa nám len ponúka. 
Ako  som  už  nespočetne  veľakrát  poukázal,  náboženstvo  je  nesporne  najsilnejšou  motiváciou  a 
pohonom aký kedy počas celej histórie ľudí ovplyvňoval. Skombinujte to s rasovým zápalom tak ako 
Židia alebo Moslimi a máte kombináciu prudkej sily. 
V KREATIVITE takúto kombináciu pre Bielu Rasu konečne máme. 
NÁBOŽENSTVO je tak ako oheň mocnou silou, a tak ako oheň môže byť buď konštruktívne alebo 
deštruktívne, záležiac len na tom ako, kým a na koho je použité. Tak ako som už mnohokrát uviedol, 
Židia na nás uvalili  bremeno Kresť-bláznovstva a použili ho ako nástroj moci proti  nám, pre našu 
deštrukciu.  No teraz  keď sa  medzi  nás  dostala  KREATIVITA,  môžeme sa  pozrieť  na náboženskú 
anarchiu celej histórie, ktorou Biela Rasa trpela a priučiť sa z týchto lekcií. Môžeme a mali by sme sa 
učiť zo skúseností. Môžeme a musíme sa učiť z katastrofálnych skúseností ako je napr. nočná mora 
skríženia Bielej Rasy, ktorá tu momentálne prebieha. Môžeme sa priučiť rovnaké metódy, techniku a 
postupy aké používajú naši nepriatelia a využiť ich vo svoj prospech. Teraz keď už my, Tvorcovia, nie 
sme zaujatý o záchranu (špiny) ľudstva, ale namiesto toho sa na všetky problémy pozeráme z uhla 
nášho Zlatého Pravidla ("Čo je pre Bielu Rasu najlepšie?"), môžeme spraviť s vierou, našou vlastnou 
vierou, mnoho mocných vecí. 
Toto krátke pojednanie  je  určené na zdôraznenie len jednej  fázy z  celkového programu,  a to  plne 
zužitkovať neobyčajnú prestíž a vplyv, akú majú náboženské práva v našej kultúre a spoločnosti. Židia 
vždy prakticky každé nové bremeno,  ktoré chcú uvaliť  na Bielu Rasu (ako napr.  integrácia,  alebo 
miešanie rás), najprv propagujú cez (Bielych) kňazov a Cirkvi ako morálny problém. Prečo? Lebo ku 
"kňazom" máme akúsi vrodenú "úctu". Používajú nielen fintu s Bielymi "kňazmi", ale taktiež používajú 
čiernych "Reverendov", ktorí sa práve vynorili z džungle, a takmer hneď sa priklonili k najbližšiemu 
božstvu, hoci si len pripli golier a navliekli "reverendu". 
Aj  keď  v  šesťdesiatych  rokoch  dosadili  na  pozíciu  hlavy  hnutia  za  "občianske  práva"  nejakého 
Komunistu, kupliara a zlodeja menom Martin Luther King, najprv sa uistili, že má titul "Reverend". To 
isté platí o jeho nástupcovi, "Reverendovi" Abernathym, lebo každý v takej tmavej a hrozivej tvári 
môže vidieť jedine zákernú kriminálnu nenávisť voči Bielej Rase a nie nejakú Kresťanskú lásku a 
dobročinnosť.  To  isté  platí  o  "Reverendovi"  Jesse  Jacksonovi,  a  množstve  iných  čiernych 
"Reverendov", ktorých džungľová Angličtina je len ťažko zrozumiteľná. 
Na túto hru však musia byť dvaja. Teraz máme vlastnú vieru, vieru Bieleho Človeka, venovanú prežitiu 
Bielej Rasy a pre prospech Bielej Rasy. Nazýva sa KREATIVTIA. Nakoľko náboženstvo je ako oheň, 
uistime sa,  že  naša  viera  spáli  všetko  zlé  čo je  proti  nám a poženie  naše vlastné  mechanizmy na 
vytlačenie Židov a ostatné podrasy z našej kultúry. 
Aj Mormoni počas svojej histórie školili a cvičili každého člena aby sa mohol stať misionárom. Teraz 
chceme začať kampaň aby každý náš hodnotný člen požiadal, a ak je kvalifikovaný obdržal certifikát 
Vysväteného Pastora a tak sa stal Reverendom. 
Aké sú výhody? No je ich mnoho a tu si ich rýchlo zopakujeme: 
I. Prestíž a uznanie, ktoré automaticky idú ruku v ruku s titulom sú tie najhodnotnejšie a už dlho ich 
uplatňujú aj Kresťania, Židia a negri. Aj my na nich môžeme len získať. 
II.  (V USA) je  prvý dodatok konštitúcie omnoho priateľskejší  k náboženským skupinám, frontom, 
organizáciám,  alebo  čomukoľvek,  ako  k  napr.  politickým  skupinám  (Nacistom),  alebo  bratským 
organizáciám, alebo dobročinným organizáciám" (stále podozrivým z podvodov), alebo občianskym 
združeniam a pod. Nakoľko médiá, alebo akákoľvek politická strana bude kopať Nacistov ako psa, 
určite  budú inak zaobchádzať s  "Reverendom",  ktorý je  súčasťou náboženskej  organizácie.  Prečo? 
Lebo otvorený útok by s najväčšou pravdepodobnosťou rozpútal  podobné obžaloby proti  ostatným 
náboženským skupinám a tak rozoštval náboženské organizácie práve proti nim. 



III. (V USA) to ponúka legálnu výnimku od tyranských a pažravých Židovských výbercov daní. Nie je 
to garantované, ale je to naše právo, ktoré si musíme ubrániť. Ak môžu mať daňové výnimky Židovské 
synagógy, prečo by sme ich nemohli mať my? Ak majú daňové výnimky náboženské obce negrov, tak 
prečo potom nie my? Ak má výnimku Katolícka Cirkev, ktorá my hlavu v úplne inej krajine, tak prečo 
potom nie my? Odpoveď znie: neexistuje žiadne dôvod na svete prečo by sme si nemohli nárokovať a 
uplatňovať svoje práva. 
IV. Nakoľko je väčšina náboženstiev v Amerike (a na celkom svete) založených na jasnom podvode (lži 
o strašidlách na nebi), a predsa ovládajú mnoho politickej a morálnej sily, Židia (teda vláda) sa bojí 
riešiť spory na súde, nakoľko by to mohlo vyniesť na povrch mnoho obyčajných omylov, podvodov, lží 
a nezrovnalostí,  ktoré by celý ich domček z kariet ľahko mohli zhodiť. Toto si my,  TVORCOVIA 
musíme  uvedomiť,  je  to  našim  esom  v  rukáve  -  sme  pravdepodobne  jedinou  vierou,  ktorého 
presvedčenie  a  filozofia  sa  zakladá  na  skutočnosti  a  pravde.  Všetky  ostatné,  či  už  Kresťanstvo, 
Judaizmus, Mormoni, alebo Islam, sú úplne založené na zbierke Hókus-pókusov. Ich základy stoja na 
troskách  poverčivosti,  mýtoch,  povestiach  a  klamstvách  a  na  dennom  svetle  neobstoja.  Nemôžu 
dokázať ani oprávniť svoje nadprirodzené tvrdenia a lži.  Naše tvrdenia sú založené na faktoch, na 
večných Zákonoch Prírody. NA REALITE a pravde. Nedajú sa poprieť - a predsa sa musíme brániť. 
Teraz sme si už uvedomili všetky výhody náboženského hnutia, špeciálne toho nášho. Uvedomili sme 
si výhody pozície Vysväteného Pastora a titulu Reverend. Tak prečo by tieto výhody nemohol využiť 
každý dobrý člen Hnutia Kreativity? 
Prečo nie? Prečo sa nestať Vysväteným Pastorom Hnutia Kreativity? Prečo nezužitkovať vaše najlepšie 
znalosti na podporu nášho posvätného cieľa - prežitia, expanzie a pokroku Bielej Rasy. 
Tak ako sa môžete stať Vysväteným Pastorom Hnutia Kreativity? Tu je niekoľko krokov: 
I.  Najprv sa musíte stať členom organizácie.  Ak ešte nie ste členom, môžete sa ním stať zaslaním 
žiadosti. Potom obdržíte Certifikát Členstva. 
II. Po pozornom štúdiu nášho programu a viery, uvedených v posvätných knihách, zašlite žiadosť o 
vysvätenie. 
III. Po zaslaní vašej žiadosti budú vaše údaje posúdené a preskúmané. 
IV. Ak skutočne ste hrdý Biely muž alebo žena a presvedčíte nás, že ste oddaný našej veci a Bielej 
Rase,  obdržíte  certifikát  Pastora,  so  všetkými  potrebnými  listinami,  aby ste  mohli  byť vodcom vo 
svojej oblasti. To vás zvýhodní a poskytne vám prestíž a poverovacie listiny na zriadenie skupiny, tak 
ako je to uvedené v našom manuáli. Prečo si nedopriať takéto výhody? Konajte teraz, hneď!
Kreativita je jediná pravdivá a revolučná Rasová Viera Bielych Ľudí.
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Triage 
Ak chceme prežiť vo svete, ktorý sa zbláznil, musíme si urovnať naše priority a správne si ich zoradiť.

Slovo  triage  pochádza z francúzštiny a označuje "výber", roztriedenie, vyriešenie niečoho.  Do 
povedomia sa dostalo počas francúzsko-pruskej vojny v rokoch 1870-71, keď nastali obrovské straty na 
životoch a lekári  francúzskej  armády sa snažili  zachrániť čo najviac ľudí z množstva ranených na 
bojisku.  Nakoľko bolo nemožno zachrániť všetkých ranených, radšej ako by mali pobehovať v 
panike  od jedného k  druhému,  museli  urobiť  isté  tvrdé  rozhodnutia.  Museli  rozhodnúť  koho 
zachránia a u koho by to bolo aj tak márne, takže by len míňali svoje obmedzené možnosti a schopnosti 
na jeho záchranu. Beznádejné a ťažké prípady nechali jednoducho zomrieť.
Nebola to  neobvyklá situácia.  Aj  keď je  slovo triage nie veľmi známe,  rovnaká situácia  nastala v 
nespočetnom  množstve  príkladov  v  histórii.  Každý  kto  čítal  knihu  Odviate  Vetrom,  či  videl 
rovnomenný film si iste pamätá hrozné scény z boja o Atlantu počas Občianskej vojny. Jedna scéna 
zobrazuje tisíce ranených a umierajúcich vojakov na železnici a stanici v Atlante. Vyčerpaný lekár Dr. 
Meade a niekoľko asistentov sú po lakte od krvi a snažia sa zachrániť koho sa len dá, nechávajúc 
napospas ďalších, ktorí sú viac-menej beznádejní.  Aj oni museli  robiť rozhodnutia - koho môžu 
zachrániť, komu už nebolo pomoci, ako najlepšie využiť svoje obmedzené možnosti na záchranu 
tých, ktorých  mohli.  Aj  títo  lekári  nasledovali  pravidlá  výberu.  Aj  oni  museli  robiť  kruté  a 
nemilosrdné rozhodnutia a vybrať možné a nemožné, a urobiť všetko čo bolo v ich silách s tým čo 
mali. Museli si stanoviť svoje priority.
Opíšem viac príkladov. Keď narazil Titanic do ľadovca v Severnom Atlantiku, 14. apríla 1912, jeho 
potopenie prinieslo 1517 obetí.  Kvôli  nepripravenosti,  keď došlo ku katastrofe,  posádka (a niektorí 
cestujúci) museli taktiež urobiť  tvrdé a nemilosrdné rozhodnutia,  a museli sa rozhodnúť za menej 
ako dve hodiny a 40 minút než sa loď potopila. Vedeli, že nemajú dostatok záchranných člnov aby 
zachránili všetkých ľudí. Takže museli rýchlo urobiť rozhodnutie: koho pustiť do záchranných člnov  
a koho nechať utopiť sa na potápajúcej sa lodi. Museli rýchlo usporiadať svoje princípy a roztriediť 
ľudí, ktorých chceli zachrániť a ktorých nie. Je evidentné, že výsledok rozhodnutia, nech ho urobil 
ktokoľvek, bol "zachrániť ženy a deti". Aj oni si museli urovnať priority a to i urobili - ich rozhodnutie 
prenieslo pravidlo na more na ďalšie roky. Či už to bolo jediné kritérium alebo nie, alebo či bolo to 
najlepšie by sme mohli preberať donekonečna. Faktom ostáva, že sa utopilo 1517 ľudí. Z tohto počtu 
bolo  832  pasažierov,  najmä  mužov  a  685  člnov  posádky,  taktiež  väčšinou  muži.  706  sa  podarilo 
zachrániť, väčšinou žien a detí.
Bolo tam mnoho prípadov hrdinstva, sebaobetovania a odvahy. Taktiež mnoho prípadov pokrytectva,  
sebectva a podlosti, no tých bol o našťastie menej. Fakt, že kapitán s ďalšími 685 členmi posádky šiel  
ku dnu s loďou vraví za všetko. Aj ich odvaha robiť tvrdé a nemilosrdné rozhodnutia aby si stanovili  
priority hovorí za veľa. Ak by váhali viac ako dve hodina a 40 minút a nekonali, nepochybne by všetci  
ľudia na lodi, ženy, deti, muži a posádka, šli ku dnu s Titanicom.
Webstrov slovník (1961) definuje výraz "triage" ako "roztriedenie prvej pomoci pre vojnové obete v 
zberných staniciach na fronte pred ich evakuáciou do nemocníc mimo bojového poľa". Evidentne je 
toto slovo späté  s  vojnovými stratami,  no rovnaký princíp by sa dal  využiť  pri  väčších i  menších 
katastrofách, i nesúvisiacich s vojnou, a tento princíp znie: v prípade nešťastia, ak nemôžete zachrániť 
všetkých, musíme mať priority a robiť tvrdé rozhodnutia kto je vhodný a môže byť zachránený.

* * * * *
Využitím tohto princípu sa nemilosrdne pozrime na nešťastie, ktoré trápi svet dnes, nešťastie rozmerov 
aké by malo milión Titanicov. Pritom je podstatné aby sme rozlišovali medzi slovami "nemilosrdný" a 
"krutý".
Príroda  je  nemilosrdná  pri  odstraňovaní  slabších  a  neschopných.  Neznamená  to  však,  že  je  krutá. 
Naopak, uistením sa, že silnejší, zdravší a schopnejší prežijú aby sa mohli množiť a priviedli ďalšiu 
generáciu svojho druhu Príroda pokračuje v programe budovania lepšieho druhu a usporiadanejšieho 
sveta. Ak by Príroda nasledovala opačný princíp, t.j. "zem bude patriť krotkým", ako píše židovská 



biblia, svet by bol rýchlo zaľudnený chorými, slabšími, degenerovanými druhmi, či už ide o vtákov, 
zvieratá alebo ľudí.
Skrátka Príroda stanovila priority a je nemilosrdná vo svojom programe vylučovania neschopných. 
Možno to je nemilosrdné, no iste nie kruté. V konečnom dôsledku je to veľmi prospešný, kreatívny a 
konštruktívny program, ktorý Príroda vo svojej nekonečnej múdrosti nasleduje už od nepamäti. 

* * * * * 
Keď sme si stanovili význam výrazu "triage", pozrime sa na našu planétu v akom je stave s blížiacim sa 
21. storočím a čo predpovedá budúcnosti nášho druhu, Bielej Rase. Keď sa úprimne pozrieme na tento 
kľúčový fenomén, majme na pamäti, že sme boli  nahnaní do situácie keď je podstatné aby sme si 
stanovili priority koho chceme zachrániť a koho môžeme zachrániť.
Keď sa  pozrieme na dnešný svet,  zistíme,  že je  to  jedno smetisko,  katastrofa  rozmerov ľudstvom 
predtým nevídaných. Aj keď sa ľudstvo stovky tisíc rokov vyvíjalo ťažkou cestou, aj tak sa dostalo na 
stále  vyššiu úroveň  inteligencie  a  tvorivosti  -  stúpajúc  nahor  po  špirále  konštruktívnej  civilizácie. 
Hlavným a významným druhom v tomto zázračnom pokroku boli Najlepší z Prírody - Biela Rasa.
Tento postup bol náhle zastavený avlastne zvrátený, keď Židia predstavili smrteľnú chorobu mysle - 
kresťanstvo  -  mysliam vtedy dominantnej  rímskej  civilizácii  pred  asi  2000 rokmi.  Po  pomalom a 
bolestivom spamätaní  sa bola Biela civilizácia  naďalej  zrážaná a  posúvaná naspäť prvou svetovou 
vojnou keď židovská konšpirácia zatiahla národy Bielej Rasy do samovražednej a bratovražednej vojny 
celosvetových  rozmerov,  keď  Biely  Človek  kruto  zabíjal  milióny  vlastných  druhov  na  základe 
smiešnych príčin a zámienok. Biela Rasa sa sotva spamätala z tejto katastrofy keď moc židovských 
peňazí zatiahla Bielu Rasu do ešte zničujúcejšej vojny ako bola tá predtým. Keď hovoríme o krutosti, 
žiadna udalosť v histórii nebola hlúpejšia a krutejšia ako Židmi vyvolaná druhá svetová vojna. V tomto 
šialenstve Biely Človek zabíjal Bieleho Človeka v nevídanom množstve, využívajúc najefektívnejšie 
moderné technológie vynájdené práve  Bielym Človekom.
Keď  Židmi  vedená  koalícia  Bielych  národov  porazila  v  roku  1945  nacistické  Nemecko,  bolo  to 
najväčšie  víťazstvo židovskej  konšpirácie a neváhali  z  neho čo najviac  vyťažiť.  Bola to  katastrofa 
nesmiernych následkov pre celú Bielu Rasu, vrátane tzv. víťazov. Avšak v žiadnom prípade to nebola 
posledná, no my, Tvorcovia, sa chceme uistiť, že toto židovské zverstvo bude pomstené a vrátené. 

* * * * * 
Od roku 1945 Biela Rasa potupne a opakovane ustupuje pred Židmi vedenou konšpiráciou rozširovania 
podrás a redukovania Bielej Rasy. Ak by sme sa čestne pozreli na dnešný svet, je to niečo strašné. Je to 
skutočne svet, ktorý sa zbláznil. A týka sa to Bielych národov a rovnako aj krajín podľudí. Ak otvoríme 
ktorékoľvek noviny, všade uvidíme prebehajúce katastrofy: 
● Saudská Arábia: USA vyslali 240 000 vojakom na horúce piesky saudskoarabskej púšte a  chabez-goj 
Bush  posiela  ďalších  200 000.  Do  tejto  púšte  smerujú  aj  tisíce  tankov,  áut,  mínometov,  lietadiel, 
elektronického vybavenia a tisíce ďalších, drahých prístrojov, a to všetko a úkor Bieleho amerického 
platcu daní. Americké vojsko sa čuduje na čo tam sú. Američania doma sa pýtajú rovnakú otázku, ktorú 
im Židmi  zmanipulovaný  prezident  nikdy dostatočne  nezodpovedal.  Avšak  odpoveď nie  je  nijako 
zložitá ak čítame medzi riadkami. Naši vojaci sú tam aby bránili Izrael, nášho najhoršieho nepriateľa. 
Tri mesiace po prvom vyslaní jednotiek, prezident Bush nariadil presunutie ďalších 200 000 vojakov 
aby trpeli na horúcich pieskoch saudskoarabskej púšte.
● Nai  Dillí:  India  má 882 miliónov nešťastných,  hladných obyvateľov.  Z  tohto  množstva  je  12% 
moslimov,  82% hinduistov.  Obe  strany  sú  voči  sebe  nepriateľské  a  vedú  často  krvavé  spory.  Na 
začiatku novembra sa rozpútali boje okolo malej mešity v meste Ayodhya. Problémy nastali po tom ako 
chceli hinduistickí extrémisti vybudovať chrám na mieste kde ako verili sa narodil boh  Rama, no na 
danom mieste stála moslimská mešita. V následných bojoch zahynulo 305 ľudí a nespočetne mnoho ich 
bolo zranených.
●  Islamabád:  v  roku 1947 sa  Pakistan  oddelil  od  Indie  aby mohol  byť  "slobodný"  a  mal  vlastnú 
moslimskú krajinu. Pakistan má dnes 110 miliónov nešťastných, chudobných obyvateľov. Po 43 rokoch 
"nezávislosti"  sú  jeho  náboženské  frakcie  stále  rozdelené  a  bojujú  ohľadom faktu,  či  by mal  byť 
Pakistan riadený náboženským zákonom moslimov alebo riadený ako "demokracia". Medzitým sú na 
dennom poriadku boje, vraždy, chaos a rozširujúca sa chudoba.



● Rusko: po 73 rokoch komunizmu dlho trpiaci ľudia Sovietskeho Zväzu prišli na to, že židovská idea 
komunizmu im nepriniesla nič než chudobu, otroctvo a prázdne sľuby. Sovietsky Zväz sa rozpadá, 
ľudia sú zúfalí, no po rokoch otroctva ani nevedia ako túto dilemu riešiť. Beznádej, zmätok, hlad a 
chudoba  vládnu,  a  politický,  ekonomický  a  sociálny  chaos  je  nekontrolovateľný.  Každá  sovietska 
republika a provincia chce byť nezávislá od centrálnej vlády, hlásajúc lokálny nacionalizmus. Smutné 
je, že aj keby získali "nezávislosť", nemajú najmenšej potuchy ako dať svoju ekonomiku dohromady a 
nakŕmiť sa.
●  Tbilisi:  v  sovietskom  Gruzínsku  Židia  balia  kufre  a  utekajú,  aj  keď  to  bolo  jedno  z  ich 
najpokojnejších miest v Rusku. Vo väčšine miest Ruska sú Židia považovaní za vinníkov dlhotrvajúcej 
devastácie napáchanej komunizmom ľuďom rôznych národností a kultúr. Teraz utekajú z strachu, že sa 
blíži deň pomsty. A kam vlastne idú? Možno najprv do Izraela, no neskôr iste do USA.
Zoznam problémov a konfliktov pokračuje: 
● Paríž: konferencia OSN pripravuje plán na ukončenie vojny v Kambodži. Malá šanca.
● Jeruzalem: strelec prekročil  izraelskú hranicu, 4 Židov zabil,  23 zranil.  Pripíšte jedného na našu 
stranu.
● Dharan: iracký občan zastrelený Kuvajťanmi. 
● Amritsar, India: Síksky strelec zabil v Indii 20 ľudí. 
● Jeruzalem: pri útoku arabských mladíkov na autobus dvaja mŕtvi.
● N'djamena, Čad: vodca rebelov vstúpil do hlavného mesta. 
● veľké mestá, USA: čierni zločinci terorizujú mestá náhodnými útokmi, prepadmi a streľbou.
●  Houston:  falošné  papiere  pomohli  ilegálnym  votrelcom  vstúpiť  do  USA.  Záplava  podľudí  je 
skutočná. 
Ak by sme pokračovali ďalej, zoznam by mohol byť nekonečný. Indonézia, Malajzia, Afrika, Južná 
Amerika, Stredná Amerika, všade prebiehajú revolúcie, zákon zlyháva, civilizácia sa rozpadá. Je tam 
hlad, násilie a chaos. Je to skutočne svet, ktorý sa zbláznil. Avšak vďaka podpore a kŕmeniu podrás 
Bielou Rasou,  najmä USA, podrasy sa množia ako šváby zatiaľ čo Bieli  Ľudia na celom svete sa 
zmenšujú, utekajú a ustupujú. Čoskoro bude na svete 10 miliárd hladných, nepríjemných ľudí a Biela 
Rasa predstavuje z nich len malú a zmenšujúcu sa menšinu. Biela Rasa, nesprávne nemierenou a Židmi 
vedenou charitou sama seba utápa v mori agresívnych a nepriateľských podrás. Toto samovražedné 
šialenstvo nemôže pokračovať.
Dosiahli sme krízu, ktorú musíme priamo riešiť a vyriešiť bez ďalších odkladov. Dosiahli sme bod, 
odkiaľ niet návratu. Táto planéta neodkáže nakŕmiť a zaopatriť takúto obrovskú masu ľudí. Neodkáže 
nakŕmiť toľko jednotlivcov ani udržať odpad, ktorý každý deň narastá. Hlad, znečistenie a následný 
chaos sú po celej planéte nekontrolované a ak sa nezačne s razantnou zámernou už teraz, Biela Rasa sa 
stane prvou obeťou. Ostávajúce podrasy sa potom vyvraždia medzi sebou. Kvôli hladu, chorobám a 
znečisteniu, podľa chodu Prírody, zredukuje ich počty na zlomok dnešného množstva. Ľudstvo sa vráti 
na úroveň najnižšieho afrického kmeňa no civilizácia a Biela Rasa budú navždy stratené. Už nebude 
Najlepších z Prírody. 

* * * * *
Chceme dovoliť takúto katastrofu? Nie, iste nie! Biela Rasa nemôže zachrániť celú narastajúcu masu 
podrás pred hladom a chaosom. Nemôžeme pre nich nič urobiť a úprimne nemáme chuť ich naďalej 
kŕmiť a podporovať. Musíme sa od nich oddeliť, odstrihnúť ich a nechať napospas osudu. Celý svet, 
tak ako Titanic, je potápajúca sa loď s obmedzeným počtom záchranných člnov. Najlepšie čo môže 
Biela Rasa urobiť je zachrániť seba a vykašľať sa na podrasy. Dostali sme sa do pohotovostného stavu 
a katastrofy keď len princípy "výberu" nás môžu zachrániť pred vyhynutím. Musíme si urovnať priority 
a nemilosrdne ich začať používať.
Aké sú naše priority? Hnutie Kreativity ich uvádza podľa stupňa dôležitosti aj keď po prvých pár, majú 
aj nasledujúce priority veľký význam a nie sú nutne menej podstatné.
Priority Bielej Rasy:
1.  Prvou  prioritou  je  prežitie,  expanzia  a  pokrok  Bielej  Rasy.  Pre  tento  cieľ  nie  je  žiadna  cena 
privysoká, žiadna obeť priveľká a musíme využiť všetky nevyhnutné prostriedky na dosiahnutie tohto 
cieľa.



2. Aby sme mohli zaistiť vlastné prežitie, musíme sa zbaviť parazitického Žida, nielen v Amerike ale 
po celom svete. Príliš dlho bol zhubou ľudstva. DELENDA EST JUDAICA! 
3. Aby sme sa mohli organizovať a získať silu na zničenie židovského zovretia, najprv musíme zničiť 
židovské  kresťanstvo,  ich  najmocnejšiu  a  najzákernejšiu  zbraň  a  nahradiť  ho  vlastnou,  zdravou, 
rasovou vierou.
4. Základná filozofia takejto viery musí byť: Čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť; Čo je pre 
Bielu Rasu zlé  je  najhorší  hriech.  Základom nášho programu musí  byť  Rasová Vernosť a  Rasová 
Spolupráca.
5.  Nikdy viac  sa  nesmie  Biela  Rasa  zapojiť  do  bratovražedných  vojen  Bielych  proti  Bielym.  Ak 
budeme musieť  ísť  do  vojny,  buďme si  istí,  že  proti  skutočným nepriateľom -  Židom,  negrom a 
podrasám.
6. Podľa chodu Prírody podrasy vyhynú kvôli vlastnej neschopnosti sa nakŕmiť a medzitým budeme 
musieť my rozširovať svoj druh a kolonizovať všetku dobrú zem na tejto planéte.
7. Veríme, že planéta Zem dokáže uspokojivo nakŕmiť len obmedzené množstvo ľudí. Tento počet sa 
pohybuje okolo miliardy ľudí. Keď sa raz ujmeme kontroly nad vlastným osudom, budeme schopní 
stabilizovať svetovú populáciu na danom počte a  praktizovaním eugeniky budeme môcť zlepšovať 
zdravie,  inteligenciu  a  genetickú  kvalitu  našich  ľudí,  a  tým  budovať  zdravší,  šťastnejší  a 
prosperujúcejší život pre Najlepších z Prírody na veky vekov.
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Banditu Busha Postavme Pred Súd

George "bandita" Bush je židovská bábka. Hrá ich hru. Nie je len zradcom Bielej Rasy ale i zradcom  
svojej krajiny, ktorej zastáva miesto v najvyššom úrade. Spolupracuje s našimi najväčšími nepriateľmi,  
Židmi a parazitickým štátom Izrael. Je to zrada jeho krajiny, ktorej záujmy a zákony prisahal ctiť a  
brániť.
Bandita  môže byť označenie pre zločinca  čakajúceho v kryte  na napadnutie svojej  obete jedným 
mrzkým ťahom v správny čas.  Pred 2000 rokmi Rimania vo svojej  nadradenej  latinčine vymysleli 
pomenovanie pre tohoto tvora: anguis in herba. Jednoducho preložené to znamená to isté dnes ako aj 
vtedy -  had v tráve.  Ďalším bežným a súčasným príkladom ktorý je čoraz bežnejší je gang negrov 
napádajúcich svoje obete v tmavej uličke v hnijúcich mestách.
Keď sme si zaradili banditu, oprášme opäť aj slovo chabez-goj, ak by naši čitatelia zabudli.  Chabez-
goj  je  židovský  výraz  pre  Gojimov,  ktorí  sú  sluhami  a  pätolizačmi  svojich  židovských  pánov, 
uctievajúcich ich, brániacich ich a ktorí za nich robia špinavú prácu. Do tejto kategórie patrí Biely 
Človek, ktorý je zradcom svojej rasy a pracuje pre Židov.

* * * * *
S uvedenými definíciami si zrekapitulujme nedávne udalosti, ktoré viedli k nezmyslenou zapojeniu sa 
Ameriky do Vojny v zálive. Ako sme predpovedali, stala sa z toho obrovská katastrofa obrovských 
rozmerov a vyvrcholí iste s priebehom vojny sa zmení na neskutočnú hrôzu. 
V kapitole 23 sme si vyjasnili, že invázia Iraku do Kuvajtu nebola pre chabez-goja Busha žiadnym 
prekvapením. Fakty jasne odkazujú, že Bushova vláda, vedená a podporovaná židovskými vládcami, 
vymyslela plán ako zatiahnuť obrovskú silu armády USA na piesky Saudskej Arábie a zničila iracké 
možnosti. Uviedli sme, že už v marci 1989, 18 mesiacov pred irackou inváziou do Kuvajtu, Bushova 
vláda  (ovládaná  izraelskou  a  židovskou  kabalou)  tvrdo  pracovala  na  pláne  vojny  proti  Iraku. 
Generálporučík  John  Yeosock  mal  pri  sebe  500  vojnových  plánovačov  a  iných  expertov  vo  Fort 
McPherson v Georgii, ktorí neustále pracovali na detailoch napadnutia a zničenia Iraku. V tom čase 
(marec 1989), majme na pamäti, Bush stále predstieral, že je priateľom a spojencom Saddáma Husseina 
a Iraku, zatiaľ čo plánoval zákerný útok v najvhodnejšiu dobu.
Potrebovali len zámienku. V tom čase bola irelevantná avšak - vedeli, že vo vhodný čas na nejakú 
prídu. V júli 1990 boli plány kompletné a armáda USA pripravená na útok. Keď sa Irak a Kuvajt dostali 
do sporu o vymedzenie spoločného ropného ložiska na hraniciach, Židia a Bush si mädlili ruky. Bez 
záujmu o urovnanie sporu medzi dvomi arabskými krajinami, podporovali Saddáma a dali mu zelenú 
pre inváziu. 24. júla 1990 hovorkyňa Margaret Tutwilerová na verejnej konferencii vyhlásila, že USA 
nemajú  žiadne  špeciálne  dohody o  obrane  s  Kuvajtom ani  záväzky voči  Kuvajtu.  Na  druhý  deň, 
americká veľvyslankyňa April Glaspieová na stretnutí so Saddámom vyhlásila: "nemáme stanovisko k  
medzi-arabským konfliktom ako je váš spor o hranicu s Kuvajtom". A to bolo len týždeň pred irackou 
inváziou do Kuvajtu, inváziou o ktorej USA dobre vedeli vopred, tak ako pred asi 49 rokmi chabez-goj 
prezident Roosevelt vedel o útoku Japoncov na Pearl Harbor. V oboch prípadoch  zradní prezidenti 
USA dúfali, že druhá strana spraví prvý krok aby mohli byť USA zatiahnuté do obrovskej vojny v 
prospech zákernej židovskej konšpirácie.
Kvôli veľkej odmene a podpore najväčšej veľmoci na svete spravil Saddám Hussein prvý krok. Hneď 
po tom sa názor USA zmenil a bandita Bush sa zmenil na najväčšieho vojnového štváča.  Saddám bol v 
pasci a nebolo cesty späť. Židia a ich chabez-goj v Bielom dome mali zámienku pre vojnu, ktorú tak 
chceli  a  stačilo  každý  deň  rozdúchavať  plamene  vojny,  čo  i  robili.  Bez  súhlasu  Kongresu,  bez 
akejkoľvek konzultácie s Kongresom, bandita Bush okamžite poslal 200 000 amerických vojakov na 
horúce piesky Saudskej Arábie s cieľom zničiť Irak ako možnú hrozbu pre Izrael. 

* * * * * 
Chabez-goj  George  "bandita"  Bush  prišiel  s  dobre  znejúcim  dôvodom prečo  musel  urobiť  takýto 
drastický a ďalekosiahly krok, ktorý predstavil americkej verejnosti. Aj keby chcel neviem ako, a aj 
keď mu radili a viedli ho židovskí páni, nikdy by nevymyslel lepšiu zámienku ktorá by sa tak dobre 



ujala. 
Najprv to bola "obrana Saudskej Arábie pred inváziou". Nič mimoriadne ale na začiatok stačí. Keďže 
Irak  neohrozoval  inváziou  Saudskú  Arábiu,  načo  tam  bolo  potrebné  poslať  200  000  vojakov? 
Každopádne, musia sa USA zapájať do každej krízy na svete len preto, že nejaký idiot si vymyslí plán 
na možný útok? Ak by to tak bolo, mali by čoskoro svojich vojakov po celom svete. A ako dlho mali 
čakať a trpieť americkí vojaci na horúcich pieskoch na takýto čin?
Ďalej  "nebudeme tolerovať agresiu",  tvrdí bandita. Skutočne? A čo invázia USA d Panamy len rok 
predtým? A čo invázia Izraelu na západný breh Gazy? Sú tam už od roku 1967, takmer štvrť storočia. 
Prečo nemá nič voči  tomu? A čo sovietska invázia  do Litvy,  Lotyšska a Estónska? Sovieti  boli  v 
pobaltských  štátoch  na  základe  "agresie"  skoro  50  rokov  a  len  minulý  týždeň  zabili  niekoľko 
Litovčanov a Lotyšov keď sa tieto krajiny snažili získať svoju nezávislosť.
Potom  "Saddám bude  kontrolovať  veľkú  časť  ropy  na  svete".  Aj  to  je  nepodložené  tvrdenie  JOG 
propagandy. Ak by si udržali USA svoj nos mimo sporu v Zálive, ropa by stále stála menej ako 20 
dolárov za barel a je nám úplne jedno či ju kupujeme od nejakého Araba, či šejka alebo emira. Saddám 
nikdy nehrozil odstrihnutím zásob ropy a bolo by choré zastaviť hlavý príjem Iraku.
Potom prišlo tvrdenie, že "Saddám je ďalší Hitler” a chce dobyť svet, a ak sa mu nepostavíme, bude 
hrozbou pre naše životy.  Tento  hlúpy argument  mi  pripomína Vietnamskú vojnu.  Pamätám si  ako 
minister obrany Robert McNamara stojí pred tabuľou a ukazuje na rôzne mapy a tabuľky, vysvetľujúc 
"domino efekt" ako severný Vietnam dobyje celú východnú Áziu ak tam nepošleme našich vojakov aby 
vybili dušu zo severných Vietnamcov. Je to presne ten babrák, ktorý keď bol prezidentom Ford Motor 
Company, prišiel s Edsel, najzmámenejším omylom v histórii automobilového priemyslu.
Každý týždeň bandita Bush prišiel s novou zámienkou prečo musíme zničiť Irak a najmä odstrániť 
Saddáma Husseina.  Senátor  Ernest  Hollings v debate v Senáte v druhom januárovom týždni  jasne 
vysvetlil sporný Bushov dôvod na zatiahnutie USA do vojny. Citujem časť z jeho dobre stavanej reči:
“...vyložená agresia? Pozrite si dnešné noviny. Kolegovia, len včera (11. 1. 1991) sme boli svedkami 
agresie voči Litve, slobodným ľuďom so slobodným parlamentom, nie nejakým emirom. Zasiahneme 
do záchrany Litvy? Sotva. Litva nemá ropu.
Čad?  Začiatok  decembra.  Rwanda?  Pred  pár  týždňami.  Mohol  by  som  pokračovať.  Afganistan, 
Kambodža,  hranica  Pakistanu a  Indie  -  vyložená agresia.  Sýria  proti  Libanonu.  Zmasakrovali  750 
kresťanov." 
Senátor Hollings pokračoval a dobre vyjasnil dôvody agresie po celom svete ktoré sa nesnažia USA 
zastaviť.  Avšak zámerne a nápadne, ani on ani nik iný v Senáte nemal odvahu pomenovať príčinu 
problému,  Izrael  a  23  rokov  strú  inváziu  do  Palestíny  a  jeho  zabíjanie,  brutalitu  a  potlačovanie 
ľudských práv na danom území.
Dostávame sa príčine tohoto problému. Senátor Hollings spomenul ropu, no tá nie je hlavná príčina. 
Ako som povedal, Saddám nechcel odstaviť dodávky ropy a vlastne len 1,9% našej ropy pochádza z 
Kuvajtu. Nemáme nedostatok ropy. Naopak, na svete je nadbytok ropy.
Tak aká je  príčina? Hlavnou príčinou tohto nešťastia  je  Izrael  a  Židia.  Celý arabský svet,  asi  150 
miliónov ľudí, neznáša Židov, a majú na to dobrý dôvod. Irak, po ôsmych rokoch vojny s Iránom 
(moslimskou no nearabskou krajinou) nadobudol najväčšiu vojenskú moc na Strednom Východe. Bol a 
je skutočnou hrozbou Izraela. Arabi to dobre vedia. Izrael to tiež vie a vie to i bandita Bush. A keďže 
Židia ovládajú vládu USA, prišiel  čas aby zatiahli  USA do vojny za zničenie ich potencionálneho 
nepriateľa,  tak  ako  zatiahli  USA do  druhej  svetovej  vojny  proti  Nemecku,  keď  sa  stalo  hrozbou 
židovskej kontroly nad svetom. Opäť nám Židia kážu viesť za nich vojnu a kým my budeme krvácať a 
umierať, oni nám podržia kabáty.
Aby sme si lepšie ukázali s akým zradným "spojencom" sme sa dali dokopy, pozrite na fakty. Armáda 
USA je tam, brániac Izrael krvou, odvahou a peniazmi. USA poslali veľmi drahé (jedna strela = milión 
dolárov)   proti-raketové  batérie  "Patriot"  a  amerických  vojakov  na  obranu  Izraela.  Typickým 
židovským gestom "vďaky" Izrael požaduje ďalších 13 miliárd dolárov na dodatočnú "pomoc" ako 
kompenzáciu  za  "straty  a  obmedzenia"  Izraelu.  Z  uhla  pohľadu  Židov  fakt,  že  americkí  vojaci 
prelievajú svoju krv na obranu Izraela nie je podstatné. Koniec koncov, podľa Talmudu je krv Gojimov 
len vodou. Židia nechcú len americkú krv, ale i tony peňazí v hotovosti.



* * * * *
Buďme priami a povedzme to nahlas.
George "bandita" Bush je židovská bábka. Hrá ich hru. Nie je len zradcom Bielej Rasy ale i zradcom 
svojej krajiny, ktorej zastáva miesto v najvyššom úrade. Spolupracuje s našimi najväčšími nepriateľmi, 
Židmi a parazitickým štátom Izrael. Je to zrada jeho krajiny, ktorej záujmy a zákony prisahal ctiť a 
brániť. Zakladatelia pri spisovaní Konštitúcie pred asi 200 rokmi mali na zradu jasný pohľad. Článok 
III.,  Sekcia 3 Konštitúcie vraví:  "Zločin proti  USA spočíva vo vyhlásení  vojny,  alebo napomáhaní 
nepriateľovi,  poskytovaní  mu pomoci  a  prospechu."  George Bush presne toto robí.  Trest  za  zradu 
obyčajne bol smrť obesením.

* * * * *
Čo by sme mali s touto neblahou situáciou robiť? Ak to necháme na Busha a jeho židovských pánov, 
desiatky tisíc ľudí, možno stovky tisíc, bude zabitých, alebo lepšie povedané, zavraždených. Desiatky 
tisíc z nich budú americkí občania.  The Spotlight  uvádza, že za prvých 24 hodín tejto hroznej vojny 
Irak hlásil 15 000-20 000 zranených, väčšinou žien a detí. Naše židovské médiá o tom však mlčia. 
Avšak pri zhodení až 2000 bômb denne, čo môžeme očakávať? Prečo sa zapájame do tohto hrozného 
zločinu? Irak, vzdialený 10 000 míľ nenapadne USA a ani teraz ani nikdy inokedy nebude hrozbou 
bezpečnosti alebo záujmov USA.
Čo by sme mali robiť? Najlepšie by bolo ak by Kongres obžaloval hlavnú postavu tohto nešťastia, 
Georgea "banditu" Busha.
Rep. Henry Gonzalez, predseda Bankovníckeho výboru predstavil takéto obvinenie, pozostávajúce zo 
štyroch článkov, pričom každý hovorí o inom obvinení. Vyzerá asi takto:
Článok I. tvrdí, že Bush "pripravil, naplánoval a zaviedol USA do vojny s Irakom, využívajúc metódy 
hromadného ničenia,  ktoré budú mať za následok desiatky tisíc mŕtvych civilistov,  z ktorých bude 
mnoho detí. Tento plán zahŕňa aj rozmiestnenie a potencionálne použitie nukleárnych zbraní a použitie 
takýchto zbraní  a  masového zabíjania  formou bombardovania  civilného obyvateľstva je  porušením 
Haagskej  dohody  z  rokov  1897  a  1923,  Ženevskej  dohody  z  roku  1949  a  k  tomu  Protokolu  I, 
Norimberskej charty, Konvencie proti genocíde a Deklarácii ľudských práv OSN."
V článku II. Gonzalez obviňuje Busha z "plánovania a uskutočnenia zločinov proti mieru zavedením 
USA do agresívnej vojny proti Iraku, porušujúc Článok 2(4) Charty OSN, Norimberskej charty a iných 
medzinárodných dohôd a nariadení, a Konštitúcie USA."
Článok  III.  viní  Busha  z  "porušenia  Konštitúcie  USA,  federálnych  zákonov  a  Charty  OSN 
podplácaním, vydieraním a ohrozovaním iných, vrátane členov Bezpečnostnej rasy OSN na podporu 
vojnových činov proti Iraku."
Nakoniec, v článku IV. Gonzalez poukazuje na fakt, že napriek ratifikácii rozhodnutia Bezpečnostnej 
rady OSN z  29.  novembra  1990 "prezident  nedostal  deklaráciu  o  vyhlásení  vojny od  Kongresu  a 
napriek Konštitúcii  USA vyhlási,  že pôjde  do vojny bez ohľadu na názor  Kongresu a  amerického 
ľudu." 
K tomuto zoznamu obvinení by sme mohli pridať tie, ktoré sme tu uvideli. No necháme to na Kongrese 
a plne ich podporujeme. 

* * * * * 
Zatiaľ sa v USA a po celom svete prebúdzajú a protestujú proti tejto nezmyslenej vojne. Obrovské 
protivojnové  demonštrácie  sa  objavujú  po  celom  svete,  jedny  spontánne,  iné  plánované.  Vo 
Washingtone cez víkend 26.  januára obrovský dav pochodoval po Pennsylvania Avenue k Bielemu 
domu s  transparentmi  a  sloganmi ako "Podporte  naše vojsko!  Priveďte  ho  domov" a  pod.  Polícia 
ohlásila  75  000  protestujúcich  no  organizátori  hovorili  až  o  250  000.  bandita  Bush  utiekol  pred 
protestujúcimi proti jeho vojne na víkend do Camp David. 
V nemeckom Bonne 150 000 ľudí s bubnami a zástavami protestovalo proti vojne. Jeden z ich sloganov 
znel: "Do pekla s Bushom i Saddámom. Ľudia chcú mier!"
V Camden, New Jersey, tak ako v stovkách miest USA a po celom svete, protestujúce davy ventilovali 
svoj hnev proti vojne v Perzskom zálive. Susan Pryor, učiteľka z Camden, niesla nápis ktorý dobre 
opisuje situáciu: "Let's kick a little ass out of the White House!" ("Vykopnime malý zadok z Bieleho 
domu"). Dobrý nápad.



 

O Slobode, Chaose a Organizovanej Spoločnosti

Len v dobre organizovanej  spoločnosti,  pripravenej  brániť a  rozvíjať najlepšie  záujmy Bielej  Rasy 
môžeme prežiť a prosperovať.
V Protokoloch Sionských Mudrcov  si Židia gratulujú ako chytili do pasce a zotročili nič netušiaceho 
Gojima slovami ako je Sloboda, Rovnosť a Bratstvo, viac ako čímkoľvek iným. K tomu sa smejú ako 
sú tieto slová voči sebe navzájom protichodné a žiadne z nich v skutočnom svete nefunguje, avšak 
predhodením ich davu, dokázali spôsobiť viac chaosu, nepokojov a revolúcií ako ktorýmkoľvek iný 
podvodom zo zbierky ich trikov. Ak je to pravda, a história to potvrdzuje že je, pozriem sa na to bližšie 
a analyzujme si tieto pasce detailnejšie.
Slovo "sloboda" malo odveky na davy veľký vplyv. Ľudia chcú byť slobodní a slovo nezávislosť a 
sloboda  sú  prakticky  synonymá.  Ako  slobodní  sú  ale  slobodní?  Samotné  slovo  je  nezmysel.  Byť 
slobodní  znamená  nemať  obmedzenia  vašich  činov.  Akonáhle  existujú  nejaké  obmedzenia  vašej 
činnosti a niekto vám povie čo môžete a nemôžete robiť, nieste už "slobodní", že? Áno, povedal by 
som, že to je jasný záver k akému dôjde logicky človek. Taktiež je jasné, že byť slobodný znamená pre 
osobu žiadne povinnosti, zodpovednosť, pravidlá, obmedzenia či zákony, ktoré by musel nasledovať 
alebo dodržiavať. Z libertariánskeho uhla pohľadu to znie dobre.
Vráťme sa však späť na zem. V ktorom štádiu života sa jednotlivec dostane do tohto ideálneho stavu? 
Ako trojročný? Ako desaťročný? Ako tínedžer? Keď má 21? Ako 30 ročný rodič? Ako prarodič? Alebo 
keď je mŕtvy?
Vlastne v žiadnom z nich. Ako dieťa máte mnoho povinností s ktorými sa musíte naučiť žiť. Dieťa sa 
musí naučiť "chodiť na nočník", musí sa naučiť nové slová, musí sa naučiť stolovať, naučiť sa o seba 
postarať o svoju čistotu, a poslúchať svojich rodičov. Zoznam je nekonečný.
Tieto povinnosti sa s vekom rozrastajú. Ako dospelému k tomu pribudne ešte viac povinností kam patrí 
ukončenie školy alebo pokračovanie vo vyššom vzdelaní, zarobenie si na život, plánovanie rodiny a 
mnoho ďalších. Rodičovstvo toho zahŕňa avšak ešte viac. Nielenže sa musíte postarať o zázemie, ale aj 
mať príjem, by vzorom svojim deťom, starať sa o ich vzdelávanie, a mnoho iných veľmi reálnych 
povinností a zodpovedností, ktoré platia i pre starých rodičov.
K tomu pridajte mnoho občianskych povinností ako je platenie daní, staranie sa o lokálnu a štátnu 
vládu, prispôsobenie sa vládnym požiadavkám, či sa nám to páči alebo nie. Aj po smrti máme isté 
povinnosti k u ktorým patrí napr. zanechanie po sebe dobrej reputácie aby na nás mohli naše deti a 
pozostalí ukázať s hrdosťou. Taktiež pred smrťou majú starí rodičia povinnosť aby opustili túto zem, 
krajinu  a  spoločnosť  v  takom a  lepšom stave  v  akom do nej  vstúpili.  Dlhujú  to  svojim deťom a 
nasledujúcim potomkom.
Takže akí slobodní sme keď prídeme na svet, keď z neho odchádzame a počas života? Je pravdou, že 
len nezodpovedný idiot by sa pokúsil zbaviť všetkých povinností a zodpovednosti ktoré patria k životu. 
No aj ak by chcel, nepodarilo by sa mu byť "slobodný". Ako dieťa môže rebelovať proti autoritám, no 
nebude to úspešné. Bude potrestaný a len si sťaží život. Ako dospelý človek sa môže pokúsiť vyhnúť 
povinnosti zabezpečiť si živobytie, no čaká ho len chudoba a nešťastie. Môže ignorovať povinnosť 
starať sa o rodinu, no výsledkom bude len osamelosť, izolácia a vina. Máme právo ignorovať, dokonca 
porušiť zákon, no výsledkom bude len trest,  pokuta a/alebo väzenie. Celkom iste odmenou nebude 
radosť zo "slobody" ani samotná sloboda.

* * * * *
Predstavme si  scenár  sveta  o  ktorom libertariáni  radi  fantazírujú  a  ktorý tak radi  ospevujú,  svet  v 
ktorom je každý slobodný robiť si čo len chce.
V tomto svete neexistujú dopravné predpisy. Môžete jazdiť po ulici ľubovoľnou rýchlosťou. Ak chcete, 
môžete jazdiť po ľubovoľnom jazdnom pruhu kedy sa vám zachce. Koniec koncov, nik vám nepovie 
kde alebo ako by ste mali jazdiť a nikto vám neprikáže vlastniť vodičský preukaz alebo značku. Ako 
dlho predpokladáte,  že by ste žili? Aj ak by ste sa rozhodli dodržiavať pravidlá na cestách, iní by 



nemuseli, takže ako by ste si predstavovali cestu autom?
Ako pravý libertarián taktiež môžete kamkoľvek vyhadzovať svoje smeti, napr. susedovi na trávnik. Na 
druhej strane, táto sloboda má aj isté tienisté stránky. Váš sused taktiež môže slobodne sypať smeti na 
váš trávnik a bez pochýb vám to na odplatu urobí. Taktiež by mohol slobodne strieľať smerom na vás.
Ako pravý libertarián nemusíte platiť dane a minúť peniaze na čo len chcete. To znamená, že by sa 
nebudovali cesty,  mosty ani školy ak by to dobrovoľne neurobila nejaká skupina ľudí. Ale aj  tento 
argument  má  svoje  nedostatky.  Pridaním  sa  k  takejto  skupine  by  ste  museli  obetovať  časť  vaše 
drahocennej slobody a samozrejme je tu možnosť, že niekto iný, kto vašej skupine nikdy neprispel, 
bude mosty a cesty využívať taktiež. Taktiež by mohol nastať problém, že vaša cesta by sa  nenapájala 
na cestu inej skupiny a teda viedla by takpovediac nikam.
Samozrejme by neboli školy, vláda, policajné zložky ani zákony. Štát ako taký by vás nechránil pred 
zlodejmi, vrahmi a inými zločincami. Každý by bol za seba sám. Vlastne by to bola len anarchia a 
chaos. A pripomínam vám, že anarchia je najkrutejšia a najtyranskejšia forma vlády.
Existuje  takáto situácia  vo svete? Nuž,  čoraz viac krajín  na celom svete  sa  ponára do zúfalstva a 
anarchie. Čítame to o mnohých čiernych "republikách"  Afrike. V jedných nemenovaných novinách 
takto boli opísané tri takéto krajiny.

* * * * *
Na západnom brehu Afriky je Libéria, krajina založená v roku 1822 USA pre oslobodených otrokov. Jej 
konštitúcia bola vytvorená podľa modelu USA. Ako sa  za 168 Libérii darilo?
Ako vo väčšine  čiernych republík,  aj  tam prebieha  občianska  vojna,  ktorá  sa  zmenila  na  brutálne 
zabíjanie,  ktoré  je  pre  väčšinu takýchto "slobodných"  a  "nezávislých afrických štátov tak  typické. 
Vojnu vedú kmene Nimba a Krahn, s pomocou kmeňov Gios a Manos. K tomuto zabíjaniu a vraždeniu 
pridajte americko-libérisjkých potomkov prvých slobodných otrokov z Ameriky.
29.  júla  1990 sa  libérijskí  vojaci  prebojovali  do luteránskeho kostola  sv.  Petra,  ktorý  predstavoval 
centrum Červeného kríža a zabili  tam asi 700 civilistov.  Ďalší boli  zabití neskôr v nemocnici J.  F. 
Kennedyho a inde čo celkovo počet obetí dvihlo na 1000 za jeden deň, čo predstavuje pätinu obetí tejto 
vojny.
Bývalý prezident Samuel Doe bol zabitý v roku 1990 tak ako jeho predchodca William R. Tolbert, Jr. 
predtým ako Doe nastúpil k moci.
Anarchia, chaos a zabíjanie sú na dennom poriadku. Z krajinu ušlo viac ako 600 000 ľudí, t.j. 20% 
populácie len za posledných 12 mesiacov.
Väčšina utečencov sa presunula do susednej Guinei, Pobrežia slonoviny a Sierry Leone. 
Ako sa týmto krajinám darí? Pozrime sa napr. na Sierru Leone. 
Vo Freetown, polorozpadnutom hlavnom meste sa cesty zmenili na bludisko pomedzi diery, elektrika 
denne vypadáva,  nemocnice majú nedostatok pitnej  vody a  väčšina telefónov je  len na pozeranie. 
Korupcia vo vláde je tak veľká, že i MMF (zásobovaný peniazmi amerických daňovníkov) prestal ich 
prestal podporovať. Skrátka, krajina je v štádiu anarchie, chaosu, hladu a korupcie tak ako väčšina 
čiernych republík v Afrike.
Pozrieme sa ešte na jednu republiku v samom srdci Afriky.
Uganda má všetky vlastnosti aby bola krásnou, prosperujúcou krajinou ako je opísal Winston Churchill 
"Perla Afriky". Má dostatok vody a úrodnej pôdy a podnebie je teplé a slnečné. Dobre spravovaná a 
rozvíjaná by sa mohla stať jednou z najprosperujúcejších a najkrajších krajín na svete.
Je tu však jeden veľký problém. Obývajú je negri. Následkom toho je Uganda plná chudoby, hladu a 
smrti. 17 z posledných 21 rokov Uganďanov trápi občianska vojna a anarchia.  Deti  tu pobehujú s 
opuchnutými  bruchami  od  hladu  a  kvôli  množstvu  parazitov  vo  znečistenej  pitnej  vode.  V 
prebiehajúcom konflikte bolo zabitých už viac ako 700 000 civilov. Ugandskí vojaci zničili tisícky 
škôl, vyrabovali nemocnice, zničili cesty, železnice a vedenie, prospešnú prácu, ktoré do tohto chaosu 
priniesol Biely Človek.
To v žiadnom prípade nie je ale všetka anarchia, chaos a všetky občianske vojny ktoré prebiehajú na 
čiernom kontinente. Je to vlastne len ukážka toho, čo prebieha vo väčšina čiernych krajín no keďže 
nemáme priestor aby sme si sumarizovali všetku brutalitu, vraždenie, chaos a otroctvo, uvádzame len 
krátky sumár k roku 1990.



Uvádzame čiastočný zoznam afrických krajín,  ktoré  sú  v stave vojny a  nepokojov v roku 1990 a 
dátumy, kedy sa konflikty začali: Uganda, 1969; Etiópia, 1974; Angola, 1975; Mozambik, 1981; Južná 
Afrika, 1983; Sudán, 1984; Somálsko, 1988; Libéria, 1990, atď. 
Toľko k možnosti pozdvihnúť negrov na úroveň Bielej civilizácie.

* * * * * 
No Afrika nie je jediný kontinent v chaose. Aj pravlasť Európa sa prepadáva do anarchie. Máme tam 
balkánske republiky, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko v  štádiu chaosu, zmätku a rebélií. Juhoslávia 
sa rozpadáva na etnické entity ktoré chcú "slobodu", nezávislosť od centrálnej vlády. Najväčšia krajina 
na svete  Rusko,  asi  najbohatšia  krajina na svete  na prírodné bohatstvo,  sa  rozpadáva na nezávislé 
republiky, ktoré, ak a keď sa stanú nezávislými, sa nedokážu o seba postarať ani o svojich ľudí aj keď 
majú dostatok prirodzeného bohatstva. Skutočne Rusi trpia hladom a chudobou dokonca aj Ukrajina, 
ktorá bola 80 rokov považovaná za bohatstvo Európy. 
Napriek  technologickému pokroku za  posledných 50  rokov väčšina  sveta  trpí  chaosom a  hladom. 
Nielen v Afrike,  Rusku a bývalých komunistických krajinách v Európe, ale aj  v strednej  Amerike, 
Južnej  Amerike  a  dokonca  aj  v  samotných  USA  sú  väčšie  mestá  plné  zločinu,  anarchie, 
nezamestnanosti a chudoby. Faktom je, že na začiatku 21. storočia sa zdá akoby svet šiel celý do pekla.
Čo sa deje? Môžeme zachrániť Bielu Rasu? 

* * * * * 
My, Tvorcovia veríme, že máme zmysluplné odpovede. V prvom rade ak chce spoločnosť prežiť a 
prosperovať,  jej  základ  musí  byť  vystavaný  na  zdravej  a  inteligentnej  filozofii.  Toho  sa  nám 
nedostávalo. Židia, naši najväčší nepriatelia, robilo čo len mohli aby zaviedli a zmiatli Bielu Rasu.
Židovská konšpirácia, ktorá vyzbrojená slovami Sloboda, Rovnosť, Bratstvo napadla francúzske davy 
pred 200 rokmi a zatiahla pokročilú krajinu do chaosu, nepokojov a anarchie, je tu stále s nami. Pred 
väčšinou sveta hrá  tú istú  falošnú hru,  aj  keď sa tvár  možno zmenila.  Dnes Židia pevne ovládajú 
najmocnejšiu krajinu na svete, USA, presadzuje demokraciu v americkom štýle a núti ju každému, či sa 
mu to páči alebo nie. Fakt, že ju Židia presadzujú s takou snahou je sám o sebe alarmujúci a veľa nám 
hovorí o katastrofických následkoch.
Čo  je  na  demokracii  zlé?  Nuž,  takmer  všetko.  Jadrom  problému  je,  že  tak  ako  kresťanstvo  a 
komunizmus, je to židovské dielo ktoré je zlým znamením pre Bielu Rasu a je vytvorená aby viac moci 
sústredila do rúk židovskej nadvlády. Tak ako Sloboda, Rovnosť, Bratstvo, je to tiež židovský podvod.
Takto židovská demokracia v americkom štýle funguje. Zdanlivo sú ľudia utvrdzovaní v tom, že vďaka 
volebnému právu si vládnu sami. To však nie je pravda. Opýtajte sa napr. Nemcov. Posledných 40 
rokov im do krku bola vtláčaná demokracia. Zároveň mali v krajine 300 000 amerických okupačných 
vojakov, a ďalších asi 300 000 sovietskych vojakov na území Východného Nemecka. Nedávno im 
umožnili zjednotenie no väčšina vojakov tam aj po 45 rokoch ostáva. Súkromne mi väčšina Nemcov s 
ktorými som hovoril  prezradila,  že šesť mierových rokov počas vlády Adolfa Hitlera a Národného 
socializmu boli tie najlepšie, najprosperujúcejšie a najslávnejšie roky v ich histórii. Predstavte si, že by 
si Západné i Východné Nemecko chceli zvoliť zajtra Nacistickú vládu. Veríte tomu, že by im to bolo v 
ich "demokracii" umožnené? Ani náhodou. Práve na to tam americké i ruské vojská,  pod vedením 
Židov, sú. Aby sa uistili, že sa to už nikdy nestane.
Veci  sa  nemajú pŕliš  inak ani  v  samotných USA.  Vďaka financiám a médiám v rukách Židov sú 
schopní využívať svoju techniku "rozdeľ a znič" tak zručne, že ľudia si nikdy neuvedomia ako boli 
okradnutí, zmanipulovaní a zotročení. Vďaka dvojstranovému politickému systému Židia maj všetko 
čo  potrebujú  aby  mohli  dosadiť  na  vládne  pozície  svoje  bábky  a  udržať  mimo  moci  akúkoľvek 
zmysluplnú opozíciu. Následkom toho majú prezidenta, ktorá ý je len posluhovačom, bábkou, chabez-
goj židovskej moci. Majú Kongres, ktorý je kompletné vydaný na milosť židovských manipulátorov. To 
platí i pre všetkých guvernérov, starostov aj po najnižšie pozície lokálnych úradov.
Aj keď pôvodná Konštitúcia značne obmedzovala moc federálnej  vlády a väčšinu práv (vzdelanie, 
voľby,  atď.)  udeľovala  štátnym vládam,  po  Občianskej  vojne  sa  všetko  zmenilo.  Federálna  vláda, 
využívajúc  holú silu svojej  armády odvtedy vždy použila silu na prekonanie štátnej  moci  udelenej 
štátom v Konštitúcii. Vtedy, tak ako aj dnes, federálna vláda, preberala akékoľvek práva štátov či ľudí 
aké len mohla v 9. a 10. dodatku. Keď v roku 1956 štát Arkansas nechcel do školy v Little Rock pustiť 



negrov, federálna vláda, pod kontrolou Židov, vyslala 10 000 vojakov aby presadili nariadenie vlády. 
Keď o niekoľko rokov univerzita  v  Mississippi  nechcela  prijať  negra,  federálna vlády v momente 
vyslala 20 000 federálnych vojakov aby nanútili tohto prekliateho negra do inštitúcie kde ho miestni 
ľudia nechceli a mali všetky práva ho odmietnuť.
Plne pod kontrolou aparátu propagandy, najmä televízie,  presvedčiac nás o podfuku jeden človek - 
jeden hlas, denne sme presviedčaní ako slobodní sú ľudia v Amerike, ako sme si všetci rovní, ako by 
sme ako by sme mali medzi seba prijať negrov, Mexičanov, Indiánov, Jamajčanov a ostatné podrasy 
ako  našich  bratov.  (To  je  dávka  "Rovnosti"  a  "Bratstva".)  A zatiaľ  Biela  Rasa,  akceptujúca  túto 
židovskú propagandu ako "vôľu väčšiny" len ticho súhlasí. Ďalej sú Bieli Američania presviedčaní, že 
je ich kresťanskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú a musia podporovať parazitické 
podrasy doma i v zahraničí, či sa im to páč alebo nie. To je základ demokracie, skvelej a magickej 
židovskej predstavy.
Ujasnime si jednu vec. My, Tvorcovia, nehovoríme o väčšej vláde. Naopak. Sme za menšiu vládu. 
Predvídame vládu, ktorá je menšia, omnoho menej vyžaduje dane a menej sa stará do našich životov. 
Na  druhej  strane  náš  druh  vlády,  založený  na  Bielom  vodcovskom  princípe,  sa  viac  zaujíma  o 
povinnosti,  ktoré  má dobre organizovaná vláda.  Prvou  povinnosťou takej  vlády je  chrániť  život  a 
majetok. Po druhé, bude zaobstarávať také nevyhnutnosti ako sú cesty, mosty, prístavy, letiská, školy, 
zákon  a  poriadok,  vydávanie  bezúročných  peňazí,  a  niekoľko  ďalších  záležitostí, ktoré  patria  k 
prosperujúcej  a  dobre  stavanej  spoločnosti.  Veľký  rozdiel  medzi  súčasnou,  parazitickou,  Židmi 
ovládanou spoločnosťou a spoločnosťou Tvorcov je: náš druh vlády bude založený na vodcovskom 
princípe, no v jej čele nebudú Židia ale naši Bieli vodcovia, ktorých cieľom nie je okrádať a ničiť Bielu 
Rasu, ale chrániť jej integritu za každú cenu a pracovať len v mene najlepších záujmov drahocennej 
Bielej Rasy. Primárny cieľ takejto vlády bude prežitie, expanzia a pokrok Bielej Rasy, a odstránenie 
cudzích podrás z našej spoločnosti.
Zatiaľ je však Biela Rasa krížená, decimovaná a ničená zámernou vojnou a genocídou, nielen v USA 
ale na celosvetovej úrovni.

* * * * *
Čo s tým môžeme robiť? Sme bezmocní zvrátiť súčasný trend?
Odpoveď znie: môžeme toho urobiť dosť. Vlastne môžeme vyriešiť celý problém raz a navždy.
Prvá vec, ktorú musí Biela Rasa mať, je vlastná pevná, pozitívna a militantná filozofia a program. 
Pridlho nás náš nepriateľ ťahal za nos a na naše myslenie hádzal deštruktívnu, cudziu filozofiu. Medzi 
najhoršie  patrí  kresťanstvo,  komunizmus  a  demokracia,  ktoré  majú  všetky  židovský  pôvod.  Než 
budeme môcť  prejsť  nejakým konštruktívny krokom,  musíme  najprv  zahodiť  na  smetisko  histórie 
všetky degeneratívne  myšlienky,  ktoré  na  Bielu  Rasu  hodil  parazitický  Žid.  to  okrem kresťanstva 
zahŕňa aj  komunizmus,  demokraciu,  predstavu slobody,  rovnosti  a bratstva.  Na ich miesto musíme 
dosadiť pozitívne lekcie, ktoré nás učí Príroda - idey, ktoré sú správne a platné od nepamäti a navždy 
budú. Sem patria:
Lekcie Prírody pre Prežitie Bielej Rasy:
1. Musíme odlišovať a oddeliť náš vlastný biologický druh, našu nádhernú Bielu Rasu od podrás. 
2. Musíme spoznávať našich prirodzených nepriateľov, menovite podrasy, z ktorých je Židovská rasa 
najhoršou, najzlovestnejšou a smrteľnou. DELENDA EST JUDAICA! 
3. Musíme zistiť, že našou najdôležitejšou misiou v živote je prežitie, expanzia a pokrok vlastného 
druhu a musíme svet spraviť bezpečným nie pre demokraciu, ale pre naše budúce potomstvo. 
4. Namiesto akceptovania a podľahnutia chorým a degeneratívnym Židovským ideám ako Sloboda, 
Rovnosť a Bratstvo, Kresťanstvo, Komunizmus a Demokracia, miešanie rás a podpora špiny a nižších 
podrás, musíme dosiahnuť úplnú revolúciu tých hodnôt na ktorých nám záleží, hodnôt, ktoré sú pre 
Bielu Rasu potrebné a sledujú jej najlepšie záujmy. 
5. Na to musíme mať jasnú, pevnú a zrozumiteľnú vieru, a program, založený na hodnotách sledujúcich 
naše najlepšie záujmy. Takéto krédo a program sa musia dotýkať takých kľúčových hodnôt ako Rasovej 
Vernosti,  Bielej  Rasovej  Spolupráce,  Vodcovského  Princípu,  praktikovania  eugeniky a  zlepšovania 
našich rasových druhov a mnoho iných zdravých pojmov uvedených v knihách  Večné Náboženstvo 
Prírody, Biblia Bieleho Človeka a ostatných náboženských knihách Kreativity. 



6. Musíme si uvedomiť, že či sa nám to páči alebo nie, Biela Rasa je zapletená do smrteľnej rasovej 
vojny,  nespustenej  nami,  ale vedenej  celosvetovou židovskou sieťou. Sme v nevýhodnej  pozícii  na 
pokraji vyhubenia, na pokraji krízy ktorá sa blíži k jej vrcholu. Ak sa Biela Rasa nestane čo najskôr 
uvedomelou, nepreberie sa, nezorganizuje a nepovstane, čoskoro bude patriť k vyhynutým druhom. 
7. Musíme si taktiež uvedomiť našu vlastnú hodnotu: sme Najlepší z Prírody, musíme spoznať našu silu 
a zdroje. Prebudená, spojená a organizovaná Biela Rasa je najsilnejšou mocou na povrchu Zeme. 
8.  Musíme si  uvedomiť,  že  nemôžeme zachrániť  všetko  ľudstvo.  Ani  nie  sme povinní  to  spraviť. 
Musíme si zrovnať naše priority a zachrániť našu vlastnú, nádhernú Bielu Rasu v súlade s princípmi 
prvotnej dôležitosti. 
9. Teraz musíme zhromaždiť a zmobilizovať všetky sily, ktoré máme a začať vojnu na zničenie našich 
nepriateľov a záchranu Bielej Rasy pred vyhynutím. Musíme sa zmobilizovať a sústrediť okolo silnej, 
jasnej a militantnej viery na záchranu súčasných, ale aj budúcich generácií. Táto viera a program je 
jedine KREATIVITA. 
10. Musíme si uvedomiť, že sme v priamej a zlomovej kríze života našej rasy a musíme sa oddať 
víťazstvu tejto vojny za prežitie na každý pád, nezáležiac akú cenu alebo obete to bude stáť.  Sme 
najlepší  výtvor Prírody a v súlade s najvyšším Zákonom Prírody - prežitím druhov -  musíme a aj 
použijeme akýkoľvek spôsob pre záchranu nášho druhu. Koniec (Prežitie Bielych) oprávňuje spôsob 
(akýkoľvek spôsob považovaný za efektívny a nevyhnutný). RAHOWA! WHITE POWER!

* * * * *
Bieli Ľudia Vstaňte!
Zachráňte Bielu Rasu!
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Naivný Americký Gojim
Historicky Najpoddajnejší Nástroj Židov, ktorý Za Nich Otrocky Robí Tú Najšpinavšiu Prácu

Posledná zmysluplná vojna,  ktorú USA bojovali  za najlepšie záujmy Bielej  Rasy bola nepochybne 
vojna s Mexikom v rokoch 1846-48. Biela Rasa môže byť naveky vďačná vtedajšiemu prezidentovi 
Jamesovi K. Polkovi, ktorého prezieravosť, odhodlanie a vernosť záujmom Bieleho Človeka rozšírila 
naše územie o viac ako polovicu a nasledovaním Jasného osudu rozšírila územie Bieleho Človeka od 
pobrežia Atlantiku po Tichý oceán.
Kategoricky  môžeme  odsúhlasiť,  že  všetky  veľké  vojny,  ktoré  odvtedy  USA  viedli,  počínajúc 
katastrofálnou Občianskou vojnou (alebo občas nazývanou ako vojna štátov), boli cielené k deštrukcii 
Bielej Rasy, poškodeniu národných záujmov USA ako takých a nadovšetko, k rozširovaniu židovskej 
nadvlády v USA i pop celom svete. Židia šikovne zmanipulovali myslenie Bielych Ľudí a ich činy, 
zneužili vysokú produktivitu a dômyselnosť poddajnej Bielej Rasy v prospech zlých cieľov židovskej 
konšpirácie a zároveň zdecimovaniu, podkopaniu a zničeniu samotnej Bielej Rasy.
Neskutočné? Možno sa to také zdá, ale v skutočnosti história hovorí sama za seba. Preberme si históriu 
USA za posledných 13 rokov, prípad za prípadom, počínajúc zničujúcou tzv. Občianskou vojnou.
Prípad č. 1: Americká Občianska Vojna. Nezmyselná Občianska vojna nebola vôbec o otroctve. V 
každej hlúpej vojne, do ktorej nás Židia zatiahli, si vymysleli nejakú falošnú morálnu zámienku prečo 
by sa mali Bieli Ľudia navzájom zabíjať, a Občianska vojna bola typickým príkladom. Táto brutálna 
vojna  bola  presne  plánovaná  roky  vopred  Rothschildovcami  a  židovskými  finančníkmi.  Technika 
propagandy bola rovnako využívaná na Severu i na Juhu, pričom ani jedna strana sa dovtedy o negrov 
nezaujímala, až kým ich nezasiahla dávka poburujúcej propagandy.
Skutočné dôvody boli nasledovné:
(a) Židovská finančná moc v New Yorku a Philadelphii sa odhodlali zlomiť rastúcu politickú a finančnú 
moc južanských vlastníkov plantáží. Musíme mať na pamäti, že pred rokom 1861 bolo Mississippi 
najprosperujúcejším štátom USA a Natchez bolo domovom viac milionárov ako akékoľvek iné mesto v 
USA. Keď sa v roku 1865 masívne zabíjanie Bielych Ľudí  skončilo,   Mississippi,  Georgia,  North 
Carolina, South Carolina a iné južanské štáty ostali v troskách, tak ako Drážďany, Hamburg a zvyšok 
Nemecka po druhej svetovej vojna a Bagdad dnes. 
(b) Druhý benefit aký Židia z tejto šialenej a krutej vojny získali bolo zničenie výkvetu Bielych mužov 
zo severu a najmä z juhu, čím dosiahli večný židovský cieľ - drastické zníženie kvality Bielych génov.
Počty mŕtvych sú zarážajúce. Celové straty Únie boli 359 528 z čoho 110 070 bolo zabitých v boji 
alebo  na  následky zranení,  224  586  zomrelo  na  choroby a  24  872  z  iných  príčin.  Nie  sú  tu  ale 
započítané stovky tisíc ďalších, ktorí boli poznamenaní na zvyšok života.
Armáda Konfederácie, ktorá bola veľkosťou asi tretinou armády Únie, utrpela percentuálne omnoho 
viac  škôd.  Malé  mestá  prakticky  prišli  o  mladých  ľudí.  Napr.  14.  prápor  Tennessee  vykročil  z 
Clarksviile v roku 1861 s 960 vojakmi. Na začiatku bitky pri Gettysburgu v roku 1863 z nich ostalo 
360. na konci dňa ich ostalo len 60. Na konci bitky prežili len traja z nich.
Aj keď o stratách Konfederácie neexistujú kompetné záznamy, ich počty boli obrovské, spôsobujúc 
obrovské škody génom Bieleho Človeka, z ktorých sa Juh nikdy nespamätal.
(c)  Pevne sa uchytila moc židovských peňazí, centralizovaná na východnom pobreží,  teraz sa však 
rozširujúca po celých USA.
Musíme mať na pamäti,  že Židia dokázali  toto dosiahnuť len brutálnou silou len vďaka zabíjaniu, 
krvácaniu a zomieraniu zmätených a podvedených Bielych vojakov.
Prípad č. 2: Prvá Svetová Vojna. Bola to prvá a najväčšia celosvetová vojna dovtedy, v ktorej sa všetky 
veľké Biele národy zapájali do zabíjania, vraždenia a devastácie vlastných ľudí. Teraz, po viac ako 80. 
rokoch, žiaden znalý historik neprišiel s jediným rozumným dôvodom, ktorý by dával zmysel prečo sa 
Biele národy zapojili do tejto šialenej a samovražednej vojny.
Na prelome storočí sa Nemecko, ležiace v srdci Európy, pred 30-timi rokmi zjednotené Bismarkom, 
stávalo najväčším Bielym národom. Bol to prirodzený a najprogresívnejší  národ v Európe. Z tohto 



dôvodu bol považovaný za hrozbu židovských záujmov a tak sa Kehilla rozhodla, že musí byť zničený, 
tak ako sa rozhodli o zničení Juhu pred asi 50. rokmi.
Opäť boli do toho zatiahnutí americkí vojaci a americká produktivita a pomohli obrátiť vlnu v prospech 
židovskej  finančnej  moci.  Napriek  faktu,  že  v  tom čase  malo  viac  ako 30% obyvateľov  Ameriky 
nemecký  pôvod,  Amerika  šla  do  vojny  a  pomohla  zničiť  Nemecko.  Nebolo  to  ani  "spojenecké" 
víťazstvo, ani Biele víťazstvo, ale len židovské víťazstvo. Väčšina európskych národov bola v troskách, 
ich ekonomika v rozpade, choré a chudobné, a židovský komunizmus sa ujímal najväčšej krajiny na 
svete.
Aj v tomto prípade majme na pamäti, že hlúpy,. Naivný americký Gojim obrátil vlnu v prospech Židov.
Prípad č. 3: Druhá Svetová Vojna. Napriek zničeniu a bankrotu Nemecka, títo energickí a vynaliezaví 
ľudia  dokázali  spojiť  sily  a  vzišiel  veľký  vodca.  Napriek  nekontrolovanej  inflácii,  tyranským  a 
neskutočným "reparáciám" a  vojnovým dlhom voči  víťazom (Židom),  Nemci  prežili  katastrofickú 
porážku a v 30-tych rokoch 20. storočia pod vedením génia, Adolfa Hitlera, povstali ako prosperujúci a 
mocný národ. Napriek šíriacej sa zhube komunizmu v iných národoch, napriek celosvetovému úpadku 
(pamätajme,  že  v  tom čase  aj  USA prežívali  najhoršiu  krízu  akú dovtedy zažili),  Nemci  dokázali 
povstať  a  pozviechať  sa.  Nielenže  prosperovali,  ale  podarilo  sa  im aj  vyčistiť  si  dom.  Vyhnali  z 
Nemecka  komunistov,  vyhnali  židovskú  finančnú  moc  z  ekonomiky a  samotných  Židov  dostali  z 
profesií,  zo  vzdelávania  a  kontroly  vlády.  Bola  to  historická  chvíľa  keď  Biely  Človek  chytil 
systematicky kontrolu nad svojim osudom a zbavil sa najväčšieho parazita na svete. Bol to model na 
ktorý sa iné Biele národy dívali so závisťou a po ktorom dychtili.
Bola to ozaj najväčšia hrozba a najnebezpečnejšia kríza akej Židia čelili za posledných 2000 rokov. A 
tak Kehilla rozhodla: Adolf Hitler a Nemecko musia byť zničení!
Opäť na pomoc Židom priletel americký Gojim. Náhle, bez ohľadu na krízu, obrovská primyslená sila 
Ameriky naplno začala vyrábať a produkovať obrovské množstvá tovarov - rôzne zbrane masového 
ničenia. A koho chcela Amerika (?) zničiť? Samozrejme Nemcov! Ako dnes celý svet vie, a denne mu 
to je pripomínané, americká vojenská sila zničila v roku 1945 Nemecko a rozprášil ich mestá.
Mali  Američania  záujem  o  zničenie  Nemecka?  Ani  náhodou.  Veď,  ako  som  povedal,  tretina 
Američanov mala nemecký pôvod.
Biely Gojim to robil aby zachránil krk židovskému parazitovi a obnovil celosvetovú židovskú moc nad 
financiami,  vrátane Nemecka.  A dnes,  na  konci  20.  storočia  sme svedkami,  ako ten istý  židovský 
parazit namieril svoju moc k zničeniu samotnej Bielej Rasy, ktorá mu zachránila krk len pred dvoma 
generáciami.  Dnes  Židia  so  zápalom  privážajú  Mexičanov,  Kórejcov,  Filipíncov,  Vietnamcov, 
Nikaragujčanov, Číňanov a ostatnú špinu a podľudí z celého sveta  aby prekonali a prečíslili Bielych 
Ľudí na pradávnej zemi.
Prípad č. 4: Izrael a Ukradnutie Palestíny v roku 1948. Už sme si opísali podivné začiatky štátu Izrael 
v  roku 1948,  keď väčšina  tej  zeme stále  patrila  Arabom a  Palestínčanom. V prvej  kapitole  knihy 
RAHOWA! Táto Planéta Je Celá Naša opisujeme príbeh ako židovská moc peňazí a židovská lakomosť 
ukradli obrovský kus palestínskeho územia, ktorý patrila Arabom viac ako 1300 rokov. Keď v roku 
1948 Židia vyhlásili svoj štát, prezident USA, Harry Truman, si takmer zlomil krk aby ako prvý uznal 
tento chorý štát a opäť USA ako prví urgovali OSN aby požehnali tomto zločinu.
Prípad č. 5: Kórea. Koncom 40-tych a začiatkom 50-tych rokov 20. storočia, keď sa "Amerika" tvárila, 
že je  pohoršuje  celosvetový vzostup komunizmu, urobila  dve rozhodnutia.  Jednou bolo konať ako 
svetový policajt, či sa to iným krajinám páči alebo nie, a druhou, zásobovať zahraničnou pomocou viac 
ako 120 krajín, či sa im to páči alebo nie.
Kórea bola prvou povojnovou krajinou do ktorej USA natiahla svoje ruky. O čo im išlo v tejto špinavej 
krajine  na  druhej  strane  sveta?  O nič.  Výhovorkou bola  ďalšia  jasná  lož -  "zastaviť  komunistickú 
agresiu". Bola to fraška nakoľko len pred niekoľkými rokmi USA v druhej svetovej vojne a chránili 
nielen  Židov,  ale  i  židovský  komunizmus  v  jeho  ruskej  domovine.  Vlastne  americká  ekonomická 
pomoc a vojenská moc tajne pomáhali komunizmu po celom svete pred i po tej hroznej vojne. A tak 
posielali svojich vojakov a zásoby do falošnej vojny v Kórei. Absolútne šialenstvo.
A čo z vojny získali Židia? Bola to vzorka ktorá pomohla vo veľkom oslabiť a okradnúť najväčšiu moc 
na svete - USA. Taktiež pomohla zabiť, zraniť a poškodiť desiatky tisíc mladých Bielych mužov v 



najlepších rokoch a zanechala veľmi nákladnú okupačnú armádu v tej krajine na ďalších 40 rokov.
Prípad č. 6: Vietnam. Plán na Vietnam začal pomaly počas Kennedyho vlády začiatkom 60-tych rokov 
20. storočia. Keď bol Kennedy 22. novembra 1963 zavraždený židovským Mossadom, a jeho miesto 
zaujal židovský poskok Lyndon Johnson, plán rýchle napredoval. Osobne si pamätám ako som počúval 
jeho vyhlásenie k národu kde uviedol: "Nechceme vyhrať chcem ukázať, že agresia sa nevypláca." Z 
ešte bláznivejších dôvodov ako boli pre vojny predtým príprava napredovala kým nezahŕňala 500 000 
amerických mužov v smradľavej vietnamskej džungli. Nik nevie prečo tam boli, umierali a krvácali, 
ani  vojaci  na  bojovom  poli,  ani  daňoví  poplatníci,  ktorí  to  celé  sponzorovali.  Protivojnové 
demonštrácia sa rozšírili doma i v zahraničí.
A koľko táto hlúpa vojna  americký ľud stála?  Dlhodobé výdavky,  vrátane penzií  pre  postihnutých 
veteránov a ich pozostalých sa vyšplhali na stovky miliárd. Vieme, že zahynulo minimálne 67 000 
amerických vojakov, asi 300 000 bolo ranených a desiatky tisíc ďalších zomrelo na rakovinu z použitia 
látky  Agent  Orange  na  "odlistnatenie"  džungle.  Môj  názor  je,  že  Židia  presne  vedeli  čo  robia  a 
rozprašovali túto karcinogénnu látku na našich vojakov zámerne aby zasadili ranu zvnútra čo sa im aj 
podarilo.
Aké  tajné  príčiny  mali  Židia  aby  začali  túto  bezpredmetnú  a  hlúpu  vojnu?  Pomohla  poškodiť 
ekonomiku USA a zvýšila dlh Američanov voči židovským "Federálnym" rezervám. Dosiahli zabitie 
tisícok Bielych Američanov v najlepších rokoch a narušila vzdelávanie a rozvoj celej generácie. Taktiež 
rozdelila krajinu a zanechala odkaz hanby a viny, ktorý ostane po ďalšie generácie. Avšak hlavnou 
príčinou vojny vo Vietname bolo odvrátiť pozornosť Bielych Američanov od Židmi spustenej revolúcie 
"občianskych práv", ktorá upevnila židovskú moc vo Washingtone a znamenala začiatok otvorenej a 
systematickej  deštrukcie  Bielej  Ameriky  represívnymi  daňami,  núteným  bývaním,  pozitívnou 
diskrimináciou, prílivom podrás a podporou čiernej demografickej explózie.
Prípad č. 7: Vojna v Zálive. Už sme si prebrali pokrytectvo, zradu a podvody ktoré nás zaviedli do 
nezmyselnej vojny v zálive a vyslaniu 550 000 vojakov na horúce piesky Saudskej Arábie. Urobili sme 
to v troch predošlých kapitolách.
Napriek tomu, že USA sú najväčším dlžníkom na svete, napriek tomu, že sa ich ekonomika ponára do 
krízy, napriek viac ako 350 miliardovému deficitu v rozpočte, bandita Bush našiel dostatok peňazí na 
zapojenie  sa  od  tejto  nezmyselnej  vojny.  Koľko  stojí?  Nuž,  tak  ako vojny vo  Vietname sa  určite 
vyšplhá na stovky miliárd a jej udržanie je nepopierateľne miliarda dolárov denne.
Načo tam sme? Bush a jeho pomocníci priniesli množstvo falošných a neistých dôvodov, no ako vo 
Vietname, sú to klamstvá. Skutočným dôvodom prečo vojská USA museli ísť na piesky púšte Saudskej 
Arábie je ochrana svetového parazita č. 1 - židovského štátu Izrael.
Je to opakovanie brutality a deštrukcie, ktorá bola vlastná pochodu generála Shermana cez Georgiu. 
Spálenie  Atlanty,  ničivý  pochod  cez  Južnú  a  Severnú  Karolínu,  pálenie  miest  a  majetku,  ničenie 
plantáží  a  fariem po ceste.  Vidíme opakovanie brutality bombardovania ako v mestách  Hamburg, 
Drážďany a stovky iných a zabitie minimálne 50 miliónov Bielych ľudí počas druhej svetovej vojny. Je 
to prebiehajúci proces židovského sviatku - zabiť, spáliť a zničiť Gojima. 
Záver.  To  ozaj  nič  nezastaví  židovskú  hrozbu  pred  postupom  vpred  a  zničením  nášho  sveta  a 
drahocennej rasy? Je tu niečo také a jediná moc nemôže zastaviť napredovanie židovského tyrana je 
samotná  Biela  Rasa.  Prebudená  a  zorganizovaná  Biela  Rasa  to  môže  so  zákerným  a  falošným 
židovským monštrom skončiť rýchlo a ľahko.
Židia dosiahli zotročenie a kontrolu nad svetom skrze ich parazitickú vieru - Judaizmus. Aby mohla 
Biela Rasa vytvoriť ešte mocnejšiu silu na prekonanie tohto smrteľného vírusu, musíme prebudiť a 
zjednotiť  našich  ľudí  vlastnou  silnou  vierou.  Potrebujeme  revolúciu  hodnôt!  Potrebujeme  zahodiť 
falošné židovské hodnoty, ktoré nám prinieslo židovské kresťanstvo (miluj svojho nepriateľa, nastav 
druhé líce, predaj všetko čo máš a daruj negrom...) a nahradiť ho múdrosťou večných Zákonov Prírody 
pre naše prežitie,  expanziu a pokrok. Kreativita má celý plán, recept na víťazstvo. Máme ÚPLNÝ 
PROGRAM, KONEČNE RIEŠENIE a CELKOVÚ VIERU. Potrebujeme zo všetkých síl propagovať 
náš program a informovať, prebudiť a zorganizovať naše sily v mene našich najlepších záujmov.
Biely Človek, nebuď už viac hlúpy, poddajný Gojim! Zaprisahaj sa nestať sa viac súčasťou židovského 
podvodu! Staň sa militantným Tvorcom a znič židovské monštrum, ktoré z nás žije.  DELENDA EST 



JUDAICA! 
Začni konať! Pridaj sa k Hnutiu Kreativity!
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Ujasnime Si Naše Definície
Musíme sa naučiť rozlišovať medzi našimi Priateľmi, Nepriateľmi a Nerozhodnými.

Príroda  vo  svojej  nekonečnej  múdrosti  obdarila  každého  tvora  vrodenou  vlastnosťou  nazvanou 
inštinkt.  Táto vlastnosť predstavuje kolektívnu znalosť skúseností daného druhu v boji o prežitie po 
milióny rokov keď rozvíjal vlastnú identitu a odlišoval sa od iných druhov. Sem patrí  i  schopnosť 
inštinktívne rozoznáva svojich nepriateľov bez toho aby boli nejako označení.
Všetky zvieratá majú tento inštinkt. Majú ho aj ľudia. Ak ho skrze domestikáciu, zmenu prostredia 
alebo bydliska stratia, ocitnú sa na ceste k záhube a zabudnutiu. Stalo sa to tisícom druhov, ktoré sú 
dnes vyhynuté.
Keďže som vyrastal na farme v Saskatchewane, spomínam si na mnoho podobných prípadov keď som 
sledoval vtáky a zvieratá, divé i domáce, v ich prirodzenom prostredí. Napríklad si pamätám ako aj 
pokorná sliepka, žiaden divý vták, vedela ako brániť svoje kuriatka. Ak nad ohradou zakrúžil jastrab, 
matka  sliepka  ho  okamžite  spozorovala,  kotkodákaním  to  ohlásila  svoji  kuriatkam,  a  všetci  sa 
rozutekali skryť sa tak rýchlo ako sa len dalo. Naopak ak nad ohradou preletel kŕdeľ divých kačíc alebo 
iných vtákov, sotva to sliepkami pohlo.
Podobne to bolo so svišťami, ktoré žili na našich pastvinách. Ak nad nimi letel jastrab, utekali sa skryť 
do svojich nôr. No svište mali aj mnoho iných nepriateľov, ktorí ich považovali za niečo pod zub, napr. 
kojotov, jazvecov a dokonca aj lasice. Lasica má asi rovnakú veľkosť ako svišť, aj keď je trošku väčšia 
a divokejšia. Avšak malé svište nemali problém odlíšiť lasicu od ich druhu a utekali o život hneď ako 
ich zacítili.  Pamätám si  ako jedna lasica zablúdila do mestečka svišťov a tri  odvážne svište na ňu 
zaútočili a zahnali ju.
Teraz sa dostávame k druhu o ktorý sa najviac zaujímame, k Najlepším z Prírody.  Má ešte Biely 
Človek svoje inštinkty vďaka ktorým dokáže rozlišovať medzi nepriateľmi, priateľmi a tými, 
ktorí nepatria ani tam ani tam? Keď preskúmame históriu Bielej Rasy ta posledné storočie, zdá sa, 
ako by Biela Rasa úplne stratila schopnosť spoznať svojich nepriateľov, alebo nedbalo zatratila  či 
zničila takýto inštinkt.
Nepochybne si ľudský druh, vyvíjajúci sa milióny rokov, vyvinul silný inštinkt vlastného prežitia tak 
ako každý iný druh. Dokonca aj hlúpi negri ho majú tak ako Japonci i Židia. No zdá sa, že len Biela 
Rasa ho stratila.
Ako sa tom ohlo stať? Ako mohol  najinteligentnejší,  najtvorivejší  a najproduktívnejší  tvor Prírody 
stratiť  svoje  najdôležitejšie  inštinkty,  inštinkty  prežitia?  Ozaj  sme  ich  stratili  alebo  len  potlačili, 
neutralizovali značnou dávkou propagandy?
Som si  istý,  že druhé je  pravda a môžeme za to viniť najväčšieho parazita Prírody -  zákerného a 
slizkého  Žida.  V  procese  zabíjania  našich  inštinktov  prežitia  im  pomáhal  najzradnejší  spojenec, 
kresťanstvo, a banda jeho propagátorov, z ktorých je väčšina Bielych.
Úlohou Hnutia Kreativity je tento proces zvrátiť. Sme odhodlaní obnoviť a prebudiť zdravé inštinkty 
Bieleho Človeka pre prežitie jeho druhu aby chránil svoj ľud a ženy pred negrami, a odhaliť a zničiť 
zákernú  anti-Bielu  konšpiráciu  zradného  Žida.  Našim  cieľom  je  zbaviť  sa  týchto  smrteľných 
nepriateľov Bielej Rasy a tým umožniť Bielemu Človeku opäť ískať kontrolu nad svojim osudom.
Máme na to morálne, náboženské, politické a prirodzené právo. Nielenže na to máme právo, ale aj 
morálnu  povinnosť.  Kto  to  povedal?  Samotná  Príroda  v  jej  nekonečnej  múdrosti  nám  to  káže. 
Nepotrebujeme viac povolení. Príroda je najvyššia autorita a dostačujúca zámienka. Je to naše právo a 
Kreativita má recept na víťazstvo s ktorým to dokážeme.
Takže jasne a opatrne rozlišujme a určujme našich nepriateľov, priateľov a nerozhodných, ktorí stoja 
uprostred.

Naši Nepriatelia
A. V prvom rade naši nepriatelia zoradení podľa ich nebezpečenstva a zlomyseľnosti:
1. Nepochybne na prvé miesto v zozname nepriateľov Bieleho Človeka pre jeho prežitie musíme dať 



najznámejšieho parazita Prírody - zákerného a zradného Žida. Po tisíce rokov tento zhubný druh ľudí 
prenikal a kazil najlepšie civilizácie Prírody - egyptskú, babylonskú, grécku, rímsku a súčasnú Bielu 
európsku civilizáciu. Ako nádor na mozgu sa šírili zvnútra a všetky zničili. Dnes ničia kedysi skvelú 
americkú civilizáciu a úspešne ju ťahajú do chaosu a skazy.
2.  Na  druhé  miesto  musíme  stanoviť  chorobu,  ktorá  sa  zmocnila  myslí  Bielej  Rasy,  židovské 
kresťanstvo.  Bez  tohto  židovského  vynálezu  (prečítajte  si  spoveď  Marcusa  Eli  Ravage  v  Kréde 
Kreativity 43 v knihe Biblia Bieleho Človeka) by boli Židia dávno porazení a zabudnutí. Nepochybne 
bolo kresťanstvo najsmrteľnejšou a najzávažnejšou chorobou mysle v histórii  Bieleho Človeka. Za 
2000 rokov je to tá najmocnejšia zbraň akú Židia vynašli v prospech ich cieľa zničiť Bielu Rasu.
3.  Negri  a  ostatné  podrasy.  Do  skončenia  druhej  svetovej  vojny  boli  negri  a  ostatné  podrasy len 
bezvýznamnou hrozbou pre prežitie Bielej Rasy. Avšak dnes, na konci 20. storočia, sa záplava podľudí 
do USA, (kedysi Veľkej) Británie, Austrálie a ostatných Bielych krajín stala vlnou, ktorá sa zdá byť 
nezastaviteľná. Anti-Biela vlna špiny je vedená Židmi a využívajú ju ako zbraň pre skríženie a zničenie 
unikátnej Bielej Rasy. Je to jasná a veľká hrozba. Dá sa zastaviť? Dá, ak prebudíme, zorganizujeme a 
spojíme Bielu Rasu. To určite môžeme (a musíme!) urobiť. Jedine Kreativita má recept na víťazstvo.
4. JOG - (naša skratka pre Židovskú Okupačnú Vládu) ktorá sedí na Bielej Rase a vedie kedysi skvelú 
Ameriku. Kombinuje tri uvedené zlá no prekvapujúco má vo svojich radoch aj značný počet Bielych 
zradcov a hlupákov.
5.  Mohli  by  sme  pridať  dlhý  zoznam prináležiacich  častí  uvedeného  zla,  ako  sú  IRS,  CIA,  FBI, 
Federálne Rezervy, komunisti, liberáli, slobodomurári, homosexuáli, feministky a plno ďalších. Avšak 
sú to len následky, symptómy a chápadlá monštra, nie priamy vinník. Keď vyriešime problém s prvými 
štyrmi, zvyšok bude hračka.

Naši Priatelia
B. Musím povedať, že súčasný počet našich nepriateľov obrovsky prevyšuje počet našich priateľov. 
Proti nám, Hnutiu Kreativity a Bielej Rase, stoja všetky najväčšie sily sveta. Už sme spomenuli Židov, 
kresťanov, podrasy a JOG, ku ktorým patrí  i  piata kategória nepriateľov. Avšak máme jedno eso v 
rukáve:  potencionálne  za  nami  a  snami  stojí  500  miliónov  najinteligentnejších  a  najhodnotnejších 
tvorov Prírody - Biela Rasa. Biela Rasa je najlepší bojovník, najlepší producent a najlepší organizátor. 
Keď sa prebudíme a spojíme, žiadna sila  na svete nás nezastaví.  Ide len o to,  že naše mysle boli 
zmätené židovskou chorobou mysle - kresťanstvom, a stratili sme kontrolu a smer.
Naša obrovská dômyselnosť, energia a produktivita bola nasmerovaná na sebadeštrukčné ciele proti 
našim najlepším záujmom a v prospech našich najsmrteľnejších nepriateľov.  
No teraz máme smer, máme ciele a náš bojový plán. Už nebudeme obetným baránkom. Teraz máme 
Kreativitu, maják nádeje a spásy pre Bielu Rasu. Nechceme nič než úplnú kontrolu nad našim osudom 
a nezastavíme sa kým Biela Rasa nebude obývať všetku dobrú zem na tejto planéte. Sumarizuje to náš 
bojový pokrik - RAHOWA! Táto planéte je celá naša!

Nerozhodní 
C. Teraz sa pozrime aj na konglomerát ľudí stojacich kdesi medzi našimi nepriateľmi a priateľmi. V 
podstate jednotlivci a skupiny typu "nerozhodní" sú rasovo orientovaní, pro-Bieli, no okrem toho len 
tápu medzi kontra-produktívnymi činmi, ktoré nikdy neprinesú nič efektívne. Už sme si ich opísali v 
kapitole 3 knihy Šírenie Kreativity.  Ich hlavnou úlohou je donekonečna preberať históriu, analyzovať 
zas a znova, diskutovať a prediskutovávať problémy, no nikdy neprísť na zmysluplné riešenie. K tomu 
pridávajú  nepotrebnú  a  kontra-produktívnu  záťaž, ktorú  sme  opísali  v  kapitole  18  knihy  Šírenie 
Kreativity.  Ich hlavnou úlohou je nariekať a lamentovať, nadávať v akej sme situácii, no nevyjadriť 
žiaden  program  alebo  riešenie  problémov,  ktoré  ohrozujú  naše  prežitie.  Do  tejto  kategórie  patria 
Kresťanská Identita, Klan, Odinisti, neonacisti a mnoho iných nadávajúcich skupín.

Lekcie z Histórie 
My,  Tvorcovia,  sa  dívame do  histórie  prekonania  Židov a  zisťujeme,  že  jediné  hnutie,  ktoré  bolo 
významnou opozíciou židovského monštra bola nacistická strana Adolfa Hitlera v Nemecku v rokoch 



1933-1945. Hitler v 30-tych rokoch 20. storočia získal obrovskú časť územia svoje krajiny vyhnaním 
Židov z pozícií moci a systému. Bol to odvážny a skvelý začiatok a mali by sme sa z toho mnoho 
priučiť. Hnutie Kreativity si tieto lekcie berie k srdcu. Patria sem:
1.  Jednou  z  najväčších  slabostí  Národného  Socializmu bol  samotný  Nacionalizmus.  Hnal  Bieleho 
Človeka  proti  Bielemu Človeku  a  vyústil  do  druhej  svetovej  vojny keď  sa  Bieli  Ľudia  navzájom 
zabíjali  (najkrajší  sen  Židov)  v  počte  50  miliónov  obetí.  Na  to  Tvorcovia  vravia:  Nikdy  viac! 
Odmietame Národný Socializmus a nahradzujeme do rasovým Socializmom, ktorý sa týka všetkých 
Bielych Ľudí na celej planéte a spája ich do mocného baranidla, ktorým rozdrví Židov a podrasy. Je to 
náš nemenný cieľ a program.
2. Hitler nemal odvahu ani možnosť postaviť sa židovskému kresťanstvu a tým ignoroval zničenie 
najmocnejšej zbrane Židov.
Tvrdíme, že kým nebude táto najzhubnejšia choroba mysle odhalená a zničená,  nebudeme schopní 
zjednotiť všetkých Bielych Ľudí a zbaviť sa židovského parazita.
3. Je ešte niekoľko lekcií, ktoré sa môžeme priučiť z nacistického Nemecka, a uviedli sme ich už v 
kapitole  10  knihy  Šírenie  Kreativity.  No  hlavná  lekcia  z  Nemecka  je,  že  kým  existovali  stovky 
súperiacich "nacionalistických" strán, žiadna z nich nemala šancu uchopiť sa vlády v Nemecku. Až keď 
sa rozhodli pridať k Hitlerovej Nacistickej strane, mohli konečne prevziať kontrolu nad svojou vládou a 
zbaviť sa Židov.
Vyzývam svojich  Bielych Rasových Druhov aby sa  na tieto lekcie  z  histórie  dívali  pozorne.  Kým 
budeme v Amerike dosť hlúpi a spolupracovať so Židmi a hrať ch hru "Rozdeľ a Znič", nebudeme 
schopní zozbierať potrebnú odvahu a zvíťaziť v rasovej vojne.
Preto nalieham na každého Bieleho muža a ženu aby precízne študovali túto situáciu a ujasnili si, ktoré 
hnutie je mocnejšie ako Biela rasová viera a ktoré hnutie je kompletnejšie, jasnejšie a logickejšie ako 
Kreativita.  Odpoveď je  nadovšetko jasná  -  žiadne!  Preto  vás  urgujem:  neseďte  na  plote  ako vták 
"nerozhodní"! ujasnite si mysle a dajte sa k činu! Pridajte sa k nám" naše ciele s pevné, naša viera a 
program sú jasné a kompletné - máme recept na víťazstvo! Konajte hneď!  RAHOWA! 

Jazyk Ako Zbraň Židovskej Konšpirácie
Od majestátnej reči k zbierke cudzieho odpadu

Židia  v  prebiehajúcej  vojne  za  zničenie  Najlepších  Prírody využili  techniku Rozdeľ  a  Znič  veľmi 
efektívne. Rozdelili Bielu Rasu na mnoho frakcií, no tri hlavné rozdeľujúce sily v histórii i dnes boli a 
sú, jazyk, nacionalizmus a viera. Dnes chceme prebrať snahu Židov rozdeliť nás množstvom rôznych 
rečí. 
Hnutie Kreativity od začiatku tvrdí, žeby sme na tom boli mnohokrát lepšie ak by Biela Rasa prijala 
jednu univerzálnu reč. Ďalej sme navrhovali aby voľba padla na najlepšiu Bielu reč, latinčinu. Toto 
rozhodnutie prišlo z niekoľkých dôvodov, ktoré sme už vysvetlili a zopakujeme si ich na konci tohoto 
článku.

* * * * *
Nedávno sa v novinách The Atlanta Constitution objavil článok s názvom: "Väčšina jazykov sveta sa 
navždy lúči". Druhý súvisiaci článok mal názov "Zanikajúce jazyky" s podtitulom "Lingvisti: Pokus o 
záchranu jazykov od Aljašky po dažďové pralesy".
Článok oplakával také zbytočnosti ako "indiánsky náčelník Gilbert Blue z Rock Hill, Južnej Karolíny, 
zabudol  rozprávať svojou "pôvodnou" rečou Catawba,  ktorá zanikla so  smrťou jeho starého otca." 
Úbohí Indiáni, čo budú robiť bez reči Catawba? Článok ďalej uvádzal: "od hôr indiánskej rezervácie 
Catawba v Južnej Karolíne, po slamené dediny Amazónie, sa vytrácajú jazyky nevídaným tempom - je 
to obeť pokroku civilizácie do kedysi izolovaných častí sveta a vplyv rádia a televízie."
Za tým nasledoval zoznam ohrozených rečí v USA.
Článok pokračoval opisovaním "vymierania pôvodných jazykov" v indiánskej rezervácii  Čerokejov. 
Indiánska učiteľka z Čerokejskej školy vraví: "zo 600 detí, ktoré som učila minul rok ňou hovorilo len 



6". Ale kašľať na to, rozhodla sa urobiť čo bude v jej silách (minúť peniaze daňových poplatníkov!) 
aby jazyk udržala nažive.
Dva  články priniesli  štatistiky a  čísla  ohľadom všetkých  primitívnych  jazykov  z  celého  sveta,  od 
amazonských pralesov cez indiánske rezervácie v Oklahome, po džungle Novej  Guinei  a  Bornea. 
Samozrejme  nezabudli  ani  na  mnoho  jazykov  domorodých  negrov  z  Afriky,  z  ktorých  niektoré 
obsahujú "až" 45 slov. všetky sú tak nesmierne vzácne!
Článok   pokračoval  nariekaním:  "jazykové  prieskumy  uvádzajú,  že  svet  sa  hrnie  do  jazykového 
holokaustu, k strate rôznorodých rečí." Uznávajú, že niektoré z týchto tak vzácnych rečí nikdy nemali 
písanú formu. Skrátka neboli  nič  viac ako táraniny divokých kmeňov,  ktoré boli  prihlúpe aby dali 
svojej reči písanú formu. Takže Biely Človek musí utekať na záchranu!
Jedným z takýchto "jazykových záchrancov" je Inštitút lingvistiky na Univerzite v Texase v meste 
Arlington. Projekt  vedie Dr.  Thomas Headlong, sponzorovaný samozrejme dolármi Bielych platcov 
daní. Existuje však mnoho ďalších, ktorí sa snažia "zachrániť" zbierku nezmyslených jazykov, ktorých 
účel nepozná nik.
Nasledoval graf ohrozených jazykov z celého sveta.

Pohľad Hnutia Kreativity na Jazyky 
V podstate  nám  je  jedno  či  divosi  z  celého  sveta  udržia  alebo  stratia  svoje  nezmyslené  jazyky. 
Absolútne nás to nezaujíma. Prečo by sa mal Biely Človek, ktorý sa nezaujíma o záchranu Najlepších z 
Prírody zaujímať o  záchranu nejakej  nepotrebnej  reči  je  pre  mňa nepochopiteľné.  Ak sú tí  divosi 
prihlúpi aby zachránili svoj jazyk a dali mu písanú formu, snaha zo strany Bieleho Človeka je vopred 
prehranou snahou.
Tvorcovia sa nezaujímajú o udržanie "rôznorodosti" tisícok rôznych divošských rečí ktoré zanikajú 
alebo prežívajú. Naopak, zaujímame sa len o jazyky, ktorými hovoria naši rasoví druhovia, Biela Rasa, 
a ani v tejto kategórii neobhajujeme nárast, ale celosvetové spojenie hovorovej i písanej reči.
Zopakujem si jasné fakty sveta v ktorom dnes žijeme. Sme pod nadvládou zákernej židovskej tyranie, 
konšpirácie, ktorá robí všetko možné aby zničila našu drahocennú Bielu Rasu. Sú v tom nesmierne 
úspešní  a kým sa nezjednotíme a nezničíme ich ako prví,  môžeme Bielej  Rase akurát zamávať na 
odchod. Jednou z najefektívnejších techník ktorá umožnila Židom zvíťaziť v tejto anti-Bielej vojne je 
ich technika "Rozdeľ a Znič". Ako som mnohokrát uviedol, najdevastujúcejšie sily, rozdeľujúce Bielu 
Rasu po stáročia, tak ako dnes, boli - viera, nacionalizmus a jazyk. Preto ak sa chceme niekedy dať do 
činu, zjednotiť a zorganizovať Bielu Rasu do mocného baranidla, nepotrebujeme viac jazykov, ani viac 
odlišností. Potrebujeme zjednotiť Bielu Rasu.

* * * * *
Ako pravidelne čítam The Atlanta Constitution,  všimol som si ako tieto židovské noviny opakovane 
ospevujú  aká  "multikultúrna"  je  Atlanta  -  ako  je  plná  "rôznorodosti"  rasových,  etnických, 
náboženských  a  lingvistických  skupín,  a  denne  sa  stáva  internacionálnejšou,  až  je  z  nej  to 
najrôznorodejšie mesto v USA. No nie je to skvelé? Nie, nie je! Atlanta má nadbytok domorodých 
negrov a  značný počet  imigrantov:  Vietnamcov,  Haiťanov,  Nikaragujčanov,  Mexičanov,  Kubáncov, 
Pakistancov, Indov a čohokoľvek. Prispieva to k pokoju a prosperite? V žiadnom prípade. Naopak, 
Atlanta má najvyššiu zločinnosť v krajine hneď po enkláve negrov nazývanej Washington, D.C. Ako 
som už  niekoľkokrát  povedal,  viacjazyčná  spoločnosť  je  zárodkom rozpadu a  anarchie,  a  nedá  sa 
ovládať. A je to tak aj v prípade Atlanty. Čo bolo kedysi kultúrne a prosperujúce mesto, je dnes len 
žumpa anarchie. No to čo sa deje v Atlante čaká každé väčšie mesto v USA.

* * * * *
A tak sa vraciame na začiatok. Biela Rasa nepotrebuje viac rôznorodosti,  ale spolupráce a jednoty. 
Namiesto míňania času našich intelektuálov a peňazí daňových poplatníkov na záchranu nezmyslených 
rečí do písanej formy, oveľa viac by prospeli ľudstvu ak by čas, energiu a peniaze míňali užitočnejšie 
na propagáciu latinčiny medzi našich Bielych Rasových Druhov.
Jediná cesta akou sa môžeme vydať je zjednotiť Bielu Rasu do jednej viery, Kreativity, a jednej rečí, 
latinčiny, najlepšej a najkrajšej reči civilizácie.
Latinčinu sme vybrali z nasledovných dôvodov:



(a) Je to najorganizovanejšia, foneticky dobrá a najefektívnejšia reč zo všetkých. 
(b) Má v sebe viac tradície, kultúry a histórie ako ktorákoľvek iná reč.
(c)  Je  to  neutrálna reč  a  žiaden z  najmocnejších národov sveta  si  ju  nemôže privlastniť.  Preto by 
vyvolávala  aj  menej  hádok  a  závisti  súperiacich  národov  ako ktorákoľvek  moderná  reč  ako  napr. 
francúzštiny, angličtina alebo nemčina.
(d)  Väčšina  dnešných  výrazov na pli  medicíny,  práva,  zoológie,  biológie,  botaniky,  antropológie a 
iných vied je dnes aj tak v latinčine.
No najdôležitejšie je, že latinčina veľkolepej Bielej rímskej civilizácie v sebe nesie odkaz najväčších 
úspechov  Bielej  Rasy  za  posledných  24  storočí.  Najlepšie  princípy  odvahy,  vojen,  organizácie, 
politických vied, vlády, zákona, umenia a civilizácie sú v tejto reči symbolizované ako v žiadnej inej. 
Dokonca opakované štúdium klasickej latinčiny počas obdobia Renesancie pomohlo Európe dostať sa z 
Doby  temna,  a  latinčina  ostala  univerzálnou  rečou  vzdelaných  Európanov  až  do  Židmi  spustenej 
"Francúzskej revolúcie" v roku 1789, ktorá rozdelila Európu na viacjazyčné "národy".  Ako liek na 
hrozbu  genetického  vyhynutia  musia  všetky  Biele  národy postaviť  Rasovú  vernosť  pred  Národnú 
vernosť,  spojiť  sa  do  celosvetovej  Bielej  Rasovej  Komunity  s  jednou  Bielou  Rasovou  Vierou 
(Kreativitou) a jednou Bielou Rasovou Rečou (latinčinou).
Dnešná Biela Rasa, teda to čo z nej ostalo, môže byť veľmi hrdá na dedičstvo starovekých Rimanov a 
ich prestížnu reč, klasickú latinčinu. Nedovoľme Židom ju zničiť a vymeniť za nejakú zbierku ktorú 
predkladajú za "modernú" reč.
Klasická latinčina je dobrý výber. Je to jediná cesta ak sa chceme zjednotiť, povstať a zorganizovať 
našu vymierajúcu rasu.
RAHOWA! Totálne Biele Víťazstvo!
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Šaul, Židovský Farizejský Rabín 
Prvý Propagátor Kresťanstva 

Oficiálny príbeh kresťanstva, podľa kresťanských kazateľov, je asi takýto:
Pred asi 2000 rokmi, v roku 1 n. l. (nášho letopočtu) duch nazývaný Duch svätý, člen Svätej Trojice, 
zostúpil do židovskej ženy Márie. Aj keď v tom čase bola ženou Žida menom Jozef, tento čudný príbeh 
tvrdí, že bola v čase oplodnenia Duchom svätým panna. (Otázka:  Bol to jediný sexuálny styk Ducha 
svätého s človekom, alebo ich bolo viac? Ozaj to bola len rýchlovka na jednu noc?) Výsledkom tohto 
styku bol nevlastný syn, hybrid, napoly človek a napoly duch, ak si to dokážete predstaviť. Dostal 
meno Ježiš na ôsmy deň keď bol obrezaný podľa židovských zvykov.
Ak by sme nasledovali život tohto hybrida podľa židovského Nového Zákona, o najbližších 30-tich 
rokoch tohto tvora vieme len málo. Je to divné nakoľko tvrdil, že je synom boha, či Ducha svätého, či 
Svätej Trojice. Vyberte si. Každopádne, vo veku 30 rokov, po zasiahnutí spasiteľskou náladou, začal 
šíriť svoj divný odkaz, teda že je synom boha (samozrejme židovského Jahveho) a zrazu odmietol 
hrubý prístup starého pána a prichádza s vlastným odkazom. Tou správou bolo, že prišiel zachrániť 
úbohých hriešnikov pred sírovou dierou, miestom utrpenia, peklom - kam putuje väčšina ľudí. Toto 
hrozné miesto plné bolesti bolo evidentne skonštruované v čase Stvorenia sveta pred cca 4000 rokmi. 
Vtedy Otec, Syn a Duch Svätý (ktorí sú v skutočnosti jeden a existujú odveky vekov) taktiež stvorili 
nebo a zem, no zem až ako poslednú.
Otázka znie,  prečo vytvorili  miesto plné hrôzy a ohňa, a o 4000 rokov neskôr prišli  s programom 
záchrany nás, úbohých hriešnikov, pred večným utrpením? Nikdy to nikto nevysvetlil. Nevysvetlené 
ostáva  aj  to,  prečo o 2000 rokov neskôr  tento hlúpy program spásy nefunguje.  Očividne sa  tomu 
on/to/oni mohli vyhnúť ak by to príšernú vec nikdy nestvorili, alebo neskôr mávnutím ruky jednoducho 
zničili. No neurobili ani jedno, a podľa jedného horlivého evanjelika menom Edgar C. Whisenant tam 
skončí 39 miliárd ľudí aby tam trpeli ne veky vekov. Podľa jeho predpovedí do Súdneho dňa sa do neba 
dostane len miliarda ľudí.
No vráťme sa  k  príbehu rozjareného  tridsaťročného Spasiteľa.  Tri  dlhé  roky cestoval  po Palestíne 
hlásajúc navôkol:  Blíži sa koniec! Ak sa nebudete kajať a veriť,  že ja som váš spasiteľ,  pôjdete do 
pekla! Budete horieť vážení! Kajajte sa! Kajajte!
Po troch rokoch týchto rečí  bol odsúdení na smrť ukrižovaním na žiadosť židovského davu. Preto 
kresťania Židov obviňujúca vrahov Krista  už 1900 rokov,  až kým nedávno pápež Ján Pavol  II.,  v 
spolupráci so Židmi, oficiálne Židom neodpustil a nezbavil ich viny.
No príbeh zavesením na kríž nekončí. Vlastne sa dosť komplikuje. Po troch dňoch od kedy bol Kristus 
zvesený z kríža a položený do hrobu, vstal svieži a zdravý a namieril si to priamo do neba za svojim 
otcom (pravdepodobne Duchom Svätým) z ktorého vzišiel a ktorého bol "súčasťou". Evidentne to robil 
podľa návodu, ktorý si vyrobil sám, či jeho otec, či Duch Svätý. Jeho úloha spasenia bola na ukončená 
a ak sa o seba teraz nevieme postarať sami, naša smola. Budeme sa navždy piecť v pekle, a to nám aj 
patrí.
Divný príbeh. Nielen divný, ale i riadne hlúpy! 
Kto  vymyslel  tento  divný príbeh?  skutočne  kedysi  pred  1900 rokmi po  pieskoch Palestíny chodil 
nejaký Ježiš Kristus a kázal svoje nezmysly? Je to nepravdepodobné nakoľko žiadne historické dôkazy 
jeho existenciu nepotvrdzujú. Ak nie Kristus, kto potom vymyslel tento divný a neskutočný príbeh a 
hodil  davom, až dnes je  na svete viac ako miliarda zmätených a  oklamaných nasledovníkov tohto 
príbehu.
Asi pred 20 rokmi som začal študovať začiatky kresťanstva, čo o ňom hovoria dôveryhodné historické 
zdroje. na moje prekvapenie, moja encyklopédia i iné zdroje jasne priznávali, že neexistuje "história" 
života Ježiša Krista v iných než náboženských textoch a na základe nepodložených tvrdení. Skrátka 
neexitujú  žiadne historické dôkazy,  len tvrdenia  ako v prípade Santa  Clausa.  Ak neexistoval  Ježiš 
Kristus, znamená to, že nemohol mať 12 učeníkov aby šírili jeho učenie. Žiaden Kristus, žiadne učenie, 
žiadny učeníci.



Tak kto potom vymyslel tento príbeh a predal ho svetu aby sa stal jedným z hlavných náboženstiev?
Dobrá otázka. Dôkazy nás smerujú k židovskému rabínovi menom Šaul z Tarsy, ktorý sa neskôr dostal 
medzi kresťanských svätých ako Sv. Pavol. Tento prefíkaný, slizký Žid s pomocou židovských rabínov 
spustil, vynašiel a propagoval samovražedné učenie kresťanstva, s jediným cieľom, podkopať a zničiť 
uchvatnú rímsku civilizáciu.
Príbeh "Sv." Pavla je takmer rovnako fantastický ako príbeh "ukrižovaného Spasiteľa" len s jedným 
rozdielom.  Kristus  nikdy  nenapísal  ani  jediné  slovo,  nezanechal  žiadne  listy,  diela,  ktoré  by 
potvrdzovali jeho autorstvo. Existuje však mnoho dôkazov, že super židovský rabín Šaul z Tarsy nielen 
vo  veľkom  kázal,  ale  zanechal  aj  mnoho  listov  ako  dôkazy  jeho  činnosti.  Vlastne  množstvo 
apoštolských listov Pavla,  napísané  Rimanom,  Korintským, Galatským,  Efezským, Kolosenským a 
Tesalonickým, z obdobia prvého storočia tvorí 83 strán "Nového" Zákona a asi 30% celkového obsahu.
Kto ozaj napísal Matúša, Marka, Lukáša a Jána, nik nevie a neexistujú ani dôkazy, že takéto postavy 
existovali. Evidentne ich zozbierané a neprsné príbehy  pochádzajú zo starších príbehov "ukrižovaných 
Spasiteľov"  a  z  predošlých  náboženstiev  poznáme  takých  najmenej  16.  zdá  sa,  že  väčšina 
ospevovaných princípov "kresťanskej morálky" - ako "miluj svojho nepriateľa", "nastav druhé líce", 
"daj všetko negrom", "nesúď", "nestaraj sa o zajtrajšok", atď. - boli opísané z učenia samovražednej 
židovskej sekty Esejcov.
No sústreďme sa na Šaula a pozrime sa čo a prečo urobil.
V tomto ohľade nám pomôže dielo a analýza ďalšieho Žida menom Marcus Eli Ravage. Jeho článok sa 
objavil vo vydaní Century Magazine z februára 1928, a uviedli sme ho v Kréde Kreativity 43 v knihe 
Biblia Bieleho Človeka. 
Ravage vraví,  že Šaul z Tarsy bol posadnutý nenávisťou voči svet  dobývajúcim Rimanom, ktorí  v 
prvom storočí vládli väčšine vtedy známeho, civilizovaného sveta, vrátane malej židovskej provincie v 
Palestíne. Keď kvôli nastoleniu poriadku rímsky generál Titus zrovnal Jeruzalem so zemou, Šaul sa 
zaprisahal nájsť prostriedky ako sa pomstiť a zničiť hrdých a pyšných Rimanov, a zničiť ich impérium. 
Ako ale?
Napokon  dostal  Šaul  brilantný  nápad.  Urobí  to  skrze  vieru.  Nakŕmil  ich  sebadeštrukčným 
náboženstvom, čím sa Rimania pozabíjajú z vlastnej vôle - skutočne ťažká úloha. Kde by našiel takú 
vieru?
On takú vieru už mal, a presne sedela pre jeho plán. Esejci mali presne takúto vieru a praktikovali ju asi 
storočie  a  pol,  a  tá  efektívne  ničila  tých,  ktorí  ju  prijali.  Prečo  ju  nepropagovať  a  nepredhodiť 
Rimanom? Ozaj, prečo nie? Šaul sa do toho pustil, získal pomoc celej židovskej Kehilly a čoskoro sa 
mu to darilo. Nedožil sa toho aby videl fenomenálny úspech jeho konšpirácie no som si istý, že by 
prekonala jeho najdivokejšie sny. Zvyšok je história. V roku 476 n. l. kedysi hrdé a mocné rímske 
impérium ležalo v troskách a kedysi nadradené rímske gény boli skrížené cudzími rasami.
Keď  som  Pavlov  príbeh  v  70-tych  rokoch  zahrnul  do  knihy  Biblia  Bieleho  Človeka,  bol  príliš 
fantastický a pre väčšinu ľudí málo dôveryhodný, no dôkazov bolo priveľa a boli prisilné aby ostali 
ignorované.  Tieto  nepopierateľné  historické  dôkazy  sa  dostávajú  do  čoraz  viac  a  viac 
"mainstreamových" publikácií.
22. apríla 1991, priniesli U.S. News and World Report článok s názvom "Monumentálna misia Apoštola 
Pavla".  Písalo sa tam, že Šaul z Tarsy,  vyučený vo judaistickej  škole pre farizejských rabínov bol 
skutočným autorom a zápalnicou kresťanstva. Aj keď najprv oponoval novej samovražednej viere ktorú 
propagovali Esejci, v záblesku obrátil tento jed v prospech Židov.
U.S. News and World Report pokladá otázku: Kde by bolo kresťanstvo bez Pavla? 
Ozaj, kde? 
V článku U.S. News and World Report je oproti článku Marcusa Eli Ravage, jeden rozdiel, a tým je, že 
Žid Šaul to urobil z čistej dobroty aby zachránil duše pre Krista. Keďže bol farizejský rabín, ktorý 
neznášal  Rimanov,  Grékov  a  ostatných  Bielych  Ľudí,  motív  s  "dobrým  srdcom"  sa  zdá  veľmi 
nepravdepodobný.  Ravageho  záver,  že  Šaul  to  urobil  kvôli  pomste  a  nenávisti  k  Rimanom  je 
tisícnásobne zmysluplnejší.
Na jednej veci sa ale články zhodujú a tou je, že Šaul z Tarsy bol promotér a organizátor. Okrem toho, 
jeho obľúbenou frázou bolo: "všetkým som bol všetko". Keď sa obzrieme spätne do histórie, sotva by 



sme pochybovali, že farizejský rabín, Šaul z Tarsy, neodviedol skvelú prácu. Fakt, či to urobil z lásky 
alebo  nenávisti  nechám  na  samotnom  čitateľovi.  Ako  však  poznám  nenávistný,  pomstychtivý  a 
sadistický  charakter  autorov  pekla,  sotva  budem  pochybovať  čo  skutočne  motivovalo  skutočného 
vynálezcu kresťanstva, Šaula z Tarsy.
Je načase aby Biela Rasa odmietla Židmi vynájdené samovražedné kresťanstvo a prijala skutočnú Bielu 
rasovú Vieru - Kreativitu. Delenda est Judaica! RAHOWA! 
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Než sa začne strieľať
Musíme Najprv Vyhrať Vojnu Propagandy

V každej zákernej vojne, ktoré Židia v minulosti spustili, vždy najprv začali intenzívnu a nemilosrdnú 
vojnu slov. robili to stále a nasledujú túto cestu aj dnes, aj keď horlivejšie ako kedykoľvek predtým.
Napr.  pred rozpútaním "spojeneckého" útoku na zničenie Hitlera  a  Nemecka,  najprv dali  Židia do 
pohybu zákernú a zlovestnú kampaň nenávisti proti Hitlerovi osobne, a proti všetkému nemeckému. 
Pritom použili všetky dostupné špinavé triky, a patrili medzi ne in cirkvi a náboženstvo, a nadovšetko, 
duchovní. Keď kompletne zmiatli mysle Gojimov, mohli nastúpiť so zbraňami, tankami, bombardérmi 
a bojovými loďami.
Keď chceli zničiť Saddáma Husseina a Irak, nasledovali rovnaký modus operandi. Všetci si pamätáme 
nenávisť namierenú proti Saddámovi a Iraku. Viedol je najúslužnejší židovský lokaj, bandita George 
Bush,  prezident  USA.  Keď rozhodli,  že  vojnová snaha  je  dosť  rozžeravená,  prišli  na  rad tanky a 
bombardéry, ktoré zmenili Irak na hrbu trosiek. A to i napriek faktu, že pár mesiacov predtým prezident 
zastával Irak ako jedného zo spojencov na Strednom Východe.
Rovnaké lži a propagandu využívajú Židia a JOG (Židovská Okupačná Vláda) aj v USA proti Bielym 
Ľuďom, ktorí platia väčšinu daní a robia väčšinu práce. Napr. keď chceli prijať pro-židovské, pro-
farebné, anti-Biele občianske práva (tzv.) zo 60-tych rokov, Židia a JOG začali s horlivou a diabolskou 
kampaňou, ktorá je v plnom nasadení aj dnes. Súčasne s touto kampaňou prebiehajú aj ďalšie bočné 
kampane,  namierené  na  uzákonenie  takých  zákonov  ako  je  odobratie  zbraní,  miešané  bývanie, 
integrácia, konfiškačné zdaňovanie, podpora negrov a zvyšku špiny sveta - zoznam by bol pridlhý aby 
sme ho tu uviedli celý. Všetky sú však namierené na deštrukciu Najlepších z Prírody - Bielej Rasy. 
Jedna vec je ale istá - všetky sú namierené k deštrukcii a/alebo skríženiu Bielej Rasy v Amerike i po 
celom svete. To vždy bola a navždy ostáva prvotný cieľ Židmi vedenej vojny proti Gojimom.
Skrátka prebieha tu nemilosrdná vojna o mysle ľudí. Každý deň, každú noc. A najvyšším cieľom je 
myseľ Bieleho Človeka.
No táto propagandistická hra nie je len pre jedného hráča. Okrem Židov sú úspešní aj iní. Preberme si 
opäť čo sa stalo v Iráne pred pár desaťročiami. Než sa ale do toho pustíme, ujasnime si jednu vec. Keď 
hovoríme o "Amerike" a "americkej politike", majme na pamäti, že to nie je politika amerického ľudu, 
teda určite nie Bielych Američanov. Amerika a manipulácia jej politiky je úplne v rukách Izraela a 
sionistických Židov. Nie je vôbec robená v prospech Ameriky, ale pre jej zničenie, a pre obranu Izraela 
a prospech medzinárodného židovstva.
Keď sme si to vyjasnili, poďme späť k iránskej záležitosti. Pritom si opíšeme nadradenosť náboženskej 
ideológie nad politickou organizáciou keď sa ocitnú zoči voči.

* * * * *
Po  väčšinu  19.  storočia  a  začiatkom  20.  storočia  imperialistické  mocnosti  Európy  mierili  svoje 
koloniálne záujmy do Afriky a na Stredný Východ. Až do roku 1945 mocnosti dominujúce Iránu boli v 
podstate len Rusko a Británia. Hoci Rusko sa zaujímalo najmä o územné rozširovanie, Británia mala 
záujmov viac. V podstate im išlo o rozšírenie Britského trhu a vybudovanie akéhosi mostu k svojej 
masívnej kolónii v Indii. Neskôr, keď sa v Iráne objavila ropa, britské záujmy sa zamerali na ovládnutie 
a využitie týchto zdrojov.
Dovtedy  väčšina  koloniálnych  mocností  ako  Británia,  Francúzsko,  Holandsko,  atď.  za  záujem vo 
svojich zámorských kolóniách považovalo využitie prírodných zdrojov a lacnej pracovnej sily podľudí. 
V tomto ohľade musím zdôrazniť, že takýto prospech slúžil veľkým korporáciám a kartelom, ktoré 
vybudovali zámorské obchodné kanály, no sotva, mali zmysle pre bežných občanov doma. bol to čisto 
národný obchodný imperializmus.
Na konci druhej svetovej vojny sa začal objavovať nový druh imperializmu, moc, ktorej záujmy mali 
medzinárodný rozmer. Táto aliancia bola v jadre židovská, využívajúc a manipulujúc s novovytvorenou 
vojenskou silou USA. Po založení Izraela v roku 1948, izraelsko-americká aliancia začala konkurovať 
a nahrádzať dominanciu britských záujmov v Iráne.



Iránci  boli  nepriateľskí  voči  akejkoľvek  zahraničnej  nadvláde,  britskej,  americkej  i  izraelskej.  Od 
začiatku opozíciu viedli moslimskí duchovní, a ako sa boj stupňoval, náboženská štruktúra sa stávala 
horlivejšou a fanatickejšou.

* * * * *
Na  chvíľu  odbočme.  Je  zaujímavé  si  všimnúť,  že  do  obrazu  koloniálnej  expanzie  vstupuje  i 
náboženstvo a odporcovia. Pamätám si nemeckú propagandu z 30-tych rokov 20. storočia ktorá vinila 
Britov, že svoje kolónie nadobudli "bibliou, šekovou knižkou a delami". Nemci, ktorí boli v jednom 
čase okradnutí o svoje kolónie, tvrdili, že Briti najprv napadli panenské územia misionármi hlásajúcimi 
kresťanstvo, ktorí sa pokúšali konvertovať obyvateľstvo. Keď sa misionári usadili, ďalším krokom boli 
žoldnieri so šekovými knižkami, ktorí skupovali zem a zdroje. potom prišla armáda s kanónmi aby 
chránili  a  strážili  obchodný rozmach v oblasti.  A robili  to  v  mene morálnej  spravodlivosti  ako ju 
sformuloval  belgický  kráľ  Leopold  keď  povedal:  "Náš  jediný  program  je  morálna  a  materiálna 
regenerácia", keď ovládli územie a zásoby Konga. Skrátka cirkev a jej apetít pre rozmach a rast bol 
predvojom a podstatnou zložkou pri preberaní zemí podľudí počas minulého storočia.

* * * * *
Vráťme  sa  ale  do  Iránu.  Na  začiatku  50-tych  rokov  bola  britská  nadvláda  nahradená  americko-
izraelskou alianciou, ktorá však vôbec nebola americká, ale len čisto židovská, využívajúc americkú 
moc, prestíž a vojenskú silu. Bol o prípad keď židovský chvost vrtel americkým psom. (Prečítajte si 
kapitolu  65v  tejto  knihe).  Iránci,  menej  naivní  ako  priemerný  Američan,  tomu rozumeli  viac  ako 
samotní  Američania.  Nepriateľstvo  náboženských  vodcov  a  davov  bolo  namierené  najmä  proti 
Američanom, čo vyústilo inváziou na americké veľvyslanectvo v roku 1979 a následnému držaniu 
zajatcov.
Keď sa americká vláda postavila za šacha Mohammeda Reza Pahlaviho, "kráľa kráľov", spravila zo 
seba ozajstného obetného baránka. Nafúkaný a márnivý sa ihneď obkolesil praktikami brutálnej moci a 
prepychu, čo zakrátko oddialilo kráľa od ľudu a mullahov. Za desať rokov do konca jeho vlády v roku 
1978 ukradol z vývozu ropy viac ako 100 000 miliónov dolárov. S pomocou USA a Izraela založil 
krutú tajnú políciu, ktorú mu mohli závidieť aj  najväčší  despotovia sveta.  Organizácia Savak, bola 
obsadená a riadená izraelským Mossadom a americkou CIA, pričom rozkazy vydával Mossad.
Opozíciu tomuto cudziemu obsadeniu predstavovali moslimskí duchovní, mullahovia, vedení Ayatollah 
Ruholla Khomeinim, keď v roku 1963 spustili revolúciu sériou vyhlásení v meste  Qum. V následných 
bojoch Savak zaútočili na Khomeiniho centrálu v Qume a zabil 15 000 ľudí. Khomeini bol zatknutý, no 
neskôr prepustený a strávil najbližších 15 rokov v exile v Paríži.
Odvtedy to bola bitka o mysle ľudí, pričom šach mal kontrolu nad médiami, armádou, tajnou políciou a 
obrovskými finančnými zdrojmi pochádzajúcimi z obchodu s ropou.
Ako vieme, nakoniec Ayatollah Khomeini zvíťazil vďaka náboženskej nadvláde nad ľuďmi a vyhnal 
šacha do exilu a nemilosti. Nielenže sa stal dominantnou mocou v Iráne, ale stal sa i náboženským 
symbolom a vodcom celého islamského sveta od Afriky cez Indiu až po Indonéziu. Dokonca i po jeho 
smrti ostáva cementom, ktorý spája islamskú revolúciu na celosvetovej úrovni. A to i napriek faktu, že 
nevedel  takmer  nič  o  vláde,  bol  krutý  a  despotický,  a  slabý  organizátor.  Takže  takúto  silu  má 
náboženstvo, i keď falošné ako je Islam.

* * * * *
To, čoho sme dnes svedkami je kultúrna a náboženská revolúcia islamského sveta. Je to revolúcia, 
ktoré niektorí historici prirovnávajú dôležitosťou k Francúzskej revolúcii u roku 1789 a komunistickej 
revolúcii  z  roku 1917.  podstatou  tejto  revolúcie  sú  dve  náboženstvá.  Na  jednej  strane  Judaizmus, 
ovládajúci a manipulujúci so silou (rapídne sa zmenšujúcou) Bielych Ľudí na celom svete, a na druhej 
strane stojaci rozširujúci sa Arabi a Islam.

* * * * *
Kam do tohto obrazu zapadáš Biely Človek? Máš vlastnú vieru? Väčšina Bielych Ľudí odpovie, áno, 
mám vlastnú vieru. Máme Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Máme vlastnú vieru - kresťanstvo.
Ozaj?  Nepovedal  by  som.  Kresťanstvo  je  židovský  opiát,  stvorený  aby  paralyzoval  a  potlačil 
prirodzeného bojovného ducha a inštinkty Bielej Rasy, a ako vyjasňuje Žid Marcus Eli Ravage, keď 
farizejský rabín Šaul z Tarsy hodil na nič netušiaceho Gojima kresťanstvo, "pokorili nás viac ako nikdy 



v histórii žiaden nepriateľ nepokoril svojho nepriateľa".
To  nás  privádza  k  záveru,  že  viera  je  kľúčom k  nášmu osudu  tak  ako  vždy  bola  počas  histórie 
civilizácií. Je to najmocnejšia a najdynamickejšia sila vo svete, schopná ovládať myslenie ľudí. Vlastne 
dnes v mysliach ľudí prebieha zúrivejšia vojna ako kedykoľvek predtým. Je to vojna v ktorej najlepšími 
manipulátormi sú Židia už po tisíce rokov. Dnes je ale cenou ako nikdy predtým myslenie Bielych 
Ľudí, Bielej Rasy na celom svete.
Nie negrov, ani Arabov, Indov ši Číňanov, ale Bielej Rasy. Len my máme silu a potenciál zachrániť 
seba i svet pred chaosom a skazou. Židia to veľmi dobre vedia a Biely Človek by mal čo najskôr prísť k 
rozumu a pochopiť aká hrozná je situácia v skutočnosti.
Takže aké zbrane má Biela Rasa k dispozícii, ktorými by mohla prevziať kontrolu and svojim osudom? 
Okolo akej viery sa môžeme sústrediť? Kresťanstva? Ani náhodou. Práve židovské kresťanstvo nás 
doviedlo k hrozbe vyhynutia.
No nie sme bezmocní. Dnes, prvýkrát za 6000 rokov civilizácie Bieleho Človeka máme vlastnú rasovú 
vieru.  Máme Kreativitu,  ktorá  je  založená  na  večných  Zákonoch  Prírody ako  ich  odhaľuje  viera, 
história,  logika  a  zdravý  rozum.  Kreativita  má  ÚPLNÝ  PROGRAM,  KONEČNE  RIEŠENIE  a 
CELKOVÚ VIERU pre spásu a záchranu Najlepších z Prírody - Bielu Rasu. V Kreativite máme všetko. 
Teraz potrebujeme ísť von a čo najviac propagovať našu rasovú vieru aby sme ovládli svet.
Odpoveďou  je  intenzívna  propaganda.  Ak  by  Hitler  minul  len  10%  času,  energie  a  peňazí  na 
propagandu Bielej Rasy na celosvetovej úrovni z toho čo minul na vedenie prehraných vojen (proti 
svojim Bielym Rasovým Druhom), nemusel by sa nikdy uchýliť k vojne zbraní.
Myslite na to! V Amerike by sme mohli vyhrať vojnu o mysle našich Bielych Rasových Druhov bez 
toho aby sme sa museli  uchýliť k vojne zbraní.  Faktom je,  či  sa nám to páči alebo nie,  že najprv 
musíme vyhrať vojnu propagandy. Ak nie, skončíme ako v prvej a druhej svetovej vojne keď Biely 
Človek zabíjal Bieleho Človeka aj keď v skutočnosti mal bojovať proti svojim ozajstným nepriateľom, 
Židom a ostatným podrasám.
Biely Človek, zamysli sa nad tým a daj sa do práce. Máš v rukách zbrane, ktoré potrebuješ. Tak ich 
použi. RAHOWA! 
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Sme vlna budúcnosti 
Zajtrajšok Patrí Kreativite 

Knihy neostanú zakázané. Nezhoria. Idey nepôjdu do väzenia.  To sú slová bývalého prezidenta 
Univerzity Yale spred asi 50 rokov. Aj keď mal iste na mysli liberálnu filozofiu univerzity, slová, ktoré 
povedal sú pravdou o knihách i ideách. Jeho liberálne a pro-židovské idey vládnu niekoľko posledných 
generácií,  no  nie  preto,  že  by  na  nich  niečo  bolo,  ale  preto,  že  za  nimi  stojí  značná  armáda 
propagátorov, organizátorov a promotérov,  ktorí  sú riadení a financovaní medzinárodnou židovskou 
sieťou.
Avšak čas napreduje a pravda nemôže ostať potlačená navždy. Nepochybne boli Židia najdychtivejšími 
a najschopnejšími promotérmi ideí - náboženských, politických a filozofických. Vynašli Judaizmus, 
kresťanstvo i komunizmus. Prakticky všetky ich vynálezy sú založené na klamstvách a podvodoch. Sú 
to, ako sme viackrát objasnili, najzručnejší majstri podvodu. Vymysleli si vlastnú fiktívnu históriu a 
nazývajú  ju  Judaizmus.  Bol  vynájdený  aby zjednotil  ich  kmene  hrdlorezov  a  zlodejov  aby mohli 
naďalej  pokračovať  v  okrádaní  a  ničení  Gojimov,  a  uchmatnúť  si  všetko  bohatstvo  sveta.  Vynašli 
kresťanstvo aby zmiatli a obmäkčili Gojima, odviedli jeho pozornosť, a potom ho ľahko zmenili na 
obeť  ich  zlomyseľného  programu  celosvetovej  konšpirácie.  Vynašli  komunizmus  ako  kulmináciu 
kresťanstva a Judaizmu aby mohli použiť silu a brutalitu a dostali za mreže disidentov. Potom vynašli 
obrovskú lož menom holokaust aby mali zámienku pre ich program zotročenia celého sveta. Zdá sa, že 
pri znásilňovaní myslí Gojimov boli nesmierne úspešní. 
No ako som povedal, čas napreduje a pravda a rozum nemôžu ostať navždy potlačené a pochované. 
Biely Človek už má dosť týchto židovských pokusov a trikov. V myslení Bieleho Človek je dnes nová 
vlna. Tak ako zotročenie myslí Bielych Ľudí postupovalo cez Judaizmus, kresťanstvo a komunizmus, 
spätný chod nasleduje v opačnom poradí.
Prvý ktorý padne je komunizmus. Po viac ako 70 rokoch tejto židovskej nákazy toho už majú Bieli 
Ľudia v Rusku a Východnej Európe dosť. Komunizmus je mŕtvy nielen v Rusku, ale i v ostatných 
krajinách v jeho okolí. Ďalším na rade bude židovská choroba myslí, kresťanstvo, zákerná pliaga, ktorá 
ako rakovina leží na mozgu Bielej Rasy už pridlho. Aj to sa začína rúcať. Každý, kto čítal našu analýzu 
na  kresťanstvo  v  knihe  Revolúcia  Hodnôt  Skrze  Náboženstvo  musí  preklínať  deň  keď  mu  bola 
predstavená tá rakovina mozgu. Keď bude kresťanstvo odhalené a na kolenách, zúrivý svet rýchlo 
skoncuje s Judaizmom a jeho pomocníkmi. Ako kričal jeden neger: "Konečne slobodný!" Áno, svet 
bude konečne slobodný od zlomyseľného a zákerného parazita, ktorý už nikdy nenapadne a nepošpiní 
túto krásnu a drahocennú planétu.
V prvom vydaní Racial Loyalty (Jún 1983) sme uviedli, že nič nie je silnejšie ako myšlienka, ktorej 
čas nastal.  Tou myšlienkou je Kreativita, rasová viera Bieleho Človeka. Vlastne je to prvá a jediná 
rasová  viera  akú  Biela  Rasa  za  6000  rokov  svojej  histórie  pre  svoje  prežitie,  expanziu  a  pokrok 
vyvinula.
James P. Warburg zo známej židovskej rodiny Warburgovcov, otec zlovestných Federálnych Rezerv, 
stelesnenia židovskej chamtivosti pred americkým senátom 17. februára 1950 vyhlásil: "Svetovú vládu 
by sme mali mať či sa nám to páči alebo nie. Otázkou je, či ju dosiahneme dobytím alebo dohodou." Je 
to veľmi jasné a zaujímavé vyhlásenie.  Keď povedal "my",  samozrejme mal na mysli  Židov. Keď 
povedal či sa "nám" to páči alebo nie, samozrejme mal na mysli Gojimov. Smelo a arogantne Senátu 
USA povedal, že držia hlúpeho Gojima  v pasci a mal by to teda radšej prijať pokojne, inak...
No nie tak rýchlo ty slizký Žid. Máme tu rok 1991 a rasové napätie sa stupňuje po celom svete, najmä 
však v USA. Bielym Ľuďom na celom svete začína byť jasné aký je židovský plán hry. Bieli Rusi už 
vedia aký ohavný podvod je židovský komunizmus a je im jasné, že Židia sú zodpovední za túto frašku. 
Strana PAMYAT naberá v Rusku na sile a Židia so strachom opúšťajú svoje hniezda v tejto obrovskej 
krajine. Nechoďte však do USA! Aj Bieli Američania si uvedomujú vaše zlo a parazitické vlastnosti. 
Narastá počet ľudí, ktorým je jasné, že židovský plán priviesť čo najviac podľudí a špiny do kedysi 
krásnej  krajiny  nás  ,má  skrížiť  do  zabudnutia.  Je  nám jasné,  že  to  vy,  Židia,  ste  zodpovední  za 



celosvetové rozširovanie zločinu, chudoby a degeneráciu našich miest, a ťaháte naše krajiny do záhuby. 
Nechoďte sem! Čaká tu na vás pomsta a trest!  Choďte do Izraela a nechajte Arabov nech vám to 
spočítajú!
Keď hovoríme o Araboch a Palestíne - aj táto kríza sa blíži k vrcholu. Svet si uvedomuje akú brutálnu 
tyraniu chcete zaviesť nad zotročenými ľuďmi keď im vezmete zbrane a budete im vládnuť.
Aj Bieli Ľudia v Južnej Afrike majú jasnejší obraz o "demokracii" a idey "jeden človek - jeden hlas". Je 
úplne jasné, že systém "jeden človek - jeden hlas" funguje len raz. Keď je Biely Človek porazený, tak 
ako v Rodézii, neger sa stane tyranom pod taktovkou Židov. Váš program decimovania Bielej Rasy a 
jej skríženia je čoraz jasnejší. Sme odhodlaní to obrátiť proti vám!
Nedávno  nás  v  centrále  navštívila  skupina  Tvorcov  z  Kanady.  Počuli  sme  nespočetné  množstvo 
prípadov ako "kanadská" vláda zavádza cenzúru Bielej populácie. Sloboda slova a tlače sú v Kanade 
mŕtve ako vták Dodo. Samotné použitie slova "Žid" v zlom kontexte môže v Kanade viesť k uväzneniu. 
Rovnaké drakonické uplatnenie cenzúry dnes existuj i v kedysi "Veľkej" Británii, Švédsku, Nemecku a 
ostatných Židmi ovládaných krajinách. Je to predchodca toto čo plánujú Židia zaviesť v USA.
Avšak  jedna  z  vecí, ktoré  mi  mladí  Kanaďania  povedali  ma  vydesila.  Povedali,  že  mnohé  z  ich 
vojenských základní sa zatvárajú a menia sa na koncentračné tábory, alebo skôr gulagy aké existovali v 
Rusku posledných 70 rokov. To ma priviedlo k faktu, že aj vojenské základne v USA sa zatvárajú jedna 
za druhou. A čo nimi plánuje urobiť "naša" židovská vláda (JOG)? Budem hádať. Nechajú ich ležať 
ladom? Ani náhodou! Budovanie väzníc je dnes jediným prosperujúcim odvetvím v USA! A zatvorené 
vojenské základne sú nádherne vhodné stať sa židovskými gulagmi.
A koho plánujú Židia za obyvateľov týchto zariadení tyranie a hrôzy? Je to hlúpa otázka! Majú na 
mysli práve teba Biely Človek, samozrejme ak ich necháš vziať ti zbrane a dostať ťa do beznádejnej 
pozície, pričom z negrov urobia tvojich "strážcov".

* * * * *
Kruté? Áno! No udalosti rýchlo napredujú. Raz príde aj na Judaizmus. Ešte rýchlejšie totiž narastá 
hnev Bielej Rasy v USA i po celom svete. Až doteraz bol odpor len sporadický, neplánovaný, náhodný 
a neefektívny. No veci sa rýchlo menia. Teraz máme komplexnú, usporiadanú a zmysluplnú vieru a 
program. Máme vlastnú rasovú vieru - Kreativitu. Pravá ruka už vie čo robí ľavá. Už sa len nebránime, 
hlúpo uctievajúc Židov ako "bohom vyvolených" v nedeľu a pričom ich celý týždeň preklíname. Už 
nemíňame  čas  na  modlitby  alebo  strach  z  pekla.  Máme  militantnú,  dobre  rozplánovanú  vieru  a 
program, ktoré vedú ofenzívu ako obrovský valec a zničia našich nepriateľov.
Našim programom je: Delenda est Judaica! Táto planéta je celá naša! Rahowa! 
Nestoj tam len tak! Pridaj sa k nám!
Bieli Ľudia Povstaňte!
Zachráňte Bielu Rasu!

Čosi Viac o Právnikoch

V  Novembri  1986  som  napísal  článok  (kapitola  39  knihy  RAHOWA!)  o  lekároch,  právnikoch  a 
kňazoch. V ňom som uviedol, že aj keď tieto tri "profesie" majú najväčší vplyv na našu spoločnosť, aj 
keď  vo  svojich  profesiách  vládnu  nepodloženými  tvrdeniami,  všetky  sú  založené  na  falošných 
základoch. Tak ako Svätá Trojica na nebi, teda Otec, Syn a Duch Svätý, aj títo traja pozemská bohovia 
šíria zlé rady svojim ľahkoverným ovečkám, pacientom a klientom. Jedna vec, ktorú majú títo traja 
dobrodinci  spoločné,  je  falošná  viera,  že  sa  pre  vás  snažia  urobiť  to  najlepšie  aby  vyriešili  vaše 
problémy, v skutočnosti robili všetko pre to aby zhoršili a predlžili problémy na čo najdlhšiu dobu a 
dokonca  vytvárali  problémy,  ktoré  neexistovali.  Prečo?  Pretože  čím viac  problémov vytvoria,  tým 
dlhšie ich môžu riešiť a tým viac im to vynesie. Základom všetkého sú peniaze. príkladom môže byť 
kňaz, snažiaci sa zachrániť nás pred hrozným peklom ktoré vlastne neexistuje. Avšak ak dokáže opísať 
verný obraz utrpenia v pekle a presvedčiť ľudí, že existuje, stádo ovečiek mu bude do konca života 
platiť.

* * * * *



Dnes sa bližšie pozrieme na právnikov a Amerike. Minulý mesiac (august) mala Americká Advokátska 
Komora  (AAK) stretnutie  v  Atlante  aby sa  poklepali  po pleciach.  Jedným z rečníkov bol  právnik 
menom Dan Quayle, ktorý sa dnes usadil v úrade viceprezidenta USA. Neočakávane, viac či menej 
potvrdil to, čo so napísal o právnikoch ešte v roku 1986, a jeho druhom sa to evidentne nepáčilo.
Quayle priniesol zaujímavé štatistiky.  Položil  otázku: "Skutočne Amerika potrebuje 70% právnikov 
sveta? Je pre ekonomiku zdravé ročne mať 18 miliónov procesov?" Uviedol, že každý 355. Američan je 
právnik, pričom v Japonsku len každý 9000. Po vlastných prepočtoch to znamená, e Amerika má 25 
násobne viac právnikov na osobu ako vysoko vyvinuté Japonsko a približne 700 000 z týchto supov je 
na voľnej nohe, hľadajúc obete. Jedna vec, ktorú však viceprezident neuviedol, je, že väčšia časť týchto 
predátorov číhajúcich na svoje obete sú Židia, a sú v tejto profesii dominantní. Židia dominujú taktiež v 
zdravotníckej profesii a vynašli kresťanstvo, tretiu časť tejto falošnej "Svätej Trojice."
Quayleho reč spustila debatu a prvý, kto sa proti Quayleovi obrátil bol prezident AAK John Curtin, 
ktorý sa proti viceprezidentovej reči osočil hneď po jej skončení ešte v jeho prítomnosti.
Avšak všeobecné verejné cítenie ani médiá k právnikom nie sú priateľskí. Priveľa ľudí má nepríjemné 
skúsenosti. Aj my sme mali problém najať si právnika ktorý by nás zastupoval pred daňovou komisiou 
a chránil naše konštitučné práva vyplývajúce z prvého dodatku Konštitúcie USA.
V minulosti  si  právnici  získali  zaslúženú reputáciu. Dokonca aj  Shakespeare pred 400 rokmi skrze 
jednu  postavu  svojej  hry  navrhoval  "najprv  zabiť  právnikov"  aby  pomohol  ľudstvu.  (Prečítajte  si 
kapitolu 39 v knihe RAHOWA! Táto Planéta je Celá Naša.)
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Ako Vybudujeme Belší a Krajší Svet
Legálne a Progresívne 

Za  posledných  6  mesiacov  sme v  našej  centrále  zaznamenali  nezvyčajne  veľa  návštev  reportérov 
židovských médií. Mnoho reportérov z prominentnejších novín o nás písalo články, niektorí s našou 
spoluprácou, iní bez nej. Objavili sme sa v niekoľkých dieloch televíznych programov od Jacksonville 
cez Denver po New York - “Inside Edition,” “Geraldo,” Maury Povitch” a zopár ďalších.
Všetky tieto články, programy a interview majú však jednu normu. Stoja proti našej viere a programu. 
Hlavným zmyslom je  pošpiniť  nás a  zobraziť ako násilnú skupinu.  Aj  keď to my sme opakovane 
napádaní,  pod  presných  židovských  pravidiel  presne  obrátia  fakty.  Základné  otázky,  ktoré  dávam 
reportérom než s nimi hovorím sú:
(a) Ste Žid? ak je odpoveď áno, skončím s rozhovorom už na počiatku. Potom sa pýtam či je čierny, s 
rovnakým záverom.
(b) Poslali vás sem aby ste pošpinili meno Hnutia Kreativity?
Druhé nie je príliš relevantná otázka, nakoľko bez rozdielu nám každý zaklame a povie, že mu ide o 
nestranný  a  nezávislý  pohľad.  Obyčajne  však  pristúpim  a  odpoviem  na  otázky,  vždy  sa  však 
pridržiavam istých pravidiel. Uveďte čestnú reportáž a ja vám odpoviem čestne a priamo. Nemáme čo 
skrývať.
Na otázku (a)  obyčajne  odpovedia  čestne.  Teraz  už  vedia,  že  nebudeme hovoriť  so  židovským či 
čiernym reportérom a preto k nám už takých ani médiá neposielajú. Avšak vždy raz za čas sa objaví 
Žid, ktorý poprie svoju príslušnosť k tomuto kmeňu.
Otázka (b) je skutočne skôr fraška. Tu reportéri vždy klamú. Vieme, že ich tu poslali aby na pošpinili a 
vedia  že to  vieme.  Takže obyčajne  pokračujeme a oni  nás  nikdy nesklamú.  Každý z  nich príde s 
rovnakým výsledkom. A prečo s nimi spolupracujeme? Nuž, z jedného hľadiska, ako povedal pred 
mnohými rokmi Adolf Hitler, každá reklama je dobrá reklama, kým naše meno vyslovujú správne. Čím 
viac o nás ľudia počujú, skôr či neskôr si o nás urovnajú fakty. Našou úlohou je zabezpečiť aby sa k im 
dostali.
Otázky sa  väčšinou opakujú  počínajúc:  čo  je  Kreativita?  Štandardná  odpoveď znie:  Kreativita  je 
rasová viera vytvorená pre prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy.  Koľko máme členov? Svoje 
počty neuvádzame, nakoľko nás stále podozrievajú, že ich zväčšujeme alebo znižujeme, a v žiadnom 
prípade sa nechceme hrať na hru s číslami. Nevieme presný počet našich členov, podporovateľov a 
sympatizantov a vlastne nie je  ani  podstatný.  Radšej  hovoríme o našej  viere a  programe. Chceme 
vybudovať Belší a Krajší Svet.
V tomto bode sa stáva reportér podplatiteľným. Po diskusii o našich definíciách Bielej Rasy a "podrás" 
sa opýtajú: ako chcete "vyčistiť zem" pod podrás? To chcete zabiť všetkých Židov a čiernych?
Musíme mať na pamäti, že reportér k nám prichádza v podstate z dvoch príčin:  (a) napísať článok o 
Kreativite  v ktorom by nás mohol  pošpiniť,  zhadzovať,  (b)  získať čo najviac informácií,  ktoré by 
posunul ADL do ich počítačov v Tel Avive. Musíme taktiež myslieť na to, že okrem toho aby nás 
vykreslili ako nenávistníkov, skutočne sa budú snažiť aby sme vyzerali ako hnutie, ktoré propaguje 
násilie. V tomto ohľade použijú akékoľvek nesúvisiace spojenia a týmto židovským prostitútkam ozaj 
nič nie je cudzie.
V rámci týchto pravidiel musíme byť veľmi opatrní a precízni pre odpovedaní na otázky reportérov, 
ktorí aj tak budú len opakovať jedinú otázku: Čo chcete urobiť so Židmi a negrami v tejto krajine? 
Chcete ich zabiť?
Naša  odpoveď  znie:  nie,  nechceme  nikoho  zabiť.  Sme  nenásilná  skupina.  Máme  prsný  plán  ako 
dosiahnuť Belší a Krajší Svet. Každý náš krok je zákonný a nenásilný o čo m vás môžeme presvedčiť. 
Takto chceme krok za krokom postupovať:
Krok č. 1.  Chceme vybudovať rasovú, náboženskú skupinu legálne využívaním rovnakých práv, aké 
majú všetky ostatné podobné skupiny, formou propagandy, presviedčaním a organizovaním. Namiesto 
uctievanie vymyslených strašidiel  na nebi  je  naša viera založená na Rasovej  Vernosti.  Na Rasovej 



Vernosti nie je nič nové. Ak sa pozriete na svet okolo vás, uvidíte, že ju praktizujú negri, Židia, Indiáni, 
moslimi i Japonci. Proste každá rasa na zemi praktizuje Rasovú Vernosť a robí to už tisícročia. Jediný 
rozdiel je, že hovoríme o Bielej Rasovej Vernosti. No byť Biely nie je protizákonné a taktiež nemôže 
byť protizákonná Biela Rasová Vernosť.
Krok č. 2. Plánujeme vybudovať hnutie takých rozmerov, aby sme mohli prevziať kontrolu nad našou 
vládou z rúk slizkých Židov ktorí ju dnes držia a tým ovládajú naše osudy. No tom tiež nie je nič 
protizákonné. Koniec koncov túto krajinu vybudovali Bieli Ľudia a ešte stále v nej sú väčšinou. Čo je 
zákonnejšie? Bieli Ľudia s kontrolou nad vlastným osudom alebo tá kontrola v rukách talmudských 
Židov? Ako to plánujeme dosiahnuť?
Krok č.  3. Plánujeme to dosiahnuť propagovaním Rasovej  Vernosti  k  Bielej  Rase,  informovaním, 
prebúdzaním a organizovaním obrovského potenciálu našich Bielych Rasových Druhov. Chceme spojiť 
Bielu Rasu pod jednou rečou, latinčinou, jednou vierou, Kreativitou, a vybudovať silu, aby sme sami 
ovládali naše záležitosti, nie Židia. Na tom predsa nie je nič ilegálne.
Krok  č.  4. Keď  dosiahneme toto  všetko,  budeme  naďalej  praktikovať  Rasovú  Vernosť,  aby  sme 
pristúpili k ďalším krokom. V súlade so 6., 7., 8., a 9. z našich 16 Prikázaní, budeme bojkotovať Židov. 
Budeme ich bojkotovať obchodne aby sme ich finančne položili. Budeme ich bojkotovať v politike a 
vyženieme z našej vlády. Budeme ich bojkotovať vo vzdelávaní, médiách, a v každom odvetví nášho 
kultúrneho života. Na bojkotovaní taktiež nie je nič ilegálne. Židia samotní to robili tisíce rokov. Arabi 
bojkotujú Izrael už 40 rokov. Naša vláda (JOG) používa sankcie (extrémnu formu bojkotu) proti Južnej 
Afrike, Iraku, Iránu, používala ich proti Nemecku v 30-tych rokoch 20. storočia a proti každej krajine, 
ktorá sa jej nepáčila. Mnoho Židmi ovládaných organizácií aj dnes bojkotuje štáty ako Arizona pretože 
odmietli uznať sviatok na počesť Martina Lucifera Koona. Takže môžeme vyhlásiť, že na bojkotovaní 
nie je nič ilegálne. A verte mi, ak ho použije zjednotená Biela Rasa, vie byť veľmi efektívny.
Krok č. 5. Keď dosiahneme kontrolu nad vlastným osudom, prestane následne zásobovať negrov vo 
vlastnej krajine, prestaneme podporovať Izrael a vlastne prestaneme zásobovať nejakých 120 krajín, 
ktoré  Židia  naložili  na  chrbát  pracujúcim  Bielym  Američanom.  Skrátka  necháme  Židov,  negrov, 
podrasy a parazitov starať sa sami o seba a necháme ich napospas osudu.

* * * * *
Keď dosiahneme uvedené, necháme Prírodu ísť svojou cestou a vyriešiť problém. Stovky miliónov 
rokov Príroda nasledovala svoje nemilosrdné pravidlá Prežitia Najschopnejšieho, čo na druhej starne 
znamená zánik neschopných sa o seba postarať. V nekonečnom boji druhov o prežitie v konkurencii s 
ostatnými, Príroda využíva od nepamäti vylučovací proces, necháva vyhynúť neschopných, slabých, 
chorých a mentálne nesebestačných. Iba v druhej polovici 20. storočia Biela Rasa, zavedená zlovestnou 
rukou Žida, zvrátila proces odstraňovania genetických defektov. Podporovaním lenivých, neužitočných, 
neschopných a vydávaním obrovského množstva pomoci všemožným parazitom, špine a odpadu sveta, 
sme vo veľkom pomohli rozšíreniu defektov na úkor schopných jedincov, až sa blížime k bodu zlomu. 
V našom programe mienime zmeniť tento chorý a idiotský proces. A to samozrejme tiež legálne.
Krok č. 6.  Už sme na ceste k dosiahnutiu spásy našej veľkolepej Bielej Rasy. Ďalším krokom bude 
agresívne vyčistiť naše územie od zvyšných podrás.
Prvým krokom bude vyhostenie miliónov ilegálnych Mexičanov. Aj to je legálny krok a naopak je 
porušením povinností vlády, že to neurobila už dávno. Spolu s nimi vyhostíme aj ostatné podrasy - 
Haiťanov, Pakistancov, Židov a ostatných.
Ďalším krokom bude zavedenie programu repatriácie negrov späť do Afriky bez ohľadu na to ktorou 
generáciou "Američanov" sú.
Ani to nie je v žiadnom prípade nová myšlienka a repatriácia neprispôsobivých ľudí bola využívaná 
mnohými národmi počas histórie, starovekej i modernej.
1. Egypťania vyhnali Židov z ich krajiny pred 3500 rokmi keď sa stali neprispôsobivými (ako v prípade 
švindelkaustu, Židia zmenili históriu a tvrdia, že Egypt opustili dobrovoľne po tom ako ich tam chceli 
Egypťania udržať. Je to skazená lož!)
2. Všetci z francúzskej kolónie Acadia (dnešné Nové Škótsko) boli deportovaní víťaznými Britmi v 
roku 1755. väčšina z nich bola prevezená do štátu Louisiana, no mnohí  sa roztrúsili i inam.
3. V americkej histórii boli mnohé indiánske kmene presťahované do vzdialenejších zemí. Niektorí sa 



presunuli do rezervácií, iní, ako Čerokejovia, sa masovo presunuli z Južnej Karolíny do Oklahomy. 
Bola to záležitosť čistenia územia dobytého Bielym Človekom keď si robil priestor pre vlastný druh a 
tento proces sa niekoľkokrát opakoval.
4. Keď Biely Človek dobyl Texas, zorganizoval Texaských Rangerov, a vydal sa na (úspešnú) cestu za 
vyhnaním každého  Mexičana  a  Indiána  z  územia  dobytého  Bielym Človekom.  Takto  bol  Dobytý 
Západ. 
5. Turci sa uchýlili k masakru arménskeho ľudu v rokoch 1894-96, v roku 1909, a opäť v roku 1915, 
pričom sa počty vyšplhal na milióny.
6. Po druhej svetovej vojne víťazní spojenci vedení Amerikou, Ruskom a Britániou, vyhnali, odsunuli 
a/alebo zabili 13 miliónov Nemcov z ich východných domovín a nahnali ich do Západného Nemecka. 
A to na príkaz komunistických Židov.
7. taktiež po tejto vojne Židia (s pomocou americkej JOG) vyhnali domácich Palestínčanov z ich zeme 
na ktorej žili 2000 rokov. To len preto aby získali priestor pre parazitický Izrael. S Uzi samopalmi v 
rukách  aj  dnes  vyháňajú  Arabov  zo  Západného  brehu  Pásma  Gazy.  A to  za  pomoci  amerických 
daňových poplatníkov v hodnote miliárd dolárov ročne. Preto sa ťa pýtam, Biely Človek, ako dlho 
mieniš tolerovať toto kruté zverstvo?
8.  Negri  v  Afrike  s  pomocou  našej  (JOG!)  vlády a  podľa  židovského  plánu  vyhubiť  Bielu  Rasu 
vyháňajú Bielych Ľudí z Afriky. Je to fér? Ak áno, potom je rovnako správne vyhnať Židov a negrov z 
území Bieleho Človeka?

* * * * *
No pozriem sa na konkrétny problém presunutia negrov v Amerike a ich vysťahovania z tejto zeme. 
určite to nie je nový problém a riešenie nevynašlo Hnutie Kreativity. Je to dlhodobý problém, ktorý mal 
byť vyriešený už dávno a niektorí  z amerických najprominentnejších zákonodarcov a vodcov silne 
obhajovali vyhnanie týchto čiernych zvierat z nášho územia. 
1. Thomas Jefferson, jeden z najhorlivejších obhajcov slobody si jasne uvedomoval rasový problém už 
v roku 1811, a sformuloval plány na deportácia negrov na iné územie, najskôr do Afriky. Bolo to na 
naliehanie legislatívy Virgínie a jej guvernéra Jamesa Monroa. 
2.  Následkom tejto  snahy  bola  v  roku  1817  vytvorená  Americká  Kolonizačná  Spoločnosť.  K  jej 
vedeniu patrili  taj  takí  známi  vodcovia  ako Charles  Carroiton,  či  signatári  Deklarácie  Nezávislosti 
Henry Clay, John Marshall, Wm. H. Crawford, John Randolph, Daniel Webster a Andrew Jackson. 
V roku 1822 bol odkúpený veľký kus pobežia Afriky, ktorý dostal názov Libéria. Na toto územie oblo v 
rokoch 1820-1831 presunutých asi 2 228 negrov.
Keď sa  tento  plán  ukázal  byť  funkčný,  Spoločnosť  v  roku 1827  požiadala  Kongres  o  podporu  a 
finančnú pomoc na pokračovanie tohto vysoko potrebného projektu. Avšak skrytá ruka Židov už vtedy 
ovládala Kongres atak sa nič nestalo. Židia sabotovali každý plán deportácie negrov. Chceli aby tu 
negri ostali a pomáhali skrížiť Bielu Rasu. 
Kolonizačná Spoločnosť pokračovala v činnosti  a podarilo sa im presťahovať asi  20 000 negrov z 
Ameriky do Afriky.  No keďže Židia  blokovali  každú ich snahu a  Kongres  im neprejavil  oficiálnu 
podporu, ich efektivita postupne ochabovala.
3. rasový problém sa rozrastal a nakoniec vyústil do zničujúcej vojny medzi štátmi v rokoch  1861-65, 
hroznej tragédie pre všetkých Bielych Američanov, najmä však pre Juh.
Abraham Lincoln si taktiež uvedomoval vážnosť problému dvoch odlišných rás žijúcich na jednom 
území a tiež obhajoval vysťahovanie negrov. Z tohto dôvodu založil aj Emigračný úrad, ktorý sa mal 
starať  o  ich  deportáciu.  Plánoval  jednu  kolóniu  na  Haiti  a  druhú  v  Kolumbii.  Avšak  opäť  kvôli 
židovskej opozícii a jeho vražde na konci vojny oba projekty neuspeli. Ak by nebo zavraždený (Židmi), 
šance, že program deportácie pod vedením americkej vlády sú veľké.
4. V skratke uvediem iných prominentných amerických zástancov a podporovateľov:
(a)  Prezident  Millard  Fillmore  predstavil  Kongresu  plán  pre  emigráciu  negrov  už  v   roku  1852. 
Kongres to ignoroval.
(b) Prezident Ulysses S. Grant obhajoval obdobný program. 
(c) Marcus Garvey, čierny mulat, v 30-tych rokoch 20. storočia založil Universal Negro Improvement 
Association,  ktorá  propagovala  presunutie  negrov  do  Afriky.  Získal  podporu  6  miliónov  čiernych 



členov, no federálna vláda pod vedením Roosevelta a Židov ho prenasledovala, osočovala, zatkla a 
odstránila akékoľvek snahy.
(d) Senátor Theodore Bilbo minul väčšinu politického života obhajovaním presunu negrov do Afriky. 
Senátu predstavil návrh (24. apríla 1939),ktorý to umožňoval a získal podporu a podpisy 2,5 milióny 
negrov. Návrh opäť Roosevelt a Židia pochovali.
(e) Senátor Langer predstavil v roku 1957 návrh ktorý pomáhal negrom presťahovať sa do Libérie. 
(f)  Malcolm X,  čierny  vodca,  tiež  obhajoval  hnutie  presunu  negrov  do  Afriky.  Taktiež  bol  však 
zavraždený.
(g)  Louis  Farrakhan silne  obhajuje  separáciu  rás  s  podporou miliónov  negrov.  Požaduje  však  aby 
separovaní negri dostali značnú časť územia USA.
Výsledkom histórie však je, že rasový problém sa len zhoršuje a neustupuje.
Jediné riešenie tejto rozrastajúcej sa rakoviny je zaslať všetkých negrov späť do Afriky. Keď sa podarí 
Bielej Rase prelomiť židovské zovretie, a získa kontrolu nad svojim osudom a vládou, problém bude 
vyriešený. A som presvedčený, že sa nám to podarí s podporou samotných negrov. Opakujem - nie 
negri blokujú riešenie ani Bieli Ľudia, ale Židia.

* * * * *
Pozriem sa teraz na otázku "férovosti", či je fér vyhnať nejakých ľudí z istého územia a obsadiť ho 
vlastným druhom? História  nám od  nepamäti  ukazuje,  že  táto  otázka  je  čisto  teoretická.  História 
opakovane ukázala, že územie obývajú ľudia s vôľou a prostriedkami dobyť územie ktoré si vybrali a 
prináleží tým, ktorí sú schopní a odhodlaní si ho udržať.
Je to fér? Možno nie, no histórie nie je fér. Príroda sa taktiež nezaujíma o to byť fér. Veľké ryby jedia 
menšie ryby, kojoty jedia zajacov a hlodavce, atď., atď., atď. Je to fér? Príroda nám dokazuje, že áno a 
len jeden Zákon  Prírody to prevyšuje, a to je Zákon Prežitia druhov na tejto planéte. Príroda trestá 
vyhynutím tých, ktorí sú príliš leniví, odmietaví a neschopní viesť boj o vlastné prežitie. Základom je: 
večný boj je cena za prežitie.  Ja som tie pravidlá nevymyslel,  len ich študujem a učím sa z lekcií 
histórie a Zákonov Prírody. Akceptoval som fakty života a nebudem sa hádať so skutočnosťami.
Morálna otázka prežitia vlastného druhu netrápi žiadnu inú rasu okrem Bielej Rasy.  Vlastne každá 
oslavuje víťazstvo nad svojim nepriateľmi, nech je to ktokoľvek. Keď indiánsky kmeň zničil nejaký 
iný, oslavoval porážku svojich súperov jedna radosť. Starý Zákon je taktiež plný oslavovania víťazstiev 
Židov, s pomocou ich Jahveho, nad nepriateľmi do posledného muža, ženy a dieťaťa. Dokonca aj Bieli 
Rimania,  Gréci  a  Egypťania  usporadúvali  obrovské  oslavy  na  počesť  svojich  víťazstiev.  Rimania 
nikoho  neoplakávali,  necítili  vinu  keď  dobyli  Kartágo  po  viac  ako  storočí  vojen.  Naopak,  spálili 
Kartágo a trosky posolili,  a  určite mali  radosť,  že zničili  hrozby ich prežitia.  Až keď zradní Židia 
predstavili  Gojimom Nový Zákon Biela  Rasa  sa  začala  zaoberať  morálkou,  vinou a  "férovosťou". 
Mohli by sme presne poukázať na Kázeň na vrchu a rady ako "miluj svojho nepriateľa", "nastav druhé 
líce", "predaj všetko čo máš a daj to negrom" a iné samovražedné idey. (Pozrite si kapitolu 19 v knihe 
Revolúcia Hodnôt Skrze Náboženstvo.)

* * * * *
Keď sme odmietli  tieto zradné a samovražedné židovské rady a ujasnili  si  racionálnu a realistickú 
morálnu základňu pre naše prežitie, môžeme pokračovať ďalší krokom.
Krok č. 7. Od kedy v roku 1942 prišiel do Ameriky Kolumbus, Biela Rasa nasledovala zdravý program 
expanzie a kolonizácie. Je to zdravý inštinkt ktorým obdarila Príroda všetky svoje tvory - zvieratá, 
vtákov, hmyz i rastliny. Expanziu najprv viedli Španieli a Portugalčania, neskôr ich dobehli a predbehli 
Francúzi, Holanďania a Anglosasi. Medzi prvou a druhou skupinou však boli rozdiely. Hoci Španieli a 
Portugalčania v Novom svete znečistili svoje gény krížením sa s domorodcami, anglosaská skupina to 
nerobila.  Výsledkom je  (alebo  skôr  bola)  skvelá  krajina  USA,  ktorá  sa  rozrastala  na  úkor  latino-
američanov a miešancov z Mexika a Južnej Ameriky.
Každopádne  tento  rozkvet  energie  Bielej  Rasy trval  450 rokov,  až  kým po druhej  svetovej  vojne 
neprišla  brzda.  Nielenže  sa  to  zastavilo,  ale  vďaka  Marshallovmu plánu  a  nezmyslenej  americkej 
politike podpory špiny, parazitov a podrás sveta je Biela Rasa na ústupe, utekajúc pred podradnými 
rasami, ospravedlňujúc sa za svoj bývalý úspech, a vďaka manipuláciám židovskej Kehilly sú Najlepší 
z Prírody teraz na pokraji vyhynutia.



Preto sme sa odhodlali spraviť krok č. 7, posledné štádium pred vybudovaním Belšieho a Krajšieho 
Sveta.  Sme  odhodlaní  pokračovať  kde  naši  Bieli  predkovia  prestali  a  pokračovať  v  programe 
kolonizácie  našich  predkov  a  rozšíriť  územie  našej  rasy.  Teraz  máme  morálny  základ  na  ktorom 
môžeme stavať, podporovaní našou vierou a storočiami až tisícročiami histórie, a čo viac, večnými 
Zákonmi Prírody. Nepotrebujeme nič viac.
V budúcej expanzii však urobíme jeden rozdiel. Namiesto dobytia územia a následného miešania sa a 
využívania  pracovnej  sily  domorodcov,  nevyžadujeme nič  také.  Namiesto  toho  plánovane  budeme 
nasledovať  krok  za  krokom.  Územie,  ktoré  kolonizujeme  najprv  vyčistíme  od  podrás  a  osídlime 
výlučne Bielymi rodinami. Nebude tu žiadne geografické miešanie rás.  Osídlime a pohltíme jedno 
územie za druhým a až potom pôjdeme na ďalšie, až kým táto krásna planéta nebude osídlená výlučne 
jedinými dedičmi, Elitou Prírody.
Len skrze Kreativitu môžeme dosiahnuť takýto veľkolepý a ďalekosiahly cieľ. Pridajte sa k nám už 
dnes!
Bieli Ľudia Povstaňte!
Zachráňte Bielu Rasu!



32 - Racial Loyalty 75 - November 1991 

Ako ranní Texasania vyhnali podľudí z ch územia 
Červení Negri z Texasu

Žiaden iný štát nemá tak pestrú a slávnu históriu ako Texas a žiaden iný štát tak dobre nereprezentuje 
večný  boj  Bieleho  Človeka  proti  jeho  smrteľným  nepriateľom  -  Indiánom,  Mexičanom  a  JOG, 
samotnej federálnej vláde.
Dnes  tam boj  prebieha  ešte  krutejšie  a  vlastne  aj  na celosvetovej  úrovni.  Jediné  čo  sa  na  situácii 
zmenilo je fakt, že Biela Rasa má viac rasových nepriateľov ktorí proti nej stoja ako Aziatov, Haiťanov, 
Juhoameričanov a Stredoameričanov, podľudí a mnoho ďalších. Zatiaľ JOG naberá na moci, zákernosti 
a nepriateľstve, a hranice rasovej vojny sú Bielemu Človeku čoraz nejasnejšie. Avšak vojna je dnes 
veľmi skutočná a  zúrivejšia  ako kedykoľvek predtým. Hoci  ranní  Texasania zaujali  jasný postoj  a 
efektívne zakročili  a  vyhrali  rasovú vojnu,  dnes sa  nám pred očami deje  presný opak.  Biela Rasa 
prehráva, je bez vedenia, zmätená a rýchlo sa blíži k vyhynutiu.

* * * * *
Preberme si zopár stupňov zaujímavej a hrdinskej histórie cesty Bieleho Človeka k víťazstvu v štáte 
osamelej  hviezdy,  ako ho ovládali  rovnaké sily zla ako dnes,  a  ako drasticky a  priamo konal  aby 
zvíťazil nad svojimi nepriateľmi.

* * * * *
Čítal som mnoho kníh o Texaských Rangeroch, o bitke v Alame, hrdinskej bitke pri San Jacinte, a 
celkovo o texaskej histórii. Väčšina z nich bagatelizovala a zjednodušovala historický fakt, že dobytie 
Texasu bola v podstate rasová vojna - dlhá, trojstranná vojna medzi Bielym Človekom, Mexičanmi a 
Indiánmi.  Až donedávna,  kým mi  Rev. John Brooks nezaslal  ďalšiu knihu o Texase,  som si  plne 
neuvedomoval akou rasovou vojnou tá vojna vlastne bola. Názov knihy je Osamelá Hviezda - Príbeh 
Texasu a najviac ma zaujala kapitola asi uprostred knihy s názvom Červení Negri.  Tento termín ranní 
Bieli usadlíci používali na označenie plieniacich Indiánov.
Dve storočia si na územie dnes známe ako Texas robili nároky španielski dobyvatelia z Mexika. V čase 
keď na územie prišli prví Bieli usadlíci pod vedením Stephena F. Austina v 20-tych rokoch 19. storočia 
bola kolonizácia Texasu Španielmi a Mexičanmi obrovskou chybou. V Južnej Amerike a samotnom 
Mexiku  sa  španielske  dobývanie,  aj  keď  predchádzalo  svojich  súperov  o  takmer  dve  storočia, 
odlišovalo od kolonizácie  Anglosasov.  Španieli  nedobývali  aby kolonizovali.  Tri  hlavné sily riadili 
smer impéria. Boli to Koruna, armáda a katolícka cirkev, aj keď nie všetky tri rovnako. Prišli využiť 
zem  a  prácu  domorodcov,  ťažiť  zlato  a  striebro  a  obohatiť  kráľovské  pokladnice  a  tým  aj  moc 
katolíckej cirkvi. No kolonizácia bola obrovskou chybou aj keď kolonizátori skutočne získali zo zeme 
zlato a striebro, dopravili ho cez oceán a urobili zo Španielska najbohatšiu krajinu v Európe počas 16. a 
17. storočia.
Po stáročia bola snaha katolíckej cirkvi konvertovať indiánskych pohanov chybou. Síce sa im podarilo 
vybudovať mnoho misií vďaka indiánskych otrokov, no Indiáni neprijali cudziu vieru za svoju. Vlastne 
len tie poddajnejšie kmene sa dali domestikovať a počas toho mnohé zredukovali svoje počty alebo 
dokonca vyhynuli. Bojovnejšie kmene, ako napr. Komančovia, Apači a pod. odmietli katolicizmus a 
pokračovali v napádaní, skalpovaní a krádežiach.
Na začiatku 19. storočia bolo na území Texasu 5 španielskych misií z ktorých bola najprominentnejšia 
San Antonio de Bexar,  aj  keď všetky boli  v rozpade a úpadku.  V 20-tych rokoch 19.  storočia ich 
Mexická revolúcia odlúčila od Španielska,  krajina sa ocitla  v chaose a miešaní  mexickí  usadlíci  v 
Texase, ktorých bolo len zopár, boli obeťami teroru a útokov bojovných Indiánov so severu a západu. 
Nielenže mexická kolonizácia nenapredovala, ale dokonca ustupovala.
Keď  Moses  Austin  nasledovaný  jeho  synom Stephenom F.  Austinom,  prišiel  k  mexickej  vláde  s 
ponukou prisťahovať 300 anglo-amerických rodín na územie Texasu podľa ich výberu, mexická vláda 
súhlasila.  Nie  však  preto,  že  mali  Anglosasov  radi,  ale  preto,  že  dúfali  vo  vytvorenie  akejsi 
nárazníkovej zóny, ktorá by chránila územie za nimi pre mexických usadlíkov.
Moses Austin zomrel už na začiatku tohto plánu no jeho syn v tom pokračoval a ozaj sa Anglo-Kelti, 



Anglosasi a Anglo-Američania prejavili ako tvrdšia rasa. Keď novým usadlíkom ponúkli pozemok o 
veľkosti 4428 akrov dobrej zeme za 12,5 centov za aker, začalo sa sťahovanie. Prvá vlna prišla z Trans-
Apalačského juhu -  Louisiany,  Alabamy,  Arkansasu,  Tennessee a  Missouri.  Hlavným dôvodom bol 
ekonomický pokrok - možnosť vlastniť a obývať dobrú zem za desatinovú cenu bežnú v USA. Najprv 
prišli farmári a odvážni pohraničníci, nasledovaní obchodníkmi, právnikmi a mešťanmi. V roku 1825 
bolo uplatnených všetkých 300 povolení a tak Austin požiadal o ďalšie. Za 10 rokov Austin uspel pri 
presťahovaní viac ako 1500 rodín. No nebol sám. Boli tam ďalší 25., aj keď nie tak úspešní ako Austin. 
Za jediné desaťročie mali títo Bieli Američania viac detí, vypestovali viac úrody a vybudovali viac 
miest ako Španieli za predošlých 300 rokov.
Aj keď spadali pod mexickú vládu a museli "vyznávať" katolicizmus aby mohli získať povolenie ku 
kúpe zeme, priniesli so sebou európsku kultúru a americkú myšlienku slobody. Ako takí sa čoskoro 
dostali do sporu s chaotickou a neistou mexickou vládou, ktorá v roku 1830 začala na Anglosasov 
pozerať s nenávisťou, závisťou a strachom. Ďalšia imigrácia Američanov do Texasu zo severu bola 
zakázaná a aj keď si dovtedy užívali usadlíci slobodu od platenia daní a mexickej byrokracie, zrazu boli 
podriadení  obom.  Aj  tak  však  naďalej  prichádzali  Bieli  usadlíci  zo  severu  USA v  stále  väčšom 
množstve. Povstanie a rasová vojna boli neodkladné a doslova na len otázkou času.
Bieli usadlíci museli čeliť nielen nepriateľstvu mexického národa ktorého boli súčasťou, ale útoky a 
plienenie  bojovných  indiánskych  kmeňov  sa  taktiež  stupňovali.  Aj  keď  Austinová  kolónia  bola  v 
oblasti kde bolo len zopár mierumilovných Indiánov, s nárastom počet Bielych usadlíkov narastali aj 
útoky Komančov,  Lipanov,  Apačov,  Karankawov a iných indiánskych kmeňov.   Stephen F.  Austin 
rýchlo  sformoval  "skupiny  vytyčovacích  dobrovoľníkov",  ktoré  sa  rýchlo  preslávili  ako  Texaskí 
Rangeri,  pohroma pre  Indiánov  a  Mexičanov,  ktorí  ich  neskôr  začali  nazývať  "Diablos  Tejano"  - 
Texaskí diabli. 
Trojstrannú  rasovú  vojnu  viedli  Beli  usadlíci  s  Indiánmi  a  Mexičanmi.  Táto  vojna  pokračovala 
nasledujúcich viac ako 60 rokov.
Nemáme tu priestor a ani tu nechceme uviesť celú pestrú históriu Texasu z 19. storočia. Stačí povedať, 
že v roku 1835 toho mali nezávislí, slobodu milujúci Bieli Texasania dosť a boli pripravení postaviť sa 
proti mexickej tyranii. To vyvrcholilo bitkou v Alame keď prezident a generál mexickej armády Santa 
Anna vypochodoval na sever aby naučil Američanov lekciu, na ktorú nemali zabudnúť. Po 13 dňoch 
obliehania, 5. marca 1836, Santa Anna a jeho 5000 vojakov zbúrali steny oslabenej pevnosti a za páre 
hodín bolo po všetkom. 182 hrdinských obrancov  Alama bolo zabitých a zmrzačených na nepoznanie. 
No pre  Mexičanov to  bolo  Pyrrhovo víťazstvo a  Američania  minimálne  1600 Mexičanov zabili  a 
ďalších 500 zranili. Práve odtiaľ sa začala rozširovať legenda o Diablos Tejanos. 
Šokujúca správa o Alame sa rozľahla po Texase a prinútila amerických kolonistov s rodinami utekať na 
východ  pred  postupujúcou  armádou  Santa  Annu  napriek  obrovským  stratám  na  jeho  strane.  Bol 
odhodlaný vyhnať všetkých Američanov z Texasu.
Krátko  na  to  Sam Houston  získal  velenie  nad  armádou  800  dobrovoľníkov  od  vlády  vtedajšieho 
dočasného prezidenta Davida C. Burnetta, ktorý vládol rozdelenej vláde. Aj Houston postupoval na 
východ, získavajúc tak dobrovoľníkov. Niektorí ho začali podozrievať, že sa bojí bojovať no Houtson 
svoje rozhodnutia s nikým nekonzultoval a nechával si všetko pre seba. Potom, v správny moment 
popoludní 21. apríla, Houston zaútočil. Kým armáda Santa Annu táborila pri  San Jacinte, len míľu od 
Američanov a užívala si popoludňajšiu siestu, Houston zavelil k útoku a prekvapil Mexičanov.
Pamätajte na Alamo! ozývalo sa z úst Američanov keď sa rozbehli na dezorganizovaných Mexičanov. 
Za 18 minút bolo po všetkom a masaker, ktorý nasledoval je neopísateľný. K večeru na poli ležalo 630 
mexických tiel a ďalších 200 ranených. Zvyšok dezorientovaných Mexičanov sa vzdal.  Američania 
prišli len o dvoch mužov a ranených bolo asi 30, pričom neskôr 7 zomreli.
Generál and prezident Santa Anna utiekol, no na druhý deň bol zajatý, chytený prezlečený za bežného 
vojaka.
Keď sa rozšírili správy o San Jacinte, Texasom sa rozniesla sláva a rodiny usadlíkov sa vrátili na svoje 
farmy. Houston nielen vyhral najrozhodujúcejšiu bitku v histórii Bielej Rasy, ale taktiež Dobyl Západ. 
Texas získal svoju nezávislosť. 

* * * * * 



Avšak  trojstranná  rasová  vojna  medzi  Indiánmi,  Mexičanmi  a  Bielymi  Texasanmi  pokračovala. 
Náhodné útoky najhorších indiánskych kmeňov Severnej Ameriky - Komančov, Lipanov, Apačov a 
Karankawov - nielen pokračovali, ale sa stupňovali. Narastala aj nenávisť Mexičanov kvôli stratenému 
Texasu. Vláda USA vo Washingtone od nich dala ruky preč a rozhodla sa nekonať. S Mexikom uzavreli 
v roku 1819 dohodu v ktorej uznali, že Texas patrí Mexiku. Aj keď sa nová republika Texas chcela 
pridať k USA, rastúci problém otroctva, východní bankári a politici odmietli svojich Bielych bratov 
ktorí získali Texas krvou, odvahou a kolonizáciou.
Bieli kolonisti pokračovali. Sformovali nezávislú republiku. Hrdina zo San Jacinta, Sam Houston, sa 
stal prvým prezidentom, podľa vtedajšej konštitúcie na dva roky. Indiánske útoky však narastali. Nová 
republika bol a na mizine a súrne potrebovala nielen peniaze, ale i  materiálnu pomoc. Nemohla si 
dovoliť regulárnu armádu. Keďže Houston strábil tri roky medzi Čerokejmi, nepostupoval proti ich 
útokom tvrdo. Nahradil ho Mirabeau Buonaparte Lamar, taktiež hrdina zo San Jacinta, ako prezident 
Texasu v roku 1838. 
Na rozdiel od Houstona, Lamar nebol proti Indiánom mäkký a rozhodol sa pokračovať v rasovej vojne. 
Díval sa na to priamo: Texas sa o seba musel postarať sám. Odmietol pokrytectvo mäkkých liberálov zo 
severu a zaujal priamy postoj k rasovým problémom ktorým čelili, a podporovali ho v tom samotní 
kolonisti. Pokiaľ šlo o Mexičanov, uznával, aby mexická vláda dostala šancu finančne sa dožadovať 
vyrovnania za svoje územie a uzavrela s Texasom mier. Ak by na to nepristúpili, priviedli by ich k 
rozumu zrazením na kolená. Pokiaľ išlo o Indiánov, považoval ich za nepríjemných červených škodcov 
na pôde Texasu. V tomto ohľade neprišiel Lamar na nič nové. Predstava, že Indiáni sú len divosi bez 
nároku na americkú pôdu a Biely Človek im ju mohol zabaviť bez legálneho nároku, bola udomácnená 
v myslení Američanov už 200 rokov.
Lamar jasne vyhlásil, že Indiáni, Mexičania a Bieli Ľudia nikdy nemôžu spolu žiť na jednom území v 
mieri. "Príroda to zakazuje". Obnovil Texaských Rangerov a vyhlásil pevnú politiku vyhnania všetkých 
Indiánov a Mexičanov z Texasu, ktorú podporovala väčšina Bielych Texasanov. Jeho cieľom nebolo len 
vyhnať pokojných Čerokejov žijúcich na pôde Texasu, ale politikou vlády sa stalo prenasledovanie a 
ničenie  najmä  bojovných  Indiánov,  ktorí  opakovane  napádali  mestá  zo  západu  a  severu.  Texaskí 
usadlíci sa rozhodli vyhladiť všetkých Indiánov a tvrdili, že len mŕtvy Indián je dobrý Indián. Nazývali 
ich červení škodcovia, červení negri, a uvedomovali si, že ich 
Farmy a domy nebudú v bezpečí kým indiánska hrozba nebude raz a navždy zničená.
Od svojho začiatku sa republika Texas snažila pripojiť k USA, no vždy bola odmietnutá abolicionistami 
ako John Quincy Adams a iní obhajcovia zrušenia otroctva.  Keď sa v roku 1844 stal  prezidentom 
James K. Polk, do Washingtonu sa dostal ďalší hrdina. Polk podporoval americkú expanziu "od mora k 
moru" a v decembri 1845 sa snahy Texasanov naplnili. Texas sa stal štátom Únie a jeho obyvateľom sa 
uľavilo.
V tom čase sa mexická hrozba na južných hraniciach Texasu stupňovala a finančná situácia Texasu bola 
neúnosná.  Krátko  po  pripojení  USA pod  vedením  prezidenta  Polka  vyhlásilo  Mexiku  vojnu.  V 
následnej vojne v rokoch 1846-48 Bieli Američania tvrdo porazili mexických miešancov na vlastnom 
území aj keď boli často Bieli Ľudia prečíslení počtom vojakov i zbraní. Vojnu ukončila mierová dohoda 
z Guadalupe Hidalgo a prezident Polk, ktorého Tvorcovia považujú za najslávnejšieho prezidenta USA, 
získal pre Bieleho Človeka tretinu USA vrátane Kalifornie, Arizony, Nového Mexika a ostatných území 
a zabezpečil bezpečnosť Texasu.

* * * * *
Prezident Polk zomrel (1849) krátko po skončení jeho vlády. Po vojne s Mexikom, v ktorej Texaskí 
Rangeri zohrali podstatnú a hrdinskú úlohu, Texasania prehodnotili svoju situáciu. Namiesto vládnej 
pomoci chrániť Bielych kolonistov pred nápormi Mexičanov z juhu a krvilačnými Indiánmi zo severu a 
západu,  politika  federálnej  vlády  vo  Washingtonone  bola  nerobiť  nič.  Vláda  vo   Washingtone  sa 
zaoberala  len problémom otroctva a  keďže Texas bol  otrokársky štát,  hľadeli  naňho s nepriazňou. 
Vláda zriadila v Texase indiánske rezervácie a neumožnila federálnej armáde prenasledovať mexických 
útočníkov za Rio Grande. Medzitým Texasania Texaskí Rangeri posilnili svoje obmedzené sily, čudujúc 
sa na koho strane vlastne ich "nová" vláda stojí.

* * * * *



Táto nepriaznivá situácia pokračovala ďalších 13 rokov. 30 rokov Židia, Rothschildovci a východní 
bankári podnecovali zúrivú kampaň nenávisti proti otrokárom v južanských štátoch. Židia snovali jeden 
z najznámejších a najúspešnejších príkladov ich techniky "Rozdeľ a Znič", vojnu Severu proti Juhu. Po 
generáciu trvajúcemu plánovaniu, konšpirovaní a podvodov, našli najschopnejšieho rečníka, ktorý mal 
viesť ich útok. Krátko po tom ako bol zvolený Abraham Lincoln, vypukla Občianska vojna. Bolo to v 
apríli  1861. Podľa plánu to bola tá najtragickejšia,  najdeštruktívnejšia a  najnezmyselnejšia vojna v 
americkej histórii. Zničila Juh, vrátane Texasu a navždy zmenila mentalitu Bielej Rasy.
Aj keď sa len málo bojov odohralo na pôde Texasu, Texasania vo vojne zohrali podstatnú úlohu a 
utrpeli obrovské straty. Keď vojna skončila, Texas a iné južné štáty sa zmenili na okupované územie, 
okupované nepriateľskou, nenávistnou a Židmi ovládanou federálnou vládou. 19. júna 1865 sa generál 
Gordon Granger  vylodil  v Texase.  Len na južnú hranicu bolo vyslaných 52 000 vojakov aby tam 
ponižovali, vládli a týrali Bielu populáciu. Bývalá texaská vláda bola vyhlásená za neprávoplatnú a 
plantáže a farmy boli zničené. Negri, ktorých bolo zrazu v Texase 200 000 boli nekontrolovaní. Aj keď 
to boli väčšinou negramotní, hlúpi a diví negri, spolu so Židmi zo severu sa stali vládcami a voličmi. 
Texas sa ocitol pod vojenskou nadvládou či sa to ľuďom páčilo alebo nie. Negri terorizovali mestá ako 
Victoria a spálili niekoľko miest ako Brenham. Vojaci Únie nečinne stáli bokom a prihliadali na to 
zverstvo. Bieli Texasania, boli bezbranní a pod nadvládou najhorších nepriateľov - negrov a Židmi 
ovládanej vlády JOG, Židovskej Okupačnej Vlády.

* * * * *
9 rokov silní Texasania trpeli ponižovanie, zverstvá a okrádanie o slobodu a majetok. V roku 1879 sa 
však rozhodli konať a keďže sa poučili z lekcie o podvodoch, manipuláciách a šikanovaní, vyhnali 
tyranského guvernéra JOG-u E.J. Davisa a nahradili ho vlastným mužom, Richardom Cokeom, aj keď 
aby to  dokázali  museli  vybúrať  dvere  do  guvernérovej  kancelárie.  Aj  legislatívu  nahradili  členmi 
niekdajšej armády rebelov, zrušili obávanú "štátnu políciu" a napísali si vlastnú konštitúciu.
Pozoruhodnou vecou v novej konštitúcii bolo obmedzenie moci vlády. Texasania sa priučili lekciu a 
inštinktívne neverili vláde, akejkoľvek vláde. Už nečakali čo by mohli urobiť oni pre vládu, ale chceli 
aby vláda robila niečo pre nich. Moc guvernéra Texasu bola jednou z najmenších v krajine.
Problémy s Indiánmi a Mexičanmi boli stále reálne a ničili štát. indiánske nájazdy, niektoré aj počas 
vojny, pokračovali s väčšou nenávisťou keď sa Konfederácia vzdala. Od roku 1865 do 5. augusta 1867, 
podľa záznamov sudcov bolo Indiánmi zabitých 163 ľudí a 43 unesených. Aj v tomto ohľade zakročili 
Texasania  tvrdou  rukou.  Obnovili  činnosť  Texaských  Rangerov  a  pod  vedeným  plk.  Randala 
Mackenzieho  na  západnej  hranici  s  1000  Rangermi  z  Frontier  Battalion,  zničil  indiánske  kmene, 
využívajúc taktiku prenasledovania až do posledných síl. Zorganizovali špeciálnu jednotku Rangerov 
na  Rio Grande pod vedením známeho Leandera H. McNellyho, ktoré mali zastaviť mexické útoky na 
danej hranici.
V roku 1880 hrdinskí  Texaskí Rangeri  dotiahli  boj  do konca. Indiáni  zabili  posledného usadlíka a 
Rangeri zastrelili posledného Indiána. Hranica bola zabezpečená.
* * * * * Teraz sa dostávame k analýze situácie v Texase dnes. 
Občianska vojna zaistila Židom a ich moci peňazí kontrolu nad Washingtonom a vo všetkých hlavných 
mestách. Odvtedy sa udržali  pri  moci  ako tajný a zákerný nepriateľ nielen Bielych Texasanov,  ale 
všetkých  Bielych  Ľudí.  Priam  diabolsky  chytro  využívali  svoje  obrovské  finančné  zdroje  na 
rozširovanie svojej moci a zotročenie Bielej Rasy po celom svete, využívajúc samotnú Bielu Rasu ako 
nástroj svojej zákernej techniky "Rozdeľ a Znič".
Aj dnes je  našim nepriateľom JOG, a nezmenilo sa toho mnoho, možno okrem toho, že Indiáni a 
Mexičania nie sú našou jedinou hrozbou. Mexické hordy zvyšujú svoju záplavu no dopomáhajú im 
Kubánci, Haiťania, Pakistanci, Číňania, Japonci a hordy ďalších podrás. Ako v situácii v Texase pred 
viac ako storočím, JOG nerobí nič aby inváziu zastavili. Naopak, otvorili dvere dokorán a podporujú 
záplavu podľudí,  odmeňujúc  ich sociálnou podporou ak sem prídu. A to na úkor Bieleho Človeka 
pričom hlavným cieľom je zničenie Bielej Rasy.
Čo s tým môžeme robiť? Čo sa môžeme od Texasanov, ktorí vyčistili svoje územie v roku 1880 od 
podrás priučiť?
1. Prvá vec, ktorú sa môžeme priučiť je, že akt vyčistenia, aj keď bol hrdinský, nebol trvalý. Dnes je v 



Texase ešte viac Mexičanov, (tak ako v Kalifornii, Arizone, Novom Mexiku a iných štátoch) než bolo 
pred storočím. A stále prichádzajú ďalší.
2. Dôvod, prečo sme nezastavili túto záplavu je, že Biela Rasa nikdy nekonala spoločne aby bojovala 
proti skutočnej príčine - židovskému vírusu, ktorý bol príčinou Občianskej vojny a mnohých ďalších 
(prvej a druhej svetovej vojny), ktoré boli všetky pre Bielu Rasu devastujúce.
3. Príčina, prečo Biela Rasa podľahla smrteľnému židovskému vírusu je, že sme sa poddali židovskej 
chorobe mysle,  kresťanstvu, ktoré nás učí aby sme milovali  svojich nepriateľov a Židia sú bohom 
vyvolení.
4. Riešenie Hnutie Kreativity opakuje už dlho: potrebujeme vlastnú rasovú vieru, založenú na realite a 
prežití, expanzii a pokroku vlastného druhu. Teraz takúto vieru máme v Kreativite okolo ktorej môžeme 
zjednotiť celú Bielu Rasu a vyčistiť svet od rozširujúcich sa podrás s rovnakým zápalom a odhodlaním 
ako Texaskí Rangeri v 19. storočí.
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Lekcie, Ktoré Sa Môžeme Priučiť z Kampane Davida Dukea

1. Najpodstatnejší fakt, vychádzajúci z kampane Davida Dukea v štáte Louisiana je, že rasový problém 
je v politike a iných oblastiach prvoradou záležitosťou, a prevyšuje všetky ostatné problémy v politike, 
kultúre, ekonomike a na každom ďalšom poli. A neobmedzuje sa len na štát Louisiana, či na Juh, a ani 
na USA. Je to veľký problém na celom svete.
A nie je to ani nič nové, nič čo by David Duke vynašiel. Dlho tu hrozivo bublal, dokonca ešte pred 
Občianskou vojnou i Kolumbovým objavením Ameriky. Nové na tom je to, že sa naplno dostáva do 
politických debát. Slová a výrazy, ktoré židovské médiá označujú ako "non-P.C." (politicky nekorektné) 
preberajú všelijakí židovskí komentátori, čierni novinári a politici, a dokonca aj bojazliví Bieli politici, 
komentátori a reportéri.
2. David Duke nie je ten, kto tento fenomén dal do pohybu. Ako som uviedol, dlho, dlho to tu vrelo. 
Ronald Reagan tento problém začal viac prinášať do verejného povedomia svojimi zamietnutiami kvót. 
Prezident Bush zašiel ešte ďalej, keď v roku 1988 svojou nevýraznou kampaňou využil prípad Willieho 
Hortona ako veľký problém, za čo ho jeho oponenti aj obvinili z rasistických taktík. Faktom ale je, že 
mu to pomohlo dostať sa na post prezidenta.
3. Duke nebol ideálny kandidát, ktorý by reprezentoval Biele rasové stanovisko. Nikdy som nepočul 
aby spomenul  židovskú tyraniu  ako jadro  problému v debate.  Takisto  má vo svojom šatníku veľa 
strašiakov, okrem jeho spojenia s K.K.K. a nacistickými skupinami. Jeho morálny a súkromný život nie 
je ani zďaleka uspokojivý a ak by vyhral, jeho nepriatelia by všetko s radosťou vytiahli na verejnosť. 
Avšak aj keď je jeho minulosť dobre známa, podstatné je, že dokázal získať 55% Bielych hlasov. To 
je číslo, ktoré pripúšťajú židovské noviny, no skutočnosť môže byť omnoho vyššia. Takto volili Bieli 
Ľudia,  napriek  odhováraniu  cirkví,  obchodných  (židovských)  komunít,  a  dokonca  samotného 
prezidenta USA. Jeho vlastná strana, Republikánska strana, sa to taktiež zriekla.
Faktom je,  že  aj  keď len  priemerne  reprezentuje  Biele  rasové  stanovisko,  bol  kľúčovou postavou 
kampane a finančné príspevky dostával nielen od voličov z Louisiany, ale celých USA. To viac ako 
čokoľvek naznačuje, že krajina (a svet) je pripravená na rasové posledné zúčtovanie: Vojna sa začala, 
Biela Rasa  vs. podrasy, problém, ktorý Hnutie Kreativity hlása už vyše 20 rokov.
4. Na druhej strane, negri, na rozdiel od Bielych voličov, využívali rasovú vernosť. 96% volilo Edwina 
Edwardsa, a práve negri ho dostali na post. Vidíme rasové stanovisko keď väčšina Bielych Ľudí volila 
Bieleho  kandidáta  a  drvivá  väčšina  negrov  volila  židovsko-negerský  kontingent.  V  budúcich 
kampaniach by sa na to mal klásť obrovský dôraz - jeden kandidát pre negrov, druhý kandidát pre 
Bielych Ľudí. Každé voľby musíme využiť na maximum.
5. Hnutie Kreativity netvrdí,  že by tento problém vynašlo.  Príroda to tak vedie od počiatku času - 
segregáciu  druhov  a  beda  tým  druhom,  ktoré  sa  opovážia  protiviť  jej  zákonom.  My  sme  len 
pripomenuli zrejmé fakty a zostavili ich do riadnej, zrozumiteľnej zostavy a viery, prvej rasovej viery 
svojho druhu za 6000 rokov histórie. Historicky sme vyzdvihli Rasovú vernosť na najvyššiu pozíciu a 
zároveň odhalili nezmyselnú posadnutosť našich ľudí uctievať neexistujúce židovské strašidlá na nebi a 
samotného židovského ľavobočka. Chceme priviesť revolúciu do poblázneného duševného stavu, ktorá 
je bremenom myslí Bielej Rasy viac ako 1900 rokov.
6. Aby sme sa zbavili židovského tyrana a monštra, musíme ako rasa získať kontrolu nad vlastným 
osudom. To dokážeme len ak sa ujmeme kontroly nad vlastnou vládou po celom Bielom svete. Cesta k 
takémuto  cieľu  musí  byť  skrze  vybudovanie  silnej,  dobre  organizovanej,  dobre  financovanej  a 
všeobecnej Bielej rasovej štruktúry, ktorej horlivosť je jasne náboženská, sila politická a jadro rasové. 
Keď toto dokážeme, (a sme na dobrej ceste) žiadna sila na svete nás nezastaví, ani Židia, ani negri, ani 
JOG alebo akákoľvek iná sila na tejto planéte.
Zopár ďalších zistení:
(a)  Aj  keď politický kandidát  pod záštitou Hnutia  Kreativity je  dosť predčasná idea,  mali  by sme 
akonáhle  sa  takýto  vytúžený  kandidát  objaví  a  nepripravený,  odhodlaný  a  schopný,  byť  schopní 
otestovať vody a naučiť ho plávať. Aj keď neverím, že David Duke je najlepším kandidátom, aj tak 



som dúfal,  že  zvíťazí.  Dodalo  by to  odvahu  (a  dodáva  ja  keď  prehral)  odvahu  ostatným Bielym 
kandidátom aby ho napodobnili a zakladali si na rasovom probléme. Neviem si vysvetliť, prečo ho v 
poslednej minúte Tom Metzger odmietol. Akým dobrým záujmom Bielej Rasy to slúžilo? To však nie 
je koniec problematiky, je to len začiatok.
(b) Rasové spory a napätie narastajú po celom svete. Skinheads v Nemecku zapaľujú domy podľudí, 
dokonca niekoľkých zabili, a podľudia utekajú v strachu o svoj život. Francúzsko sa zbavuje špinavých 
Alžírčanov. Strana Pamyat je v Rusku aktívna a Židia odtiaľ utekajú v hojných počtoch aj keď túto 
krajinu roky ničili  a zanechali v troskách. Kanada, Švédsko,  Austrália,  Anglicko, Holandsko, teda 
takmer každá Biela krajina na svete sa začína zaujímať o rasu a uvedomuje si svoje Biele dedičstvo. 
RAHOWA! nech im sily stačia.
(c) V ďalšej kampani, na rozdiel od Davida Dukea, musíme byť jasnejší, prenikavejší, militantnejší; a 
namiesto len rozprávania o kvótach, pozitívnej diskriminácii, parazitoch, musíme pokročiť do ďalšej 
fázy a s radosťou rozprávať o židovských tyranoch a ich programe skrížiť a zničiť Bielu Rasu. Musíme 
odhaliť Federálny Rezervný Systém a skorumpovaný židovských začarovaný kruh. Musíme hovoriť o 
rozširovaní našich radov a teritórií a vyhnaní podrás z našich území ako top urobili prví Texasania v 19. 
storočí. (Pozrite si kapitolu 32 v tejto knihe.)
(d) Nakoniec sa musíme pozrieť do tváre faktom a Biela Rasa musí nasledovať program pre vlastné 
prežitie, keďže čoskoro môže nadísť čas keď bude musieť využiť Článok 7 a 8 z Kréda Kreativity 64 (v 
knihe  Biblia Bieleho  Človeka.) Musíme sa uistiť, že keď takáto situácia nastane, budeme pripravení. 
Nesmieme  byť  nachytaní  v  hroznej  situácii  ako  Arabi  v  Palestíne,  keď  do  nich  Židia  strieľajú 
samopalmi Uzi a Arabi len hádžu kamene. Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte svojich zbraní.
(e) V každom prípade, privítame s radosťou listy, návrhy a rady od našich podporovateľov v súvislosti 
ako sa najlepšie pripraviť na sebaobranu a využitie Článkov 7 a 8 ak to bude nevyhnutné.
(f) Medzitým presviedčajte, distribuujte naše knihy a organizujte. Sušme seno kým svieti slnko pretože 
čas uteká. DELENDA EST JUDAICA! 
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Prečo By Malo Byť Zlé Byť Rasistom?

Počas svojej dlhej a skazenej histórie Židia vytvorili a viedli mnoho zlých a deštruktívnych hnutí a ideí. 
Vymenujem len zopár: Judaizmus, kresťanstvo, komunizmus, OSN, miešanie rás a program kŕmenia a 
podpory špiny a podrás sveta Bielou Rasou. Je ich omnoho viac ako napr. Francúzska revolúcia, no 
nebudeme sa tu zaoberať zoznamom zla napáchaného židovskou sieťou za posledných 5000 rokov.
Pri  propagovaní  týchto  vecí  vždy  ich  hlavnými  zbraňami  boli  a  sú,  propaganda,  lži  a  podvody. 
Hlavným trikom je udržať falošný obraz - zlo aby vyzeralo ako dobro a čo je dobré a správne aby bolo 
zlé. Jasným príkladom je komunizmus a druhým zasa obraz zla, ktorý vytvorili pre najväčšieho vodcu 
Bielej Rasy, Adolfa Hitlera. Rovnakú techniku použili keď predali komunizmus Rusom a svetu, keď 
predali kresťanstvo Rimanom, a miešanie rás dnešným Američanom. Všetky tieto hnutia a myšlienky 
boli (a sú) vybudované na lžiach opakovaných donekonečna, kým sa nepremýšľajúci truľo nerozhodne 
ich konečne prijať za jasnú pravdu (napr. všetci sme si rovní). Stále opakujú tie isté, prekliate lži, kým 
nezískajú  dosť  presvedčených  aby  vybudovali  ich  hnutia  zla.  Táto  technika  v  podstate  obnáša 
vybudovanie sady výrazov, ktoré keď sa pekne zaužívajú, Židia len opakujú svojim nepriateľom bez 
potreby ďalších argumentov alebo dôkazov. Túto techniku využili kresťania, využili je komunisti, a 
používajú  ju  dnes  propagátori  miešania  rás.  Kresťania  vynašli  také  frázy ako "pohan",  "antikrist", 
"hriešnik"  a  mnoho  iných.  Hlavným terčom komunizmu  bolo  slovo  "kapitalista"  (ktoré  opisovalo 
všetkých schopných a inteligentných ľudí a úspechy.) Zdrojom väčšiny týchto špekulatívnych slov  je 
židovský Nový Zákon, zostavený najprv farizejským Židom Šaulom z Tarsy. Pamätáte na Kázeň na 
vrchu? Alebo si spomeňte na príbeh Lazára a boháča.
Dnes si chceme detailnejšie prebrať slovo "rasista", slovo ktoré židovská tlač a sieť považuje za jedno z 
najhorších a najšpinavších. Byť rasista znamená byť zlý, a keďže my, Tvorcovia, otvorene tvrdíme, že 
naša rasa je naša viera a sme hrdá, že sme rasisti, podľa židovských predstáv sme všetci zlí, tak ako 
židovské  kresťanstvo  všetkých  ľudí  považuje  za  hriešnikov  a  automaticky   zlých  od  narodenia. 
"Rasista" a "rasizmus" sa stali obľúbenými slovami Židov a pridajú ho každému, kto nemiluje negrov a 
Židov. Vlastne sa používa ako kyjak na každého, kto je hrdý, že je Biely.
Klamné výrazy, ktoré Židia vyvinuli ako strely proti svojim nepriateľom majú mnoho chýb, no žiadna 
nie je tak jasná ako keď vynašli výraz "rasista".
Najjasnejšia chyba v tomto rasistickom Hókus-pókuse je falošný a dvojakí charakter tohto podvodu. Je 
skvelé byť rasistom ako ste neger. Napr. Martin Lucifer Koon bol skvelý človek (podľa Židov) lebo 
horlivo zastával negrov. Hitler bol to najhoršie stvorenie na zemi lebo stál za svojimi ľuďmi, Bielou 
Rasou. Židia sú úžasní, Bohom Vyvolení, a keďže tvrdia, že sú pro-židovskí, pro-izraelskí, aj keď sú 
možno americkými občanmi a nikdy do Izraelu nevstúpili, sú sami najfanatickejšími rasistami. Arabi sú 
zlí  rasisti  ak  stoja  za  Arabmi,  no  americkí  Indiáni  sú  hrdinovia  ak  stoja  za  Indiánmi  a  proti 
Američanom, Bielym a kto vie čomu ešte. A tak je to so všetkým. S pro-čierny, pro-židovský, pro-
farebný rasizmus je v poriadku. Pro-Biely rasizmus je najväčšie zlo.
Prečo dvojaký meter? Je to tak jasné, tak chabé a protirečivé, že i malé dieťa to odhalí a na rozdiel od 
mnohých chytrých podvodov, "rasizmus",  aj  keď sa na jeho propagáciu  míňajú židovskou vládou 
milióny  a  miliardy,  nie  je  tak  rozumný.  Aj  keď  Židia  využívajú  všetky  prostriedky  aké  majú  k 
dispozícii, televízne reklamy, reklamy v novinách a časopisoch (na každej stránke módneho časopisu 
nájdete negra) a nariadenia vlády (spojené bývanie, pozitívna diskriminácia a tucty iných), Bieli Ľudia 
nepodliehajú bludu o miešaní rás tak ľahko. Nielenže sa im nevypláca, ale začína sa im vymykať z rúk 
a čoraz viac je využívaný ako zbraň Bielej Rasy. Dokonca aj politici (hrôza!) začínajú konať (mierne) 
ako nám to dokazuje nedávna kampaň Davida Dukea v štáte Louisiana. 
Rasa je vlastne najhlavnejšou a najmocnejšou problematikou vo svete. Nikdy predtým nebolo toľko 
miliónov ľudí rasovo uvedomelejších ako dnes, a presne to desí Židov najviac. Dôvod, prečo Židia 
minuli toľko času, peňazí a energie (ešte skôr ako svet čo i len počul o Hitlerovi) na hanenie "rasizmu" 
je, že sami sú najfanatickejšími rasisti v histórii a už dávno si uvedomili akou mocnou zbraňou môže 
byť ak je dobre organizovaný. Vlastne Judaizmus nie je nič menej a nič viac než pro-židovská rasová 



viera, a práve židovská náboženská vernosť ich rase im umožnila stať sa pánmi sveta a super-tyranmi 
ľudstva ako je tomu dnes.
Taktiež si už stáročia uvedomujú, že rasizmus pojený s vierou je najmocnejší motív. Preto sa tak boja 
Kreativity.
Dobre si uvedomujú (viac ako Bieli Ľudia) aká moc sa skrýva v prvej rasovej viere Bieleho Človeka, 
viere, ktorá je jasná, pevná, súdržná a všeobecná, špeciálne vytvorená pre prežitie, expanziu a pokrok 
Najlepších z Prírody, najinteligentnejších a najtvorivejších tvorov v histórii. Áno, Židia majú skutočne 
dobrý dôvod sa triasť.
Kreativita je silne rasistická, čo je vlastnosť, na ktorú môže byť ktorýkoľvek hrdý. Ja som hrdý, že som 
rasista. Opakom rasistu je zradca vlastnej rasy. Rasový zradca je v našom slovníku najohavnejší tvor v 
ríši Prírody.
Áno, som hrdý, že som rasista. A každý kto nie je, je zradca rasy. Tak vykročme vpred pod vlajkou 
Kreativity, rozvíjajme a rozširujme potenciál Najlepších z Prírody, kým nevybudujeme Belší a Krajší 
Svet o ktorý sa ľudstvo snaží nie len stáročia, ale už tisícročia.
Aby sme dosiahli tento vzácny cieľ, najprv musíme odhaliť všetky falošné židovské výrazy a frázy, a 
nahradiť ich vlastnými tvorivými a mocnými myšlienkami.
Je to vojna o mysle ľudí a najmä o mysle Bielych Ľudí. V tejto vojne vyhrávame a odhalí a zničí 
najzlomyseľnejšieho a najzákernejšieho parazita akého svet pozná. Delenda est Judaica! RAHOWA! 
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Bushov Nový Svetový Poriadok
V podstate, cieľom je židovské "súostrovie Gulag" a chudoba a tyrania pre každého.

Keď mal George bandita Bush predniesť svoju reč 28. januára minulého roku, bol to ťažký oriešok. 
Médiá  si  uvedomovali,  že  musí  prísť  s  rečou  svojho  života  ak  chce  zachrániť  svoj  krachujúci 
prezidentský post v nasledujúcich voľbách. Ekonomika bola v troskách. Firmy, malé i veľké, postupne 
krachovali.  Podniky  prepúšťali  zamestnancov  po  tisíckach.  Napriek  ďalším  "benefitom"  (fňuk) 
prichádzajúcim už druhý raz za pár mesiacov, ľudia boli zúfalí. Počty nezamestnaných rástli. Národný 
dlh narastal na hodnotu stoviek miliárd. Krajina bola (a je) v úpadku horšom ako Svetová Kríza, len s 
jedným rozdielom - nikdy sa nevrátime do normálu a presne takto to Židia plánovali.
Neohrozene, starý bandita Bush predstúpil  pred svojich republikánskych a demokratických lokajov, 
tváril sa ako by sa nič nestalo a klamal za potlesku za svoju skvelú reč.
Čo vravel? Nič nové. Šiel ruka v ruke so židovským plánom Nového Svetového Poriadku, ktorý tak 
ospevoval vo svojej minuloročnej reči. Dokonca sa chválil, že USA, ich vytrvalosť v Studenej vojne 
proti komunizmu priniesla jeho pád. Bojovali sme v Kórei. Vo Vietname. A nakoniec, viedli sme slávnu 
vojnu v Zálive a zničili Irak na prach. Nie je to skvelé? A trpiaci daňový poplatník ktorý tieto vojny 
platil má byť poctený, že to vydržal tak dlho.

* * * * *
No  bandita  Bush  klamal  celý  čas.  USA, pod  kontrolou  židovskej  siete,  nikdy  proti  komunizmu 
nebojovali. Naopak, od novembrovej revolúcie v roku 1917, keď židovskí komunisti prevzali vládu nad 
nešťastnými  Rusmi,  americká  politika  v  každom  prípade  tento  židovský  podvod  podporovala  a 
pomáhala im. Ak by sme ozaj chceli zničiť komunizmus, stačilo nič nerobiť a sám by zhnil už dávno. 
Ak by sme ozaj chceli táto židovskú nákazu zničiť, Adolf Hitler a Nemci by s ním zatočili už v 40-tych 
rokoch 20. storočia.
No nie. Roosevelt a jeho gang židovských zločincov robili čo bolo v ich silách aby zatiahli USA do 
vojny s komunizmom a zaistili židovskú kontrolu nad svetom. Nielenže sme zachránili komunistom 
krk,  ale  zaslali  im aj  tovar,  ľadničky,  traktory,  stroje  v  hodnote  13  miliárd  dolárov  a  dokonca  aj 
tajomstvo ako vyrobiť atómovú bombu ešte pred (a aj po) skončením druhej svetovej vojny. Vojna v 
Kórei vôbec komunizmus nezastavili a rovnako tak ani Vietnamská vojna či vojna v Zálive a dokonca 
ani tajné operácie CIA po celom svete. Naopak, každý krok, každých 100 miliárd tajne či otvorene 
minutých pomohlo rozširovať komunistickú kontrolu Židov.
Napriek všetkým snahám sa komunizmus rozpadol, no nie však vďaka Amerike. Zhynul a odhalil svoju 
tvár židovskej tyranie akou vždy bola a vždy bude. No židovský program zotročenia sveta sa nezmenil. 
Zmenil sa len názov aby zmiatli ľahkoverných a zbabelcov. Ich program ostáva nezmenený - zatiahnuť 
celý svet do katastrofy. Akurát sa bude nazývať Nový Svetový Poriadok a namiesto riadenia z Moskvy 
sa  premiestni  do  Washingtonu,  New Yorku a  Izraela.  Americký  občania,  ktorí  tento  neporiadok  z 
najväčšej časti platia budú chudobní otroci tak ako ostatné krajiny Tretieho sveta a upadnú na úbohú 
úroveň.

* * * * *
Na Novom Svetovom Poriadku nie je nič nové. Je starý ako samotná židovská konšpirácia, ktorá má 
korene v Talmude, Starom Zákone a Protokoloch Sionských Mudrcov.
Premýšľajte o tom. Aký najohavnejší, najzákernejší zločin mohol náš nepriateľ, kmeň Júdov, spáchať 
Najlepším z Prírody, úžasnej Bielej Rase? Vyhynutie? Zotročenie? Skríženie?
Odpoveď znie, všetky tieto katastrofy a dokonca ešte viac. Pridajte k tomu hanbu, utrpenie, poníženie, 
špinu  ktoré  nám naservírujú  a  čo  je  najhoršie,  nenávratné  otrávenie  našich  drahocenných  Bielych 
génov. Naše opatrovanie a budovanie týchto úžasných génov našimi predkami po milióny rokov bude 
zničené a budú zmiešané s negrami a podľudskými zvieratami. Naša slávna minulosť bude pošpinená a 
zneuctená, zosmiešnená a zatiahnutá na úroveň nejakých Hotentotov či afrických domorodcov. Tento 
hanlivý  proces  bude  horší  ako  na  Haiti  či  v  iných  prípadoch  degenerácie  na  úroveň  podľudí. 
Premýšľajte nad tým! Chcete aby vaše deti a vnúčatá žili v takomto svete? Chcete aby tak žili vaše 



nasledujúce generácie? 10 či 50 generácií? 
Nie, my tvorcovia, vravíme Nie!

* * * * *
Teraz sa triezvym pohľadom pozrime na svet okolo nás, v poslednom desaťročí 20. storočia. Po tom 
ako Bush zatiahol Saddáma Husseina aby napadol miniatúrny štát Kuvajt, on i židovská tlač mali dobrý 
dôvod na vyhlásenie vojny Iraku a zbombardovať ho na trosky. Prečo by to chcel? Aby chránil USA? 
Neverte tomu. Taká nízka krajina ako Irak, 9000 míľ od Ameriky nebola v žiadnom prípade hrozbou 
pre Ameriku. Tak prečo poslal 450 000 vojakov, nekončené množstvo tankov, lodí, lietadiel, rakiet a 
zbraní  na  horúce  piesky  Saudskej  Arábie  aby  zničili  Irak?  Odpoveď  na  túto  otázku  je  veľmi 
jednoduchá. Nechcel chrániť USA, nechcel chrániť zásoby ropy. Chcel chrániť špinavú dieru sveta, 
ktorá je domovinou najväčšieho parazita na svete. Urobil to na nariadenie svojich židovských pánov 
aby zničil bezprostrednú hrozbu Izraela. A to sa mu i podarilo, pričom popri tom zabil asi 300 000 
irackých mužov, žien a detí.
Za svoj ohavný čin pomoci Židom bol Bush vyhlásený za veľkého hrdinu, ktorý si zaslúžil opätovné 
zvolenie v roku 1991 a generál Norman Schwarzkopf vyhlásený za najlepšieho vojnového stratéga od 
čias Hannibala. Faktom je, že výsledok bol jasný a jednostranný ako by bojovalo tisíc bitkárov proti 
malej bande skautov. Nevyžadovalo si to veľa nadania ani hrdinstva.
Neprišlo ani k prekvapeniam, ani v prípade invázie Iraku do Kuvajtu ani v prípade zničenia irackej 
armády a infraštruktúry americkými bombardérmi. Ako som uviedol detailne v článkov kapitole 23 
tejto  knihy,  operácia bola naplánovaná 18 mesiacov vopred na tajnej  schôdzi  vo Fort  McPherson. 
Viedol ju generálporučík John Yeosock, ktorý bol pod kontrolou a dohadom židovskej siete, ktorá celú 
operáciu vymyslela.

* * * * *
Zasypaný židovským pochlebovaním, začal si Bush myslieť, že je skutočným hrdinom. Začal sa cítiť 
ako pán sveta a hovoriť o Novom Svetovom Poriadku, v ktorom bol on samozrejme diktátorom. Takže 
sa  detailnejšie  pozrime  o  čom  on  i  jeho  židovský  páni  hovorili.  Každopádne  je  prezidentom 
najmocnejšej najbohatšej krajiny a vodcom najväčšej a najsofistikovanejšej armády. Vlastne teraz, keď 
sa Sovietsky Zväz rozpadá, je USA najväčšou mocnosťou v tomto skazenom svete.
Takže  na  čo  myslel  Bush  keď  hovoril  o  "Novom Svetovom  Poriadku"?  Nuž  on  i  jeho  židovskí 
pomocníci mali na mysli niečo hrozné pre ľudstvo, najmä pre Bielu Rasu. Nový Svetový Poriadok nie 
je vôbec nový a už vôbec nie poriadok. Plán a črty nového poriadku sú staré a bystrý historik presné 
detaily ľahko nájde v Deuteronómiu, knihe Numeri, knihe Jozue a zvyšku židovských plánov typu 
"zotni a okradni" v Starom Zákone. Viac detailov by ste mohli nájsť v Talmude a modernejšej verzii, 
Protokoloch Sionských Mudrcov. Je to židovský program masovej genocídy, otroctva, utrpenia a hrôzy. 
Hrozivé  ciele  tohto  utrpenia  a  zverstva  môžu  byť  odhalené  čítaním poslednej  kapitoly  židovskej, 
kresťanskej biblie - Zjavenie. (Prečítajte si kapitolu 24 v knihe Revolúcia Hodnôt Skrze Náboženstvo.) 
Svoju predstavu "Nového Poriadku" Židia vôbec nataja. Vlastne detaily sú ľahko viditeľné, stačí sa 
pozrieť na svet reálne. Preberme si to ale krok za krokom.
1. Takúto predstavu ľudstva majú Židia na mysli pre Gojimov. Vlastne už vyrobili modelovú sochu 
takéhoto  človeka,  a  tá  stojí  v  budove  OSN  v  New  Yorku.  Nazýva  sa  Hnedý  Muž  UNESCO  a 
predstavuje mix všetkých podrás sveta. Nemá tvár, národnosť, domov, charakter. Je to hnedá sochy, v 
skutočnosti  bude  škaredý,  nízky  a  hlúpy,  deformovaný  a  na  pohľad  smiešny v  porovnaní  s  jeho 
predchodcom, "Najlepším z Prírody".
2. Biela Rasa, per se, je cieľom číslo jedna židovskej nenávisti, strachu a odporu. Ich najväčšou snahou 
už od čias Egypťanov je skrížiť a úplne zničiť Bielu Rasu.  Videli sme to pri svojvoľnom zabíjaní 
Bielych  Rusov  keď  sa  Židia  vymkli  kontrole  počas  Ruskej  revolúcie,  ktorú  sami  zorganizovali. 
(Zákerne  zabili  20-30  miliónov  Bielych  Rusov).  Videli  sme  to  o  storočia  a  pol  skôr,  keď  zoťali 
francúzsku  šľachtu  podľa  ich  stratégia  "zabi  najprv  najlepších".  Opäť  sme  to  mohli  vidieť  pri 
bombardovaní  a  masakre Nemcov,  spálení  Drážďan,  Hamburgu,  Berlínu a  iných nemeckých miest 
počas druhej svetovej vojny. A sme toho svedkami aj dnes pri oslabovaní Bielych Ľudí v Amerike.
Mohli  by  sme  pokračovať  tuctami  príkladov.  Zničenie  Ríma  otrávením židovským kresťanstvom. 
Skríženie ukážkovej gréckej civilizácie pred 2500 rokmi. Vyhnanie Bielych Ľudí z Afriky. Je ich ozaj 



mnoho.
3. Vybudovanie Izraela a podrobenie si moci a nezávislosti národov skrze OSN. Keďže vládna moc 
všetkých národov je v rukách Židov (najmä USA), nemajú s tým Židia problém. Vlastnia peniaze, 
vlastnia médiá,  vlastnia vládu. Keďže majú v rukách všetky kľúčové centrá moci, ovládať OSN je 
hračka.  George  Bush  sa  opakovane  odvolával  na  rezolúcie  OSN keď  chcel  zničiť  Irak  a  robil  to 
beztrestne. Samozrejme to nemal na svedomí sám a nerobil rozhodnutia. Robili to jeho židovskí páni, 
no  vyzeralo  to  ako  by  bol  pánom sveta  on  sám,  aj  keď  všetky  hlavné  rozhodnutia  zaňho  robilo 
niekoľko Židov z Kehilly.
Takže takýto je blížiaci sa Nový Svetový Poriadok. George Bush sa tvári, že všetko ovláda, alebo tomu 
aspoň verí. Je však iba bábkou Židov a rozhoduje zaňho židovská Kehilla. Ak by Georgie nenasledoval 
presné nariadenia, rýchlo by ho nahradili.
Ako môže Biela Rasa zastaviť túto blížiacu sa katastrofu? Musíme informovať, prebudiť a organizovať 
najmocnejší potenciál sily na planéte Zem - Bielu Rasu - Najlepších z Prírody a najlepší spôsob ako sa 
zorganizovať je skrze rasovú vieru. Pridajte sa k nám k propagácii Kreativity, získavajte nových členov 
a budujte silný valec, ktorým raz a navždy zničíme židovskú hrozbu. Závisí na tom váš život i životy 
vašich potomkov. Konajte TERAZ!
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Revolučné Vedenie

Vedenie, tak ako  sláva, je prchavý pojem. Niektorí ľudia sú rodení vodcovia, iní sa na to pripravujú. V 
tomto článku chceme prebrať, ako môže Hnutie Kreativity získať viac a lepších vodcov. Potrebujeme 
tisíce vodcov a milióny nasledovníkov.
Vodcovia bývajú rôzni. Niektorí sú finanční vodcovia, niektorí sú dobrí politickí vodcovia, niektorí 
majú nadanie pre náboženských vodcov, iní zasa organizační vodcovia. Kategórií je neúrekom.
V súčasnosti  má  Hnutie  Kreativity  záujem o  vodcov  každého  druhu,  no  v  podstate  potrebujeme 
revolučných vodcov, nakoľko v tomto štádiu histórie sa nachádzame uprostred revolúcie, kompletnej a 
drastickej revolúcie hodnôt, jasne tej najvýznamnejšej revolúcie za 6000 rokov civilizovanej histórie.
Áno, či sa nám to páči, alebo nie, dnes sme pohltení do veľkej celosvetovej revolúcie, ktorá predstavuje 
veľký zvrat v histórii ľudskej rasy a výsledok bude buď katastrofa obrovských rozmerov, alebo uvedie 
novú dobu sily a zdravia pre ľudskú rasu. Drasticky ovplyvnený nebude len budúci smer ľudskej rasy, 
ale tiež celé globálne prostredie. Záleží na tom, ktorá strana zvíťazí. Ak zvíťazia zlé sily vedené Židmi, 
budúce ľudstvo je odsúdené k desaťtisícom rokov otroctva, utrpenia a beštiality, k situácii z ktorej niet 
návratu a z ktorej sa už nikdy nedá zotaviť. Na druhej strane, ak zvíťazí Biela Rasa vedená programom 
a predvídavosťou Kreativity, vynorí sa jasný a krásny nový svet. Bude to svet veľkoleposti a krásy, svet 
s  pokračujúcim  vývojom  kultúrneho,  ekonomického  a  genetického  zdravia.  Výsledok,  moji  drahí 
rasový druhovia, záleží len na tom, ako tvrdo bojujete na vytvorení víťazstva.
James MacGregor  Burns  napísal  knihu o  Vedení.  Opisuje  v  nej  mnoho typov vedenia  -  politické, 
finančné,  náboženské a  mnoho iných.  V kapitole  8  sa zaoberá revolučným vedením,  ktorým sa tu 
zaoberáme, pretože, verte mi, to kde sa nachádzame na konci tohto storočia nie je náhoda. Nie je to hra 
ani obyčajná politika. Revolúcia, do ktorej sme boli zatiahnutí, je tou najhoršou v histórii ľudstva a 
výsledok bude konečný, bez možnosti zmeny. Buď budú naši potomkovia súčasťou hroznej skríženej 
masy zotročených zombie, alebo ich čaká šťastie žiť v Belšom a Krajšom svete. 
Takto Burns opisuje revolúciu: "V najširšom ponímaní je revolúcia úplná zmena celého spoločenského  
systému. Znamená zrod novej radikálnej ideológie; vzostup hnutia s cieľom transformovať spoločnosť  
na báze tejto ideológie; zmeniť súčasnú vládu; vytvorenie nového politického systému; rekonštrukcia  
ekonomiky, vzdelania, komunikácie, zákonov, medicíny a zaistenie a upevnenie nového vedenia... Len  
málo revolučných vodcov stojí pri zrode revolúcie, vytrvá počas revolučných bojov, zvíťazí a získa moc,  
a nakoniec vedie proces transformácie spoločnosti."
Ak by sme túto definíciu použili pre revolúciu Kreativity ktorú vedieme, sadí v každej kategórii. A my 
sa tým netajíme. Sme a chceme zaužívať radikálnu novú ideológiu a vieru:
Chceme vybudovať  krásny nový svet, ktorý  bude  obývaný  výučne  Najlepšími  z  Prírody -  Bielou 
Rasou. Plánujeme úplne zničiť židovskú moc nad vládami, financiami a kultúrou. Chceme vymazať 
nenávistnú Židmi rozširovanú vieru, kresťanstvo, ktoré zaťažuje mysle a duše Bielej Rasy už 2000 
rokov a nahradiť ho zdravou a progresívnou rasovou vierou, ktorá slúži najlepším záujmom a potrebám 
Bielej Rasy. Plánujeme vytvorenie nového politického systému založenom na Vodcovskom Princípe, 
nie  ako  je  dnešná  ospevovaná,  židovská  "demokracia";  rekonštrukciu  ekonomiky;  rekonštrukciu 
vzdelávacieho  systému  v  ktorom  budú  podstatné  rasa  a  eugenika.  Plánujeme  zmeniť  náš  systém 
zákonov, medicínu (Zdravý Život), komunikáciu a celý ekologický systém aby sme udržali túto planétu 
čistejšiu a vytvorili svet, v ktorom naše potomstvo bude žiť s hrdosťou, radosťou a v zdraví.
Burns ďalej tvrdí: "Zo všetkých krokov revolúcie, sú zrod idey alebo vízie, ktorá  privedie revolúciu a 
jej prijatie značným počtom ľudí, tie najzlomovejšie kroky k zmene." Je to pravda. Pretože ak sa má 
zrodiť revolúcia, hnutie alebo viera, najprv musí mať pevný program. Ten máme v Kreativite! Je to ten 
najkompletnejší, najvšeobecnejší a najjasnejší program, aký kedy akékoľvek hnutie alebo náboženstvo 
malo.  Detailne  sa  dotýka  každej  fázy  a  potreby pre  prežitie  a  blaho  Bielej  Rasy.  Je  vyjadrený  v 
najmenej  12  knihách  a  pri  vyjasnení  našej  pozície  v  každej  problematike  sme  na  nič  nezabudli. 
Všeobecne je založená na svojich najsilnejších hnacích silách vôbec - rase a viere.
V histórii sme zaznamenali mnoho revolúcií. Niektoré boli väčšie, iné menšie. Burns uvádza 5 veľkých 



revolúcií, ich vodcov a dopad. Z každej sa môžeme niečo i priučiť.
1.  Medzi  nimi  na  popredné  miesto  iste  patrí  Martin  Luther  (1483-1546),  aj  keď  ako  pri  každej 
revolúcii, dopad jeho "Reformácie" nebol pre Bielu Rasu výhrou. Avšak následky jeho činov zmenili 
smer histórie aj keď nie len k lepšiemu.
Burns dosť obšírne opisuje vodcovské schopnosti Martina Luthera. Vraví: "Len málo vodcov bolo tak 
nevhodných na vedenie revolúcie ako Martin Luther. Konal bez strany a organizácie; jeho sila ležala v 
kolektívnej sile nasledovníkov, ktorých sotva poznal." Poukazuje na fakt, že  Luther bol väčšinu svojho 
života (zomrel ako 63 ročný) chudobný mních bez politickej základne a neistej náboženskej, nemal 
vojenskú ochranu a často bol v ohrození života a slobody. Nebol to ani trénovaný filozof ani učení 
teológ. Vytvoril ale revolúciu, ktorú cítime dodnes.  Bums poznamenáva, že mal absolútne fanatické 
presvedčenie, ktorému obetoval všetko a šťastie, že žil v dobe, ktorá čakala na ideologickú zmenu. 
2. Francúzska revolúcia. 
Žid Marcus Eli Ravage vo svojom článku  "Skutočnosti  Proti  Židom" jasne uvádza (Biblia Bieleho 
Človeka, kapitola 43): "Boli sme pri zrode nielen poslednej veľkej vojny, ale v takmer všetkých vašich 
vojnách, nielen v ruskej revolúcii, ale takmer v každej inej dôležitej revolúcii vo vašej histórii." Ďalej 
uvádza, že mali prsty nielen v Lutherovej protestantskej revolúcii ale i "v troch hlavných revolúciách 
modernej doby - francúzskej, americkej a ruskej."
Ravage  sa  chválil,  no  neklamal.  Francúzska  revolúcia  bola  opatrne  plánovaná  a  vlastne  židovská 
revolúcia. Bola to revolúcia, ktorá zničila jej zakladateľov, ktorí sa nedožili ovocia ich práce. Niektorí 
vodcovia boli Gojimi, niektorí (väčšina) Židia. Medzi prominentnejších revolučných vodcov, ktorí boli 
obeťami revolúcie,  ktorú pomohli začať patria Reoeillon, Brissot,  Danton, Marat a mnoho ďalších, 
vrátane tisícky menej dôležitých.
Skutoční vodcovia a štváči Francúzskej revolúcie boli Jakobíni, židovská organizácia, ktorá sa stala 
predchodcom  komunistickej  strany  v  Rusku.  Skutočným  cieľom  Jakobínov  bolo  zoťať  a  zničiť 
francúzsku šľachtu. "Vždy zabiť najprv najlepších", to je židovský spôsob. To si im krásne podarilo 
keď  zoťali  desiatky  tisíc  najlepších  francúzskych  vodcov.  Následné  Napoleonské  vojny  mali  na 
svedomí  ďalšie  státisíce  najlepších  Francúzov.  Z  tohto  drastického  krviprelievania,  započatého 
židovskými Jakobínmi vo Francúzskej revolúcii sa Francúzsko nikdy nepozviechalo.
3 a 4. Ruská a Čínska revolúcia.
Burns sa vo svojej knihe týmito revolúciami zaoberá detailne. Nebudem to tu ale rozpisovať a radšej 
uvediem len krátky výťah.
V oboch prípadoch išlo o komunistickú revolúciu na základe Marxových falošných židovských teórií. 
Ruská revolúcia bola podporovaná veľkou časťou amerických židovských kapitalistov ako Jacob Schiff 
zo spoločnosti Kuehn, Loeb and Co. Sumou 20 miliónov dolárov financoval výcvik 3000 židovských 
hrdlorezov pod vedením Leva Trotského na východe New Yorku. Aj Čínska revolúcia bola z veľkej 
časti  podporovaná  americkou  vládou,  keď  tá  vyslala  do  Číny  Georgea  Marshalla  (známeho  z 
Marshallovho plánu) v roku 1949 aby Mao Tse-tungovi pomohol "vyjednať" moc od Čankajšeka a 
priviesť prevrat Maa a jeho bandy komunistických zločincov.
Ruská a Čínska revolúcia majú okrem toho, že obe boli započaté židovským komunizmom a americkou 
vládou, spoločné ešte niečo. Jeden aspekt je Lenin, prominentný vodca v Ruskej revolúcii, ktorý žil 
dosť dlho aby ochutnal ovocie svojej práce zopár rokov po prevrate (zomrel v roku 1924) a Mao, ktorý 
viedol Čínu po mnoho rokov. Ďalší spoločný menovateľ je fakt, že v oboch prípadoch Židia uspeli viac 
ako si predstavovali a zabili maximum najlepších. Odhaduje sa, že v Rusku bolo na začiatku prevratu 
zabitých 20-30 miliónov Bielych Rusov, ktorí pred tisíc rokmi do Ruska priniesli civilizáciu a vládu. V 
Číne sa odhaduje počet obetí počas Maovej vlády na 60 miliónov.
Jednu  podstatnú  revolúciu  však  autor  Burns  zabudol  do  svojho  zoznamu pridať  a  je  to  národno-
socialistická revolúcia Adolfa Hitlera. Je to dosť divné, nakoľko mala dopad (svojho času) v histórii 
nevídaný. Možno preto, že nebola tak krvavá ako francúzska, ruská a čínska je autor zabudol. Ďalej to 
bola  jediná  revolúcia,  ktorú   nezačali  a  neviedli  Židia,  a  na  rozdiel  od  krvavých  revolúcií  bola 
nesmierne  konštruktívna  pre  Nemcov  už  počas  jej  vedenia.  Ako  všetci  vieme,  bola  zničená 
celosvetovými židovskými silami, preto že ak by ju nechali prekvitať, znamenala by koniec židovskej 
finančnej  a tyranskej  moci  po celom svete.  Avšak aj  tak to bola významná revolúcia  nesmiernych 



rozmerov z ktorej sa Biela Rasa môže veľa priučiť.
A z tohto hrdinského prelomu židovskej  tyranie a  zrady sme sa  ozaj  dosť priučili.  Tieto lekcie si 
musíme vziať k srdcu:
1. Namiesto nacionalizmu, ktorý hlásali a praktikovali nacisti, sa musia Bieli Ľudia na celom svete 
zjednotiť pod jednou vlajkou. Tak ako to urobil Hitler s Nemcami. 
2. Nikdy viac nesmie Biely Človeka zabíjať Bieleho Človeka pod záštitou nacionalizmu, viery, reči 
alebo inej  rozdeľujúcej  sily.  Musíme rozpoznať  našich  skutočných nepriateľov -  Židov a  podrasy, 
potom spojiť  všetky Biele národy sveta a sústrediť  naše politické a  vojenské sily proti  skutočným 
nepriateľom.
3. Aby sme zjednotili Bielych Ľudí na celom svete, musíme si uvedomiť naše genetické hodnoty a 
zahodiť židovský blok myslenia vo forme kresťanstva, ktorý sužuje Bielu Rasu 2000 rokov a priviedol 
ju na pokraj samovraždy.
4. Takisto musíme spojiť všetkých Bielych Ľudí na celom svete jednou rečou, latinčinou a zahodiť tri 
rozdeľujúce  nástroje,  ktorými  Židia  nás  Židia  pridlho  manipulovali  -  národnostné,  náboženské  a 
jazykové rozdiely.
Kreativity má odpoveď.
Avšak čas sa míňa. Musíme si uvedomiť, že najhoršie  revolúcia všetkých čias je teraz nad nami a 
tentoraz "zabiť najlepších" znamená zabiť a skrížiť Bielych Ľudí na tejto planéte - cieľ, ktorý Židia 
nasledujú s vysokým nasadením. Takže naše odhodlanie je jasné a naliehavé. Musíme zorganizovať 
celú Bielu Rasu. Musíme trénovať našich vodcov. Musíme mať pripravený plán našich činov keď príde 
na deň zúčtovania - a ten sa blíži.
Potreba je obrovská a výber je jasný. Buď ako zbabelci a lenivci prijmeme smrť Najlepších z Prírody, 
alebo sa budeme brániť, zvíťazíme a obsadíme planétu Zem. Inej cesty niet. Takže si to premysli Biely 
Rasový Druh a daj sa do činu. Kreativita má program presne pre teba. Pridaj sa k nám už dnes a 
zachráň svoje potomstvo pred hrozným peklom, ktoré im pripravili Židia.
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