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Predslov
                                           

    Články uvedené v tejto knihe ustanovujú Princípy a vieru Kreativity. 

    Naše presvedčenia sú silne posilnené obrovským množstvom 
doložiteľných dôkazov. Sú založené na Večných Zákonoch Prírody; lekciách 
skúsenostiach z histórie; na logike, zdravom rozume a skutočnosti, nie mýtoch a 
fantázii. Žiadne iné náboženstvo nemôže toto čestne prehlásiť. 

   Ďalej veríme, že za 6000 rokov histórie je táto kniha najhlbšou a 
najvážnejšou náboženskou knihou aká bola kedy napísaná pre prežitie a pokrok 
Bielej Rasy, najvzácnejšieho stvorenia v ríši Prírody. Sme presvedčený, že sa 
Biela Rasa vráti do reality, pojem naše nové mocné náboženstvo, znovu získa 
kontrolu nad vlastným osudom a bude sa rozvíjať do nových výšok o ktorých nikdy 
ani len nesnívala. 

   Práve prežitiu, expanzii a pokroku Bielej Rasy je táto kniha i venovaná. A z 
tohto dôvodu bola I naša nová, dynamická viera založená. Naše náboženstvo 
nazývame Kreativita a členoch Tvorcovia, lebo veríme, že tieto slová najlepšie 
opisujú charakter Bielej Rasy. 

    Aj keď je naše náboženstvo nové, zákony, ktoré pojíma nové nie sú, ani 
nie sú niečím čo sme my vynašli. Naopak, len sme zistili a spísali to, čo Príroda vo 
svojej večnej múdrosti už dávno uložila pre prežite všetkým svojim tvorom. 

   To, že sme tieto zákony objavili a založili na nich naše náboženstvo nie je 
vôbec neobyčajné. Skôr je divné, že tvorivá Biela Rasa tak neurobila už pred 
storočiami. V skutku je zvláštne, že Rimania i Gréci tak vo svojej dobe neučinili. Ak 
však zájdeme ešte ďalej, je ťažké I pochopiť, prečo vysoko obdarení Egypťania pri 
tom zlyhali vo sovej Bielej civilizácii pred 5000 rokmi. Ak by tak Biela Rasa učinila 
už skôr vo svojej histórii, neboli by sme uviazli v idiotskom a nebezpečnom boji o 
prežitie, v ktorom sme dnes. 

    Veríme, že skutočnosť je dôležitejšia než "viera" v neopodstatnené 
táraniny divokej predstavivosti. Veríme, že fakty opierajúce sa o dôkazy sú tisíckrát 
platnejšie a zmysluplnejšie než nadprirodzené tvrdenia, ktoré sú nielen 
neopodstatnené, ale sa i vymykajú rozumu. Odmietame prijať za "vieru" 
nezmyslené tvrdenia, ktoré odporujú historickým dôkazom, geologickým dôkazom 
a vedeckým dôkazom. Veríme, že dôkazy a rozvaha sú základnými rozhodnutiami 
vo všetkých dôležitých záležitostiach v našom živote. 

      Veríme, že náboženstvo, ktoré je škodí prežitiu našej rasy je zlým 
náboženstvom. Náboženstvo, ktoré pomáha rase prežiť, expandovať a rozvíjať sa 
je pre rasu dobrým náboženstvom.  Takýmto náboženstvom je I naša viera a má 
tie najhlbšie a najďalekosiahlejšie aspekty na blaho a prospech Bielej Rasy. 

   Našim zámerom nie je spraviť Bielu Rasu menej nábožensky založenou. 
Naopak, našim cieľom je aby bola Biela Rasa oveľa viac oddaná náboženstvu ako 
je dnes a nadovšetko, chceme dať Bielej Rase lepšie náboženstvo než je to 
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samovražedné a deštruktívne, ktoré ma dnes. 

   Veríme, že najvyšším Zákonom Prírody je právo každého druhu na prežitie, 
expanziu a pokrok vlastného druhu. Domnievame sa, že pre Bielu Rasu je právo 
na prežite, expanziu a pokrok vlastných ľudí nielen najvyšším Zákonom Prírody, 
ale aj základom jej náboženskej viery. 

     Je nadovšetko jasné, že ak Biela Rasa počas tejto generácie nezmení 
samovražedný kurz ktorým kráča, nešťastne zmizne z povrchu Zeme, bude 
pohltená a zaplavená prívalovou vlnou farebných krížencov. 

   Sme presvedčení, že v blízkej budúcnosti sa Biela Rasa spojí a prijme 
program Kreativity pre svoje prežitie. 

    Všeobecne sme presvedčení, že ak by bola aspoň desatina nášho času, 
energie a peňazí minutá na propagáciu nášho nového, dynamického náboženstva 
tak ako je míňaná na udržiavanie pri živote chorých a morbídnych náboženstiev, 
ktoré podkopávajú našu rasu, Kreativita by sa šírila ako blesk. Mienime 
zorganizovať všetkých našich dobrých ľudí a rozmnožiť ich energiu – i omnoho 
viac. Zorganizovaná Biela Rasa je desaťkrát silnejšia než zvyšok celého sveta 
dohromady. Predpokladáme, že Kreativita bude najvyšším náboženstvom v 
budúcnosti. Predvídame, že nebude len rozšírená do každého kúta Zeme, ale i 
nahradí všetky ostatné náboženstvá. Veríme, že je to neodvratné. 

   "W" v našom znaku znamená drahú Bielu Rasu. Koruna predstavuje naše 
bezvýhradné právo nadradenosti v Prírode. Svätožiara znamená čistotu krvi, 
horlivo našu krv považujeme za posvätnú hodnotu n a povrchu Zeme. 
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KNIHA I
NEPOMSTENÁ KRIVDA
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01. Zákony Prírody Sú Večné
Keď  sa  pozrieme  na  svet  okolo  nás,  sme  v  úžase  nad  krásou  a 

vznešenosťou Prírody. Vidíme jemné ružovkasté svitanie odrážané na oblakoch, 
obrovské hory lesknúce a žiariace prikrývkou snehu v zime, prekypujúce zeleňou a 
farebnými  kvetmi  na  jar  a  v  lete,  či  zafarbené  nekonečnou  žltou  a  červenou 
pokrývkou listov meniacich farbu na jeseň.  Vidíme okolo  nás obrovské oceány 
rozliehajúce sa do nekonečna, valiace sa vlna po vlne a nakoniec narážajúce do 
niekde na skalách, alebo piesočnej pláži. Sme hlboko ohromení čistým, sviežim, 
štekliacim vzduchom pri svitaní  a ružovou krásou prvých lúčov, keď narazia na 
pevné, vetrom ošľahnuté vrcholy hôr. Keď kráčame nekonečnými poliami krásne 
sfarbených kvetov na úbočiach na jar, sme ohromení hojnosťou farieb, krásou a 
rozličnosťou, ktorou nás Príroda obklopila.  

Keď sa tak pozeráme na nádheru kvetov, modrej oblohy, zelených stromov, 
hôr a tečúcich potokov, sme radi, že žijeme. Nerozumieme tomu a  nevieme ako 
dlho Príroda túto krásu dávala dohromady. Vieme len, že Príroda ide rok za rokom 
svojimi obdobiami jarou, letom, jeseňou a zimou. Vieme len, že Príroda je stále 
rovnaká a pritom sa stále mení. Vidíme ako na jar  kvety vychádzajú zo zeme, 
potom kvitnú do bohatých farieb,  len aby mohli  uschnúť a zvädnúť počas leta, 
vyprodukovať  v  jeseni  svoje  smená  a  ísť  pod  snehovou perinou  v  zime spať. 
Potom príde opäť jar a semená vyrastú do novej generácie kvetov a celý cyklus sa 
odznova opakuje.  

Sme si vedomí,  že existuje jeden fakt, ktorí proste nemôže uniknúť našej 
pozornosti,  ani  nás  nemôže  nezaujímať  a  je  ním  fakt,  že  Príroda  je  riadená 
zákonmi. Krajina sa môže zmeniť, tvár zeme na niektorom mieste sa môže tiež 
zmeniť, no Zákony Prírody sa nikdy nemenia. Sú večné, vždy takými boli a vždy 
takými budú; sú nemenné. 

Napríklad zákony gravitácie sú rovnaké už odveky. Budú rovnaké aj zajtra, aj 
na  veky  vekov.  Gravitačné  zákony  nie  sú  fixné  len  na  Zemi,  ale  i  na  Marse, 
Jupiteri, či Venuši. Fungujú na rovnakej báze ako na tej obrovskej hviezde z ktorej 
berieme našu energiu a život, slnku. No nielen to, dokonca tieto zákony fungujú i v 
rovnakej  podobe  a  rovnakým  spôsobom,  i  na  iných  hviezdach  v  miliónoch 
ostatných galaxií, ktoré sú ľudskej mysli neskutočne vzdialené, vzdialené niekoľko 
miliárd svetelných rokov.  

Spomínali sme gravitačné zákony. Príroda však má milióny iných zákonov, 
ako napr. zákony ovládajúce elektriku, chemické zákony a iné. Je neskutočne veľa 
zákonov riadiacich vzťahy svetla, tepla a energie. Sú tu zákony riadiace vzájomné 
pôsobenie elektriky a magnetizmu, i matematické zákony.  

Všetkými  zákonmi  Prírody  je  pretkaný  vzťah,  zmes  všetkých  zložitých 
mechanizmov,  ktoré  prírodu  robia  večne  a  neúprosne  fungujúcou  v  jej  chode 
vekmi,  navždy  sa  meniac,  no  pritom  s  navždy  fixnými  a   stabilne  bežiacimi 
zákonmi.  Niet  ani  kúska  dôkazov,  že niektorý  zo  zákonov  Prírody bol  niekedy 
zmenený alebo prelomený.  

* * * * *

Čo je Príroda? Odpoveď nie je vôbec zložitá.  Jednoducho Príroda je celý 
vesmír, vrátane miliónov Prírodných Zákonov vesmíru a času.  
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Tieto zákony sú večné.  Človek už odhalil  milióny záhad Prírody.  Aj  dnes 
ľudia  stále  objavujú  čoraz  viac  Prírodných  Zákonov  v  zrýchľujúcom sa  tempe. 
Vďaka  technológii  s  astále  viac  rozumie  záhad  Prírody.  Je  pravdou,  že  aj  ak 
ľudstvo  bude naďalej  spoznávať  viac  a  viac  Prírodných  Zákonov,  aj  tak  nikdy 
nepochopí viac než en ich malú časť.  

Keď si  vezmeme do  úvahy  veľkosť  vlastnej  sústavy známej  ako  Mliečna 
Cesta a uvedomíme si, že je to len jedna z miliónov, jedna z mála, ktorá môže byť 
pozorovaná,  naša  predstavivosť  je  ohromená  veľkosťou  Prírodným  vesmírom. 
Uvedomujeme si, že náš malý svet je len smietkom v obrovskom vesmíre a náš 
život je len moment vo večnosti Prírody.  

* * * * *

Zisťujeme,  že  hoci  je  väčšina  Prírody  neživá,  zaoberá  sa  aj  životom. 
Samotný život je však rozdelený do mnohých skupín. Zhruba sa môže rozdeliť na 
kvety,  stromy,  trávu,  zeleninu,  atď.,  čo patrí  do skupiny rastlín.  Potom je  tu  aj 
skupina vtákov, zvierat, rýb a hmyzu, ktorú môžeme zaradiť do skupiny živočíchov. 
Ďalej môžeme zistiť, že tak ako je každá z týchto skupín obrovská, každá môže 
byť rozdelená ešte na mnoho, mnoho poddruhov. Napríklad existuje tisíc druhov a 
poddruhov vtákov. Tisíce druhov a poddruhov rýb. Ak si vezmeme ríšu hmyzu, zdá 
sa,  že  sa  zaraďovaním  jednotlivých  druhov  a  poddruhov  do  skupín  nikdy 
nedostaneme. Vedci zatriedili asi milión druhov hmyzu a predpokladajú, že je to 
len 10% zo všetkých. Podotknem, že len kolibríkov existuje vyše 320 druhov.  

Ak  sa  pozrieme  na  seba  zistíme,  že  aj  my,  ľudská  rasa,  sme  výtvorom 
Prírody. Všeobecne zisťujeme, že aj ľudská rasa, približne 3.6 miliardy ľudí, je tiež 
rozdelená  na  noho  druhov  a  poddruhov,  líšiacich  sa  fyzicky,  mentálne, 
emocionálne a psychicky. Niektoré z týchto rozdielov sú mimoriadne dôležité, no 
podstatné sú všetky. Zo všetkých druhov Prírody, my, hrdí členovia Bielej Rasy 
cítime,  že  Príroda  v  nás  dosiahla  vrchol  svojej  milióny  rokov  trvajúcej  tvorby. 
Veríme  tomu,  pretože  na  potvrdenie  existuje  obrovské  množstvo  hmotných 
dôkazov.  Som  hrdý,  že  som  členom  Bielej  Rasy  a  ďakujem  Prírode,  že  mi 
umožnila toto privilégium členstva v najúžasnejšom a najrozvinutejšom druhu. 

O Bielej Rase si povieme viac neskôr, tu chceme rozobrať fenomén Prírody a 
jej nespočetné zákony, ktoré sa týkajú prežitia a propagácie samotného života. 
Existujú ľudia, ktorí tvrdia, že sme pokorili  Prírodu. Tvrdia, že človek so svojimi 
vedeckými vynálezmi je nad Zákonmi Prírody. To je samozrejme šialené tvrdenie a 
úplná lož. Prinajlepšom sme z časti objavili niektoré zo záhad Prírody a zistili aké 
zákony to  sú.  Pochopenie  časti  jej  zákonov a ich využitie  pre naše prežitie  je 
jediné čo môžeme potvrdiť. Jasným faktom je, že sme súčasťou týchto zákonov 
presne ako všetky ostatné živé tvory. Sami sme výtvormi Prírody, tak ako všetko 
ostatné,  a  všeobecne  môžeme  len  poslúchať  Zákony  Prírody  a  ísť  s  nimi  v 
harmónii,  alebo  nás  Príroda  postupne vyradí,  tak  ako  sa  to  už  stalo  mnohým 
druhom ako vták dodo, alebo dinosaurus, ktorí boli odhodení na smetisko vekov.   

Do  každého  druhu  Príroda  vložila  silnú  túžbu  po  prežití  a  zachovaní 
vlastného rodu. Je nadovšetko zjavné, že Príroda zdôrazňuje aj akúsi segregáciu v 
rámci druhu. Napríklad u vtákov máme 87 druhov rybárikov; 175 druhov ďatľov; 
265  druhov muchárikov;  75  druhov  škovránkov;  75 druhov  lastovičiek;  existuje 
približne 100 druhov v rodine sojok, strák a vrán; v ríši rýb máme napríklad 250 
známych druhov žralokov atď. Všeobecne je dané, že sa zadelené druhy nikdy 
nekrížia s iným druhom z rovnakej rodiny. Napríklad divoká kačica môže plávať a 
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kŕmiť sa v rovnakom jazierku ako kačica domáca, no nikdy sa neskrížia. Zámerne 
sa dávajú dohromady len s  členmi  vlastného druhu,  divoké  kačice s  divokými, 
domáce s domácimi.  

Medveď hnedý  môže žiť  v  jednom lese  s  čiernym medveďom,  no  aj  oni 
inštinktívne vedia, že sa nemajú krížiť. Ostávajú so svojim druhom. Môžeme mať 
175 druhov ďatľov, no aj oni sa budú páriť len s vlastnými a  nebudú sa krížiť.  

75 druhov  lastovičiek  sa  môže pochádzať  z  jedného druhu z  ktorého sa 
počas vekov vytvorili  všetky ostatné, no nebude sa vracať a krížiť sa a s iným 
druhom  aby  sa  stala  kríženým  druhom  lastovičiek.  To  nie,  Príroda  to  takto 
nenaplánovala. 

Ak by to tak  nebolo všetky druhy by sa čoskoro  stali  skríženým druhom. 
Napríklad,  skrížená  lastovička  by  sa  začala  krížiť  so  75  druhmi  škovránkov  a 
čoskoro  by sme tu  mali  "lastovránka",  či  "škovičku".  Tie  by sa začali  krížiť  so 
skríženými  kardinálmi  a  sojkami  a  celý  proces  by  skončil  degenerovaným, 
skríženým vtákom. Ako výsledok by bolo, že všetky vtáky by stratili svoje vnútorné, 
typické vlastnosti, ktoré im umožňujú prežiť po tisíce rokov.  

Na našu škodu a odpor sa niečo neprirodzené v posledných rokoch deje i 
medzi ľudskými rasami.  Ak to nezastavíme, my Biela Rasa, zaplatíme obrovskú 
cenu za zločinné zvrátenie Zákonov Prírody.  

Prečo Príroda nariadila  segregáciu v rámci  druhov? Na to je veľmi  dobrý 
dôvod a týka sa nasledovania Zákona Prírody o prežití najschopnejšieho. Príroda 
sa neustále pokúša nájsť,  vytvoriť lepší  druh, lepšiu rasu. Zopakujem si  jedno: 
Príroda sa neustále snaží zdokonaľovať druhy delením ďatľov, napríklad do 175 
druhov.  V  jedom  druhu  má  175  rozličných  "položiek",  každú  s  vlastnými 
zvláštnosťami a vlastnými spôsobmi vlastného prežitia a propagácie. Niektoré sú 
lepšie  ako  iné.  Niektoré  z  týchto  druhov  neprežijú.  Ostatné  sú  schopnejšie 
prispôsobovať sa okoliu, svojim prirodzeným nepriateľom, zaobstarávať si potravu, 
atď.,  a tie nielen prežijú, ale sa i  rozšíria na hojnejší počet.  Takže odpoveď je 
jasná,  Príroda  neustále  produkuje  nové  druhy,  ktoré  sú  schopnejšie  obstáť  v 
nepriateľskej  aréne  života  voči  ostatným.  Ak  je  niektorý  schopnejší  lepšie  sa 
prispôsobiť  prostrediu,  prežije  a  bude sa  môcť  rozvíjať.  Ak  je  menej  schopný, 
prežije len určitý čas a potom bude odhodený na smetisko evolúcie. Pritom Príroda 
stále postupuje na vyššie úrovne.  

Príroda  všeobecne  vybavila  každý  druh  a  poddruh  vlastnými  typickými 
atribútmi  pre  svoju  propagáciu,  obranu  a  získavanie  si  potravy  -   v  strake  – 
prostriedkami pre prežitie a rozširovanie svojho druhu. 

Niektoré zvieratá ako napríklad tiger majú niekoľko pozoruhodných znakov 
vo svoj prospech, ktoré sú i ofenzívne i obranné. Tigre majú ostré pazúry a zuby; 
vedia rýchlo bežať; sú fyzicky silné a sú divokými bojovníkmi. Na druhej strane 
slon nemá skoro žiadne zuby, žiadne pazúry, no je obrovským tvorom s hrubou 
kožou a je jedným z najťažších cicavcov aké kedy existovali. Preto ej extra ťažké 
zaútočiť naňho a zabiť ho, práve kvôli jeho veľkosti,  hrubej koži a v skutočnosti 
môže i on, čo sa i často stáva, udupať iné zviera na smrť.  

Na druhej strane zajac je malé, ľahké zviera. Nemá obranné prostriedky ani 
tigra ani slona, no zdá sa že existuje v hojnom množstve, lebo má inú vlastnosti na 
vyrovnanie  nevýhod.  Nie  je  ani  bojovníkom ako  tiger  či  lev.  Naopak,  je  veľmi 
plachý, no aj jemu Príroda dala obrané prostriedky a to je umenie rýchleho behu. 
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Príroda  zajaca  vyvážila  i  v  mnohých  iných  oblastiach,  z  ktorých  jednou  je 
schopnosť  rýchlo  sa  množiť.  Za  rovnaký  čas  ako  slonica porodí  dve  mláďaťa, 
zajačica vrhne mnoho mláďat, ktoré budú plodiť ďalšie generácie. 

A takto to je. Čo sa týka Prírody, niet tu žiadnych dobrých a zlých, žiadnych 
hrdinov  a  zloduchov.  Je  tu  len  jeden  nezmeniteľný  zákon:  Zákon  Prežitia. 
Pokračovania vlastného druhu.  

Medzi jej tvormi niet spravodlivosti, morálky, či zmysel pre fair play. Príroda 
každému tvorovi vraví: máte isté vlastnosti, zvláštnosti a atribúty na propagáciu a 
zachovanie svojho druhu a jeho ochranu pred ostatnými. Či už je využitý podvod, 
triky, klamanie, okrádanie alebo čokoľvek iné, všetko je to súčasťou hry. Napríklad 
sa môže zdať extrémne kruté, že lev zabije malé, krásne mláďa jeleňa. No stáva 
sa  to  denne a  je  to  úplne  v  súlade so  Zákonmi  Prírody.  Jeden druh  sa  kŕmi 
druhým, a aby tak mohol robiť musí zabíjať a ničiť. Fakt, že ich sily nemusia byť 
vyrovnané je úplne nepodstatný. 

Takisto  sa  môže zdať  kruté,  že  štrkáč  vkĺzne  do zajačej  nory  a  uhryzne 
zajaca svojimi jedovatými zubami, proti ktorým nemá zajac vôbec žiadnu obranu. 
Môže sa zdať nefér, že orliak uzrie rybu pod hladinou, vyrúti sa z nebies a uloví ju 
na obed. Nech je akokoľvek, je to kurz Prírody a je úplne v súlade so Zákonmi 
Prírody. Záležitosť väčšej ryby žerúcej menšie a leva žerúceho jahňa je úplne v 
rozpore s  tým čo môžeme čítať  v  nejakej  vymyslenej  rozprávke  kde lev spí  s 
jahňaťom. Proste to tak nie je, takto Zákony Prírody nefungujú.  

V každom tvorovi, či už je to vták, alebo cicavec, ryba, či hmyz, je vložený 
silný inštinkt zachovania svojho druhu, jedine svojho druhu. Tento inštinktívny pud 
je  základom zachovania  všetkého života a je  to  niečo  na čo treba klásť  veľký 
dôraz.  Je  to  niečo  čo  my,  Biela  Rasa,  tiež  máme,  no  kvôli  umelým,  cudzím 
vplyvom nám hrozí strata tohto pudu. Aby sme si ukázali aký silný je tento pud, 
predvedieme si niekoľko príkladov zo životného cyklu vtákov, cicavcov, rastlín a 
hmyzu.  

* * * * *

jednou z najzaujímavejších je štúdia životného cyklu lososa. Pravdepodobne 
žiadny iný druh nemá sinejší pud sebazáchova ako táto ryba. Koniec životného 
cyklu je plný drámy a pátosu.  

Adam's River je rieka v Britskej Kolumbii v Kanade. Na štrkovom dne Adam's 
River, asi 240 km od oceánu sú neresiská lososov. Ďalšie veľké neresiská lososov 
sú ne rieke Brooks River, tečúcej do Bristol Bay na Aljaške. 

Začnime cyklus samicou lososa, ktorá nakládla ikry do hniezda na štrkovom 
dne rieky. Tu ikry môžu ležať mnoho týždňov pod vrstvou štrku. V skutočnosti sú 
čierne bodky na ikrách presvitajúcimi očami. V tomto štádiu je možné tieto "okaté" 
vajíčka vidieť plávať po rieke, čakajúc na správnu chvíľu keď sa vyliahnu.  

Niekedy  v  zime  sa  ikry  vyliahnu.  "Plôdik",  ako  rybári  nazývajú  čerstvo 
vyliahnuté ikry, je nemotorný tvor s veľkým oranžovým vakom na bruchu. Tento 
vak zásobí malú rybku potravou kým čaká v štrku a vyvíja sa. Potom sa za tmavej 
noci vykrúti a asi 3 cm dlhá rybka začína život vo svete.  

Objaví sa v krutom svete. Záplavy, sucho a zmeny teploty vody môžu byť pre 
rybku smrteľné.  Mladé lososy sú korisťou pre hlavátky,  pstruhy,  staršie lososy, 
vtáky, a dokonca i pre nezrelé vážky. Úbytok je hrozný – z 3000 vajíčok len asi 30 
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až 100 dosiahne veľkosť mladej ryby.  

Mladý losos pláva priamo do mora. Iné druhy ostávajú v riekach a jazerách 
asi rok alebo dva, a niekedy majú pred plavbou do mora aj 20 cm. Keď sa dostanú 
do mora je ťažké ich sledovať, no experimenty so značkovaním jednotlivcov nám 
priniesli  dosť informácií.  Lososy sa združujú na severe Tichého oceánu. Počas 
skorších štádií,  kým sú ešte v ústiach rieky,  plávajú v obrovských húfoch.  Ako 
rastú,  robia pravidelný okruh v oceáne, dlhý viac ako 3000 km trvajúci  3 roky. 
Potom, asi po 3 až 4 rokoch v oceáne, keď im Príroda zavelí aby sa vrátili, smerujú 
do domácich riek v úžasne presnom harmonograme.  

Načasovanie lososov v Bristol Bay je také prsné, že všetky ryby, niekedy až 
5 miliónov,  prídu  do  rieky  počas 3 týždňov,  od  konca júna do  začiatku  júla  – 
napriek faktu, že jednotlivé ryby plávajú z polovice smerov kompasu a vzdialenosti 
i väčšej ako 2000 km. Stretávajú sa s takou záhadnou presnosťou, že vrchol cesty, 
okolo 5. júla, nebol za 10 rokov vedeckých pozorovaní nikdy viac ako 8 dní.  

Zvážme si problémy, ktoré losos musí prekonať na ceste domov. Keď mu 
jeho reprodukčný pud prikáže vrátiť sa kvôli nereseniu, nenasleduje žiadne stopy 
prinesené do oceánu staršími rybami.  Má len zmeny v toku, chabé odchýlky v 
slanosti, nenápadné rozdiely v teplote vody, no žiadna z nich sa nezdá byť dosť 
dôležitou aby ukazovala na smer ktorým ísť.  

Pre vedcov je stále záhadou aký mechanizmus lososy nasledujú aby sa v 
takej  presnosti  mohli  dostať  z  nezmapovaných  vôd  oceánu.  Nech  je  tento 
mechanizmus  akýkoľvek,  Príroda  nedala  lososom  len  schopnosť  vrátiť  sa  do 
rovnakého ústia rieky z ktorej pred rokmi vyplávali do oceánu, ale i plávať hore 
prúdom cez rôzne kanály a prítoky, a priplávať späť na rovnaké neresisko kde sa 
vyliahli. Pre niektoré lososy je cesta krátka. Istý druh sa obyčajne neresí bližšie k 
moru. Iné druhy plavú stovky kilometrov do vnútrozemia; iné bojujú hore prúdom 
po mesiace, niekedy aj viac ako 3000 km od pobrežia.  

Preberme  si  lososa  z  rieky  Adam's  River.  Migrácia  do  vnútrozemia  je 
obrovskou úlohou. Losos pripláva do ústia rieky vo vynikajúcej kondícii, s mäsom 
červeným od kôrovcov, ktorými sa v mori kŕmili, a zásobou tuku zo sleďov a iných 
mastných rýb.  

No na ceste hore prúdom nežerú nič. Žalúdky oboch pohlaví sa scvrkávajú. 
Počas ich dlhého boja proti prúdu a vodopádom ryby žijú z tuku ktorý si uložili, 
stávajúc sa úplným nosičom pohlavných látok, ktoré budú potrebovať predtým ako 
zomrú.  V  prípade  lososa  z  rieky  Adam's  River,  ryba  za  asi  18  dní  prekoná 
vzdialenosť približne 500 km hore prúdom.  

Počas týchto 18 dní sa v lososovi udejú značné zmeny. Ich telá sa stávajú 
jasne červenými a čeľuste samcov začínajú byť smiešne zahnuté a zdeformované, 
a rastú im zuby. V skutočnosti nemôžu ani zavrieť ústa. Samcom sa taktiež vyvinie 
na chrbte hrb, ktorý pri opúšťaní oceánu nemali.  

Nakoniec v hojnom množstve doplávajú k neresiskám, štrkovitým plytčinám 
kde sa narodili. Samice hneď začínajú kopať dieru, akési hniezdo, kde uložia svoje 
ikry. To robia plieskaním chvostom o dno. Po uložení ikier sa posunie hore prúdom 
aby sa vytrela znova, ikry medzitým oplodní samec. Štrk z druhej diery zasype 
prvú dieru. Za niekoľko dní a nocí kopania vykope niekoľko dier a nakladie aj viac 
ako 3000 ikier, pričom zakaždým čaká nablízku samec aby ich oplodnil.  

A takto  sa červené lososy dostávajú k dvoreniu nad neresiskami.  Vedení 
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jedným z najsilnejších inštinktov v Prírode, nájde losos svoju cestu z neznámeho 
oceánu, unikne rybárom, prebojuje sa hore prúdom, prekoná vodopády a ľuďmi 
vytvorené  prekážky.  Nakoniec  po  dosiahnutí  domovských  vôd,  po  oplodnení, 
vyčerpaný umiera. Naplnili svoje poslanie. Uistili sa že sa narodí nová generácia a 
cyklus  bude  pokračovať.  To  robia  rok  po  roku,  generáciu  za  generáciou, 
nasledujúc osobitý štýl, ktorý Príroda vytvorila len pre nich.  

* * * * *

Čo  sa  môžeme  z  predošlej  ukážky  o  lososovi  naučiť?  Môžeme  objaviť 
fungovanie niekoľkých základných Zákonov Prírody:  

I.  Príroda  obdarila  každý  druh  silnou  inštinktívnou  túžbou  po  zachovaní 
vlastného druhu, nezaujímajúc sa o ostatných.  

II. Príroda zakorenila do každého tvora svojský a typický inštinkt, ktorý musí 
počas života nasledovať aby mohla priniesť novú generáciu. Ak sa z akéhokoľvek 
dôvodu,  napríklad prírodnej  katastrofy,  odchýli  od tohto programu,  utrpí  hrozné 
straty. V niektorých prípadoch, ak nie je schopný stotožniť a so zmenou, vyhynie.  

III.  Smrť je prirodzenou súčasťou večnej  reťaze života a Príroda sa nikdy 
nezaujíma o prežite jednotlivca, len o druh.  

IV. Percentá strát predtým než druh dosiahne obdobie reprodukcie môžu byť 
extrémne veľké, no tí najsilnejší a najčulejší prežijú aby mohli prežiť a vytvoriť novú 
generáciu. Slabší a menej agresívni sú vylúčení a vypadávajú z hry.  

V.  Prakticky  celý  životný  cyklus  druhov  sa  týka  prežitia  a  dosiahnutia 
pohlavnej  zrelosti.  Potom  kulminácia  životných  snáh  dosiahne  svoj  vrchol 
reprodukovaním  a  zaistením  novej  generácie,  a  tým  pokračovanie  nekonečnej 
reťaze života.  

* * * * *

Veľká  časť  tvorov  Prírody  sú  predátori,  čo  znamená,  že  ich  hlavným 
spôsobom prežitia je zabíjania a požieranie iných foriem života, iných než rastliny. 
Do tejto kategórie môžem zaradiť levov, vlkov, kojotov, líšky, leopardov a stovky 
iných tvorov. V ríši vtákov to sú orly, sokoly, supy a mnohé iné. V ríši rýb prakticky 
všetky väčšie ryby žerú menšie ryby a v mnohých prípadoch i mláďaťa vlastného 
druhu.  

Samotný  človek  je  tiež  predátor  nakoľko  z  veľkej  časti  je  mäso.  Zabíja 
dobytok, ovce, prasatá, sliepky, ryby, divinu, alebo je produkty dobytka a hydiny 
ako mlieko od kráv, vajcia od sliepok,  atď. Avšak človek sa nerád označuje za 
predátora nakoľko zvieratá ktoré konzumuje aj vychováva. To však nijako nemení 
fakt, že je predátor a zabíja, a je iné tvory Prírody.  

Niektoré nižšie, podradné druhy, ako čierni Afričania, sú dokonca kanibali a 
jedia iných ľudí.  

Odlišnou  kategóriou  od  predátorov  sú  parazity,  ktoré  trápia  tento  svet. 
Poznáme tvory ako moskyty, vši, ploštice a tisíce iných, ktoré žijú na tele iných 
tvorov a všeobecne bez toho aby ich zabili z nich žijú, vysávajúc krv, či iné životné 
látky z tela svojich nešťastných hostiteľov.  

Niektoré parazity, ako neskôr uvidíme, existujú i medzi ľudskou rasou.  

Teraz sa chceme detailnejšie pozrieť na dvoch predátorov, jedného z ríše 
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vtákov a jedného z  ríše zvierat,  a pozrieť  sa ako zvládajú problémy prežitia  a 
zachovania vlastného druhu.  

* * * * *

Jeden z najkrajších vtákov  je nepochybne orol.  Jeho obraz bol  i  znakom 
rímskych  légií.  Jeho  znak  bol  i  hrdým  znakom  na  zástavách  a  štandardách 
Hitlerovského Nemecka. Mnoho iných ľudí a krajín stále používa orla ako symbol 
hrdosti  a  sily.  Je  impozantný  ako  pohľad  na  vtáka  rozťahujúceho  krídla  na 
azúrovom nebi. Je ozaj kráľom vtákov.  

Orol skalný je predátorom. Obýva veľkú časť Severnej Ameriky, veľkú časť 
Ázie, trocha Afriky a Európu lemujúc Stredozemné more.

Tento kráľ vtákov, známy z príbehov a rozprávok je dnes miznúcim druhom, 
alebo  aspoň  je  ho  stále  menej.  Ako  tvrdia  pozorovania  orla  skalného  na 
severoamerickom kontinente ich je asi už len 10 000 kusov. 

Tento  vták  je  možno  jedným  z  najlepších  lovcov  v  ríši  vtáctva,  no  na 
zabezpečenie si potravy potrebuje rozľahlé územie. Dospelý jedinec skonzumuje 
denne  približne  pol  kila  mäsa.  V  horách  v  Montane  bolo  na  rozľahlom území 
napočítaných  18  hniezdiacich  párov  a  odhaduje  sa,  že  priemerný  pár  lovil  na 
území veľkom asi 100 m2. orol skalný hniezdi na tom istom území a často i na tom 
istom mieste sezónu po sezóne.

Pri výskume orol na tomto území bolo zistené, že samica orla kladie ročne 
dve vajcia z ktorých sa priemerne vyliahne 1,8 orla. 87% vyliahnutých orlov sa 
prežije až do opustenia hniezda.  

Napriek tomu, že je orol  kráľom vtákov,  čelím mnohým, problémom. Ešte 
predtým ako sa mláďa dostane z hniezda čelí hrozbe smrti vypadnutím z vysoko 
umiestneného hniezda. Pre orla je najväčším nepriateľom človek a mnohé orly sú 
zastrelené alebo otrávené, alebo sú obeťami  zrážka s autom.  V skutočnosti  je 
polovica všetkých orlích úmrtí zapríčinených človekom a je z neho v súčasnosti 
vyháňajúci druh.  

Orly  ťažko  pracujú  aby  dokázali  zohnať  potravu  nevyhnutnú  pre  prežitie. 
Zajac tvorí 37% stravy. Ďalších 12% tvoria iné vtáky. Ďalších 18% jeho stavy tvoria 
iné druhy zvierat, vrátane domácich oviec. Dohromady orol skalný konzumuje 32 
druhov koristí od veveričiek po mladé jelene, od sov po štrkáče.  

Orly si  vyberajú  partnera na celý život. Ak jeden zomrie čoskoro si  nájdu 
druhého. 

Čo sa ale z tohto krátkeho príbehu o orlovi môžeme priučiť? Dá sa tu zistiť 
niekoľko ďalších zistení o fungovaní Zákonov Prírody. Jedným z faktov je, že aj 
napriek tomu, že je orol kráľom vtákov, nie je nevyhnutne aj najlepším v boji  o 
svoje prežitie. Z tohto by si mala Biela Rasa vziať lekciu.  

Napriek tomu, že je orol skvelým lovcom, musí ťažko bojovať aby nakŕmil 
seba i svoju rodinu. Zdôrazňujeme, že orol tak ako raný usadlíci vyznačuje svoje 
územie. Vie koľko územia rodina potrebuje na zaobstaranie potravy pre seba i 
mladých orlov. V prípade orlov je to asi 100 m2.  

Najdôležitejšia lekcia ktorú sa však z prípadu orla môžeme naučiť je tá, že 
napriek tomu, že je skvelým lovcom jeho druh mizne z planéty Zem kvôli  jeho 
slabej reprodukčnej schopnosti. Je zrejmé, že aj napriek svojim skvelým kvalitám – 
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ostrému zraku, silným krídlam a ostrým pazúrom, to nestačí. Aby ich druh mohol 
prežiť potrebovali by zvýšiť svoju reprodukčnú schopnosť. Losos má oproti orlovi 
lepšie princípy chovania a lepšie sa odkáže množiť. Na rozdiel od orla ktorý kladie 
len  dve  vajcia,  samica  lososa  nakladie  3000  ikier,  takže  v  ich  prospech  hrá 
omnoho lepší faktor množenia sa.  

Na druhej strane zajace majú nespočetne prirodzených nepriateľov – kojoty, 
orly, hady a mnoho iných. Medzi ne patrí i človek, ktorý doista zabíja stokrát viac 
zajacov ako orol. No zajac vďaka svojej pôrodnosti nemá prežiť v konkurencii s 
toľkým prirodzenými nepriateľmi.  

Prežitie druhu obyčajne závisí od schopnosti reprodukcie.  

* * * * *

Aj  kanadský  vlk  je  predátorom, no patrí  do ríše zvierat.  O ich zvykoch a 
živote máme kopu poznatkov od istého spisovateľa a prírodovedca, ktorý v oblasti 
Labrador v severnej Kanade pozoroval populáciu vlkov a venoval sa jednej vlčej 
rodine troch dospelých vlkov.  

Vlci  sú veľmi  zaujímavé a nepochopené zvieratá.  Sú to tuláci  no obývajú 
jedno obrovské územie.  

Prírodovedec zistil, že táto trojčlenná rodinka má vymedzené územie veľké 
asi 100 m2. hranice tohto územia mali jasne vyznačené močom po celom obvode. 
Približne raz za týždeň obišli celé územia a nanovo ho označkovali. Ich územie 
susedilo s ďalšími dvoma vlčími územiami, no nezistili sa žiadne nezhody alebo 
spory kvôli hraniciam a jeden klan rešpektoval ten druhý.  

To opäť  potvrdzuje,  že i  vtáky  ako  orly  a  cicavce  ako  vlci  si  uvedomujú 
dôležitosť  vlastného  územia  v  ktorom  sa  pohybujú  a  ktoré  je  potrebné  na 
zabezpečenie  svojej  rodiny,  i  to,  že na dostatočnú podporu svojej  rodiny stačí 
minimum územia.  

Vlci  sú  silne  systematickí  a  vedú  stabilizovaný  život.  Aj  keď  nelipnú  na 
žiadnych pevných harmonogramoch, nasledujú presne určený plán. Samce lovia v 
noci no vždy sa zdržiavajú len v rámci svojho územia. Samice zvyčajne ostávajú 
so svojimi mláďatami v norách a vyliezajú len na krátke vychádzky za vodou, alebo 
po jedlo.  

Vlci  sú monogamní.  Partnera majú len  jedného a na celý  život.  Obdobie 
párenia trvá len asi dve alebo tri týždne skoro na jar. Ich domovom sú nory a tie 
isté nory využívajú často celé generácie vlkov. V lete vlci zabijú i jeleňa, obyčajne 
najslabšieho z čriedy. V období keď jelene odchádzajú na sever kŕmia vlci svoje 
potomstvo myšami, vevericami a inými živočíchmi.  

Aj keď sa vlkov pozerá ako na zlé a divoké zvery, sú veľmi milujúci a o svoje 
rodiny i mláďaťa sa starajú vzorovo. Všeobecne sú svojim druhom verní a ostávajú 
spolu na celý život. samica vrhá priemerne štyri mláďaťa.  

Od vlka sa môžeme naučiť dve úžasné veci: pre vlka je dôležité územie a 
krajina, a je nesmierne verný svojmu druhu.  

* * * * *

jedným  z  najpozoruhodnejších  tvorom  je  včela.  Pre  našu  štúdiu  je 
mimoriadne dôležitá, lebo má veľmi dobre organizovanú a vyvinutú spoločenskú 
štruktúru. Produktivita a aktivita úľa je niečo úžasné.
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Včely a kvety sú dve časti rovnakého života, tak ako dve strany mince. Tento 
úžasný team včiel a rastliny vypracovaný do neuveriteľného stupňa je jedným z 
najúžasnejších výtvorov Prírody.  

Včela je jediný tvor stavaná na nosenie ťažkých nákladov. Má úložný priestor 
a dosť sily na prenášanie peľu a nektáru. Aj keď nákladné lietadlá môžu prenášať 
asi 25% vlastnej váhy, včela môže niesť takmer 100. hoci má včela tučné telo a 
krátke krídla a nedokáže plachtiť, dokáže ísť vzad i lietať na mieste. Jej krátke 
krídla sa mihajú veľmi rýchlo štýlom do osmičky. Zmenou pohybu krídel sa včela 
môže pohybovať dopredu, alebo lietať na mieste nad kvetom.  

Tento lietajúci stroj má tri miesta na prevážanie nákladu.  Prvý je nádrž, ktorú 
plní  nasávaním  nektáru  dlhou  trubicou  z  kvetu.  Ďalšie  dve  sú  akési  koše  na 
nohách na ktorých prenáša peľ.  

Včely nosia náklad väčšinou len jedným smerom. Cestou von potrebujú len 
malé množstvo medu ako pohon, dosť nato aby dorazili k cieľu kde nájdu dostatok 
medu na  doplnenie  zásob a  ďalší  let.  Med je  taký  mocný,  že  kvapka veľkosti 
špendlíkovej hlavičky vystačí včele na let asi 400 m.  

Včela  je  zaujímavé  spoločenské  zviera.  Úľ  v  ktorom  žije  je  ako  jeden 
organizmus, jeden tvor, s radmi šesťhranných izieb z vosku, ktoré vyzerajú ako 
zázrak. Malý úľ má asi 20 000 včiel, no stredne veľký úľ niekedy obýva približne 
75 000 včiel a veľký úľ až 200 000. Celý úľ funguje ako jeden život, jeden tvor. 
Extra veľká včelia kráľovná v srdci úľa je matkou všetkých včiel v úli. Táto kráľovná 
položí denne 1000 až 2000 včelích vajíčok.  

Práca  je  veľmi  dobre  organizovaná.  Úľ  pozostáva  zo  šesťuholníkových 
komôrok,  vybudovaných  mladými  jedincami  mladšími  ako  17  dní,  ktoré  ešte 
nevedia lietať. Včely sú označované za skvelých architektov a inžinierov pretože 
stavajú rady malých komôrok rovnakej veľkosti, každá majúc tri páry stien takže 
spolu  vytvárajú  šesťuholníky.  Bez  rysovacej  dosky,  kompasov,  alebo  pravítok 
spravia prácu presne odmeranú, pevnú a veľmi precíznu.  

V jednom úli je len jedna kráľovná. Okrem niekoľkých trúdov ktorí kráľovnú 
oplodňujú  je  zbytok  kolóny  zostavený  z  robotníc.  Tieto  robotnice  stále 
zhromažďujú nazbieraný peľ z kvetov, budujú voskové domovy, ukladajú med a 
starajú sa o zásobenie potravou i obranu úľa.  

Kráľovná je veľmi zaujímavá. Všetky včely neustále pracujú takže nemajú 
čas  na  potomstvo  a  tak  Príroda  vynašla  kráľovnú,  ktorá  je  od  všetkých  včiel 
odlišná a ako jediná kladie vajíčka.  

Aby mohol úľ s tisícami včiel byť pevný a zdravý, denne sa musí narodiť 
niekoľko tisíc mladých včiel. Hoci kráľovná žije i niekoľko rokov, včely robotnice 
žijú len 41 dní a práve nekonečnou úlohou kráľovnej je neustále plodiť nové včely, 
ktoré uhynuté robotnice nahradia. Väčšinu čas chodí po úli a vždy keď sa zastaví 
pri  šesťuholníkovej  komore  nakladie  doň  vajce.  Jej  práca  je  však  taká 
vyčerpávajúce,  že  musí  mať  neustále  niekoľko  pomocníkov,  ktorí  ju  neustále 
kŕmia. 

Keď kráľovná kladie vajce, stále ju sprevádza družina 22 včiel, ktoré sa o ňu 
starajú.  Neustále  je  obklopujú  a  zásobia  potravou.  Keď  dosiahnu  12  dní  sú 
nahradené novými včelami, asi 6 dní starými, pretože táto potrava matky môže byť 
vytvorená len v nedospelých včelách. 
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Kráľovná má pár pevných krídel, no použije ich asi len dvakrát v živote; raz 
keď vyletí na let za párením a druhý raz keď navždy opúšťa úľ aby založila nový. 
Nemôže klásť vajíčka dokiaľ nevyletí z úľa aby sa spárila s trúdmi. 

Keď sa potom trúdy vrátia do úľa robotnice ich odmietajú kŕmiť a následne 
zomierajú od hladu. Pre život kolónie už nie sú potrební a tak sú vylúčení.  

Robotnice však netrávia noci medzi kvetmi. Vždy čakajú v úli  na svitanie. 
Nakoľko nevedia ktoré kvety sa ráno otvoria a ponúknu im svoj nektár a peľ, ani to 
kde sa tieto kvety nachádzajú, tieto malé, inteligentné tvory čakajú a nepúšťajú sa 
na  divokú  naháňačku  nevedno  kam.  Majú  prieskumníčky,  ktoré  vylietavajú  na 
prieskum ako prvé.  

Možno tucet včiel ráno vyletí a pustí sa na prieskum okolia. Lietajú v okolí úľa 
v zväčšujúcich sa kruhoch. Akonáhle spozorujú sad, či lúku plnú kvetov, okamžite 
to idú oznámiť do úľa a za chvíľu sa celá armáda včiel púšťa do zberu.  

Na miesto zberu môže byť i dosť vzdialené. Prieskumníčky musia niekedy 
preletieť i km krajiny. Hneď po návrate do úľa predá všetky informácie ostatným 
včelám,  vrátane  smeru  kam  letieť  i  druhu  kvetov.  Mnoho  iných  tvorov  spolu 
komunikuje, no len málo ich má taký vyvinutý systém komunikácie ako včely.  

Často počujeme výraz "pracovitý ako včela" a radi porovnávame produktivitu 
a organizáciu včelej kolónie so spoločnosťou Bieleho Človeka. Ak sa však niečo 
môžeme od spoločnosti v úli naučiť, tak je to určite že: I. celá kolónia funguje, lebo 
má organizovanú spoločenskú štruktúru, II. aby mohla fungovať musí mať vodcu, v 
tomto prípade kráľovnú, III. Každý jedinec má svoje poslanie pre prežite kolónie a 
keď je nepotrebný (ako trúdy) nie je naň minutých viac potravín ani snahy. 

* * * * *

Ďalším skvelým tvorom, ktorý je i najlepším staviteľom v Prírode je bobor.  

Bobry vážia do 30 kg, a dosahujú dĺžku až 1 m, vrátane 12-15 cm širokého, 
dlhého chvosta.  Zadné nohy má s blanami.  Bobry sú vodné živočíchy,  ktoré si 
stavajú  niekoľko  desiatok  metrov  dlhé  a  niekedy  aj  2-3  m  vysoké  hrádze  v 
rybníkoch kde sú chránené pred svojimi nepriateľmi.  

Ich domovmi sú veľké stavby z dreva a blata s podvodnými vchodmi. Bobry 
ohlodávajú kôru a konáre stromov, hlavne z osiky, ktoré zhadzujú svojimi veľkými, 
ostrými zubami. Niekedy si vybudujú i kanály dlhé až 600 m, v ktorých prepravujú 
kusy stromov k svojim domovom.  

Tak  ako  včela,  aj  bobry  sú  skvelými  inžiniermi  a  architektmi,  a  sú  veľmi 
pracovití.  Celom  dozaista  sú  dôkazom,  že  nielen  človek  je  inžinierom.  V 
skutočnosti  ich  schopnosť  nájsť  a  odhadnúť  veľkosť  tokov  vhodných  na 
vybudovanie ich priehrady a potom ju tam i postaviť je dokonalejšia než schopnosť 
nejakých afrických domorodcov, ktorí nikdy žiadnu priehradu nepostavili. Popravde 
sú  bobrie  hrádze  na  každý  pád  lepšia  ako  chatrče  z  blata.  Ktoré  si  stavajú 
domorodci v Afrike. 

* * * * *

Tieto schopnosti včiel postaviť svoje úle s presnými komorami a schopnosti 
bobrov postaviť svoje hrádze a domovy sú zapustené v ich inštinktoch a sú pre ne 
charakteristické. Sú skvelými príkladmi ako Príroda dala každému tvorovi unikátne, 
vnútorné inštinkty a naprogramovala ich na zachovávanie v každej nasledujúcej 
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generácii. Najzaujímavejšie je, že tento inštinkt je vložený v mikroskopicky malých 
génoch v nekonečnej reťazi každej generácie. Príroda je skutočne úžasná.  

Včely však nie sú jedinými tvormi ktorých život sa točí okolo vodcu. Existuje 
mnoho tvorov ktoré žijú  v  čriedách a majú svojho vodcu.  Napríklad  vlčie  tlupy 
nasledujú  svojho  vodcu.  Čriedy  byvolov  tiež  nasledujú  svojho  vedúceho  býka, 
ktorý razí cestu. Črieda divých koní je tiež vedená jedincom, ktorý sa o celú čriedu 
stará a dáva pozor na nebezpečenstvá. Kŕdle husí letiace v zime na juh sú tiež 
vedené  husou  ktorá  vedie.  Princíp  vodcovstva  je  pozorovateľný  v  ríši  vtákov, 
cicavcov i hmyzu rovnako ako v ľudských spoločenských štruktúrach. Implantovala 
ho však Príroda.  

* * * * *

vyššie  sme uviedli  spôsoby života niekoľkých  druhov  bližšie  a  niekoľkých 
všeobecnejšie. V sumáre čo sme z uvedeného zistili môžeme uviesť nasledujúce 
závery:  

I. Celý vesmír je riadený Zákonmi Prírody.  

II. Zákony Prírody sú pevné, stabilné a večné.  

III. Zákony Prírody platia pre živé tvory rovnako presne ako pre neživé veci.  

IV. Ľudská rasa je tiež výtvorom Prírody.  

V. Príroda sa zajíma len o prežite druhu, nie jednotlivca.  

VI. Prežijú len tie druhy, ktoré sú schopné v nepriateľskom svete udržať svoje 
počty, alebo ich zvyšovať.  

VII.  Príroda  sa  neustále  pokúša  zlepšiť  druhy  zákonom  "Prežitia 
Najschopnejšieho".   Kruto  vylučuje,  obyčajne  ešte  pred  reprodukciou,  všetkých 
slabých, chorých a neschopných. 

VIII. V boji o prežitie druhov nám Príroda ukázala, že nedbá na žiaden súcit, 
morálku, alebo zmysel pre fair play. Jediným záujmom je prežitie.  

IX. Príroda podporuje i vnútornú segregáciu druhov a ponecháva poddruhy 
zápasiť voči ostatným.  

X. Príroda zatracuje kríženie, miešanie druhov, alebo rás. Nielen každému 
druhu, ale dokonca i poddruhu dala pud páriť sa len s vlastným druhom. 

XI.  Príroda  pre  každý  druh  vyvinula  prsný  spôsob  života  ktorý  musia 
nasledovať. Nazýva sa to inštinkt, veľmi dôležitá a zdravá súčasť každého tvora. 
Každé  porušenie,  tlmenie,  alebo  zatracovanie  inštinktov  obyčajne  vedie  k 
vyhynutia daného druhu. To by si mala Biela Rasa dobre zapamätať.  

XII.  Príroda nepridelila  každému druhu len určitý  životný  cyklus,  ale  i  typ 
prostredia  v  ktorom  môže  žiť,  napríklad  ryba  vo  vode,  ľadové  medvede  v 
arktických oblastiach, atď. 

XIII. Príroda je v tom ktorý druh prežije plne nestranná, každého ponecháva 
starať sa o seba, súťažiac s ostatnými.  

XIV. Žiaden druh sa nestará o prežitie iného a Príroda každému káže šíriť sa 
a množiť sa do hraníc svojej schopnosti. Láska a neha patria len vlastnému druhu. 

XV. existuje mnoho druhov, ktoré si uvedomujú podstatu vlastného územia a 
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vyhradzujú si svoje územia, ktoré potrebujú pre prežitie a zaopatrenie rodín. 

XVI.  Mnoho  tvorov,  vtákov,  hmyzu  a  ostatných  majú  dobre  vyvinutú 
spoločenskú štruktúru.  

XVII.  Vodcovský  princíp  je  inštinktívne  zakorenený  a  využívaný  mnohými 
tvormi, rovnako ako ľudskou rasou.  

XVIII. Niektoré druhy, ako napríklad husi, niekedy vedú totálnu vojnu proti 
inému druhu, napríklad kobylkám. Tlupa vlkov zas zaútočí na stádo oviec. 

XIX.  Naopak  bratovražedné  vojny  v  rámci  jedného  druhu  sú  v  Prírode 
neznáme, okrem niekoľkých pomýlených ľudských druhov.  

XX. Nikde v ríši Prírody nezadržuje silnejší, nadradený druh svoj pokrok a 
expanziu kvôli slabšiemu, podradnému duhu. Jednotlivé druhy spolu nesúcitia, len 
bojujú o vlastné prežitie.  

XXI. I samotné druhy sa počas tisícročí menia a rozvíjajú. To sa dá veľkolepo 
rýchliť zámerným výberom jedincov, ako je to u šľachtenia psov, či koní. Niektoré 
druhy vymierajú a nové sa zas vyvíjajú. Žiaden neostáva nezmenený, dokonca i 
ľudská rasa sa mení a vyvíja. Evolúcia je nepretržitý proces.  

XXII. Večný boj je cenou za prežite.  

XXIII. Príroda dala každému tvorovi silný, prirodzený inštinkt, ktorý je silou 
pre zachovanie svojho druhu. V tomto inštinkte je zapustený celý plán pre život na 
propagáciu  svojho  druhu,  generáciu  za  generáciou.  Druhy  musia  tento  plán 
nasledovať, inak zhynú.  

XXIV. Príroda dala jasne najavo, že jej plánom pre každý druh je neustály 
vývoj a zlepšovanie sa, lebo inak bude vytlačený a vyhynie.  

* * * * *

S týmito základnými pravidlami na mysli, ktoré nariadila sama Príroda sa 
teraz pozrieme na seba. Zistíme ako tieto zákony presne platia pre celkovo ľudský 
druh, a bližšie i na nás, Bielu Rasu. Uvidíme, či Biela Rasa koná v zhode so 
Zákonmi Prírody, alebo proti nim hreší; a nakoniec, či Biela Rasa je v tomto štádiu 
histórie na svojej ceste hore, alebo dole.  
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02. Biela Rasa: Zázrak Prírody

Ak  na  tomto  prekrásnom  svete  je  aspoň  jedna  vec  hodná  ochrany, 
zachovania a propagácie, tak je to Biela Rasa. Príroda sa o Bielu Rasu starala 
láskavo  a  venovala  jej  extra  opateru  už  od  jej  počiatku.  Zo  všetkých  miliónov 
tvorov, ktoré na tejto planéte za veky existovali sa ani jeden ani len nevyrovnal 
Bielej Rase. Príroda vybavila svoju elitu oveľa väčším množstvom inteligencie a 
tvorivosti,  energie  a  produktivity  než  akéhokoľvek  iného  tvora  v  súčasnosti  či 
minulosti.  

Práve  Biela  Rasa  bola  budovateľom  sveta,  staviteľom  miest,  obchodu  a 
kontinentov.  Biely Človek je jediným budovateľom civilizácií. Vybudoval egyptskú 
civilizácie, vznešenú rímsku civilizáciu, grécku civilizáciu plnú krásy a kultúry, a po 
vážnej  rane  zasadenej  semitským  náboženstvom  sa  váľal  v  Dobe  temna,  no 
nakoniec opäť povstal a vybudoval veľkú európsku civilizáciu.  

Títo  Bieli  európsky muži  s  civilizáciou v  krvi  a  osude prekročili  Atlantický 
oceán a vybudovali  novú civilizáciou doslova na pustom a kamenistom mieste. 
Biely Človek sa dostal na sever k Aljaške, na juh do Kalifornie;  otvoril  tropické 
oblasti, podrobil si Arktídu; pokoril africké pustatiny; osídlil Austráliu a otvoril brány 
sveta v Sueze, Gibraltári a Paname. 

Práve  Biela  Rasa  vyprodukovala  ľudí  ako  bol  Kolumbus,  ktorý  prekročil 
Atlantik; ako Magalhaes, ktorý ako prvý oboplával Zem; mužov ako Michelangelo, 
Leonardo da Vinci, Rembrandt, Velazquez, Bernini, Rubens, Rafael a tisíce iných 
géniov, ktorí vytvorili nádherné diela v oblastiach sochárstva a maľovania; géniov 
ako Beethoven, Bach, Wagner a Verdi, ktorí vytvorili nádhernú hudbu; ako Jamesa 
Watta, vynálezcu parného stroja; ako Daimler, ktorý postavil benzínový spaľovací 
motor; géniov ako Henry Ford, vynálezcov ako Thomas Edison; takého génia na 
poli fyziky a elektriky ako bol Nikola Tesla; literárnych géniov ako Shakespeare, 
Goethe a tisíce iných; nespočetných géniov na poli matematiky, chémie a fyziky.  

Práve Biely  Človek  previazal  kontinenty  sveta  železnicami  a  diaľnicami  a 
elektrickými vedeniami. Práve Biely Človek vytvoril úžasný svet elektriky, zaviedol 
telefón,  rádio  a  televíziu.  Práve  Biela  Rasa  spojila  výbuch  energie  a  génia  a 
poslala  rakety  na  mesiac,  a  priviedla  kroky  Bieleho  Človeka  až  na  vzdialené 
územie vo vesmíre. 

Skvelé úspechy Bielej Rasy sa nekonečne a rýchlo rozrastajú aj teraz keď 
čítate túto knihu. Stačí ak prejdete stránkami encyklopédií a objavíte úžasný odkaz 
úspechov dosiahnutých Bielou Rasou po storočia.  

Ktorá iná rasa sa kedy čo i len priblížila tomuto rekordu tvorivosti, úspechov 
a  produktivity?  Žiadna.  Nikdy  žiadna.  Žiadna  sa  doteraz  ani  len  nepriblížila. 
Naopak, čierni ľudia z Afriky nevynašli ani len koleso.  

Áno, práve Biely Človek, so svojim vrodeným géniom dal formu každej vláde 
a živobytie každému naokolo, a nadovšetko, dal skvelé ideály každému storočiu. 
Áno moji rasoví druhovia, my sme tí, ktorých Príroda vybrala za elitu sveta. Vlastne 
sme boli vybraní za elitu aby sme tento svet spravili ešte lepším a lepším. Boli sme 
predurčení plodiť sa a rozšíriť sa na každý obývateľný kúsok tejto planéty. Je to 
náš jasný osud, tak ako ho naplánovala sama Príroda.  
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My, Biela Rasa, máme také slávne dedičstvo a nádhernú históriu, že by mal 
každý člen Bielej Rasy pukať hrdosťou, že je jej členom. Každý z nás sa musí 
oddať  veľkej  misii  ktorú  nám Príroda  predurčila,  no  ktorú  sme  ešte  nenaplnili: 
ovládnuť a zaľudniť každý dobrý kúsok tejto planéty.  

Mojim cieľom tu nie je stopovať históriu Bielej Rasy, ani robiť vedeckú štúdiu 
ostatných rás. Chcem len ukázať a pripomenúť svojim Bielym Rasovým Druhom 
niečo čoho sme si  v tomto štádiu histórie  nie veľmi  vedomí:  veľkoleposť  našej 
histórie; veľkú úlohu, ktorú nám  do budúcnosti Príroda pripravila. Taktiež chcem 
jasne ukázať na nebezpečenstvo v ktorom sa dnes nachádzame a na nepriateľov, 
ktorí nás obklopujú a sú rozhodnutí nás zničiť.  

Keď sa obzrieme za zdrojom našich múdrostí,  zistíme, že všetka múdrosť 
pochádza z Prírody a jej Zákonov.  Všetko čo vieme je zakotvené v Zákonoch 
Prírody ktoré nás obklopujú. Biely Človek musí objaviť, vysvetliť  a využiť znalosti 
tej malej časti Zákonov Prírody, ktoré doteraz odhalil.  

Jedným  z  hlavných  objavov  aký  človek  spravil  je  zistenie,  že  Príroda  je 
riadená zákonom.  Zákony  Prírody sú nemenné,  neohybné a nepoľaviteľné.  Sú 
večné.  Jedným  z  neúprosných  zákonov  je  prežitie  najschopnejšieho.  Už  v 
predošlej kapitole sme videli,.  Že Príroda sa neustále pokúša vylepšiť každý jej 
druh delením ich na poddruhy a ponechajúc každý tento poddruh súťažiť s iným. 
Tí ktorí nie sú schopní obstáť vypadávajú a navždy zmiznú do zabudnutia. Tí, ktorí 
majú navrch prosperujú a množia sa. Nikde v prírode nevidíme aby nadradenejší 
utekal pred podradnejším, ani sa nadradenejší nepokúša veľkodušne podporovať, 
alebo živiť podradnejší druh. 

Príroda očividne chce aby boli  od seba druhy oddelené. Napríklad,  ak sa 
pozrieme na ríšu vtákov, zistíme, že kolibríky boli rozdelené na 320 druhov, vrabce 
na asi 263 druhov, iné zas na 60, atď. V ríši zvierat sa nám to isté deje priamo 
pred očami. Či sa už pozrieme na myši, zajace, alebo mačky, zistím, že vo svojom 
prostredí boli rozdelení na tucty rôznych druhov, každý nasledujúc svoju cestu za 
prežitím, propagáciou a množení sa v súboji s vlastnými poddruhmi a ostatnými 
tvormi  sveta.  Každý  má  svoj  charakteristický  spôsob  zachovania,  párenia  a 
propagácie. Každý má svojich prirodzených nepriateľov. 

Aj človek je tvorom a výtvorom Prírody. Aj jemu Príroda dala určitý program 
pre  prežitie   a  propagáciu.  Aj  on  má  svojich  prirodzených  nepriateľov  a  je 
chladným faktom Prírody, že najsmrteľnejšími nepriateľmi Bieleho Človeka sú iné 
ľudské druhy, menovite Židia a ostatné farebné rasy. 

Ďalej o prírode vieme, že nenávidí kríženie a bastardizáciu. Nikde v prírode 
nevidíme bratanie sa, alebo kríženie sa s iným druhom, ani miešanie ich génov 
párením sa. Nielenže zistíme, že sa rôzne druhy nepária, ale ani rôzne poddruhy 
sa nepária, hoci žijú v tom istom ese, v tom istom prostredí.  

Napríklad, nenájdeme vranu, ktorá sa skríži s iným vtákom, napr. volavkou. 
No nenájdeme ani to, aby sa ktorýkoľvek zo 60 druhov orieškov miešal s iným 
druhom. Nedeje sa to ani  u iných druhov, napr.  u sokola.  Sokol  sťahovavý sa 
nebude páriť  so sokolom poľovníckym, ani  so sokolom prériovým,  ani  sokolom 
tmavým. 

Ak by to nebol jeden z prvotných cieľov a zákonov Prírody, čoskoro by sme 
zistili, že nielen všetky poddruhy sa skrížili do jedného druhu, ale všetky vtáky by 
boli  zmiešané do jedného typu  vtáka,  a  všetky  ryby  s  ich tisíckami  druhov by 
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nakoniec skončili ako jeden druh. O chvíľu by tu nebolo takej nádhery ako sojka, 
alebo kardinál,  či  krásny kolibrík,  alebo škovránok. Nie,  medveď čierny a grizly 
môžu žiť v jedom lese, no nestýkajú sa jeden s druhým, ani sa nezospoločenšťujú, 
ani sa nekrížia s tým druhým. Je to jeden z neúprosných Zákonov Prírody. Príroda 
sa hnevá na bastardov a obyčajne ich trestá vymretím.  

Aj  ľudské  druhy  boli  obdarené  inštinktom  segregácie,  párením  a 
zospoločenšťovaním sa len s vlastným poddruhom. Každý má prirodzený inštinkt 
zachovať  svoj  vlastný druh chránením ho,  bojovaním zaň a bránením ho proti 
všetkým ostatným rasám,  ktoré  pokladá  za  nepriateľské  jeho  vlastnej.  Napriek 
všetkej židovskej propagande, ktorá nám bola naočkovaná ten inštinkt tu stále je. 
Celá táto klamná, neprirodzená propaganda môže na svoje obete sypať pojmy ako 
rasisti, bigotní, atď., no ja tak ostáva faktom, že Biela Rasa chce žiť, spájať sa a 
páriť sa len s vlastným druhom, Číňania chcú žiť len s vlastným druhom, čierni sa 
chcú tiež páriť len s vlastnými, atď. Fakt, že bola prelomená farebná hranica a 
kríženie  sa  stáva  častejším  javom  je  odporovaním  Zákonom  Prírody.  Je  to 
neprirodzené a Príroda nečaká dlho aby na tých, ktorí porušujú jej zákony priviedla 
svoju pomstu.  

Nanešťastie, Biela Rasa, ktorá má toho najviac čo stratiť, bola v minulosti 
najkriminálnejšie  nezodpovedná  pri  ochrane toho najcennejšieho čo jej  Príroda 
uložila  do  génov.  Aj  keď  sa  skvelo  učila  zákony  fyziky,  botaniky,  zoológie  a 
technológie,  z  nejakého  divného  dôvodu  bola  zločinne  slepá  a  nedbalá  pri 
uplatnení zákonov genetiky vo vlastnej propagácii svojho prežitia. Aj keď sa Biely 
Človek perfektne stará o šľachtenie koní, psov a mačiek, je akosi zvláštne slepý pri 
vlastnom množení sa. Zdá sa, že si ešte stále neuvedomil, že Príroda vždy vyhladí 
tie formy života, ktoré sa snažia vyhnúť sa jej zákonom.  

V 20. storočí sa rasový problém stáva jasnejším a neblahým. Čoskoro bude 
nemožné si o spliesť so sémantikou, ekonomickými teóriami, alebo Marxistickým 
žargónom, humanistickým smetím, alebo "náboženskými" dvojzmyselnými rečami. 
Problém  bude  čoskoro  taký  ostrý,  že  posledné  rozhodnutie  bude  nadovšetko 
jasné.  Akokoľvek,  aj  keď toto  píšem,  väčšina  ľudí  je  stále  tragicky  zmútená a 
smutne zavedená. Zdá sa akoby boli v rasovej otázke zasiahnutí slepotou, ktorá je 
takmer zločinne šialená. Účelom nasledujúcich strán je v skratke sa pozrieť na 
históriu Bieleho Človeka a vrhnúť jasné svetlo na chyby a zločiny, ktoré spáchal pri 
neochraňovaní čistoty jeho krvi.  

Aj keď sa nikdy v histórii nedá urobiť prsný odhad budúcnosti, špeciálne to 
platí pre všetko čo sa týka Bielej Rasy. Napriek všetkým odporným a chybným 
ideám o rase, ktoré boli do myslí davu implantované a napriek všetkým teraz už 
bežným lžiam, vyslovím nasledujúcu predpoveď: Biela Rasa sa buď spojí, zjednotí 
v blízkej budúcnosti a ovládne myšlienku dobytia sveta pre vlastných ľudí, alebo 
bude nešťastne a divoko zničená podľuďmi sveta. Buď túto planétu zabezpečíme 
pre vlastnú rasu, alebo zmizneme. Buď zaľudníme všetky kontinenty našimi ľuďmi, 
alebo budeme porazení podradnými podrasami.  

Jednou zo samozrejmostí histórie je fakt, že tí Bieli, ktorí vedia o negroch 
najmenej a sú s nimi najmenej v kontakte idú proti Bielym vhodeným medzi negrov 
s  prudkou  nenávisťou.  Takéto  šialenstvo  proti  vlastným  Bielym  bratom  je 
protiprírodné,  prieči  sa  ich  vnútorným  inštinktom  a  je  umelo  rozosievané 
diabolskou propagandou zlomyseľných Židov. Najťažšou prekážkou v boji Bieleho 
Človeka za svoju záchranu pred zničením a skrížením farebnými podrasami,  je 
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nepochybne  divný,  zvrátený  postoj  Bieleho  Človeka  proti  vlastným.  Hlavným 
problémom teraz nie  je prekonať  Židov,  alebo čiernych, ale okamžite  narovnať 
myslenie Bielych Ľudí.   

* * * * *

V tejto knihe hodlám použiť nevedecký pojem, "Biela Rasa" a to z dobrých 
dôvodov.  Som  si  vedomý  toho,  že  rôzni  antropológovia  rozdelili,  podelili, 
klasifikovali a reklasifikovali Bielu Rasu na mnoho vetiev, a podvetiev. Som si plne 
vedomý hlavných rozdelení na Árijskú, či Nordickú, Stredomorskú a Alpskú. Tie sú 
potom reklasifikované na mnoho ďalších vetiev a krížencov.  

Zámerne  sa  tomuto  pretiu  vyhýbam.  Ak  by  sme  sa  tu  hádali  na 
antropologických  rozdeleniach  a  podskupinách,  padli  by  sme  do  zlovestnej 
židovskej  pasce.  Aj  použitie  výrazov  ako  árijská,  či  nordická,  by  bolo  veľmi 
rozvratné. Táto kniha nie je nato, aby sa medzi sebou Bieli Ľudia hádali, ale aby sa 
spojili ako Biela Rasa a bojovali proti Židom, a celkovo podrasám.  

Preto je termín Biela Rasa dostatočný na označenie všetkých dobrých členov 
našej rasy bez poukazovania na to, ktorá vetva je najlepšia, alebo kto kam patrí. 
Som si vedomý i toho, že Biela Rasa má svojich krížencov. Existuje mnoho zmesí 
vo vlastných skupinách, napr. nordická a alpská, alpská a stredomorská, atď. No 
rozdeľovanie  a  tvorenie  kastových  systémov neslúži  žiadnemu účelu.  Naopak, 
bolo by to vysoko deštruktívne a rozvratné.  

Aj použitie pojmu árijský by bolo pre naše učenie škodlivé, nakoľko je tieto 
pojem  mnohými  členmi  nepochopený.  Väčšine  Američanov  by  tento  termín 
pripadal pre (aj keď nesprávne) Nemcov, a niečo spojené s Hitlerovým hnutím. Aj 
keď bol  Hitler  nepochybne veľkým vodcom, tento termín by bol  v zjednocovaní 
Bielej  Rasy   a  propagovaní  nášho  nového  náboženstva  skôr  prekážkou  než 
pomôckou.  

Našim prvotným cieľom v tomto boji je, a musí byť, zjednotiť Bielych Ľudí a 
vyrovnať  ich  myslenie.  Zjednotená  a  zorganizovaná  Biela  Rasa  je  desaťkrát 
silnejšia než zbytok sveta dohromady.  

Keď raz toto dokážeme, problém so Židmi a negrami bude vyriešený. Keď 
raz budeme opäť mať kontrolu nad vlastným osudom, môžeme nasledovať viacero 
významných programov vylepšenie a rozvoja našej rasy. To sa dá ľahko dokázať 
aj bez donucovacích prostriedkov. Môžeme to dosiahnuť propagáciou a podporou 
reprodukcie lepších jedincov v rámci Bielej Rasy a odradzovaním tých slabších. 
Ako je to detailnejšie vyjadrené v 12 prikázaní, dá sato ľahko dokázať učením, 
finančnou  pomocou,  náboženskou  vierou  a  niekoľkými  ďalšími  metódami,  bez 
donucovania. 

Akokoľvek,  ak  chceme  Bielu  Rasu  zjednotiť  aby  vyhrala  nadchádzajúcu 
vojnu proti Židom a podrasám, musíme ju dať dohromady. Musíme ju zjednotiť a 
zorganizovať. Z toho dôvodu v tejto knihe a našom náboženstve budeme používať 
pojem Biela Rasa. Na tomto základe teraz môžeme zjednotiť všetkých dobrých 
členov našej rasy, a nie ich rozdeľovať a členiť rozvratnými a mätúcimi technickými 
pojmami.  

Keď sme si položili  tieto základné pravidlá, bližšie sa pozrieme na históriu 
našej  rasy a pozrieme sa, čo sa z  nej  môžeme priučiť.  Dúfame,  že potom sa 
budeme môcť v budúcnosti lepšie vyvarovať hrozným chybám z minulosti.  
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* * * * *

Pri spätnom pohľade na dlhú históriu Bielej Rasy a Bielych civilizácií a ich 
kontakte  s  farebnými  rasami,  najmä  s  negroidnými,  zas  a  znova  vidíme 
nasledujúce lekcie: Prvá, že rasová deštrukcia Bielej Rasy je neodlúčiteľná vždy, 
keď je nablízku iná rasa, a druhá, že samotná civilizácia nikdy neprežije zničenie 
Bielej Rasy, aj keď táto civilizácie existovala po tisíce rokov.  

To v podstate pojíma najväčší problém akému kedy Biela Rasa čelila, a stále 
i dnes čelí.  

Dnes,  ešte  viac  než  predtým  a  v  stále  narastajúcom  tempe  je  nám 
prezentovaná možnosť s chladnými a jasnými črtami, zachovanie súčasnej ľudskej 
úrovne a zároveň možnosť evolúcie podľa vyšších plánov, alebo inými slovami 
prepadnutie moci, retrogresia, skríženie a nakoniec úplný rozklad.  

Faktom je, že pre Bieleho Človeka to nebude pomalá, postupná retrogresia, 
ale  taká,  ktorá  náhle  vzplanie  do  hrozného  masakru,  oproti  ktorému  bude  aj 
masaker 20 miliónov Bielych Rusov Židmi len bezvýznamným. 

Jedna  vec  je  istá,  buď  sa  Biela  Rasa zjednotí  a  bude  bojovať  za  svoje 
prežitie, alebo bude vyhubená. Tomu sa určite nedá ujsť – Židia až príliš dobre 
podpálili podrasy sveta nenávisťou voči Bielej Rase, čakajúc len na správny čas a 
príležitosť na veľkú vraždu.  

Madison Grant, vo svojej klasike,  The Passing of the Great Race, píše na 
základe rasovej situácie v Amerike: "Ak sa má zachovať čistota dvoch rás, nesmú 
žiť spolu bok po boku a to je problém ktorému sa nedá ujsť". Alexis de Tocqueville 
to vyjadril  takto:  "Existujú  dve alternatívy budúcnosti  negrov a Bielych.  Buď sa 
musia úplne rozdeliť, alebo úplne zmiešať." Židia naschvál zmenili slová Thomasa 
Jeffersona  v  jeho  najslávnejšom  vyjadrení  citovaním  len  polovice  výroku  a 
dokonca  i  jeho  uvedením  na  jeho  soche  vo  Washingtone.  Pôvodne  Jefferson 
povedal: "Nič nie je v knihe osudu napísané jasnejšia ako to, že títo ľudia majú byť 
slobodní: no  je rovnako jasné, že dve rasy, rovnako slobodné, nemôžu žiť pod 
rovnakou vládou." Poslednú časť židovský tlak zatajil.  

História sveta je nekonečnou históriou pohybu rás a migrácie. Veľké migrácie 
ľudí  sú  základnou  osnovou  histórie.  Faktom  sú  historické  i  prehistorické.  No 
akokoľvek,  my niesme zaujatí o cestovanie Turkov,  či Maďarov, alebo tým ako 
Indiáni prekročili Beringov prieliv a dostali sa do Ameriky. V základe sa zaujímame 
o históriu Bielej Rasy, civilizácie ktoré vytvorila po celom svete a o to ako Biely 
Človek nešťastne zlyhal pri zachovaní si čistoty svojej krvi; ako bol zaplavený a 
roztrasený medzi podradné podrasy ktoré dobyl a sčasti poľudštil; ako stratil svoju 
identitu, kultúru a stratil svoju ťažko dobytú civilizáciu, ktorú vytvoril.  

Biela Rasa dobyla a civilizovala Indiu, Perziu a Grécko. To je celkom známe. 
Nie až tak známe je, že sa vylodila i na ostrovoch ako je Japonsko a vytvorila tam 
civilizáciu, rovnako ako pred približne 4000 rokmi vstúpila do Číny, dobyla ju a 
vytvorila tam civilizáciu.

* * * * *

Teraz sa pozrime na prvú veľkú Bielu civilizáciu v kolíske civilizácií v delte 
Nílu.  Tu,  vďaka neobyčajným klimatickým podmienkam a piesočnému pobrežiu 
Nílu  bolo  zachovaných  mnoho  artefaktov,  sôch  a  archeologických  pokladov  z 
ktorých môže byť história Egyptu čítaná ako z knihy, siahajúc až 6000 rokov do ich 
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úžasnej  hostórie.  Všeobecne  nám  Egypt  ponúka  lekciu  histórie  kde  môžeme 
študovať kontakt medzi kultúru tvoriacou, energickou Bielou Rasou a negroidnými 
masami z juhu s ktorými sa Egypťania neustále miešali.  

Od času  spojenia  horného  a  dolného  Egyptu  (3000 p.  n.  l.)  k  finálnemu 
koncu  kráľovstva  faraónov  je  to  obdobie  asi  3000  rokov,  a  toto  obdobie  je 
rozdelené asi  na  30  dynastií.  Od  nástupu Menesa na  egyptský  trón  ako  prvý 
faraón (asi 3400 p. n. l.) po nástup mulata Tehraka na rovnaký trón (688 p. n. l.), 
vidíme ako  sa história  Egyptu mení  od krásnych úspechov,  ktoré dosiahol,  po 
skríženie, pomalú smrť a konečnú stagnáciu z ktorej sa už nepozviechal. Therakov 
nástup na trón môžeme považovať za smrť a koniec egyptskej civilizácie.  

No každopádne  táto  Biela  civilizácia  existovala aspoň 3000 rokov   čo  je 
veľmi dlhé obdobie. Z tohto dlhého obdobia sa môžeme naučiť o nadaní Bieleho 
Človeka a dôsledkoch otrávenia krvi, keď sa spojí s negroidnou rasou. V prehľade 
tejto starovekej  civilizácie vidíme, že všetky skvelé úspechy dosiahla v skorších 
storočiach,  teda  keď  bola  ešte  Biela  Rasa  stále  čistá.  Bolo  tu  i  dlhé  obdobie 
úpadku.  Ľudia  stratili  svoju  iniciatívu  a  dômyselnosť.  Keď  prišli  Asýrčania, 
Egypťania  mohli  len  sotva  odporovať.  Tejto  situácii  najlepšie  pochopíme  ak  si 
uvážime fakt, že egyptská civilizácie nebola zvrhnutá. Bola skrížená a zhnila ako 
jablko.  Problém  bol  vnútorný.  Bolo  ním  otrávenie  svojej  krvi  miešaním  sa  s 
čiernymi.  

Už v 34. storočí p. n. l. mužov delte, Bieli, objavili 365 ročný rok a predstavili i 
kalendár s rovnakou dĺžkou. Práve civilizácie z delty nám dala prvé pevné dátumy 
v histórii sveta. Práve severné kráľovstvo, ktoré bolo najvzdialenejšie od Núbijcov 
z juhu, a v najbližšom kontakte s ostatnými  Bielymi ľuďmi zo severnej  Afriky a 
Strednej Ázie, bolo najpokročilejšie.  V čase spojenie horného a dolného Egyptu 
pod  Menesom  boli  obe  kráľovstvá  veľmi  široké.  Breasted  v  Histórii  Egyptu  o 
Menesovi, prvom faraónovi píše: "viedol svoje armády na juh proti severnej Núbii, 
ktorá sa potom rozliehala po prvý katarakt, severne až po Nome v Edfu a postavil 
nad  Memfisom  priehradu  aby  nasmeroval  vody  Nílu  a  získal  viac  miesta  pre 
mesto. Močaristé zeme delty boli upravené ako pred spojením oboch kráľovstiev a 
bohatá zem priniesla delte rýchlo sa rozrastajúcu populáciu." 

Takže vidíme, že prvý faraón vládol ľudu schopnému odviesť vodu z Nílu, 
odvodniť  zeme v delte,  a  čo je  pre naše posúdenie dôležité,  viesť  vojnu proti 
negrom z Núbie. Na doplnenie týchto znalostí ľudí ešte povieme, že pod prvým 
faraónom začali  používať hieroglyfy a pripisuje sa im i vynájdenie a používanie 
abecedných znakov 2500 rokov skôr než ho používali ktorýkoľvek iní ľudia.  

Druhá dynastia postavila kamenné chrámy. Namar, raný kráľ zajal 120 000 
Lýbijčanov a "1 420 000 malého a 4000 veľkého dobytka." Existujú dôkazy, že králi 
v tej dobe udržiavali zahraničné styky so vzdialenými ľuďmi a obchodovali s ľuďmi 
zo severného Stredomoria už v 4. tisícročí p. n. l. 

Tretia až šiesta dynastia vytvorila obdobie známe ako Stará ríša a trvala  v 
období rokov 2928 až 2475 p. n. l. V náboženstve, vláde, spoločnosti, priemysle a 
umení  je Stará ríša opisovaná ako dobre riedený štát,  s rýchlo sa rozvíjajúcou 
kultúrou, fyzicky a duševne nadradenou kultúre dynastií ktoré prišli potom.  

Egypťania boli  nábožensky založení ľudia, ktorí verili  vo vzkriesenie tela a 
nesmrteľnosť duše. Oziris bol bohom mŕtvych. Vravievalo sa: "Bude žiť tak ako 
Oziris; tak ako Oziris nezomrel, ani on neumrie; ako nezmizol Oziris, nezmizne ani 
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on." Verili, že zbožný človek sa dostane do krajiny velebených.

Je to najstarší záznam etickej skúšky na sklonku života robiac život po smrti 
závislým na tom ako dotyčný žil na tomto svete. Uctievanie zvierat, ktoré sa tak 
spája s Egyptom, ako akýsi kult, je neskorším produktom upadajúceho národa po 
zmiešaní a skrížení sa s čiernymi, prinášajúc úpadok ich náboženstva na sklonku 
ich tragickej histórie.  

Starovekí  Egypťania  neboli  vysoko  vyvinutí  len  čo  sa  týka  duševnej 
predstavy, no mali i prekvapivo vysokú úroveň spoločenskej a materiálnej kultúry. 
V domácnosti  bola žena rovná mužovi a tak sa s ňou i zaobchádzalo.  Láska k 
svojim  bratom  a  sestrám,  a  oddanosť  rodičom boli  nábožensky  učené všetkej 
mládeži.  Obľúbeným nápisom na hrobe bolo:  "Bol som milovaný svojim otcom, 
chválený matkou, ten ktorého bratia a sestry milovali." 

Asi najúžasnejším úspechom raných Egypťanov bolo používanie železných 
nástrojov, ktoré sa datuje do takého dávna, že niektorí odborníci tvrdia, že práve 
Egypťania začali dobu železa.  

Len  ťažko  môžeme  preceniť  dôležitosť  tohto  kroku  v  histórii.  Železným 
nástrojom,  využívaným v priemysle a umení  predchádzali  kamenné,  drevené a 
kostené  nástroje.  To  predstavovalo  neskutočné  obmedzenie  pre  národ  takto 
handicapovaný.  S  používaním  železa  sa  mohla  zrýchliť  i  vojnová  produkcia, 
rovnako ako umenie. Preto Egyptu za jeho prispenie k pokroku ľudstva, z ktorých 
neposledným bolo využitie železa, dlhujeme obrovský dlh.  

S ich prebudeným géniom a vedomým konštruktívneho talentu Egypťania 
túžili po ďalších triumfoch. Ako prichádzali a odchádzali dynastie, faraóni vládli a 
umierali,  chceli  si  títo  jednotlivci  postaviť  nemiznúce  monumenty  k  ukážke  ich 
moci. Táto túžba žiť v očiach potomkov navždy ich priviedla až k stavbám pyramíd 
ako hrobov. Každý faraón potom ako videl hrob svojho predchodcu chcel mať ešte 
väčší znak svojej  moci  a slávy, a tak dal postaviť ešte väčšiu pyramídu. A tak 
nastala  doba  pyramíd.  V  skutku  sú  tými  najnápadnejšími  znakmi  egyptskej 
veľkoleposti; schopnosti inžinierov naplánovať, dozerať a organizovať stavbu pre 
faraóna do dokonalosti, a to do takej miery, že nás pohľad na diela Bielej civilizácie 
privádzajú k úžasu.

Zoser,  prvý  faraón  Starej  ríše  (2980  -  2475  p.  n.  l.)  ustanovil  hlavným 
mestom Memfis.  Práve  v  Starej  ríši  dosiahlo  umenie  a  mechanika  neslýchanú 
úroveň, ktorú nik už neskôr neprekonal.  Od Zosera,  tak ako od Menesa máme 
záznamy o rozsahu vplyvu Egyptu až na mulatské kmene z Núbie. Počas vlády 
Zosera  egyptské  výboje  potlačili  búrlivé  kmene  severnej  Núbie  a  pokojné 
splavovanie Nílu bolo možné až 120 km južnejšie od prvého kataraktu. Od Menesa 
po Zosera ubehlo viac ako 400 rokov. Za tieto štyri storočia boli však južné hranice 
rozšírené len o málo. Sesostris III z 12. dynastie, ktorý nastúpil na trón v roku 1887 
p. n. l. dokončil dobytie Núbie.  

Od  Menesa  po  Sesostrisa  III  ubehlo  asi  1500  rokov.  Tieto  záznamy 
pomalého dobývanie a pohltenie negrov do Egyptu sú hodné nášho záujmu. Tieto 
storočia pokrývajú egyptskú veľkoleposť. Egypt bol vtedy ešte stále Biely. 

Pred Zoserom boli kráľovské hroby stavané zo slnkom vysúšaných tehál. No 
po  príchodom  Zosera,  ktorá  túžil  mať  trvácnejší  pamätník,  bola  postavená 
terasovitá pyramída z kameňa, vysoká asi 60 metrov. Stal sa prvým staviteľom 
pyramíd. Neskorší králi  tejto dynastie dali  postaviť veľké pyramídy v Dashure a 
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Sneferu, a posledný kráľ dal postaviť až 50 metrové lode na plavbu po Níle.  

Na druhej strane Nílu od Káhiry, v Gaze získajú turisti prvý náznak veľkosti a 
moci  civilizácie  ktorá  vymizla.  Môžu  tu  vidieť  veľkú  pyramídu  postavené 
Cheopsom.  Na predstavu sily a efektivity Cheopsovj vlády si musíme uvedomiť, 
že táto pyramída je postavaná asi z 2 300 000 kvádrov, s priemernou váhou 2,5 
tony. 

Všeobecne diela zo Starej ríše predstavujú vysokú úroveň technickej znalosti 
a dajú sa porovnať s dnešným moderným umením. Egypt na konci 4. tisícročia p. 
n.  l.  zdolal  podstatné  problémy architektúry,  vytvoril  jemný  umelecký  zmysel  a 
najlepšie mechanické znalosti na zaobchádzanie s prázdnymi sochami. Aj umenie 
tkania  bolo  vysoko  vyvinuté.  Aj  dnes  sú  ich  látky  zázrakom  už  na  pohľad  a 
egyptskí zlatníci dokážu vytvoriť aj tie najvyberanejšie ornamenty, a mnohé prežili 
až do dnešných dní.  

Pred koncom Starej ríše, okolo roku 2475 p. n. l., jest náznaku o oslabení 
centrálnej moci, no nezdá sa, že egyptská kultúra trpela. Rasa je však viac než 
politika, náboženstvo či umenie. To sú len výrazy rasy. Šiesta dynastia, posledná 
zo Starej ríše, dosiahla zahraničnú politiku s obrovskou mocou. Čierne kmene z 
juhu boli prinútené prispievať egyptskej armáde; a použitie týchto daní proti Bielym 
susedom s ktorými bol Egypt vo vojne je nechutným obdobím v histórii kontaktu 
rás.  Netvorivé čierne rasy,  prinútené spoliehať  sa na svoje zdroje vo vojne i  v 
miery  sú  nevýznamnými  protivníkmi  Bieleho  Človeka.  No  ozbrojené  zbraňami 
Bielych Ľudí sú strašnými nepriateľmi,  okamžite dospejúce na úroveň, ktorú by 
prirodzenou  cestou  nikdy  nedosiahli.  Využitie  negrích  jednotiek  faraónmi  proti 
nepriateľom Egyptu  má mnoho  do  činenia  s  konečným  zrútením  sa  egyptskej 
civilizácie. Tu vidíme semienko, ktoré vyrástlo do finálneho rozpadu. 

Posuňme sa však teraz v histórii Egypta o ďalších tisíc rokov a posvieťme si 
na egyptsko-negrí problém. To nás prenesie približne do roku 1500 p. n. l. 

Na naše prekvapenie zistíme, že egyptská politika sa nelíšila veľmi od tej, 
ktorú dnes uplatňujú Biel národy v Afrike. Egyptské chrámy rýchlo rástli v každom 
väčšom meste a uctievali sa egyptskí bohovia. Egyptské umenie sa učili i núbijskí 
remeselníci a celé čierne územie na hornom Níle chytalo znaky egyptskej kultúry. 
No domorodí náčelníci, pod dohľadom miestokráľov stále chceli späť svoje tituly a 
svoju česť,  a  stále  sa  snažili  o  aspoň minimálny  podiel  vo  vláde.  Každoročný 
príchod  miestokráľa  z  Túb,  ktorý  bol  čierny,  a  prinesenie  daní  zo  všetkých 
núbijských zemí bolo v Egypte už zvykom.  

Postupný rozptyl Bielej kultúry a využitie domorodých náčelníkov pod vládou 
Bielych  koloniálnych  vládcov  bolo  charakteristikou  prvého  pokusu  prinesenia 
civilizácie do negroidnej Afriky,  rovnako ako tomu je i dnes.  

Skoré  obdobie  egyptskej  histórie  ukazuje len malé miešanie  s  negrami  v 
populácii  južného  Egyptu,  no  egyptské  umenie,  civilizácia  a  kultúra  vymizli.  V 
období ktorým sa teraz zaoberáme, asi 1500 p. n. l., nie je spôsob ako by sme 
mohli zmerať priamy rozsah negrej krvi, no ako Egypťania stále išli viac na juh a 
ľudia  z  juhu  stále  viac prichádzali  do  Egypta,  nie  je  isté,  že  Biela  bola  aspoň 
polovica  obyvateľstva  južného  Egyptu.  Zmiešanie  krvi  bolo  nepochybne 
nevyhnutným následkom dlhotrvajúceho rasového kontaktu.  

Už od prehistorických čias a negri tlačili do krajiny. Mnoho tisíc ich prišlo ako 
vojaci  pre starých faraónov. Nespočetné množstvo bolo dovedené ako otroci  – 
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mnohí ako každoročný poplatok južných území – iní ako zajatci z vojen; iní na 
prácu, aj  keď ich v tom egyptské autority nepodporovali,  no rozhodli  sa radšej 
ostať v Egypte ako sa vrátiť do svojich úbohých obydlí. 

Egypťania si neuvedomili degneratívny vplyv čiernych vo vlastnej civilizácii. 
Niektorí faraóni sa snažili vyhnúť a kríženiu zákazom imigrácie negrov, niekedy aj 
pod hrozbou smrti imigranta. No negri boli poddajní robotníci a vojaci, a to malo za 
následok, že sa aj osvietení faraóni vzdali. A tak prichádzali po stáročia; ani silou 
zbraní, ani ako vojaci, ale ako podrobení a zotročení ľudia. S výsledkom kríženia 
sa teraz dostávame na koniec našej cesty. V 25. dynastii v roku 688 p. n. l.,  mulat 
Teharka  na tróne  kedysi  hrdého Egyptu znamenal  koniec  egyptskej  civilizácie. 
Teharka bol synom núbijskej ženy a ako môžeme na sochách s jeho vyobrazením 
vidieť,  mal  jasné  negrie  črty.  Keď  sa  mulat  dostal  na  trón  kedysi  mocných 
faraónov,  jeho  sestra  sa  stala  hlavou  egyptského  náboženstva,  ktoré  sa  za 
storočia stalo takým poníženým, že sa kráľova núbijská matka stala Kráľovnou 
Matkou  pred  ktorou  sa  všetci  klaňali.  V  období  keď  vládol  Teharka   egyptská 
civilizácia  začala  stagnovať  a  dynastie  po  vláde  Teharka  boli  ovplyvnené 
cudzincami, ktorí sa stali ľahkými dobyvateľmi Egypta.  

A tak  sa tragicky končí  kedysi  hrdá  a krásna civilizácia.  Z  dekadencie  a 
hniloby Egyptu a môžeme naučiť mnoho lekcií – lekcie ktoré za zjavne do našich 
myslí  nedostali  do  dnešných dní.  Tieto  lekcie  sú  jasné.  Jednou z  lekcií  je,  že 
civilizácia  môže existovať  po  tisíce  rokov.  V  skutočnosti  niet  dôvodu prečo  by 
nemohla existovať navždy ak krv jej tvorcov ostane čistou.  

Po druhé, môžeme sa naučiť, že nezáležiac na tom aké civilné a náboženské 
platia,  prítomnosť  čiernej  rasy  a  jej  kontakt  s  Bielou  Rasou  má  za  následok 
skríženie, a to nevyhnutne končí deštrukciou civilizácie. Takisto vidíme, že neger, 
aj keď je poslušným a poddajným sluhom, môže byť pre krátkozrakých Bielych 
pánov nebezpečenstvom, ak ho chcú ako lacnú pracovnú silu.  

Práve táto vlastnosť negrov – tvárenie sa, že je len poddajným sluhom – z 
neho spravila smrteľného premožiteľa Bielej Rasy. 

Musíme sa takisto naučiť, že žiadne zákony, spoločenské tabu, náboženské 
nariadenia, alebo akékoľvek iné praktiky v histórii ľudstva neboli schopné zabrániť 
skríženiu Bielej Rasy keď sa v jej prítomnosti nachádzali čierna rasa.  

Celú  morálku  egyptskej  histórie  môžeme  vyjadriť  slovami,  že  ak  čo 
najrýchlejšie  nevylúčime  čiernu  rasovú  pliagu  z  našich  radov,  jediným  čo  nás 
stretne bude naša deštrukcia.  

Pre Bielych Ľudí je lekcia jasná – dokonca až volá do neba: musíme poslať 
negrov a ostatné podrsy späť odkiaľ prišli tak rýchlo ako sa len dá.  
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03. Lekcie z Indie
 

Nakoľko egyptská civilizácia začala relatívne čistou Bielou Rasou, ktorá bola 
pomaly  skrížená  za  nejakých  3000 rokov  tým,  že  Bieli  Egypťania  medzi  seba 
dobrovoľne  pritiahli  čiernych  barbarov,  India,  na  druhej  strane,  má  úplne  inú 
históriu. Vystupujúc z hornatých krajov Afganistanu cez Hindúkuš, Bieli bojovníci 
dobytím  získali  extrémne žiadúcu časť  Indie,  známu ako  Pandžáb.  Pohľad  na 
mapu  nám  ozrejmí,  že  Pandžáb  je  dobre  zavlažená  severná  provincia  a 
predstavuje len malú časť dnešnej Indie. To celé sa udialo približne pred 3500 
rokmi a civilizácie Bieleho Človeka tu dosiahla svoj vrchol  medzi  rokmi 2000 a 
1400 p. n. l. 

Zo svojej základne v Pandžábi títo vysokí,  blond a heroickí  Bieli bojovníci 
rozširovali  svoje  výboje a silou ískali  nadvládu nad miešancami  ktorí  už vtedy, 
rovnako ako dnes,  neustále zaplavovali  krajinu.  Domorodci,  ktorých si  podrobili 
boli miešanci starovekých negroidov a čiernych, žltých a ostatných aziatskych rás. 
Bojovníci nechceli vyhnať, alebo vyhubiť podradné rasy, ale naopak, priniesli im 
kultúru  a civilizáciu.  Ustanovili  sa prísne  za vládcov  ako  aristokrati  a  využívali 
pracovnú silu podrobených ľudí, ktorým vládli.  

Je pozoruhodné, že počas histórie Biely Človek vo svojich výbojoch nikdy 
nevyhnal  podrobených  ľudí,  ktorým  dokázal  ľahko  zotročiť.  Moderní  Bieli 
dobyvatelia Severnej Ameriky vyhnali červenokožcov, no pritiahli čiernych. Tí prví 
pracovať nechceli a tak na prácu priniesli čiernych.  

Staroveká  literatúra  Bieleho  Človeka  v  Indii  je  vyjadrená  v  Rigvéde  a 
hymnoch. Obdobie véd zahŕňa približne 600 rokov medzi rokmi 2000 a 1400 p. n. 
l., poludnie Bielej kultúry v Indii. Z týchto spisov máme celkom dobrý obraz Bielej 
spoločnosti  danej  doby  a  odhaľujú  nám  silných  Bielych  Ľudí,  dobre 
organizovaných,  rešpektujúcich  svoje  ženy,  majúcich  svoje  zákony,  skvelých 
roľníctve, nábožensky založených, uplatňujúcich svoju vieru a kultúru na okolité 
farebné obyvateľstvo,  ktorým opovrhovali.  Opisovali  sa ako  ľudia čistej  tváre a 
podrobných "farebných" ľudí nazývali ich opicami. Podobne bol i Biely Človek v 
Afrike, Ázii, Oceánii a Amerike o 4000 rokov neskôr hrdý na svoju "čistú tvár" a 
mentalitu, a tmavým rasám pripisoval príbuzenstvo s šimpanzmi a gorilami. 

Keď sa pozrieme spätne na obdobie 40 storočí  a bližšie sa pozrieme na 
Bielych útočníkov v severnej Indii, nájdeme záznamy o tom, že mali "čistú pleť" a 
rovné nosy.  Tento popis  ich oddeľuje ako izolovaných ľudí.  Svoje spoločenské 
myšlienky do podrobeného územia vtlačili tak silno, že i dnes v nepriamom pomere 
spoločenské  postavenie  jedinca  určuje  šírka  jeho  nosa:  to  sa  nazýva  nosový 
index, a je spoľahlivým merítkom Bielej krvi. 

Kvôli  neustálemu  prečísleniu  zo  strán  čiernych  a  krížených  podradných 
tvorov  si  dobyvatelia  čoskoro  uvedomili  akým problémom bude udržať  si  čistú 
rasu. Štúdium a odhalenie spôsobov ako to chceli dosiahnuť je skutočne úžasné. 
Bieli  dobyvatelia  boli  kvôli  svojej  rase  a  kultúre  aristokratmi.  Na  čiernych  a 
krížencov sa pozerali ako na podradných  tak s nimi i zaobchádzali. No udržanie si 
čistej rasy a v rovnakom čase využívanie podradných na prácu bolo problémom, 
ktorým sa zaoberali. Odpoveďou boli kasty, podporené zákonom a náboženstvom. 

Kňazi boli  vedcami a filozofmi,  a vynašli  systém spoločenskej  kontroly tak 
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aby  vyhovoval požiadavkám daných problémov. Táto neobyčajná schéma bola 
zaradená medzi  najlepšie  diela  ľudskej  dômyselnosti.  Kasty,  ako  sa  v  origináli 
nazývali,  delili  obyvateľov do štyroch tried –  I.  bojovníci,  II. kňazi,  III.  roľníci  a 
obchodníci, a IV.  pracovníci, alebo otroci. Prvú skupinu tvorili ľudia s najčistejšou 
Bielou krvou a ostatné kasty tvorili  prevažne podrobení  miešanci  s  ktorými  bol 
Biely Človek v neustálom kontakte.  Dokonca existovali  i  ľudia,  ktorými Bieli  tak 
opovrhovali,  že  ich  nezaradili  do  žiadnej  kasty.  Boli  to  vyvrheli,  ktorých  ani 
nepovažovali za ľudí. 

Nadradená Biela Rasa, uvedomujúc si problém, snažiaca si udržať rasovú 
čistotu,  už  nebola  schopná  zabrániť  svojim  mužom  manželstvá  s  farebnými 
ženami. Vo väčšine prípadov, keď neboli schopní nájsť previnilého Bieleho muža, 
vyvŕšili  si  svoj  hnev  na  bezmocnom  krížencovi.  Miešanci  kást  nemohli  žiť  v 
priestoroch  mesta.  Všetkými  boli  opovrhovaní  a  za  istých  podmienok  árijské 
zákony povoľovali vojakom sťať ich bez milosti.  

No  aj  tak  kastový  systém so  všetkými  prísnymi  zákonmi,  náboženskými 
zákazmi  zakazujúcimi  miešanie  rás  a  právnymi  predpismi  zakazujúcimi 
medzirasové  manželstvá,  nemohol  zabrániť  nemanželským  spojeniam.  Pri 
ochrane pred zlúčením sa rás zlyhal, lebo všetky spôsoby nemohli  byť neustále 
vnucované.  Napriek  právnym  a  náboženským  zákazom  sa  počet  miešancov 
zvyšoval.  Hoci  kasta zaručovala rasovú čistotu,  nechránila  ju.  Dnešný "Árijci"  v 
Indii  sú  asi  takí  miešanci,  akých  dávni  Árijci  mali  právo  zabíjať.  Lekcie  z  tejto 
tragickej skúsenosti by sme sa mali naučiť ozaj dobre.  

Dnešní Bieli Ľudia, tak ako ich predkovia v Indii, nie sú ani tak chránení ako 
boli starovekí Bieli Ľudia v Indii, ktorí podporovali zákonný zákaz medzirasových 
manželstiev učením cirkvi a kastami, čo bolo perefektné a mohlo byť podporované 
i zákonom. Aj v niektorých Amerických štátoch kedysi platili zákazy medzirasových 
manželstiev,  no  tie  boli  židovskými  súdmi  zrušené.  Aj  keď  staroveké  indické 
náboženstvo zakazovalo kríženie sa s farebnými rasami, dnes tu máme takzvané 
kresťanstvo,  ktoré sa snaží farebný rozdiel  čo najviac minimalizovať.  Pridajte  k 
tomu obrovskú propagandu, ruku zákona tlačiacu integráciu, a nájdete sa kdesi na 
ceste k úplnej katastrofe.  

Zistíme, že v Indii práve spojenie a kríženie sa rás znamenalo zničenie Bielej 
Rasy, a s ňou i krásnu kultúru a civilizáciu, ktorú priniesla. Hoci egyptská civilizácia 
prežila  nejakých  3000 rokov,  indické  len  nejakých  600,  napriek  dômyselným a 
odvážnym snahám Bielych dobyvateľov chrániť  sa pred skrížením. No osud im 
neprial a nakoľko boli medzi farebnými rasami prečíslení, skríženie sa dostavilo 
omnoho skôr ako u Egypťanov, ktorí začínali s relatívne čistou Bielou Rasou.  

Z histórie  civilizácie  v  Indii  sa môžeme priučiť  mnoho hodnostných lekcií. 
Príbeh civilizácie je hlavným príbehom Bielej Rasy a jej kultúry. História nás učí, že 
Bieli dobyvatelia aj keď vládnu farebným rasám, nie sú pred nimi nikdy v bezpečí. 
Príbeh  z  Indie  to  celkom  dobre  vykresľuje.  Ani  v  Egypte  nezistíme,  že  by 
privlečenie  čiernych  Núbijcov  ako  otrokov  ochránilo  ich  pánov  od  zničenia 
podrasami.  

Z Indie, Egyptu a Ameriky máme krásnu lekciu, že ani zákony a náboženstvo 
nemôžu zabrániť kríženiu. Problém však nie je v legálnom miešaní sa rás. Dnes, 
tak ako v staroveku, to sú a boli, nemanželskí miešanci, ktorí ohrozovali čistotu 
Bielej Rasy. Medzi Bielou a inými rasami tu vždy bola akási sloboda, ktorá mala za 
následok nárast počtu miešancov.  
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V  skutočnosti  však  zákonná  separácia,  ani  náboženské  zákazy  nie  sú 
odpoveďou. Tu nám história jasne ahlasno vraví. Jedinou odpoveďou je vyhnanie 
a  geografické  oddelenie  rás.  Áno,  táto  lekcia  je  nadovšetko  jasná  i  tomu 
najnaivnejšiemu študentovi histórie: ak má byť svet zachránený pred skrížením a 
zničením čiernou rakovinou, ktorá medzi nami je, jedinou odpoveďou je poslanie 
negrov späť do Afriky odkiaľ ich židovskí otrokári privliekli.  
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04. Biela Rasa – Tvorca Čínskej, 
Mexickej a Aztéckej Civilizácie

Počas posledného storočia dosiahla vo Veľkej Británii populárna myšlienka o 
rasových faktoch života, opatrne vycvičená neviditeľnou židovskou rukou, vysoký 
stupeň  šialenstva.   Abolicionisti,  filantropi  a  negrofili  pojali  farebné  rasy  ako 
vyvíjajúce sa v procese vývoja.  Problém s farebnými s atak zmenil  na problém 
farby pleti a nie mentality. Abolicionisti tvrdili, že neger je ako Biele dieťa. Preto by 
sa  s  ním  mali  aj  tak  zaobchádzať,  lebo  aj  on  zakrátko  dosiahne  dospelosť. 
Farebný  problém  tým  pádom  zmizol  ako  následok  náboženských  nariadení  a 
cvičením ľudí na pol vedy a umenia.  

Nakoľko je toto pomýlené myslenie aj dnes bežné a niektorí zradcovia rasy 
stále tvrdia, že iné civilizácie vznikli z farebných rás, chceme tu v skratke prebrať 
zaniknuté civilizácie v Číne, Mexiku a Peru. Nakoľko tu nemáme dosť priestoru 
aby sme zašli až do podrobnej histórie týchto niekdajších civilizácií, len objasníme, 
že  história  vyšších  kultúr  jasne  dáva  najavo,  že  všetky,  ktoré  tak  s  obľubou 
nazývame civilizáciami pochádzajú z Bielej Rasy.  

Rané čínske záznamy hovoria o plavých kmeňoch a i dnes v Mandžusku a 
Kórei  možno  nájsť  vysokých,  svetlých  jedincov  s  modrými  očami,  ktorí 
reprezentujú rasových predkov, raných belochov z Kaukazu. Prítomnosť raného 
Bieleho  Človeka  v  strednej  a  na  východe  strednej  Ázie  je  dnes  potvrdená  aj 
etnológmi.  Raná čínska civilizácia sa tak podobá babylonskej, že niektorí  vedci 
veria, že Číňania masovo pritiahli z miest, ktoré patrili Babylonu. To, samozrejme 
nie je pravdou. No je dostatok dôkazov o tom, že Babylončania sa v histórii dostali 
do Číny podobne ako je to u invázie Bielych v Indii, no uvádzajú omnoho skoršie 
obdobie.  

Niektoré z týchto presunov sú dokonca z prehistorických čias. Akokoľvek, 
história nám ukazuje, že tak ako v Indii, aj Čínu Biely Človek dobyl a ovládol ako 
vládnuca trieda.  

Opäť zisťujeme, že sa Biely dobyvatelia krížili s podradnými žltými Číňanmi, 
vytvárajúc miešanú rasu. Vládcovia Číny však ustanovili vyššiu triedu a práve z 
tejto triedy vychádza čínska vyššia kultúra. Zistíme, že v Číne Biely Človek urobil 
to,  čo  presne  všetkým  rasám:  odovzdal  im  kultúru,  ktorá  najprv  síce  bola 
progresívna, no keď sa Biela krv v neskoršom období zmiešala, začala stagnovať. 
To  nahráva  faktu,  že  čínska  civilizácie  bola  vo  svojich  počiatočných  štádiách 
produktívnejšia. V skutočnosti boli Číňania pred 20. storočiami progresívnejší než 
moderní Biely Európania, keď prvý krát vstúpili do Východnej Ázie. 

Tu je dôležité poznamenať, že Biely element priniesol do Číny civilizáciu a v 
skoršom období bola kultúra na vyššom stupni ako je teraz. Po druhé je dôležité 
poznamenať, že krv Bieleho Človeka v Číne, tak ako v iných prípadoch, neuviedla 
kríženca na úroveň progresívnej kultúry. Číňania sa v niektorých prípadoch zdajú 
byť  rovnako  neschopní  ako  negri,  a  jediným  podstatným  rozdielom  je,  že 
zastavenie  mentálneho  vývoja  sa  u  žltých  dostavuje  neskôr  ako  u  negrov. 
Všeobecne by sme mohli  povedať, že čínska kultúra stagnovala už od obdobia 
ranej histórie, napriek impulzom z vnútra aj z vonku aby striasla chronické štádium 
letargie v ktorom ako sa zdá odpočívala. 
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A  tak  tu  máme  ďalšiu  zaniknutú  civilizáciu,  civilizáciu  vytvorenú  najprv 
Bielymi Akádmi z Babylonu. Títo ľudia keď dosiahli Čínu už boli kultivovaní, poznali 
písmo, astronómiu a mnohé umelecké priemysly. V novom prostredí pokračovali 
vo vývoji do určitého bodu, na ktorom po skrížení sa začali stagnovať a v ktorom 
sa aj dnes nachádzajú. Dodnes táto nečinná masa polo-civilizovaných divochov 
odmieta všetky tlaky zvonku. Ich astronómia sa ani nepreniesla cez astrologické 
štádium, a ich medicína ostáva stále len zbierkou poverčivých praktík, absolútnych 
všeliekov a niekoľkých rozumných kúskov. 

* * * * *

Tu  sa  však  odpútajme  od  čínskej  civilizácie  a  pokročme k  civilizáciám z 
Mexika  a  Peru,  ktoré  Európania  pri  ich  objavovaní  týchto  krajín  pre  mnohými 
storočiami našli v úplnom úpadku.  

Aj dnes existujú etnológovia, najmä americkí a z veľkej časti šíriaci židovskú 
propagandu,  ktorí  tvrdia,  že  kultúry  Mexika  a  Peru  majú  nezávislý  pôvod.  Tu 
chceme  opäť  vysloviť  základnú  pravdu:  za  každou  kultúrou  je  rasa.  Kultúra  v 
Mexiku a Peru je podobná kaukazskej.  

Migrácie  z doby kamennej  priviedli  Bieleho Človeka cez severnú Áziu  do 
Japonska a cez južnú Áziu do Polynézie. Všetko to vedie k tomu, že aj Americkí 
Indiáni  pochádzajú,  celkovo,  alebo  z  časti  z  Ázie.  V  Indiánoch  je  nesporný 
mongolský rod. Otázka znie, je Indián len Mongol, alebo je aj z časti Biely? 

Hoci  sa  rané  migrácie  ľudí  stratili  niekde  v  staroveku,  je  tu  veľká 
pravdepodobnosť, že agresívnejší belosi z Číny skôr prešli do Ameriky než menej 
schopní Mongoli. Cesta pre Bielu Rasu bola ľahká a lákavá. Cesta ktorá ho lákala 
vpred bola zaľudnená podradnými rasami o ktorých z dlhej histórie Bielej Rasy 
vedel, že sa dajú ľahko pokoriť a zotročiť, a tak nasledoval Biely Človek farebných 
do Ameriky už v prehistorickom období, rovnako ako do strednej Afriky a južnej 
Ázie, a všade sa eventuálne s tými ktorých pokoril aj miešal.  

Dôkazy  sú  preto  naklonené  predpokladom,  že  kultúry  Nového  Sveta  boli 
skutočne vytvorené Bielym Človekom, ktorý nasledoval mongoloidných Indiánov. 
Tieto civilizácie stagnovali a upadali v súlade s úpadkom počtu Bielych a nakoniec 
bola ich krv úplne zmiešaná s podradnými rasami.  

30



05. Čierna Pliaga Medzi Nami
Keď som bol ešte malý, zvykol som čiernych označovať termínom "negri". V 

tom čase sa to zdalo normálne a prirodzené. Keď som dospieval, dostal sa na 
univerzitu a bol som vystavený učeniu liberálov a programu masového znečistenia 
mysle médiami, prešiel som na používanie "slušnejšieho" termínu "černoch". Dnes 
s veľkým dôrazom opäť používam termín neger.  

Kvôli tomu som bol napomínaný a kritizovaný zopár ľuďmi, že som nízky, 
nevzdelaný a hrubý.  

No nič nie je vzdialenejšie od pravdy. Faktom je, že som sa z termínu "neger" 
dostal k termínu "černoch", a nakoniec opäť dospel do štádia používania termínu 
"neger", pretože som vďaka životným skúsenostiam a študovania subjektu zistil, že 
termín "neger" je zďaleka ten najvhodnejší i najsprávnejší.  

Všeobecne,  keď  som hľadala  slovo  "neger"  v  slovníku,  našiel  som tento 
termín  veľmi  opisný:  "vulgárny,  útočný  termín  nepriateľstva  a  opovrhovania 
čiernymi ľuďmi". Nič nemôže opísať náš postoj voči negrom lepšie. Ak stojím e za 
rasovou  integritou,  rasovou  čistotou  a  nadradenosťou  Bieleho  Človeka,  potom 
musíme  zaujať  nepriateľské  stanovisko  voči  negrom.  Nezasluhuje  nič  než 
opovrhovanie.  

Čierni  sú  nepochybne  to  najnebezpečnejšie  pre  prežitie  Bielej  Rasy  na 
planéte Zem. Sú nebezpečím v konkurencii so samotnými Židmi, no každý má iné 
dôvody. Žid je zďaleka tým najväčším nebezpečím v manipulácii a zničení Bielej 
Rasy. No nikdy nebude môcť úplne Bielu Rasu zničiť bez pomoci negrov na úplné 
vyhubenie Bielej Rasy. To však nechce, lebo by sa pripravil o produktívny otrocký 
element,  ktorý  mu  zabezpečuje  všetko  potrebné  pre  život.  Hlavným  cieľom  a 
zámerom židovskej konšpirácie pri zničení minulých Bielych civilizácií vždy bol, a 
vždy  i  bude  tak  ako  je  i  dnes:   zvrhnutie  Bielej  Rasy;  otrávenie  jej  krvi  a  jej 
skríženie na miešanú rasu bastardov, ktorých môže ľahko kontrolovať. Vie, že tak 
dlho ako Biela Rasa ostáva čistou, je tu i nebezpečenstvo, že sa tento spiaci obor 
prebudí, obráti proti nemu a zničí ho.  

Jednou  z  najhroznejších  falošných  hier,  ktoré  Židia  na  Bielych  hrajú  je 
prehliadka mulatov, ktorých je asi 7/8 v TV a sú predstavovaní ako "čierni". Hoci 
všetka  inteligencia  akú  títo  miešanci  majú  pochádza  od  jeho  Bielych  predkov, 
celkovo sa mulati  pripisujú k čiernym. Pri výbere neobyčajného mulata, ktorý je 
aspoň ako-tak schopný slušne sa predviesť Židia vezmú jeho talent a schopnosti, 
ktoré zdedil z Bielej krvi a predstavia ho ako čierneho. Je to ozaj úbohý a zradný 
podvrh, no väčšina Bielych sa naň žiaľ chytila.  

Ak by aj chceli predstaviť svetu afrického negra, bol by príliš odporný na to 
aby ho mohli predať verejnosti. Preto Židia vo veľkom množstve používajú mulatov 
–  nielen  polovičných  –  ale  mulatov  s  prevahou  Bielych  predkov.  Väčšina 
"profesionálnych" negrov, napr. nebohý kongresman Adam Clayton Powell, majú v 
sebe len málo krvi negrov – dosť len na sfarbenie ich kože. Takto vybavený sa 
propagujú ako typickí negri a podporujú negrov. Jediný dôvod prečo im to prejde je 
samozrejme  úplná  podpora  židovských  médií,  ktoré  za  nimi  stoja  a  tisícorako 
opisujú ich perfektné vlastnosti.  

Africký neger predstavuje spodný stupeň na ľudskom rebríku. Za 6000 rokov 
zapísanej histórie nevyvinul africký neger nič. Dokonca ani koleso, aj keď mal od 
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ostatných rás dosť príležitostí ho odkukať. Nikdy nedomestifikoval žiadne zviera. 
Jediným  spôsobom  prepravy  tovaru  bola  jeho  hlava.  Jeho  príbytok  sa  nikdy 
nevyvinul na lepší než je búda z blata. Nikdy sa sám nenaučil čítať či písať. Nikdy 
nevytvoril žiadny písaný jazyk. Prakticky jediný obchod do ktorého sa kedy zapojil 
bol obchod so slonovinou, perlami a otrokmi, teda predaj vlastného druhu.  

Je neužitočný, lenivý a hlúpy. Priemerný africký neger má IQ v priemere o 40 
bodov nižšie než priemerný beloch. To ho posúva niekde pod imbecilov. Americký 
neger, ktorý prijal veľké množstvo Bielej krvi, teda mulat, má IQ vyššie, priemerne 
je to asi 80 bodov, čo je aj tak o 20 bodov menej ako má priemerný beloch. To ho 
posúva niekde na hranicu imbecila, a veľké percento z nich patrí priamo do tejto 
skupiny.  

Neger je však veľmi plodný a vždy produkuje viac a viac NEGROV.  

Z týchto dôvodov bol vhodný na prácu ako otrok pod velením nadradenej 
rasy. No z rovnakých dôvodov je i dobrým a nebezpečným nástrojom v rukách 
Židov, a veľmi veľkou hrozbou pre Bielu Rasu.  

Keď Zakladatelia napísali Deklaráciu nezávislosti, vložili do nej do očí bijúci 
omyl, omyl ktorý nás odvtedy straší. Vo výbuchu štedrosti, ktorý prevýšila snáď len 
hlúposť, do Deklarácie veľkodušne vložili toľko hlásanú frázu: "Všetci ľudia sú si 
rovní". Môžeme si byť istí, že toto zvrátenie faktov života má na svedomí zásah 
Židov. A môžeme si byť istí,  že tomu určite Zakladatelia  neverili.  Sami vlastnili 
mnoho otrokov a keď o mnoho rokov neskôr napísali Konštitúciu, dali farebným len 
tri  pätiny hodnoty volebného hlasu.  No aj  to  nedali  samotným negrom, ale  len 
každému štátu ako celku pri vypočítaní jeho patričného zastúpenia v Kongrese.  

Židia však z tohto vyhlásenia vyťažili veľa, aj napriek faktu, že Zakladatelia 
negrom nedali  ani  občianstvo, ani  hlasovacie právo. Vlastnili  ich ako otrokov a 
považovali ich za dobytok.  

Dne sto isté tvrdenie, "všetci ľudia sú si rovní", dookola počúvame z televízie, 
rádia, novín a každého židovského média. Potom ako je do našich hláv denne 
vtĺkané, hlavne mladí ľudia, mu začínajú veriť. Cieľom Židov je samozrejme to, aby 
sme začali  negrov akceptovať ako seberovných a krížili  sa s nimi. Chcú skrížiť 
Bielu Rasu a uvrhnúť ju niekde na úroveň kanibalov z džungle.  

Vraví sa, a oprávnene, "môžete dostať negra z džungle, no nie džungľu z 
negra". Je to večná pravda Prírody. Každý tvor je stvorený a prispôsobený pre 
život v určitom prostredí. Ryba mimo vody by bola ako ľadový medveď v džungli 
alebo trópoch. Bobor dokáže postaviť skvelé vodné priehrady, no nedokáže ani 
lietať, ani stavať hniezda ako orol. Podobne ani orol nemôže žiť ako bobor. A tak je 
to s každým tvorom Prírody. Každému čo mu patrí, každému pravý spôsob života 
a každému to pravé prostredie.  

Neger odvlečený z džungle a umiestnený do civilizácie Bieleho Človeka je 
presne tak  mimo svojho  prirodzeného prostredia  ako  ryba  mimo vody.  Škoda, 
ktorá vznikla odvlečením negra z Afriky a jeho umiestnenie do Bielej Ameriky, nie 
je ani tak veľká pre samotného negra ako pre budúcnosť Bielej civilizácie. Šialený 
akt odtrhnutia čiernych ľudí z Afriky a ich privlečenie do Nového Sveta, ktorý mal 
byť  budúcim  domovom  Bieleho  Človeka  bol  katastrofou  pre  Bielu  civilizáciu. 
Zasialo  to  semeno  budúceho  rozkladu  krásnej  a  veľkolepej  civilizácie,  ktorá  v 
Novom Svete rozkvitala. 

A kto si takmer úplne zmonopolizoval obchod s otrokmi? Boli to vo veľkom 
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množstve Židia, chtivý zarobiť na ich najvýnosnejšom kšefte – obchode s ľuďmi 
pre vlastný profit. Židia sú známi obchodovaním s otrokmi nielen po storočia, ale 
po  tisíce  rokov.  V  skutočnosti  si  len  doprial  jednu  zo  svojich  hlavných aktivít, 
obchodovanie s ľudským tovarom, alebo lepšie povedané podľudským tovarom, a 
vyťaženie z toho čo najviac. Pritom svoj hlavný plán rozširoval dvoma cestami: po 
prvé  zarábal  peniaze  a  tým  si  posilňoval  svoj  finančný  monopol,  a  po  druhé, 
implantoval čiernu krv z Afriky do žíl Bielych Ľudí, kde hnije a rastie, až nakoniec 
zničí Bielu Rasu.  

Ak sa chceme zachrániť pred čiernou smrťou, musíme najprv nasmerovať 
myslenie Bielych Ľudí. Musíme zničiť hnusnú lož tvrdiacu že "všetci ľudia sú si 
rovní".  Nielenže musíme Bieleho Človeka opäť  upovedomiť  o jeho dedičstve a 
úžasnom dare  danom  v  krvi,  ale  myšlienku  rasovej  čistoty  musíme  spraviť  aj 
prvotným záujmom našej novej viery. Preto musíme každého Bieleho muža, ženu 
a dieťa upovedomiť  o rozmernosti  priepasti,  ktorá v Bielej  civilizácie existuje,  o 
súboji  Bielej  Rasy proti  čiernym obyvateľom z džungle.  Musia si  uvedomiť,  že 
medzi skvelým intelektom našich Bielych géniov a negrov je väčšia priepasť ako 
medzi negrom a najbližším primátom. Svoju drahocennú krv si musíme uchrániť za 
každú cenu.  

Preto ak myslíme na čiernych, musíme myslieť na to, že ich prirodzeným 
domovom je africká džungľa.  Musíme ich brať a myslieť  na nich ako na tvory, 
ktorých prirodzená úroveň života je bližšia zvieratám než veľkej a skvelej civilizácii 
Bielej  Rasy.  Musíme  ísť  proti  židovskej  propagande,  ktorá  otravuje  mysle  a 
prirodzené  inštinkty  Bielych  Ľudí.  To  najlepšie  urobíme  tak,  že  sa  na  negra 
budeme pozerať na takého aký je a budeme k nemu nepriateľskí a opovrhujúci. 
Nesmieme mu venovať rešpekt a nazývať ho "čiernym", ale naopak musíme naň 
uvaliť svoje opovrhovanie a nazývať ho tým, čím po celý čas je  - negrom.  

Naše postavenie voči negrom musí vždy byť nepriateľské a opovrhujúce.  

Musíme  sa  snažiť  priblížiť  deň,  keď  tento  jed  bude  z  našej  spoločnosti 
vylúčený.  Aby  sme  tak  mohli  spraviť,  musíme  preorientovať  myslenie  Bieleho 
Človeka na správne, až kým nebude schopný spraviť to, čo už dávno mal – vyčistiť 
svoju krajinu od čierneho jedu, ak to bude nevyhnutné tak aj silou poslať negrov 
späť do Afriky odkiaľ prišli.  

* * * * *

Ako som už uviedol, problém Bieleho Človeka nie je v prekonaní čiernych, 
alebo Židov. Hlavným problémom je narovnanie myslenia Bieleho Človeka a jeho 
privedenie späť k rozumu. Keď raz toto dosiahneme, zbytok boja bude len detskou 
hrou.  Keď  raz  nastolíme  myslenie  Bieleho  Človeka  späť  k  rozumu  a  jeho 
prirodzené inštinkty budú opäť pracovať v súlade so Zákonmi Prírody, bitka bude 
vyhraná.  

Biely  Človek  privedený  k  rozumu  a  oslobodený  od  kľučiek  židovskej 
propagandy je tou najmocnejšou silou na povrchu Zeme. v skutočnosti  je Biely 
Človek,  zjednotený  a  organizovaný,  desaťkrát  silnejší  než  zvyšok  ľudstva 
dohromady.  

Cieľom tejto knihy je túto situáciu nastoliť.  

* * * * *

Keď Židia vzali čiernych z Afriky a umiestnili ich na Americkú pôdu, už mali v 
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pláne využiť  čiernu  africkú  krv  ako  prostriedok  na  zničenie  prekvitajúcej  Bielej 
civilizácie v Novom Svete. Obchod s otrokmi bol nielen veľmi výnosný, ale už pred 
300 rokmi vedel ako tento africký jed využije na zničenie Bielej Rasy.  

Po Občianskej vojne Žid spustil obrovský pohon na skríženie Bielej krvi na 
juhu. V tom zlyhal hlavne vďaka boju ktorý viedol Ku Klux Klan. V rokoch 1880-
tych južanské štáty vzali negrom moc a práva na súde, v legislatíve i vláde. 

Na začiatku 20. storočia Žid spustil nový program na skríženie Bielych Ľudí 
pod maskou Komunistickej  strany.  Tentoraz  sa však  zameral  na celé  Spojené 
štáty, no hlavica mierila najmä na južanské štáty.  

Tu je program tak ako ho Žid Israel Cohen uviedol vo svojej knihe "Rasový 
program pre dvadsiate storočie":

"Musíme si uvedomiť, že najmocnejšia zbraň našej strany je rasové napätie. 
Vstupovaním  do  svedomia  tmavých  rás  s  tým,  že  boli  po  stáročia  utláčaní 
belochmi ich môžeme sformovať pre program Komunistickej strany. V Amerike sa 
zameriame  na  tajné  víťazstvo.  Kým  čiernu  menšinu  zapálime  proti  Bielym,  v 
Bielych sa pokúsime navodiť pocit viny za ich využívanie černochov, budeme sa 
snažiť čiernym pomáhať aby sa dostali do významné postavenie každom smere, v 
zamestnaní, v športe a zábave. S takouto prestížou bude čierny schopní vziať si 
za manželku belošku a tým začne proces odovzdania Ameriky do našich rúk".  

V  základe  je  programom  vštepiť  medzi  negrov  nenávisť  voči  Bielym  – 
posadnutie "zabi beloška"; a v rovnakom čase propagovať "lásku" a "bratstvo" s 
Bielymi; v Bielych vštiepiť paralyzujúci komplex viny až kým nebudú ochotní pre 
negrov spraviť hocičo.  

S vládou, peniazmi a zbraňami propagandy v rukách Židov je vojna začatá.  

Za túto generáciu Židia započali prudký útok ku skríženiu rás v Amerike. Pre 
miešanie a spájanie bývania už bolo spravené snáď všetko možné, no ani to však 
nie  je  dosť  rýchlo.  Židia  vedia,  že  ak  chcú  aby  boli  medzirasové  manželstvá 
akceptované, musia začať už s deťmi v školskom veku.  

Aby to dosiahli, spravili pre nútené spoločné bývanie našich školopovinných 
detí  už  snáď  všetko  možné.  Aj  keď  sa  to  úplne  prieči  Konštitúcii,  dokonca  aj 
zlovestným  Občianskym  Zákonom,  ktoré  vyšli  v  60-tych  rokoch  20.  stáročia, 
židovskí sudcovia stále odsúhlasujú verdikty povinného spoločného bývania. Pre 
každého kto má rozum sú tieto zákony zlomyseľné, odporné zločiny, o akých nikto 
ani len nesníval. Avšak s cukrovou polevou liatou to strany židovských médií a 
propagandistických sietí, to spravili odôvodnené. 

Výsledkom je, že Biele školské rady a krajské vlády hanebne odovzdali svoje 
povinnosti svojim voliteľom a občanom. Ohli sa pred tlupou židovských sudcov. No 
nielenže sa im sklonili,  no i  tým najžalostnejším a hanebným spôsobom sa im 
podriadili.  Následok  musí  byť  každému  jasný.  Školy  sa  stali  kolískou  zločinu, 
bodnutí nožom, bitiek,  bezprávia a anarchie. Židovská tlač ide nevšímavo ďalej 
svojou cestou a jedná asi takto: "No sú tu ťažkosti, ale pozrite sa  na prospech. 
Musíme nechať pracovať Konštitúciu. Musíme dať každému rovnakú príležitosť." 
To je ale hnus.  

Jasným faktom je, že žiaden z týchto argumentov nemá cenu. Sťahovanie 
malých  čiernych  divochov  do  bieleho  susedstva,  a  naopak  sťahovanie  malých 
Bielych  detí  do  zločinom  sužovaných,  čiernych  mestských  džunglí  neprinieslo 
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žiadne  z  takzvaných  vznešených  cieľov.  Faktom  je,  že  v  školách  upadlo 
vzdelávanie aj pre Bielych aj pre čiernych. Už nie sú vzdelávacími inštitúciami, ale 
len zločinom zjazdenými trestnými kolóniami. Sú to pracovné tábory pre otrokov, v 
ktorých sú naše biedne Biele deti obeťami hyenistických, židovských zločinov.  

Dokonca  ani  špinaví  negri  nechcú  mať  svoje  deti  zapojené,  no  niekoľko 
Židmi  podporovaných  čiernych  hovorcov  im  vraví,  že  je  to  potrebné  aby  mali 
"rovnakú šancu". Nech je ako chce, práve Židmi financovaný a ovládaný "Fond 
právnej ochrany" s nejakým židovským právnikom na čele prinesie pred súd nový 
prípad. Tento židovský sudca potom vynesie takmer neuveriteľný verdikt, nútiaci 
zmiešanie Bielych detí do čiernych oblastí a divokých malých, čiernych zvierat do 
Bielych predmestí.  

Sem a tam však povstane nejaká malá skupina. Našim cieľom musí byť na 
takejto  opozícii  vyťažiť,  zorganizovať  ju  a  predstaviť  našim  Bielym  Rasovým 
Druhom našu novú vieru.   

V  Pontiacu,  v  Michigane,  napríklad  zorganizovala  bojkoty  malá  skupina 
nazývajúca sa Národná Akčná Skupina a nechala 35% Bielych detí z Pontiacu v 
prvý deň školy doma. Okamžite zakročila Židmi ovládaná polícia aby sa uistila, že 
tí čo sa snažili tento bojkot prerušiť boli chránení. Slogan tejto Bielej skupiny znel 
"Zhromažďujte  sudcov,  nie  deti".  Možno  by  lepšie  znelo  "Naloďujte, 
nezhromažďujte", aby bolo jasné, že chceme negrov nalodiť a poslať ich späť do 
Afriky namiesto ich zhromažďovania s našimi deťmi v jednej škole.  

Je skôr ironické, že najväčší odpor  voči zhromažďovaniu detí neprišiel od 
Bielych ľudí a Bielych rodičov, ktorí majú najviac čo stratiť, ale od čínskej rasovej 
skupiny v San Franciscu. Aj keď žijú v krajine ktorá síce nie je ich a v ktorej sú len 
malou  menšinou,  mali  aspoň  dosť  rasovej  vernosti  a  hrdosti  aby  sa  spojili. 
Otvorene  tvrdili,  že  je  ich  záujmom  aby  ich  deti  nestrácali  časť  úzko  spätého 
kultúrneho dedičstva ich predkov. No na to jeden americký učiteľ čínštiny povedal: 
"Toto vravia len vám, ak by ste vedeli po čínski, zistili by ste, že len nechcú aby ich 
deti  chodili  do rovnakej  školy s čiernymi". Dokonca aj Číňania,  ktorých kultúrne 
dedičstvo je omnoho menšie než Bielej Rasy, majú dostatok rasovej solidarity a 
vernosti  aby  sa  spojili,  a  vedeli  kedy  sú  ponižovaní  a  kazení  miešaním  sa  s 
podradnými čiernymi zvieratami. Keď som to písal, asi 3000 čínskych detí stále 
bojkotovalo v školách v San Franciscu. 

Pri  čítaní  rôznych  pohľadov  na  tento  problém  v  časopisoch  židovskej 
propagandy ako  sú Time Magazine,  Life  Magazine  a iné,  v  každom bol  obraz 
vykreslený asi  takto:  "áno, je tu problém, no my všetky prekážky prekonáme a 
nakoniec bude každému lepšie",  alebo podobnými  táraninami.  Prefíkaný Žid sa 
nikdy nezaoberá otázkou: je miešanie detí skutočne dobré pre krajinu? Dosahuje 
nejaké pozitívne výsledky? Vždy je prezentované tak, že s tým každý súhlasí a je 
to vytúženým cieľom, veď každý vie, že potrebujeme integráciu. Zatiaľ čo Žid šíri 
túto monštruóznu lož, veľmi dobre vie čo robí. Vie, že úplne devastuje a ruinuje 
verejné školy za ktoré Bieli rodičia platia nehorázne peniaze. Vie, že čistý výsledok 
tejto  operácie  bude  skríženie  čiernych  a  Bielych  už  v  priebehu  nasledujúcej 
generácie, a že to zvrhne, degraduje a skazí, zničí a skríži Bielu Rasu.  

Po  celý  čas  falošne  propaguje  myšlienku  na  (zdanlivo)  najvyššej  rovine 
akoby to bol Americký sen; akoby to bol zákon zeme; akoby si Zakladatelia takto 
vysvetľovali pojem "demokracia". Ostro propagujú myšlienku, že ak by sa všetky 
rasy spojili, všetko by bolo skvelé, a podobnú nezmyselnú propagandu.  
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Preto  jednou  z  najposvätnejších  záležitostí,  ktorej  sa  musíme  oddať  je 
vypudenie tohto čierneho jedu z našich národov; poslanie negrov späť do Afriky 
tak rýchlo ako sa to len dá; vyčistiť a udržať čistou našu rasovú integritu.  

Našim Bielym Rasovým Druhom musíme zas a znova ukázať hrozné fakty 
súčasnosti a histórie: v roku 1920 bola Biela Rasa prečíslená len v pomere 2:1. 
dnes je to v pomere 7:1 a OSN veselo predpovedajú, že za ďalších 20 rokov to 
bude 49:1. nie je ťažké si predstaviť aký bude osud Bielej Rasy keď budú mať 
farební, vední Židmi dosť fyzickej sily aby nás zmasakrovali.  

Fakty histórie a Prírody sú zrejmé: Biela Rasa musí vládnuť na Zemi, alebo 
zmizne rukami podradných podrás.  

* * * * *

Prvý krok v boji Bieleho Človeka musí byť spravený v jeho domácej krajine – 
a je ním vyhnanie negrov z našich radov a ich následné poslanie späť do Afriky.  

Našim cieľom musí byť "pomoc" negrom pri "zušľachtení sa". Nemáme však 
záujem "zušľachťovať"  a  asimilovať  negrov  v  našej  spoločnosti.  Bola  by  to  tá 
najväčšia  hlúposť  akú  môžeme  urobiť.  Jediná  vec  ktorú  negri  produkujú  ak 
dostanú pomoc je – viac negrov. Jedinou odpoveďou je nalodenie – poslanie ich 
späť. Je to jediné ozajstné riešenie.  

Keď si zoberiete postoje k tomuto riešeniu v Amerike, teda poslanie negrov 
späť do Afriky, ľudia obyčajne opakujú dve negatívne odpovede, ktoré im však do 
mozgov vložila židovská propaganda: (a) Ako to môžeme dosiahnuť? (b) Áno, bolo 
by to praktické, no nikdy neprinútite ľudí aby to spravili. 

Obe postoje (a) aj (b)  sú samozrejme negatívne, presne ako ich tak ušili 
Židia.  Tieto  myšlienky  propaguje  s  maximálnym hlasom tak  dlho,  ako  existuje 
bojová stratégia – ak prinútite svojich nepriateľov myslieť si, že prehrali ešte pred 
začatím boja, sú už porazení.  

Preberme si tvrdenie (a) Môžeme to dosiahnuť? Odpoveďou je jasné áno, 
môžeme. V skutočnosti to nemôžeme nespraviť.  

Prakticky  všetci  normálni  Bieli  Ľudia  súhlasia,  že  negri  nepatria  do našej 
spoločnosti.  Väčšina  si  je  i  vedomá  faktov  života  –  v  Amerike  páchajú  85% 
všetkých násilných zločinov – napriek faktu,  že predstavujú len 12% populácie; 
väčšina  sociálnych  dávok  ide  negrom  a  stáva  sa  narastajúcou  záťažou 
zaberajúcou stále viac peňazí ročne; centrá prakticky všetkých väčších miest  v 
USA  trpia  dôsledkami  problému  s  negrami;  že  zhromažďovanie  v  školách  a 
kríženie sú zlá zapríčinené negrami v našich radoch. Väčšina normálnych Bielych 
Američanov  si  je  týmto  faktov  vedomá,  okrem idiotských  pokrytcov.  Priemerný 
Američan si je vedomý, že takáto rasová politika zničí jeho národ, rasu a krajinu. 
No napriek tomu sa im idea nalodenia 30 miliónov negrov a ich poslanie späť do 
Afriky odkiaľ pochádzajú ich predkovia zdá prekvapivá. Opäť pripomínam, že je to 
preto, že Židia v ich mysliach implantovali uvedené negatívne myšlienky.  

Akokoľvek, ak si to vezmeme z ekonomickej a rasovej logiky, najlepší kšeft 
aký môžeme spraviť spravíme ak ich pošleme do Afriky tak rýchlo ako sa len dá. 
Pozriem sa na čísla.  

Ak si vezmeme, že chceme poslať preč všetkých 30 miliónov negrov späť do 
Afriky a doprajeme im cestu v hodnote 1000 dolárov na jedného, konečná suma by 
bola len 30 miliárd, čo je štátny rozpočet na jeden rok. A bol by to len jednorázový 
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výdaj. Ako to môžeme dosiahnuť? Môžeme vziať všetky peniaze, ktoré sú dnes 
dávané na zahraničnú pomoc krajinám, ktoré Ameriku aj tak neznášajú a minúť ich 
na poslanie  negrov  do Afriky.  Môžem vziať  peniaze,  ktoré  sú  dnes v  Amerike 
míňané na živenie negrov v Amerike,  ktorí  aj  tak len špinia  našu rasu čiernou 
africkou krvou, a použiť ich na ten istý úmysel.  

Ak pomyslíte na miliardy ktoré sa míňajú na stovky idiotských programov na 
vyživovanie  negrov  a  na  ich  ďalšie  šírenie  sa,  peniaze  minuté  na  zahraničnú 
pomoc, peniaze minuté na zbrojenie, ktoré nás aj tak nechráni a zvyšných 200 
miliárd ročne,  ktoré sú len  tak  niekde minuté,  a  rozpočítané  Židmi,  dôjdeme k 
záveru, že otázka bola položená úplne nesprávne.  

Mala by znieť:  Ako  si  môžeme dovoliť  držať  tu  negrov? Ako si  môžeme 
dovoliť stále viac miliárd míňaných na programy pre čiernych, rok po roku, bez 
konca v dohľade? 

S  miliardami  minutými  na  dávky  pre  čiernych,  čierny  zločin,  čierny 
"kapitalizmus" a programy pre bývanie, sme mohli túto čiernu populáciu poslať do 
Afriky už niekoľkokrát. 

K  časti  (b),  že  Američania  to  nikdy  nespravia  –  to  je  tou  ťažšou  časťou 
programu.  Práva  v  tomto  potrebujeme  intenzívny  program  preškolenia,  no  nie 
čiernych, ale Bielych. V skutku je to len záležitosť vôle.  

Opäť je to otázkou narovnania myslenia Bieleho Človeka.  

Ak máme vôľu žiť, prežiť,  musíme a mali by sme mať i vôľu odmietnuť a 
vypudiť znečistenie čiernej krvi v našom národnom Bielom tele. 

Ak sa pozrieme na nedávnu históriu, zistíme, že Židia nemali žiaden problém 
s  vyhnaním 14  miliónov  Nemcov  z  ich  domácej  pôdy v  Prusku  a  Východnom 
Nemecku, z krajiny, ktorú obývali niekoľko tisíc rokov, a vyhnali ich západne. Židia 
necítili  žiaden  súcit  ani  keď vyhnali  pol  milióna  arabov  z  ich  domácej  pôdy  v 
Palestíne a privlastnili si ich farmy a majetok, a nechali arabov hladovať a umierať 
niekde na horúcej púšti.  

Prečo by nemali mať Američania výčitky svedomia pri zabití miliónov svojich 
Bielych bratov počas druhej svetovej vojny; bombardovaní Hamburgu kde za jednu 
noc zomrelo 50 000 mužov, žien a detí;  spálení a bombardovaní  Drážďan kde 
zabili  300  000 svojich  bratov;  no  mali  by  byť  láskyplní  pri  riešení  problému  s 
negrami? 

Negri  sú  s  istotou  skutočnou  a  reálnou  hrozbou  nášho  prežitia,  nie  ako 
Nemci,  ktorí  ňou  ani  nikdy  neboli.  V  skutočnosti  má 30% Bielych  Američanov 
nemeckú krv a zovretie zbraní proti odvážnym Nemcom, proti ľuďom, ktorí bojovali 
boj proti Židom v mene celej Bielej Rasy, bola jedna z najväčších paródií v histórii. 

Len citujeme históriu aby sme ukázali, že poslanie negrov späť do Afriky nie 
je ani ekonomickým problémom, ani problémom morálky, ale len problémom čisto 
rasovým.  Keď si  raz urovnáme myslenie,  problém s poslaním negrov  späť  do 
Afriky bude vyriešený. Ak pomyslíme koľko negrov tam môžeme poslať zapojením 
všetkých lietadiel a lodí, dokonca aj tých, ktoré boli používané vo vojne, môžem 
ľahko vidieť, že ekonomickí a fyzický problém tu vlastne ani nie je. Môžeme to 
spraviť a musíme to spraviť. Dokonca to nemôžem nespraviť.  

Opakujem, problém je v narovnaní myslenia Bielej Rasy, a o tom táto kniha a 
Kreativita je. A kľúčom k narovnaniu myslenia Bieleho Človeka je propaganda a 
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osveta, organizácia a ešte viac propagandy. Pamätajte, organizovaná a spojená 
Biela Rasa je desaťkrát silnejšia než všetky ostatné rasy dohromady.  

Práve dosiahnutiu tohto vznešeného cieľu je táto kniha venovaná. Najvyšším 
cieľom našej novej viery je tento úžasný cieľ dosiahnuť.  
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06. Majstri Podvodu – Krátka 
História Židov

Príroda  vo  svojej  neskonalej  múdrosti  kladie  najväčší  dôraz  na  prežitie 
druhov. Priniesla mnoho druhov tvorov, ryby aj hydinu, zvieratá aj rastliny, hmyz aj 
baktérie. Niektoré druhy, ako napr. Vtáky, sú už na pohľad nádherné. Niektoré ako 
napr. Škorpión, jašterica, alebo iné nie sú. Niektoré tvory žerú mäso, iné rastliny. 
Niektoré ako napr. krava, žerú to čo nájdu na lúke. Iné ako líška či vlk sú zasa 
lovci. Niektoré ako šváby, moskyty, alebo červy sú parazitmi. Každý tvor však má 
dôvod  prečo  tu  je  a  každý  má svoj  spôsob  ako  prežiť  a  zachovať  svoj  druh. 
Každopádne  je  vôľa  žiť  a  zachovať  svoj  druh  nesmierne  silná.  Ak  by  nebola, 
jednotlivé druhy by čoskoro vymreli. 

Medzi ľudskými rasami je jedna, ktorá stojí v intenzite a horlivosti prežitia nad 
ostatnými – je to židovská rasa. To ako táto rasa prežila a ostala neporušenou  aj 
napriek všetkým neúspechom a nástrahám počas 5000 rokov histórie je niečo ozaj 
nevídané. 

Aj keď staroveké rasy ako Babylončania, Rimania, Féničania, Egypťania a 
iné,  ako  rasy  zmizli  v  histórii  –  Žid  prežil.  No  nielenže  prežil,  ale  stal  sa  i 
zotročovateľom ostatných rás sveta j keď tvorí len malú časť populácie sveta.  

Aj keď bola Biela Rasa budovateľom a tvorcom civilizácií, vlád a národov, Žid 
nebol ničím z toho. Naopak, bol práve protikladom Bieleho Človeka. Počas svojej 
histórie, ktorá sa datuje viac ako 5000 rokov dozadu, počas ktorej ostal ako rasa 
zjednotený, bol i parazitom i predátorom na chrbtoch tých národov, ktoré boli jeho 
nedobrovoľnými  hostiteľmi.  Žid  nikdy  nebol  ani  tvorcom,  ani  staviteľom,  ani 
producentom,  ako  členovia  Bielej  Rasy.  Naopak,  bol  ničiteľom  civilizácií, 
plieniteľom národov  a zabijakom,  ktorý  vymyslel  ideu  genocídy  už  na  začiatku 
svojej histórie. Aby sme zistili ako stínali, zabíjali a okrádali jeden kmeň za druhým 
stačí ak si prečítame Starý zákon. Muži, ženy a deti boli jeden po druhom stínaní 
mečom Židov.  

Židia  sú  ozaj  krvilačnou rasou.  Prežili  neskutočne  dlhú  dobu,  aj  keď boli 
roztrúsení  po  mnohých  národoch  sveta.  Už  od  začiatku  známej  histórie  boli 
pliagou ľudstva. táto pliaga však neustáva ani v súčasnosti. V skutočnosti je dnes 
ešte smrteľnejšia než predtým a nakoľko sme my, Biela Rasa, hlavným cieľom a 
hlavnými  obeťami  predurčenými  k  zničeniu,  núti  nás  to  bližšie  sa  prizrieť  a 
študovať nášho ničiteľa.  

Je to fascinujúca a hrôzostrašná história. A je to i škaredý príbeh. No my ho 
musíme študovať a pochopiť  aby sme sa mohli  uvolniť  z tohto stavu a naplniť 
záväzok ktorým nás Príroda zaviazala: prežitie nášho druhu, najlepšieho výtvoru 
Prírody na povrchu Zeme: Bielej Rasy.  

História ľudstva je plná vojen a konfliktov, no zo všetkých konfliktov, ktoré 
medzi jednotlivými rasami a národmi vznikli,  je len jedna rasa ktorá bojovala s 
najväčším nepriateľstvom, nech sa už usadila kdekoľvek – je ňou židovská rasa. 
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Napriek všetkým sporom v histórii a všetkým vojnám konfliktom a masakrom, 
sa skôr či neskôr znepriatelené strany usadili a zmierili sa so svojimi rozdielmi, a 
žili pri sebe mierumilovne, alebo odišli žiť inam. No v prípade Židov to tak nie je. 
Žid sa nikdy nezmieril s národom ktorý ho živil. Dokonca sa Židia ani mierumilovne 
neodsťahovali do iných krajín. História Židov nám ukazuje dve veci: nikdy sa so 
svojimi hostiteľmi nezmierili, a žiaden národ sa ich nezbavil navždy. Všeobecne, 
keď sa Židia viac a viac zavrtávali  do svojich hostiteľských národov, stávali  sa 
neznesiteľnejšími  a  obyčajne  sa  proti  nim nakoniec  hostiteľský  národ  obrátil  a 
vylúčil och zo svojho tela. Avšak v žiadnom prípade ich žiaden národ nevyhnal 
natrvalo. Je dokonca až prekvapivé, že Židia sa po vyhnaní z národa, často za 
neľudských podmienok a utrpenia, za pár rokov vrátili. No nielenže sa po druhýkrát 
vrátili,  ale obyčajne začali  aj  s horším nepriateľstvom než predtým,  a nakoniec 
národ z ktorého kedysi žili ako parazity i zničili. Židia už od nepamäti boli ničiteľmi 
kultúry a civilizácie. A židovský problém je medzi problémom národov už aspoň 
5000 rokov.  

Ako sa Biela Rasa so svojou tvorivosťou a neúnavnou energiou dostala do 
rôznych území sveta a vytvorila tam civilizácie, Židia ju vždy nasledovali, zavŕtali 
sa do jej útrob a skôr či neskôr tú civilizáciu zničili. Pomohli pri zničení egyptskej, 
gréckej civilizácie a boli hlavnou príčinou zničenia rímskej civilizácie. Keď Európa 
opäť  začala  pomaly  zbierať  zvyšky  rímskej  civilizácie,  Žid,  ktorý  ležal  na  tele 
Európy ako rakovina už od čias Ríma, bol pripravený opäť zakročiť. 

Avšak hlavné centrum židovskej moci a celosvetovej konšpirácie dnes leží v 
Novom Svete. V skutočnosti je New York najväčším centrom židovskej populácie 
na  svete,  a  New York  je  nielen  finančným  centrom USA,  ale  i  zvyšku  sveta. 
Nakoľko  sú  dnes  USA  poslednou  veľkou  baštou  Bielej  Rasy,  neúnavným  a 
súčasným cieľom Židov je nielen zničiť USA ako krajinu, ale i zničiť Bielu Ameriku, 
skrížiť ju, napumpovať ju čiernou krvou z Afriky. 

Prečo napriek všetkým nástrahám za 5000 rokov židovská rasa prežila,  a 
mocnejšie rasy, ako napr. rímska vyhynuli? Pretože Žid je húževnatý? Zisťujeme, 
že Žid je ozaj húževnatý, no iné rasy, ako napr. rímska boli húževnatejšie a predsa 
neprežili.  Pretože je dobrý bojovník? To určite nie je, je to fyzický pokrytec a v 
otvorenom boji je určite jedným z najhorších a najzbabelejších bojovníkov. Pretože 
je zradnejší a zákerný? Možno, pretože v tejto záležitosti prevyšuje každého iného. 
No  ani  to  nie  je  jediný  dôvod  prečo  prežil.  Dôvod  jeho  prežitia  leží  v  jeho 
unikátnom náboženstve. 

Už  vo  svojej  ranej  histórii  si  Židia  uvedomili  potenciál  náboženstva  ako 
zbrane – zbrane na zjednotenie svojej  rasy,  a  rozdrobenie a porazenie svojho 
nepriateľa.  Po  tisíce  rokov  z  toho  prosperovali  na  maximum.  Majstrovským 
spôsobom zmanipulovali náboženstvo vo svoj prospech s diabolskou chytrosťou 
tak ako to nik neočakával – aspoň nie Biela Rasa.  

Ak sa v krátkosti  pozrieme na vojnu medzi  Rímom a Kartágom, a krátke 
obliehanie a zničenie Jeruzalema počas vzostupu a expanzie Rímskeho impéria, 
myslím, že nájdeme odpoveď na židovské prežite.  

Ako  rímska moc rástla  a  rozširovala  sa,  bolo nevyhnutné,  že sa čoskoro 
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stretne s rastúcou mocou Kartága. Viac ako 100 rokov títo dvaja veľkí rivali viedli 
vyčerpávajúce a hrozné boje. Nakoniec sa víťazom stal Rím, a keď dostal Kartágo 
na kolená, zrovnali mesto so zemou, zabili všetkých mužov a všetky ženy a deti 
predali do otroctva. Kartágo už viac neexistovalo. Zmizlo navždy.  

Teraz to porovnajme s tým, čo sa stalo v Jeruzaleme v roku 70 n. l.  

Počas vlády cisára Vespasiána sa Židia v Judei vzbúrili. Cisár Vespasianus 
tam  vyslal  generála  Tita  a  po  139  dňoch  obliehania  Jeruzalema  bolo  mesto 
vyplienené, zrovnané so zemou a Židia boli buď zabití, alebo rozptýlení. Zdá sa, že 
v porovnaní osudu s Kartágom by to mal byť koniec Židov, no nie je to tak.  

V prospech Židov hrá jedna neobyčajná vec: unikátne náboženstvo, ktoré ich 
rasu zväzuje. Zďaleka nezničení, Židia pri svojej prefíkanosti  a vynaliezavosti,  s 
náboženstvom zväzujúcim ich pevne dohromady, plánovali pre Rimanov odplatu. 
A svoju pomstu dostali. Nainfikovali Rimanov náboženstvom, ktoré podkopalo vôľu 
Rimanov prežiť ako rasa a ako národ.  

S obrovskou horlivosťou Židia  medzi  Rimanmi  šírili  nové  náboženstvo  so 
samovražednými  ideami  ako  "nastav  druhé  líce",  "miluj  svojho  nepriateľa", 
"neodporuj  zlu"  a  iné  samozničujúce  múdrosti,  ktoré  oslabili  moc  Rimanov  a 
ponechali ich nahých a bezbranných pred ich nepriateľmi. Za pár storočí sa veľká 
rímska civilizácia úplne rozpadla a bola voči pustošiacim vandalom, ktorí nakoniec 
v roku 476 n. l. vyplienili Rím bezmocná. Rím už viac neexistoval. 

Avšak po zničení Ríma Žid so svojou húževnatosťou a zápalom pre prežitie 
židovskej  rasy,  zakorenenej  v  jeho fanatickom náboženstve  neprestal.  Naopak, 
kŕmil sa na mŕtvolách, a pokračoval v rozptýlení sa a nakazení rozvíjajúcich sa 
nových  kultúr  v  západnej  Európe,  kultúr  a  civilizácií,  ktoré  už od počiatku  boli 
oslabené handicapom nového náboženstva, ktorým Žid zničil Rím. 

Je pravdou,  že Žid je  húževnatý.  Je prefíkaný a zradný.  Je vytrvalý a je 
neústupný.  Toto  všetko  ho  určuje  za  najlepšieho  predátora  a  parazita  na  tele 
ľudstva.  No ani  s  týmito  kvalitami  by neprežil,  ak  by nemal  svoje Mojžišovské 
náboženstvo. Práve základy jeho náboženstva ho sceľujú do posvätného bratstva 
proti celému ľudstvu, ženúc sa, tlačiac, berúc, vždy a všetko len pre dobro jeho 
rasy,  pre  prežitie  jeho  rasy  a  v  sirovej  forme  ukazujúc  jeden  z  najsilnejších 
Zákonov Prírody: propagáciu a prežite vlastného druhu.  

Židia  sa  už  v  začiatkoch  svojej  histórie  naučili  jeden  dôležitý  fakt:  Nič 
nezjednocuje  určitú  (akúkoľvek)  skupinu  silnejšie  ako  spoločný  nepriateľ.  Na 
základe tohto boli vždy vo vojne s ostatnými rasami. V skutočnosti sú všetci ostatní 
navždy ich nepriateľmi. Je len záležitosťou stratégie koho najväčším nepriateľom 
sú v danom čase.  

Táto  teória  dokázala  divy.  Udržala  Židov  spojených  a  bojujúcich.  Ich 
solidarita zničili ich všetkých nepriateľov. A ničí i Bielu Rasu dnes.  

Ústrednou  témou  židovského  náboženstva  je  nenávisť,  nenávisť  voči 
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Gojimom, t.j. všetkým ostatným rasám. Ďalšia ohromne silná stránka židovského 
náboženstva je rasová vernosť, vernosť vlastnému druhu. Dnešný Biely Gojim sa, 
dosť smutne, len málo zaujíma o to s kým  bude obchodovať, či je to Biely Človek, 
alebo nie. Priemerný Biely Gojim sa ani nezaujíma o to kto býva vedľa a či sa 
stýka s členmi svojho druhu. No pre žida je obchodovanie, bývanie a stýkanie sa 
len  so  Židmi  všetkým.  Tento  faktor  rasovej  vernosti  majme  to  na  pamäti, 
pripomenieme si ho keď budeme hľadať najlepšie náboženstvo pre Bielu Rasu.  

To, že židovské náboženstvo bolo kameňom moci okolo ktorého sa židovská 
rasa sústredila viac ako 5000 rokov, je nepochybné. Židia neveria v boha ani nie 
sú dosť šialení na to, aby míňali svoje snahy či presvedčenie na život po smrti. 
Golda Meyer, premiérka v reči pred Knessetom (izraelským parlamentom v jazyku 
jidiš povedala: "nie som veriaca (v boha) a nikto nie je schopný z môjho srdca a 
mysle vykoreniť presvedčenie, že bez židovského náboženstva by sme boli ako 
všetky ostatné národy, ktoré kedysi existovali a potom zmizli." Už od útleho detstva 
židovskí rodičia vštepujú svojim potomkom ideu rasovej  vernosti,  myšlienku, že 
prežitie  židovskej  rady  je  nadovšetko,  myšlienku,  že  všetci  ostatní  sú  ich 
nepriateľmi a musia byť buď využití, alebo zničení. 

Židovský Starý zákon je blud plný predstieranej židovskej histórie a len málo 
z neho je pravdou. No do mozgov sa im dostáva idea rasového prežitia, ktorou je 
celá  kniha  fantázií  pretkaná,  vrátane  rád  ako  prežiť.  Spolu  s   Talmudom  sú 
kompletnou  pomôckou  a  múdrosťou  spájajúcou  židovskú  rasu  dohromady  do 
nezničiteľného celku s rovnakým cieľom. 

V Prísloviach 29:18 sa píše idea dlhodobého programu: "kde niet zjavenia, 
ľud sa zvrhne".  Môžeme to porovnať s radou z Nového zákona, napr. s Matúšom 
6:34 kde sa vraví:  "nebuďte teda ustarostení  o zajtrajší  deň,  lebo zajtrajší  deň 
postará  sa  o  seba".  Tu  môžeme  jasne  vidieť,  že  pre  Židov  je  podstatné  mať 
dlhodobú vyhliadku, dlhodobý plán. V skutočnosti je ich náboženstvo pokračujúcou 
konšpiráciou ktorá je podstatná pre prežite ich parazitickej rasy. No aby oslabili a 
obmäkčili  svoje obete o agresiu, dobývanie a zotročovanie,  otrávili  mysle Bielej 
Rasy rôznymi židovskými radami, z ktorých " nebuďte teda ustarostení o zajtrajší 
deň" je len jednou z mnohých, a taká je dnes i pozícia Bielej Rasy. Židia položili 
svoj dlhodobý plán už pred mnohými tisícročiami v ústrety ovládnutia a zotročenia 
sveta.  

Naopak  Biela  Rasa  nemá  žiaden  program  pre  svoje  prežitie.  Nemá 
náboženstvo  okolo  ktorého  by  sa  mohla  sústrediť  a  zjednotiť  svojich  Bielych 
Bratov. Len tak tápa, tára a tacká sa navôkol bez akejkoľvek obrany pred Židmi, 
ktorých historickou úlohou už po tisícročia je zničiť alebo zotročiť Bielu Rasu.  

Tak ako je Biela Rasa tvorivá,  produktívna a sebestačná,  Židia sa dávno 
rozhodli, že najlepším spôsobom pre prežitie bude ak sa ujmú roly parazitov na 
tele  produktívnych národov.  Za tisíce rokov sa táto  myšlienka  u nich stala  tak 
zakorenenou, že už nie sú schopní žiť inak, rovnako ako sa nemôže červ nakŕmiť 
mimo  hostiteľského  tela.  A  túto  cestu  si  Židia  naplánovali  a  dobre  sa  na  ňu 
pripravili. 

Majú ďalekosiahly a všestranný program na ovládnutie, kontrolu a využitie 
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svojho hostiteľa, voči ktorému prechovávajú strašnú, patologickú nenávisť. Hnacou 
silou celého ich náboženstva je ich nenávisť voči  hostiteľovi.  Hostiteľský národ 
neznášali  vždy  maximálne.  Ako  často  sme  počuli  výraz  zo  židovských  kníh 
"babylonská prostitútka". V skutočnosti však Babylončania boli dobrí, Bieli Ľudia, 
produktívni,  ktorých  nakoniec  zničili  Židia.  Celou  históriou  Židia  rozširovali 
zlovestnú klamlivú propagandu o degenerácii Babylončanov; hroznú to lož.  

Keď  sa  Židia  dostali  do  rímskej  civilizácie  a  nakoniec  ju  zničili 
samovražedným náboženstvom,  ktoré  na  Rimanov uvalili,  opísali  Rimanov  ako 
krutých,  degenerovaných  a  nemorálnych.  Dokonca  dodnes  sú  Rimania  v 
Hollywoode znázorňovaní  ako  degenerovaní  a  skazení  ľudia.  Ďalšou odpornou 
židovskou  lžou  je  v  štýle  Billyho  Grahama  opisovanie  Rimanov  ako  krutých, 
skazených a tyranských ľudí.  

Po tom čo si už dávno vo svojej histórii vybrali úlohu parazitov, sú už kocky 
vhodené a nemôžu už konať inak, len túlať sa po civilizovanom svete a hľadať 
miesto kde sa budú môcť usadiť a založiť svoju komunitu, a prosperovať na úkor 
druhých. Ako parazity môžu žiť len z toho čo vyprodukujú iní. Keď sa dostanú do 
spoločenstva neprinesú nič  len prefíkanosť  a  zradu.  Žid  už pri  zapojení  sa do 
Gojimskej komunity vie, že skôr či neskôr bude odhalený a nastane čas odplaty a 
násilia. Jediná vec ktorej sa Židia boja viac než čohokoľvek iného je odhalenie 
následná fyzická sila. Jednou z ich najpoužívanejších fráz bola po storočia fráza 
"Oy, gewalt!" Táto stará fráza v Jidiš sa dá preložiť ako "Oj, násilie!"

Vediac,  že  jeho  aktivity  ako  okrádane,  klamstvo  a  plienenie  Gojimskej 
komunity nakoniec skončia násilnosťami voči jeho osobe, pripravil sa už vopred. 
Vráťme sa k citácii Prísloví, kde Židia vravia "kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne". A 
takto zarývajú svoje chápadlá hlbšie do jednotlivej komunity ktorú chcú uchvátiť, a 
tak zrušiť, neutralizovať a minimalizovať odpor zo strany Gojimov, o ktorých vedia, 
že skôr či neskôr prejdú k nepriateľstvu.  

V tomto ohľade je Žid nesmierne podobný parazitom z Prírody. Keď sa kliešť 
šplhá po nohe jednotlivca, robí tak obyčajne nepozorovane a opatrne. Kliešť hľadá 
to najlepšie miesto na tele kde sa môže zavŕtať a sať odtiaľ krv aby sa nakŕmil. 
Vopred vie, že ak by to robil bolestivo, upútal by na seba pozornosť a mohol by byť 
zničený. No kliešť na to má riešenie. Pred zavŕtaním sa najprv znecitliví povrch 
kože hostiteľa. Potom sa opatrne zavŕta do tela a saje krv, bez toho aby to obeť 
bolelo. A takto sa zavrtáva hlbšie a hlbšie do tela hostiteľa bez toho aby niečo cítil, 
alebo aby o tom vedel. Keď obeť nájde kliešťa zavŕtaného do svojho tela, je už 
hlboko v mäse. Hostiteľ už nie je schopný sa ho zbaviť bez toho aby si spôsobil 
bolesť a prípadnú smrť kliešťovi. A aj keď sa o to obeť snaží, nedokáže to. Môže 
odstrániť krvou naplnené telo kliešťa, no hlava vždy ostane zavŕtaná do jeho tela, 
a tým možno zapríčiňujúc infekciu. V tomto štádiu je najťažšou úlohou odstrániť 
jedovatého kliešťa, ktorý mohol byť bezbolestne odstránený už na začiatku, a ktorý 
má  záujem  o  jeho  krv.  Parazitická  operácia  Židov  na  tele  ich  nešťastných 
hostiteľov je veľmi podobná. 

Keďže je neproduktívnym parazitom, nemá Žid hostiteľskej komunite, alebo 
národu, do ktorého sa zavŕtava čo ponúknuť. Pamätajte na názov tejto kapitoly,. 
Že  Židia  sú  majstri  podvodu.  Ich  najväčším  produktom  sú  lži   a  podvod  na 
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najvyššej úrovni. Táto charakteristika profesionálneho parazita je dnes tak hlboko 
zakorenená, že už inštinktívne vie aké sú slabosti Gojimov a čo musí pre prežitie 
svojho  druhu  urobiť.  Preto  sa  zameral  na  všetky  nervové  centrá  moci  svojho 
produktívneho a tvorivého hostiteľa. Skrátka ovláda všetky dôležité funkcie ktoré 
ovládajú  osud a  blaho ľudu a  národu.  Žid  nehospodári,  nepracuje  na  poliach, 
nepracuje  vo  fabrikách.  Sústreďuje  sa  na  miesta  pri  kontrole  peňazí  národa, 
médiách krajiny, vzdelávaní a vláde. Pilne a zručne pracuje na zmanipulovaní a 
zmätení myslí svojich obetí. Tak ako kliešť, znecitlivuje mysle Gojimského národa 
v  ktorom sa  usadil.  Hlboko  zapúšťa svoje chápadlá  a  pripravuje  sa na  všetky 
možnosti jeho vyhostenia. 

Dnes preto nájdeme po celom svete Židov vo funkciách kde ovládajú financie 
národov.  Úplne  ovládajú  Federálny  rezervný  systém v  USA o  ktorom väčšina 
Američanov vie len málo a verí, že ide o ústav vlády. O tomto subjekte však už 
bolo napísaných mnoho kníh a my tu  nemáme miesto aby sme to  prebrali  do 
detailov. No stačí tu povedať, že Federálny rezervný úrad nie je vládnym úradom, 
ale  úplne  súkromným  systémom  bánk  vlastnených,  ovládaných  a 
zmanipulovaných medzinárodnými  židovskými  bankármi  mimo dosahu vlády.  V 
tomto prípade to neznamená žiadnu zmenu nakoľko i  Federálna vláda USA je 
ovládaná Židmi, no oplatí sa to vedieť.  

Manipuláciou  a   obehom  cenných  papierov  môžu  mať  sami  pre  seba 
vytlačené miliardy a pritom za nich zaplatiť len výdaje za papier a atrament. To 
stojí asi 7/10 centu za papierovú bankovku či je 10, alebo 1000 dolárová. Aj keď 
samotná  tlač  je  vykonaná  federálnym  úradom,  peniaze  sú  vzápätí  odovzdané 
medzinárodným  židovským  bankárom  pod  maskou  Federálneho  rezervného 
systému. Ich jedinými výdajmi je cena papiera atramentu.  

No  nielenže  majú  bankári  peniaze  prakticky  zadarmo,  no  vláda  USA  je 
zaviazaná  vydať  i  vládne  obligácie  ako  poistku  pre  pôžičky.  A  tak  musia 
Američania zaplatiť nielen základ pôžička ale i úroky. Tieto dlhy sa však neznižujú 
ako ukazuje 40 ročná hostória,  len z roka na rok narastajú.  A tak je Americký 
daňovník stále viac zadĺžený, platiac úroky medzinárodným židovským bankárom, 
ktorí dostali zadarmo peniaze od vládneho úradu.  

Židia  boli  manipulátormi  peňazí  a  uzurpátormi  národných pokladov  už od 
nepamäti. Už ich biblia hovorí o zmenárnikoch v ich chrámoch. Samozrejme boli 
všetci Židia. História židovského monopolu na peniaze je taká stará ako peniaze 
samotné. Podvod Federálneho rezervného sýtemu teda nie je v žiadnom prípade 
nový a siaha k starovekým praktikám zlatníkov, ktorí mali v údržbe zlato bohatých 
jednotlivcov. 

Zlato bolo pre Židov zaujímavé už od nepamäti.  Od počiatku peňazí bolo 
zlato používané ako prostriedok výmeny a už od  začiatku boli Židia sústrední na 
zamestnanie údržbárov zlata ľudí. Rýchlo zistili, že aj keď majú veľa zákazníkov, 
nechcú  všetci  vybrať  svoje  uložené  zlato  naraz.  Potom  prišli  na  myšlienku 
požičiavanie zlata, ktoré síce nebolo ich za určitý poplatok čím takto dosiahli to, že 
niekto mohol používať na určité obdobie cudzie zlato a pritom sa im ďalšie zlato 
vrátilo ako zisk. Ako rástol počet zákazníkov, došlo im, že môžu požičať až 90% 
všetkého  zlata  a  pritom stále  mali  dosť  zlata   na  pokrytie  výberov.  Časom to 
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prerástlo do bankovníctva a to sa stalo mocným nástrojom v prospech Židov pri ich 
hromadení si bohatstva produktívnych obchodníkov a kupcov v ktorých okolí sa 
pohybovali. 

Z tohto základu sa vyvinulo celé bankovníctvo. Dnes k tejto falošnej sústave 
Židia  pridali  tisíce  ďalších  prídavkov  a  skrze  vyplácanie  úrokov,  poplatkov, 
Federálny rezervný systém, medzinárodné pôžičky a manipulácie dnes výlučne 
ovládajú financie sveta.  

Kontrolujú nielen bankové systémy, ale i burzy po celom svete. Každý kto by 
prechádzal zoznam vlastníkov miest na New Yorskej či inej burze by rýchlo zistil, 
že väčšinou sú to Židia, alebo židovské združenia. Ovládaním búrz, ktoré podľa 
vlastnej vôle manipulujú  zbierajú i všetky plody práce Bielych Ľudí do vlastných 
pokladní.  No  naviac  môžu  zadržaním  úveru  uvrhnúť  národ  (akýkoľvek  národ) 
alebo ekonomiku celého sveta do krízy. Nakoľko sú plánované a Židia o nich vedia 
vopred, môžu zas a znova zozbierať plody práce nepodozrievavého Gojima až do 
nekonečna.  

Židia by nikdy za žiadnu dobu nezískali takú kontrolu nad svojimi obeťami ak 
by neovládali i prostriedky komunikácie, informácií a propagandy. Len pár ľudí si 
uvedomuje  akým mocným nástrojom propaganda  v  skutočnosti  je.  Adolf  Hitler 
presne povedal, že vďaka propagande môžu Židia spraviť z pekla nebo a z neba 
peklo. Je to pravda a Židia to dokážu robiť zručne a umelecky. Nakoľko ovládajú 
peniaze,  môžu  dosiahnuť  kontrolu  nad  novinami,  rádiom,  televíznymi  sieťami, 
televíznymi stanicami a poprednými časopismi. Takto ovládajú každý kúsok správ, 
národný či celosvetový. Takto môžu ľahko zatajiť alebo zmazať akýkoľvek príbeh 
ktorý sa k nim dostane. 

V ich arzenáli  propagandy je takisto i  filmový priemysel  – úplne ovládaný 
Židmi. Dokonca  sa niekedy filmový priemysel z Hollywoodu nazýval, kvôli kontrole 
Židov, Kóšer údolie. Za posledných 50 rokov sa filmový priemysel dostal na úroveň 
jedného z najmocnejších prostriedkov propagandy a zamorenia myslí Bielej Rasy 
aké kedy svet videl. V posledných rokoch sa mu vyrovnal snáď len Židmi ovládaný 
televízny  priemysel.  Môžete  si  byť  istí,  že  filmový  priemysel  určite  neostal 
nedotknutým od židovskej propagandy programu zničenia Bielej Rasy. 

Počas  druhej  svetovej  vojny  židovský  filmový  priemysel  z  Hollywoodu 
produkoval  jeden anti-nemecký,  anti-hitlerovský,  anti-nacistický  film  za  druhým. 
Vďaka  našej  naivnosti  a  ľahkovernosti  tak  jeden  Biely  brat  za  druhým  hltali 
jedovatú nástrahu a zapojili sa do židovského programu zabíjania Bielych Bielymi 
za záchranu krku prefíkaných Židov. V rovnakom čase boli  komunistické krajiny 
vychvaľované  do neba.  Zradnou propagandou  dokázali  presvedčiť  USA,  že sa 
môžu spojiť  so  Židmi  kontrolovanými,  komunistickým Ruskom a  bojovať  spolu 
bratovražednú vojnu proti hrdinským obrancom Bielej Rasy, Nemcom.  

Filmy  boli  využívané  nielen  ako  nástroje  na  zapojenie  národov  do 
samovražedných vojen, ale aj ako prostriedky na udanie smeru našim návykom a 
morálke.  V  základe boli  použité  na  podkopanie  a degeneráciu  úrovne morálky 
mládeže  a  celovo  krajiny.  V  rokoch  1920-tych  sa  filmy  dostali  na  úroveň  keď 
ohrozovali  i  samé  seba.  A  ako  si  divne  sa  v  30-tych  rokoch  morálna  úroveň 
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vyrovnala.  Mnohé z  príbehov  vypustených  z  Hollywoodu  pochádzajú  z  30-tych 
rokov keď ľudia boli  naspäť vtiahnutí  do kín vo veľkom množstve.  Potom Židia 
začali  opatrne  liať  anti-nemeckú,  anti-nacistickú  propagandu  do  napraveného 
filmového priemyslu a zapaľovali a špinili mysle Bielych Ľudí nenávisťou a ochotou 
akceptovať myšlienku vojny proti ich Bielym bratom.  

Počas  samotnej  vojny  sa  filmy  dostali  vyššej  rýchlosti.  Takmer  každá 
produkcia bola naklonená rozšíreniu snahy zničiť Nemecko. V rovnakom čase bola 
zapojená i téma rasovej integrácie. Po skončení vojny bola myšlienka kolaborácie 
a spolunažívania s Ruskom propagovaná spolu so zosilnením myšlienky jedného 
sveta, jednej vlády a OSN.  

V  rokoch  1950-tych  sa  idea  rasovej  tolerancie  rozšírila  o  akceptovanie 
negrov ako rovnocenných v spoločnosti a pošliapaných lakomstvom a krutosťou 
Bieleho  Človeka.  Samovražedná  myšlienka  o  negroch  ako  zdravej  a  stabilnej 
zložke  spoločnosti  bola  už  odvtedy  silne  propagovaná.  Nájsť  dnes  film,  ktorý 
akokoľvek nepropaguje rasové skríženie je skutočne ťažké. Žid dnes v televízii, 
filmoch a tlači robí hrôzostrašné kroky k úplnému skríženiu Bielych Ľudí. A všetok 
odpor bol zatiaľ úspešne zničený. 

V 50-tych  a60-tych rokoch boli  do filmovej  propagandy pridané dve nové 
elementy. Jedným je narastajúce užívanie drog ako rastúci problém. Robia to tak 
aby sa zdalo že ľudia samotní propagujú drogy bez akéhokoľvek vonkajšieho či 
vnútorného vplyvu. Pre mladých ľudí to vyzerá akoby ich každý bral, tak prečo by 
nemohli  i  oni.  Druhým faktorom je narastajúce zapájanie pornografie  do našich 
filmov a tým podkopanie našej morálky a znečistenie myslenia ľudí, najmä mladej 
generácie.  

Televízny  priemysel  sa  po  druhej  svetovej  vojne  určite  vyrovnal,  ak  aj 
neprekonal, efektivitu a zlomyseľnosť filmového priemyslu špiniaceho naše mysle. 

Mysle  niektorých  Bielych  rodín  sa  dokonca  stali  takými  znečistenými 
televíziou, že ak by ste im teraz vzali televíziu, nevedeli by čo s voľným časom. 
Niektoré  matky  dokonca  svoje  deti  odsúvajú  do  izby  s  televíziou  naplno, 
používajúc ju ako opatrovateľku. Len málo si uvedomujú, že vysedávaním pred 
nimi sa im do myslí dostávajú degeneratívne židovské myšlienky. Neuvedomujú si 
ani, že ich poklady budú tak otrávené jedom z televízie, že sa ho ich mysle budú 
ťažko zbavovať po celý život.  

A tak je vďaka kontrole Židov nad sieťami propagandy, novinami, rádiami, 
televíznymi sieťami, filmami, časopismi a inými prostriedkami propagandy celý svet 
zamorený židovským jedom. Je zamorený myšlienkou manželstiev s inými rasami; 
Židmi ako posvätnými, imúnnymi a nedotknuteľnými; smetím a pornografiou ako 
normálnymi prostriedkami zábavy; drogami ako bežnou vecou v živote, ktorú by 
mal každý skúsiť.  

A  nadovšetko  je  idea  rasovej  vernosti  vykresľovaná ako  najhyenistickejší 
zločin aký kedy môže človeku prejsť mysľou. Vďaka židovskému zamoreniu mysle 
nevzíde za dni, mesiace, či roky ani jedna konštruktívna myšlienka. No všetko čo 
je pre Bielu Rasu škodlivé či zničujúce, je pretláčané vpred a propagované: všetko 
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čo  je  dobré  pre  negrov,  farebných  a  Židov  je  práve  tak  vyzdvihované  a 
podporované.  Zoznam  samovražedných,  zmätočných  a  zničujúcich  ideí 
uvrhnutých na Bielych Ľudí je takmer nekonečný. V inej kapitole s názvom "Zlé 
Myšlienky zavedené Židmi" si preberieme viac ideí ktorými boli mysle Bielych Ľudí 
pošpinené. No je to len zopár z tisícok, ktoré sú neustále na mysle Bielych Ľudí 
nalievané.  

V taktike propagandy Židia radi nazývajú veci presne opakom aké sú a pre 
znečistenie mysle používajú termín "brainwashing"  – vymývanie mozgov. Tento 
termín odmietam a v tejto knihe radšej odporúčam termín "znečistenie mysle", lebo 
verím, že lepšie objasňuje to čo sa deje.  Vymyť niekoho mozog by znamenalo 
očistiť ho od všetkých nečistôt. No to Židia nerobia. V skutočnosti len berú zdravé 
mozgy Gojimov a infikujú ich kopou smetia, pornografie a zlými myšlienkami. Preto 
verím,  že  termín  "znečistenie  mozgov"  lepšie  než  termín  "vymývanie  mysle" 
objasňuje to čo Židia robia.  

V  agresívnom  postupe  jeho  zlovestného  programu  znečistenia  mozgu  a 
myslí sú mladí ľudia východiskovým a hlavným cieľom. Aby mohli uchopiť mysle 
našej  mládeže,  úplne  si  zmonopolizovali  pole  vzdelávania  a  vzdelávacie 
zariadenia.  

Henry Ford napísal svoju skvelú knihu Medzinárodný Žid už pred viac ako 50 
rokmi. A toto píše o židovstve na školách a univerzitách: "Univerzity sú neustále 
napádané židovskou myšlienkou". "Deti  Anglosasov sú neustále napádané kvôli 
svojmu pôvodu".  "Synovia budovateľov sú skazení na filozofiu ničiteľov". "Mladí 
muži  sú  už  od  prvých  mesiacov  intelektuálnej  slobody  zaťažení  sľubujúcimi 
doktrínami  o  ktorých  pôvode a  následkoch  nič  nevedia."  ...  "Ústredná  skupina 
"červených"  profesorov  na  každej  univerzite  sú  Židia,  s  dostatočným  počtom 
zmätených gojimských profesorov predstavujúcich gojimskú časť. Niektorí z nich 
sú  dokonca  platení  nezávislými  "červenými"  organizáciami.  Existujú 
medziuniverzitné socialistické spoločnosti plné Židov a vedené židovskými vplyvmi, 
oslovujúce profesorov z celej krajiny a univerzitné bratstvá pod záštitou najlepších 
občianskych a univerzitných zámerov."

Pri navrhovaní čo s tým Henry Ford píše: "Jednoducho treba identifikovať 
zdroj a náturu vplyvu, ktorý obsadil naše školy a univerzity. Nechajme študentov 
vybrať  si  medzi  Anglosasmi  a  kmeňom  Judáša.  ...  Jedinou  protilátkou  proti 
židovskému vplyvu je opäť v študentoch vzbudiť rasovú hrdosť." 

Pamätajte,  že Henry Ford,  veľký  Američan  napísal  tieto  riadky  už v  roku 
1921,  pred viac ako  50 rokmi.  Odvtedy židovská lavína  v  našich vzdelávacích 
inštitúciách, počínajúc škôlkami a pokračujúc základnými a strednými školami až 
na univerzity,  zmenila tieto inštitúcie na blázince kde je mladá, úrodná a tvorivá 
myseľ  Bieleho  dieťaťa  znečistená  a  zvrátená  na  nástroj  vlastného  zničenia  a 
zničenia svojej krajiny, národa a rasy. Načo je dobré nútiť vaše mladé, citlivé dieťa 
stať sa 5 dní v týždni väzňami školy a, či sa vám to páči alebo nie, potom mať 
mozog plný židovského smeti pre zničenie svojej rasy.  

Myšlienka Henryho Forda o identifikovaní pôvodcu je už dnes márna. Musia 
sa prijať omnoho dôležitejšie a drastické opatrenia. Biely Človek celkovo potrebuje 
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nový  pohľad  na  život  a  náboženstvo.  Potrebuje  úplne  novú  filozofiu  a,  v 
skutočnosti,  nové náboženstvo ktoré mu dá cieľ a účel, identitu a  ideológiu jemu 
vlastnú. Faktom je, že Biela Rasa potrebuje novú vieru sústreďujúcu sa na rasu, 
najväčšiu hodnotu na svete. Táto idea a ideológia musia byť naplánované do hláv 
našich potomkov už od čias kedy začnú hovoriť.  

Len  ťažko  nájdeme  etapu  v  akejkoľvek  sfére  aktivity  kontrolujúcej  osud 
národa, ktorú nemajú pod kontrolou Židia. S dvomi mocnými segmentmi v rukách, 
propagandou  a  peniazmi,  je  vláda  len  bábkami  hrajúcimi  demokraciu  a 
reprezentujúcu všetkých ľudí. V skutočnosti  je to mocný nástroj v rukách Židov 
využívaný na využitie, tyranizovanie a zničenie Bielej Rasy, ktorej vláda by to mala 
byť.  

Dnes je vo verejnom úrade len ťažko úradník, ktorý je slobodným človekom. 
Takmer každý  z  nich  sa  do  pozície  dostal  klen  vďaka židovskej  manipulácii  a 
židovským zámerom. Za to že sa tak ďaleko dostali vďaka židovskej dobročinnosti 
musia  neskôr  obhajovať  židovskú  konšpiráciu.  Aj  za  prezidentom  Nixnom  stál 
židovský šéf ako Henry Kissinger, narodený v Nemecku rabínovi. No Nixon mal 
dokonca dvoch židovských  "poradcov".  Druhým bol  Žid  Arthur  Burns,  vlastným 
menom Bernstein, narodený v Rakúsku, ktorý bol tiež synom rabína. V skutočnosti 
bola celá Nixonova kariéra pôvodne spustená v roku 1946 Židom menom  Murray 
Chotiner. Neustále viedol Nixnovu kariéru a bol prostredníkom medzi židovskou 
komunitou a Nixnom.  

Prezident  Lyndon  B.  Johnson  mal  okolo  seba  známych  Abea  Fortasa  a 
Waltera Rostoffa, oboch Židov. Prezident Kennedy mal Waltera Rostoffa a Arthura 
Schlesingera  ml.  Prezident  Roosevelt  mal  ako  svojho  skutočného  šéfa  hlavu 
Kehilly, Bernarda Barucha, a niekoľko ďalších židovských poradcov. A tak to ide 
ďalej.  

A  rovnaká  židovská  kontrola,  židovské  pozadie  poradcov  a  kontroly 
pokračuje až na obecnú úroveň. V úrade je zvolených aj niekoľko Židov, no viac 
uprednostňujú mať pred sebou nejakú gojimskú bábku a oni len ťahajú za šnúrky z 
pozadia, riadiac, manipulujúc a dávajúc príkazy.  

Ak by nejaký prirodzený vodca Bielej Rasy chcel viesť úrad sám, gigantické 
stroje propagandy, ktoré Židia ovládajú sa okamžite dajú do pohybu. Takýto človek 
je potom pošpinený, napadnutý a zosmiešnený. Inokedy sa zasa použije úplne iná 
taktika a je zatlačený kdesi do pozadia tak, že o ňom voliči len sotva vedia. Ak by 
to nejaký Biely vodca predsa len prekonal, do hry nastúpi aparát propagandy plnou 
silou, pošpiní ho, ohovorí a zhodí v očiach ľahkovernej verejnosti. Do hry vstúpia i 
všetky peniaze v nasledujúcich voľbách je jeho oponent finančne zabezpečený, 
majúc skvelé zastúpenie v médiách. 

Ako bábky si Židia obyčajne vyberajú ľudí s fatálne chybným charakterom a 
hroznou príhodou z minulosti,  ktorí  nie sú verejnosti  až tak známy. So slabým 
charakterom  a  ľahko  vydierateľný  je  takýto  človek  aj  ľahko  zmanipulovateľný. 
Vďaka  podplácaniu  a  finančnej  pomoci  sa  stávajú  zradcami  vlastnej  rasy  a 
počúvajúcimi  Židov.  Ľahko  ich  držia  v  late  pod  hrozbou  odhalenia  nešťastnej 
minulosti.  
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Spomínal som, že prostriedky komunikácie sú tiež v rukách Židov. Spomínal 
som  kontrolu  nad  financiami  a  medzinárodného  bankovníctva,  kontrolu 
vzdelávania a kontrolu  nad vládou,  že sú v  rukách Židov.  To však  v  žiadnom 
prípade nie je všetko. V skutočnosti je len ťažko akákoľvek činnosť aspoň trocha 
významná  pre  krajinu  ktorá  by  nebola  priamo  alebo  nepriamo  pod  kontrolou 
"vyvolenej"  rasy.  To  platí  i  pre  právne  úrady,  súdy  a  dokonca  i  náboženstvá 
Bieleho Človeka.  O tom poslednom si  viac povieme v inej  kapitole.  Tu chcem 
spomenúť,  že  väčšina  obchodov,  najmä  veľké  a  významné sú úplne  v  rukách 
Židov.  

Henry Ford už pred mnohými  rokmi napísal:  "Ak by sme spravili  záznam 
obchodov v USA ovládaných Židmi dotkli by sme sa väčšiny životne potrebných 
priemyselných  odvetví  v  krajine  – tých ktoré sú ozaj  potrebné a tých ktoré sú 
vypestované tak aby sa zdalo že sú potrebné. Divadelníctvo je takmer úplne v 
rukých Židov: produkcia, scenáre, skrátka všetko čo sa týka divadla. To vysvetľuje 
prečo  sa  dnes  dá  úplne  všade  nájsť  propaganda,  niekedy  vo  forme  reklamy, 
inokedy ako priama politická interpretácia."

"Filmový priemysel;  cukrový priemysel;  tabakový priemysel;  viac ako 50% 
mäsopriemyslu;  viac  ako  60%  obuvníckych  výrobcov;  hudobníctvo;  zlatníctva; 
obilie;  bavlna;  olej;  oceľ;  majitelia  magazínov;  distribúcia  novín;  obchod  s 
alkoholom;  pôžičky;  toto  všetko  je  v  rukách  Židmi  z  USA,  niekedy samotných, 
niekedy spolu so Židmi z iných krajín." 

Henry  Ford  to  zistil  už  pred  mnohými  rokmi.  Tento  veľký,  tvorivý  a 
produktívny génius Bielej Rasy, ktorý postavil jedno z najväčších impérií na svete 
vlastnými rukami od podlahy, predsa dosť dobre musel vedieť kto ovláda v jeho 
časoch všetky obchody v USA.  

Keď postavil impérium Ford, zistil, že mu ho chcú ukradnúť isté tajomné sily 
podvodom a klamstvom. Mal podozrenie, že títo manipulátori boli riadený mocnými 
židovskými  finančníkmi.  Ako  inteligentný  a  vynaliezavý  človek  sa  snažil  ísť  po 
stopách späť k vinníkom. Pozval si najinteligentnejších pátračov ktorých poznal. 
Prikázal im podrobne preštudovať knihu Medzinárodný Žid a ich zistenia uviedol v 
časopise  Dearborn  Independent,  ktorý  bol  v  tom  čase  oficiálnym  orgánom 
Fordovej spoločnosti.  Tieto zistenia vydané v roku 1921 boli bombou nielen pre 
Bielych  Gojimov,  ale  i  pre  samotnú  židovskú  konšpiráciu,  lebo  odhaľovali  ich 
nekalé praktiky celosvetovej  konšpirácie.  Obsiahnuté informácie boli  hodnotným 
príspevkom  pre  každého  Bieleho  Gojima  v  Amerike  a  kniha  je  odporúčaným 
čítaním pre každého kto sa chce dozvedieť viac o pozadí medzinárodnej židovskej 
konšpirácie.  

* * * * *

Nakoľko mali Židia posledných niekoľko tisíc rokov neblahý dopad na Biele 
civilizácie,  núti  nás to hlbšie  študovať  túto našu Nemesis.  Pre naše prežitie  je 
rovnako dôležité vytvoriť proti tejto pliage liek. O to sa pokúšame v tejto knihe.  

* * * * *
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kto vlastne sú títo divní, prefíkaní ľudia, ktorí boli schopní prežiť dlhšie než 
akákoľvek iná rasa v histórii? Kto sú títo ľudia ktorí zničili také veľké civilizácie ako 
Rímsku, Babylonskú či Egyptskú? Aká zvláštnosť im umožnila zničiť takú veľkú a 
bohatú krajinu ako je Rusko a zmeniť ju na židovský pracovný tábor pre otrokov? 
Ako  mohli  získať  všetko  bohatstvo  sveta  do  vlastných  rúk  a  dostať  svet  pod 
židovské  diktátorstvo?  Ako  to  mohli  dokázať  bez  Bielej  Rasy  a  dokonca  byť 
schopní o tom diskutovať bez strachu a chvenia?  

Je nanajvýš dôležité aby sme tieto tvory študovali biologicky, psychologicky, 
ekonomicky a vždy z pohľadu Bielej Rasy.  

Ohľadom židovskej rasy je väčšina Bielych Ľudí hrozne zmätená. Väčšina 
Bielych Gojimov prepadla mylnej myšlienke, že Židia sú členmi Bielej Rasy. Je to 
ten najväčší podvod aký Židia medzi našimi ľuďmi rozšírili, no sami v tom majú 
úplne jasno a vedia, že s Bielou Rasou nemajú nič spoločné.  

Židia navždy budú semitmi, pochádzajúcimi z prehistorickej Ázie.  

Židovský profesor Leonard J. Fine pre vlastných ľudí rasovú otázku úplne 
vyjasnil: "Nie sme Bieli ani symbolicky, ani literárne. Nesmieme pripustiť aby sme 
boli priraďovaní k Bielej Amerike, lebo tam nepatríme."

Ešte viac času Bieli míňajú na hádky o tom či sú Židia rasou, národom, alebo 
náboženstvom. V skutočnosti sú všetkými tromi a len málo záleží na tom ku ktorej 
časti kladiete väčší dôraz.  

Už od staroveku tvorili rasu ktorá bola pliagou pre civilizovaný svet. To však 
dokázali  kvôli  unikátnosti  ich  náboženstva.  Bolo  vytvorené  tak  aby  zaisťovalo 
pokračovanie  a  ochranu  ich  rasy  tým,  že  sú  parazitmi  na  tele  produktívnych 
národov.  Sú celosvetovým národom a tvoria  národ  v  národe všade kde sa  im 
podarí hlboko zaryť svoje pazúry. To zahŕňa každú krajinu na svete. Ak existuje 
faktor  ktorý  spája  Židov  a  robí  ich  húževnatou,  odolnou  rasou,  tak  je  to  ich 
náboženstvo a výsledná vernosť rase, ktorú vštiepilo každému Židovi.  Práve táto 
rasovo-náboženská jednota ich robí silnými a je zo niečo nad čím by sme sa mali 
zamyslieť ak nám ide o zachovanie Bielej Rasy. 

Počiatky židovskej rasy sú stratené v čase. Židovské táraniny z príbehu o 
Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi sú len židovskými lžami ktoré predstavujú dobrý 
príbeh okolo ktorého sa môžu sústrediť, no nezakladajú sa na faktoch z histórie.  

Židia  sa  nikdy  nezaujímali  stopovanie  svojej  histórie  a  tak  je  ich  pôvod 
zahalený tajomstvom. Jednoducho prišli s príbehom, že sú bohom vyvolení ľud a 
majú  najdlhší  historický  záznam  zo  všetkých  ľudí  na  planéte.  Prvé  tvrdenie  o 
Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi je základnou doktrínou ich náboženstva, tým ktoré 
ich rasu vybudovalo, druhé tvrdenie o najstaršom historickom zázname je ťažko 
spochybniteľné.  

Židia sa objavujú zas a znova v histórii národov už 5000 rokov. Nakoľko sú 
predátormi  a  parazitmi,  neboli  nikdy  schopní,  ani  sa  nikdy  nasnažili  založiť  si 
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vlastný národ. To je už skôr nešťastný záznam pre takú divnú a zlovestnú rasu, a 
je i neuveriteľný ak si vezmete, že tvrdia, že sú bohom "vyvolení" .  

V staroveku boli Židia známi ako Hebrejci, čo pochádza z aramejského slova 
"Ebri," ktoré pochádza z hebrejského slova "lbhri"  znamenajúceho "ten z druhej 
strany rieky." Hebrejec sa v celej histórii písal "Habiru" a často sa tak objavuje v 
biblii a egyptskej literatúre. V biblii sa slovo Habiru používa striedavo so slovom 
"Sagaz"  znamenajúcim  hrdloreza.  Preto  Egypťania  vždy  o  Židoch  písali  ako  o 
"hrdlorezoch z druhej strany rieky".  

Nakoľko bola Palestína na križovatke starovekého sveta, mnoho obchodných 
ciest prechádzalo práve tadiaľ.  To z nej  robilo prirodzené prostredie pre bandy 
hrdlorezov a zlodejov. Fakt, že súčasťou krajiny sú púšte a skaly širšie prispel k 
vytvoreniu národa banditov, zlodejov, hrdlorezov a parazitov. Takto to vyvrcholilo a 
pokiaľ ide o historické fakty, predstavuje to i vznik židovskej rasy.  

Nemecký Žid Kastein, ktorý si skrátil svoje meno z Katzenstein, je známym 
skvelým odborníkom na židovskú a biblickú históriu. V knihe História Židov píše o 
mnohých známych menách ako o banditoch. Spomína, že Jefteho ako jedného zo 
záchrancov židovskej rasy a opisuje ho ako šéfa lúpežníkov z Galaádu. O veľkom 
židovskom hrdinovi  Dávidovi  píše:  "v čase Šaulovej  smrti  nájdeme Dávida ako 
vodcu bandy lupičov, žijúceho v Ziklagu... Potom čo sa dopočul že je trón voľný, 
okamžite sa ponáhľal do Hebronu v Judei. Nik ho nepozval, len sám tvrdil, že ho 
Samuel  tajne  vymenoval."  O  veľkom  a  múdrom  Šalamúnovi  píše:  "Shelmo, 
Šalamún mierumilovný dosiahol vládu troma vraždami ktoré mu vyčistili chodník a 
zbavil sa i svojho jediného brata, a spravil tak bez akýchkoľvek výčitiek svedomia." 

Fakt,  že  Šalamún,  Dávid  a  Jefta  boli  krvilačnými  bandami  je  typický  pre 
všetkých židovských vodcov. Aj keď boli Židia časťou histórie u od svitu civilizácie, 
vždy k nim patrilo podvody, krviprelievanie, vraždy, lúpeže a zločin.  

Napriek  faktu,  že  táto  prefíkaná  rasa  prežila  dlhšie  než  akákoľvek  iná, 
vynárajú  sa dva skôr  divné  fakty.  Prvým je,  že sa počas týchto tisícročí  nikdy 
nepokúsili vytvoriť vlastnú krajinu alebo národ a výnimkou nie je ani zlodejský štát 
Izrael. Izrael pôsobí len ako hlavný stan židovského diktátorstva, nie ako domov 
pre všetkých Židov sveta. Druhým podivným faktom je, že títo tvrdí a vytrvalí ľudia 
nikdy nevytvorili civilizáciu alebo vlastnú kultúru, napriek ich opačným tvrdeniam. 

Úžasnou  prednosťou  Židov  je  umenie  používať  propagandu.  Záznamy  o 
Hebrejcoch a ich histórii  však ukazujú, že všetky židovské tvrdenia o kultúre sú 
úplne neopodstatnené.  The Horizon Book of Christianity, píše: "Židia začali  ako 
hromada malých kmeňov, ktoré si neskôr získali nezávislosť len v období medzi 
vzostupom  a  pádom  veľkých  civilizácií.  Nezanechali  žiadne  sochy  dokazujúce 
vznešenosť. Nie sú žiadne hroby hebrejských kráľov zdobené zlatom a šperkami. 
Palestínska archeológia neodhalila žiadne sochy Dávida či Šalamúna, len nádoby 
na vodu ako tá z ktorej Rebeka napájala ťavy Abrahámových sluhov."

Orientálny  Inštitút  v  Chicagu  má  jednu   najúžasnejších  zbierok  umenia, 
hlavne z Egyptu, Sýrie a ostatných kultúr z Blízkeho východu, odkiaľ Židia tvrdia že 
pochádzajú. Čakali by ste, že tam nájdete židovský príspevok k civilizácii. Keď sa 
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prejdete  obrovskými  halami  plnými  skvelými  kúskami  umenia,  veľkolepými 
sochami,  exkluzívnymi  šperkami  a  inými  artefaktmi  z  hrobov  egyptských  a 
asýrskych  dobyvateľov,  dostanete  sa  k  židovskej  časti.  Nájdete  tu  však  len 
sklenenú  vitrínu  plnú  úlomkov  z  hlinených  nádob,  nehotové,  nezdobené  a 
neglazované kuchynské nádoby, ktoré môžu pochádzať aj z Doby kamennej. Toto 
je tá veľká židovská "kultúra" ktorou sa tak Židia chvália a je to asi všetko čo môžu 
ponúknuť.  

Faktom  je,  že  Židia  boli  počas  histórie  známi  len  ako  ničitelia. 
Nevyprodukovali  žiadne  umenie,  nezaložili  dynastie,  nepostavili  žiadne  veľké 
mestá a ako jediní, nemali ani talent na to lepšie z kultúry, alebo civilizovaného 
života. A dnes počujeme ako hlasno  a dlho tárajú akými sú jedinými svetlonosmi 
civilizácie.  

Slávny historik Arnold Toynbee definoval charakter Židov od ich počiatku a 
opísal  ich ako "predpotopných" ľudí.  Tým myslel,  že sú to ľudia ktorí  sa nijako 
nevyvinuli  od čias Doby kamennej, ako nám to ich kamenné nádoby dokazujú. 
Nikdy neovládli poľnohospodárstvo, hospodárske  zvieratá, architektúru, alebo iné 
civilizované umenie. Ešte ani ako národ banditov neboli  Židia až tak úspešní a 
vyrovnali  sa len s neistým životom v Palestíne, kde boli  často na hranicu smrti 
hladom.  

Kastein ďalej o Židoch vraví: "Niektorí ostali  na pohraničí Kanaánu, iní sa 
usadili popri veľkej bojovej ceste na Východ a v priľahlých púšťach a divočine, kde 
viedli nomádky spôsob života, kým sa menšia skupina hnaná hladom dostala až 
do Egypta, kde si ich pod ochranu vzali faraóni." 

Egypťania,  ktorí  vybudovali  jednu  z  najskorších  a  najväčších  civilizácií 
všetkých čias, si neuvedomili svoj najväčší význam: vrodenú cenu ich rasovej línie 
ktorá vyprodukovala civilizáciu. Už sme prediskutovali, že jednou z ich najväčších 
chýb bolo pripustenie čiernych z juhu do vlastnej  krajiny a miešali  sa,  špinili  a 
nakoniec úplne skrížili ich krv. Zo všetkých rás v starovekom Egypte ostali čistí len 
Židia.  

Faraóni potom čo umožnili Židom vstúpiť kvôli ich sympatiám k hladujúcim a 
nešťastným,  čoskoro  spoznali  ich  jedovatý  a  deštruktívny  charakter  parazita, 
ktorému  povolili  vstup.  Židia  sa  v  krajine  faraónov  čoskoro  dostali  na  vysoké 
miesta a v tom istom čase, tak ako v mnohých iných krajinách, sa ríša začala 
rozpadať. Parazity ktorých Egypťania prijali  medzi seba už čoskoro ukázali  svoj 
úžasný charakter, schopnosť zrútiť ríšu zvnútra. Čoskoro povstali gangy banditov a 
začali plieniť obchodné cesty. Stávali a stále bezočivejšími. Zdalo sa akoby vždy 
vedeli kedy je ten pravý čas zaútočiť, kedy je mesto najslabšie chránené.  

So Židmi ako vodcami a katalyzátormi proces obchodovania s čiernymi ako 
otrokmi rýchlo stúpol a skríženie Bieleho Egyptského národa sa urýchlilo. Ríša sa 
začala rozpadať zvnútra. Jej vedenie sa stalo apatickým, rasa sa stala viac a viac 
poznačenou čiernou krvou a morálka ľudí bola podkopaná. Toto preložil Alan H. 
Gardiner  zo starovekého papyrusu  v  Leidene:  "Egypt  bol  v  tiesni,  spoločenský 
systém  sa  stal  dezorganizovaným;  zem  ovládlo  násilie.  Útočníci  terorizovali 
bezmocné  obyvateľstvo;  bohatí  o  všetko  prišli  a  spali  pod  holým  nebom,  ich 
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majetok si vzali chudobní. Toto neopisuje len malý, lokálny nepokoj, ale veľkú a 
celonárodnú pohromu. Faraón bol napodiv nečinný." 

To ej typický opis židovskej zloby šíriacej dezintegráciu a ničenia veľkého 
národa  do  ktorého  zaborili  svoje  pazúry.  To  isté  s  stalo  pri  páde  Babylonu. 
Podobné javy nájdeme pri štúdii Francúzskej revolúcie a Ruskej komunistickej.  

V roku 2100 p. n. l. bol egyptský národ taký demoralizovaný a rozdelený, že 
nebol  schopný odporovať  náporu  zvonku.  A ako  obvykle práve Židia  vydláždili 
cestu dobyvateľom. Vydláždili cestu i Hyksósom, alebo pastierskym kráľom, ktorí 
Egypt dobyli bez boja a ustanovili železné diktátorstvo na 511 rokov. Hyksósovia 
boli  známi  ako  ochrancovia  Židov.  Za  týchto  500  rokov  boli  Židia  egyptskými 
princmi,  berúc  si  od  zotročených  Egypťanov  všetko  čo  chceli,  vyvolávajúc 
nepriateľstvo  kvôli  ich  arogancii  nad  zradenými  ľuďmi.  Nakoniec  však  pôvodní 
vodcovia Egyptu povstali a viedli úspešné povstanie, a vyhnali Hyksósov navždy z 
krajiny. Keď sa opäť Egypťania ujali moci a kontrolu nad svojim osudom, pomstili 
sa Židom za ich zradu a zotročili ich.  

To nás privádza do obdobie Mojžiša, keď sa Židia sťažovali na svoj ťažký 
údel v Egypte. Predtým než zradili národ pre Hyksósov, užívali si v Egypte všetky 
slobody a bolo prirodzené, že sa svoju zradu musia pykať.  

Než by však trpeli  otroctvo, požiadali  faraóna aby im umožnil  vrátiť  sa do 
Palestíny a žiť ako nomádski banditi. No nahnevaní Egypťania sa dožadovali aby 
si odpykali svoj trest a faraón nemal na výber než súhlasiť. Židia sa však snažili 
spraviť  čokoľvek  aby  získali  svoju  slobodu,  prinášajúc  Egypťanom  choroby 
používaním jedov a otravovaním vody.  

Nakoniec  m  bolo  dovolené  odísť  z  Egypta.  Asi  v  tomto  čase  sa  ich 
náboženstvo utužilo a rasa banditov si vyvíjala svoj zvláštny charakter. 

Odvtedy sa rozptýlili  do každého národa ako napr. Babylonskej  civilizácie, 
Gréckej civilizácie a Perzskej civilizácie, aby ju otrávili a nakazili telá národov, a 
nakoniec rozosiali ich deštrukciu.  

Známy  obchodník  J.  J.  Cavanaugh  prirovnal  rozptýlenie  Židov  k 
fyziologickým efektom rakoviny. Vraví: "Židov je najlepšie pochopiť ako chorobu 
civilizácie. Dajú sa prirovnať šíreniu rakoviny v ľudskom tele. Tak ako sa oni šíria 
po civilizovanom svete, nasledujúc obchodné cesty, tak sa aj rakovina šíri po tele, 
cestujúc po žilách, šíriac sa do každej časti tela. A tak ako sa Židia zhromažďujú v 
kritických miestach sveta aby sa tam množili, dusili a otravovali celé komunity a 
národy,  tak sa aj rakovinové bunky zhromažďujú a množia, a zničia orgány tela a 
nakoniec i celé telo." 

Mnoho  historikov  staroveku  poukazovalo  na  židovský  fenomén  a 
komentovalo  ho,  no  väčšina  z  týchto  diel  bola  zničená.  Keď  do  Alexandrie 
pricestoval  Július Cézar,  jedným z prvých nariadení bol  príkaz vojakom zapáliť 
veľké  knižnice,  ktoré  Egypťania  v  Alexandrii  vytvorili.  Nakoľko  bol  Cézar 
ochrancom Židov a ich agentom, dá sa to ľahko pochopiť. Ak by sme stále mali 
tieto knižnice a informácie by pre nás boli dostupné i dnes, nepochybne by sme na 
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vplyv židovského zamorenia starovekých civilizácií mohli vniesť viac svetla.  

Medzi komentármi o Židoch ktoré prežili židovské ničenie sú aj zápisky Phila 
a  Straba.  Philo,  dôležitý  historik  napísal,  že  "židovské  komunity  sa  rozšírili  po 
všetkých kontinentoch a ostrovoch."

Strabove komentáre o Židoch, napísané v časoch rímskeho cisára Augusta 
sú ešte odhaľujúcejšie. Napísal: "Títo ľudia (Židia) sa už dostali do každého mesta 
a nie je ľahké nájsť akékoľvek miesto na obývanom svete, kde by sa nedostali a 
kde by nebolo cítiť ich moc." 

Takže vidíme, že ako sa rímska civilizácia vyvíjala, Židia šli s ňou. V časoch 
Júlia Cézara mali  Židia  mocný vplyv na finančnú štruktúru Ríma a aj  samotnú 
vládu. Július Cézar bol jedným z ich agentov, ako v modernej dobe boli Roosevelt 
a Churchill. V tomto čase si Rimania začali uvedomovať zlý a deštruktívny vplyv 
Židov na ich národ a začínala proti nim konať. Rimania, podobne ako iní ľudia, 
ktorí boli týmto parazitom napadnutí, sa zas a znova snažili dostať Židov z Ríma, 
no  vždy  sa  vrátili.  Rím  v  časoch  Júlia  Cézara  bol  riadený  republikánsko-
demokratickou formou vlády zostavenej z mnohých opozičných politických strán a 
skupín, podobne ako je tomu dnes v Amerike. Aby mohol politik vyhrať, potreboval 
podporu nejakej skupiny ktorá by pri ňom stála a ovplyvňovala iné skupiny v jeho 
prospech. V časoch Ríma, tak ako v dnešnej demokracii,  boli jednou pevnou a 
jednotnou skupinou s jasným cieľom v politike Židia. Garantovali  svoju podporu 
každému politikovi, ktorý s na oplátku mohol stať ich bábkou.  

Július  Cézar  tento  fakt  života  pochopil.  Spojil  sa  so  Židmi  a  získal  ich 
podporu. So Židmi za chrbtom sa čoskoro stal diktátorom Ríma a neprekonaným 
vládcom sveta. Po zistení jeho narastajúcej servilnosti Židom sa skupina verných 
senátorov,  vedená  Brutom,  niekdajším  Cézarovým  priateľom,  rozhodla  Cézara 
zabiť. O jeho zabití sme počuli veľa, no len málo z nás počulo o ústrednom fakte 
prípadu,  teda  že  bol  zabitý,  lebo  bol  židovskou bábkou.  Cisár  Augustus,  ktorý 
zdedil trón potom čo sa Cézarovi generáli nedohodli, opäť Židom vrátil špeciálne 
privilégiá. To vysvetľuje prečo sa stal silnejším než ostatné frakcie ktoré rozdelili 
Rím po Cézarovej smrti. 

Napriek  silnému  židovskému  vplyvu,  objavil  sa  jeden  faktor  ktorý  posilnil 
rímsku pozíciu. Demokraticko-republikánska forma vlády sa zmenila na formu ríše, 
s cisárom ako hlavou národa. Rimania zo skúseností  zistili,  že mnoho stranový 
systém,  kde  sa  moc  rozdeľuje  niekoľkým  stranám,  bol  slabou  a  neefektívnou 
metódou vlády. Keď sa nakoniec zmenili na vodcovský princíp, ríša na 200 rokov 
prosperovala  v  mieri  a  prosperite.  V  skutočnosti  je  obdobie  nazývané  Pax 
Romana,  obdobie  od začiatku vlády cisára Augusta  do asi  200 n.  l.  najdlhším 
obdobím  mieru  v  histórii  civilizovaných  národov  sveta  a  histórii  Bielej  Rasy. 
Musíme mať na pamäti,  že to  bol  úspech napriek  židovskému vplyvu a vďaka 
odvahe niektorých vodcov vzoprieť sa židovskej moci.  

To by pod demokraticko-republikánskym systémom vlády nikdy nedosiahli.  

Napriek tomu zisťujeme, že počas cisára Vespasiána sa Židia v Jeruzaleme 
a Judei vzbúrili, a tak tam poslal generála Tita aby mesto obkľúčil. Zakrátko bolo 
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mesto dobyté a obyvatelia buď zabití, alebo predaní do otroctva, a samotné mesto 
bolo zrovnané so zemou. 

Rímska  spravodlivosť  bola  tvrdá  a  konečná,  no  Židia  neboli  ani  zďaleka 
porazení. Asi v tomto čase židovská nenávisť voči Rimanom dosiahla svoj vrchol. 
Nenávideli  Rimanov s rovnakou túžbou po pomste ako Babylončanov,  ktorí ich 
porazili skôr. Toto je kľúčová charakteristika Židov: zúrivo nenávidieť hostiteľský 
národ na ktorom sa živia a ktorý sa rozhodli zničiť. Fakt, že hostiteľ bol ich hlavným 
zdrojom výživy na tom nič nemení. Ako pravé parazity nasledujú deštrukciu svojho 
hostiteľa až do jeho horkého konca, aj keby to malo znamenať ich koniec.  

Potom čo sa pri zničení Jeruzalema naučili, že nemôžu byť sokom Rimanov 
v  otvorenom boji  ich zradcovská a  prefíkaná myseľ  vymyslela  iný  spôsob ako 
zvrhnúť a nakoniec zničiť Rímsku ríšu. Práve v tomto období, krátko po zničení 
Jeruzalema, začali Židia horlivo propagovať kresťanskú ideológiu, ktorá do  myslí 
Rimanov vložila také myšlienky ako "nastav druhé líce", "miluj svojho nepriateľa", 
"predaj všetko čo máš a rozdaj to chudobným", "nesúď", "nemysli na zajtrajšok", 
"neprotiv sa zlému", "v nebi si zhromažďujte poklady." 

Nové náboženstvo,  ktoré Židia Rimanov predali  im sľubovalo, že ak budú 
robiť všetky tieto samovražedné veci, dostanú po smrti odmenu, večnú spásu, atď. 
Rimania vďaka sľúbenej odmene po smrti týmto radám podľahli. Krátko potom sa 
Rímske impérium začalo rýchlo rozpadať.  

Keď Rímska ríša padla, jedným z hlavných dôvodov jej pádu bol znižujúci sa 
počet  narodení  Bielych  detí  Rimanov.  História  nám  ukazuje,  že  tam  vlastne 
neostal  nik  kto  by  Rím  viedol,  okrem  skupín  skrížených  menšín,  ktoré  sa 
premnožili do väčšiny a vytvorili hlúpy dav, ktorý priniesol smrť a pád Rímskej ríše. 
Dnes sa deje to isté keď sú deti Bielych predkov učené a bombardované ideou, že 
privádzať Biele deti na svet je hriechom a ak chcú mať dieťa, mal by si adoptovať 
nejaké úbohé, diskriminované dieťa minoritnej rasy. 

Po smrti cisára Domitiána v roku 96 n. l. už cisári neboli rímski; odvtedy to 
boli už len cudzinci ovplyvnení židovskými "poradcami" v zákulisí. V roku 313 n. l. 
cisár Konštantín prehlásil Milánskym ediktom kresťanstvo za oficiálne náboženstvo 
Rímskej ríše. Odvtedy, pod vplyvom židovskej ideológie uvrhnutej na rímsky ľud, 
sa ako história ukazuje začala Rímska ríša prudko rozpadať. V roku 476 n. l. dobyli 
Rím  barbari  zo  západu  bez  akéhokoľvek  odporu.  Vôľa  skrížených  a 
pokresťančených ľudí v Ríme brániť svoj národ a domovy bola preč. Rím prestal 
existovať.  

Vo všetkých našich knihách histórie, najmä v náboženských kruhoch, je nám 
tvrdené, že kresťanstvo a Židia boli stáli proti sebe; Kristus odsudzoval Židov; Židia 
ukrižovali  Krista.  Aj  dnes  nám kruhy  Kóšer  Konzervatívcov  tvrdia,  že  hlavným 
cieľom Židov je zničiť kresťanstvo. To je samozrejme jeden z najväčších podvodov 
v histórii sveta. Fakty sú  pre každého kto ich chce visieť jasné. Židia vymysleli 
kresťanstvo ako ich špeciálny jed na zmätenie myslí Rimanov, tak aby si neboli 
schopní  obrániť  civilizáciu.  To  je  odplata  Židov  za  zničenie  Jeruzalemu  a 
biologická ukážka vrodenej židovskej nenávisti voči ich hostiteľom na ktorých sa 
priživujú.
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Židovský historik Kastein, tieto zvláštne charakteristiky jasne pripúšťa. Vraví: 
"Pre  Židov  Rím  predstavoval  základ  všetkého  nenávideného  a  to  čo  by  malo 
zmiznúť z povrchu Zeme. Nenávideli Rím a jeho nástroj, arma et leges, neľudskou 
nenávisťou." Videli sme i iné prípady ako Žid stále nenávidí ľudí ktorých už zničil. 
Storočia po zničení Babylonu Židia stále hovoria o "prostitútke z Babylonu". No zo 
všetkých národov nenávideli Židia najviac Rím, snáď preto, že Rím reprezentoval 
jeden  z  najlepších  príkladov  toho  akú  krásnu  a  mocnú  civilizáciu  tvorivá  a 
produktívna Biela Rasa dokáže stvoriť. 

Nenávisť  Židov  voči  ich  hostiteľovi  je  taká  strašná,  že  ne  je  pre  nich 
najdôležitejšie svoje pravé city skrývať. Preto sa vždy tvári ako by niesol olivovú 
ratolesť. Jeho prvé slovo je vždy "shalom", alebo mier. Práve táto nutnosť skrývať 
svoje skutočné pocity núti Židov vykonávať svoje aféry a stretnutia potajomky. 

My, Bieli Ľudia sveta sa môžeme z histórie Rím veľa priučiť. Rímska história 
je  možno  najlepší  učiteľa  kého  budeme  mať.  vybudovali  nádhernú  civilizáciu, 
úspech ktorý nebol nikdy vyrovnaný. No na negatívnej stránke sú lekcie ktoré sa 
môžeme priučiť ešte sinejšie.  

PREBERME SI AKÉ LEKCIE TO SÚ, NAJPRV NA POZITÍVNEJ STRÁNKE. 

         I. Civilizácia ktorú Rimania vytvorili bola výsledkom toho akí boli Rimania 
samotní  –  blond,  vysoká,  modrooká  Biela  Rasa  Prírodou  obdarená  krásou, 
tvorivosťou a inteligenciou.  

II.  Boli  – počas ich vzostupu a vývoja – čistou a nezmiešanou rasou. Ich 
vzostup pokračoval tak dlho ako čistou rasou ostali. Zastal a dal sa na ústup až 
keď sa stali skríženými zmesou iných rás ktoré sa zmiešali s ich krvou.  

III. Boli mužní, statoční, odvážni a skvelí bojovníci. Za niekoľko storočí dobyli 
väčšinu vtedy známeho sveta. 

IV. Boli systematickí,  dobre organizovaní a mali  sklon z právu, poriadku a 
organizácii.  Boli  tými  najlepšími  zákonodarcami  akých kedy svet  videl.  Väčšina 
zákonov  civilizovaného  Západného  sveta  je  pôvodne  založená  na  Rímskom 
zákone.  

V. Vyvinuli najvýrazovitejší a usporiadaný jazyk v histórii ľudstva. ani dnes, 
po vyše 2000 rokoch ešte stále nebola Latinčina prekonaná.  

VI.  Mali  vrodený  cit  pre  zodpovednosť  voči  svojim  domovom,  rodine  a 
krajine.  

VII. Boli to tvoriví, kultúru milujúci ľudia a vytvorili reč, literatúru a sochy na 
úrovni dovtedy nepoznanej, a v niektorom ohľade ani dnes neprevýšenej.  

VIII. Vedeli byť pri zaobchádzaní s nepriateľmi tvrdí a rázni, ako napríklad pri 
úplnom zničení Kartága a Jeruzalema.  
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NA NEGATÍVENEJ STRÁNKE SÚ TO NASLEDUJÚCE LEKCIE:
I. Rimania zlyhali pri zistení, že ich ríša, ich civilizácia a veľkoleposť dosiahli 

vďaka ich vrodenej kvalite úžasného rasového druhu.  
II. Do ríše si vpustili čiernych a iných podľudí, a neprijalo žiadne rozhodné 

kroky pre ochranu ich drahocennej krvi.  
III.  Mali  zbytočné  a  bezpredmetné  náboženstvo,  ktoré  bolo  kópiou  a 

modifikáciou Gréckej mytológie a  ich bohov. Základ ich náboženstva sa skladal z 
mnohých bohov a polobohov, vyvádzajúcich a hrajúcich sa od jednej hanebnej 
aféry  k  druhej.  Nedalo  Rimanom  žiadny  účel  či  jednotu.  Nijako  neprispelo  k 
akémukoľvek rasovému,  alebo národnému cieľu,  ani  ich nenaučilo  hodnotu ich 
skvelej rasy. Skrátka zlyhalo pri ich ochrane pred rasovou deštrukciou.  

IV. Boli úplne neschopní vysporiadať sa so zradnými a prefíkanými Židmi v 
krajine. Pretože dovolili skríženie ich rasy; infiltráciu Židov do financií, vzdelávania 
a  vlády;  a  pretože  potom podľahli  "novému",  samovražednému,  kresťanskému 
náboženstva, nakoniec zmizli. 

V. Ak by mali silný cit rasovej vernosti, než len "národnej" vernosti Rímu, a 
stelesnili  by  to  ako  ich  národné  náboženstvo,  neboli  by  ani  skrížení,  ani  by 
neprepadli  jedovatému  židovskému  náboženstvu,  ktorým  Žid  naočkoval  ich 
myslenie. Náboženstvu, ktoré narušilo ich zmysly a prinieslo ich zničenie.  

VI. Ak by Rimania mali namiesto hlúpeho, bezcenného náboženstva, ktoré 
okopírovali od Grékov, také náboženstvo, rímska civilizácia by nepochybne prežila 
do dnešných dní a aj na ďalšie tisíce rokov. V skutočnosti civilizácie nevymierajú 
až kým sa ich krv nekontaminuje a potomstvo nie je ako predkovia ktorí pôvodnú 
civilizáciu a kultúru stvorili.  

VII. Ak by rímska civilizácia pretrvala, aké požehnanie by to pre svet bolo! 
Namiesto Židmi zjazdného sveta mučeného revolúciami, nezhodami a anarchiou, 
hemžiaceho  sa  rastúcou  záplavou  krížencov  a  farebných,  by  sme  dnes  mali 
krásny  Biely  svet  v  každej  často  každého  kontinentu,  prosperujúci,  pokojný, 
ukáznený a produktívny. Mali by sme svet bez farebnej a podradnej špiny, ktorá 
dnes trápi mnoho dobrých oblastí sveta, a určite i bez ničiteľov všetkých civilizácií 
– parazitických Židov. 
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07. Kehilla
Židom bolo treba veľa času a veľa plánovania než dosiahli obrovskú moc, 

ktorou  dnes ovládajú  svet.  Základom ich moci  je  náboženstvo,  puto,  ktoré  ich 
zväzuje a napĺňa ich rasovou vernosťou. Od tohto odrazového mostíka dosiahli 
ďalšie  atribúty,  ktorými  ovládli  svet.  Tri  hlavné  atribúty  môžeme  nazvať 
propaganda, peniaze a organizácia. 

Židia  sú  nesmierne  organizovaní.  Nielenže  sa  organizujú  sami,  ale 
organizujú  i  Gojimov,  negrov,  arabov,  kresťanov  a  proste  každého.  Medzi  ich 
popredné organizácie patrí  B’nai  B’rith,  striktne židovská, ADL, čo ej niečo ako 
tajná  židovská  polícia  a  tisíce  iných.  Pre  negrov  majú  N.A.A.C.P.,  The  Urban 
League,  Southern  Christian  Educational  Conference,  a  tucty  iných  len  v  USA, 
úplne ovládané Židmi a zapaľujúce v negroch nenávisť voči Bielym. Pre Bielych 
Ľudí, alebo Gojimov, ako nás nazývajú, majú slobodomurárske lóže, , Americans 
for Democratic Action, The Council  on Foreign Relations, komunistickú stranu a 
stovky iných, všetky však ovládané Židmi.  

Aj na kontrolu náboženstva Bielych založili mnoho organizácií. Organizujú a 
ovládajú Svetový a Národný výbor cirkví. Majú proste mnoho organizácií, ktorými 
kontrolujú  náboženstvo  Bieleho  Človeka,  ktorým  je  mimochodom  židovské 
kresťanstvo, založené asi pred 2000 rokmi práve Židmi.  

Aj keď majú Židia mnoho mocných organizácií venujúce sa len ich vlastným 
ľuďom,  ako  napr.  Americký  Židovský  Kongres  a  iné,  ktoré  sme  už  spomínali, 
kľúčovou organizáciou je málo známa a málo pochopená tajná organizácia známa 
ako Kehilla. Kehilla je nadriadená všetkým ostatným organizáciám a je ovládaná 
zborom 300 riaditeľov, ktorí sa stretávajú raz za niekoľko rokov aby určili politiku 
pre program svetovlády. Tieto naradenia sú potom odovzdané židovským vodcom, 
ktorí ovládajú mnohé organizácie, vrátane vlád sveta.  

Aby sa Žid mohol stať riaditeľom v Kehille musí mať aspoň 60 rokov a musel 
sa preukázateľne životnou prácou zaslúžiť o prospech a prispieť k dobru židovskej 
rasy.  Pri  vymenovaní  za  jedného  z  riaditeľov  Kehilly  sa  mu  dostane  pocty 
nazývaním ho židovským "patriarchom". Je mu povolené a očakáva sa, že bude 
nosiť bradu.  

Pre lepšiu kontrolu rozdelili svet na dve časti, východnú a západnú pologuľu. 
Základňou  pre  západnú  hemisféru  je  New York  a  pre  východnú  Londýn.  Nad 
celým  svetom  je  ich  "Kráľ  Židov",  nazývaný  ACHAD  HA’AM.  Nad  každou 
pologuľou je "Princ", Židom známy ako "Ochranca", alebo "Patrón". Až do svojej 
smrti bol "Princom" Bernard Baruch, hlava Kehilly západnej pologule. Baruch bol 
poradcom  niekoľkých  prezidentov  ako  je  Woodrow  Wilson,  Herbert  Hoover, 
Franklin D. Roosevelt a Harry S. Truman. 

Kehilla je veľmi výkonná organizácia a organizuje sa okolo čísla 7. je prísne 
založená na vodcovskom princípe. Ako som už uviedol, vodca každej pologule je 
známy  ako  "Patrón",  alebo  "Ochranca".  Pod  sebou  má  sedem  prominentných 
Židov z danej pologule. Je to prvý stupeň vodcov a každý z nich sa dobre pozná, 
vrátane svojho vodcu. Tento stupeň sa nazýva Siedmy stupeň a každý z nich je 
známy ako "Arci-cenzor".  

Každý z týchto siedmych mužov má pod sebou ďalších sedem, čo tvorí na 
Šiestom stupni už 49 mužov. Každý z nich sa nazýva "Minister".  
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Každý z týchto 49-tich mužov má pod sebou ďalších 7, tvoriac na Piatom 
stupni už 343 mužov. Z nich sa každý nazýva "Posol".  

Každý z nich má pod sebou ďalších 7 mužov, tvoriac na Štvrtom stupni už 
2401 členov. Z nich sa každý nazýva "Dvoran".  

Z týchto 2401 mužov  má každý pod sebou ďalších 7, tvoriac dohromady 
16,807 členov na Treťom stupni. Každý z nich sa nazýva "Pisár". 

Každý z týchto 16,807 členov má pod sebou 7 ľudí, tvoriac 117,649 členov 
na Druhom stupni. Každý z nich sa nazýva "Audítor". 

Každý z nich má pod sebou ďalších 7 mužov, tvoriac dohromady 824,543 
členov na Prvom stupni. Z nich sa každý nazýva "Tichý", alebo "Mlčiaci".  

Ak si to celé spočítate, zistíte, že na každej pologuli máme dohromady skoro 
milión členov, fanaticky verných a oddaných židovskému programu rozvracania a 
intríg na vytvorenie židovského diktátorstva o ktoré sa ich rasa horlivo snaží už 
niekoľko tisíc rokov. Všetci odprisahali pokračovať v programe uvedenom v knihe 
Protokoly Sionských Mudrcov, hoci jej existenciu Židia neustále popierajú.  

Kehilla  je  takou tajnou  sieťou,  že okrem Prvého stupňa,  alebo Siedmeho 
stupňa, nik nevie kto sú ostatní členovia.  

S  tajnou,  oddanou  a  fanaticky  vernou  organizáciou  ako  je  táto,  a  s  jej 
štruktúrou je ľahké vidieť ako sa dajú príkazy viesť s minimálnym zdržaním, alebo 
prerušením. Keď dá hlava hemisféry príkazy svojim siedmym podriadeným, stačí 
už len šesť krokov aby o príkaze vedel každý z milióna členov Kehilly. Stačí len 
sedem sérií telefonátov. Pamätajte, že každému z mužov stačí sedem telefonátov 
mužom ktorých má pod sebou a je len záležitosťou minút kedy sa správu dozvie 
celá sieť členov. Takto Židia dokážu dať do pohybu štrajky, debaty, potýčky, alebo 
čokoľvek  čo  je  v  nariadení  dňa,  kdekoľvek  na  svete  v  rovnakom čase.  Takto 
funguje vodcovský princíp. 

Okrem iného sú členovia Kehilly učení infiltrovať manažment škôl a univerzít 
aby mohli našim mladším, potencionálnym vodcom vštepiť ich choré filozofie. Ak 
sa divíte prečo máme toľko vysokoškolsky vzdelaných hipíkov a revolucionárov, tu 
je  odpoveď.  Je  to  i  odpoveďou  na  otázku,  ako  môžu  niekoľké  študentské 
organizácie "simultánne" vzplanúť do bitiek na univerzitách a internátoch. Členovia 
Kehilly taktiež infiltrujú a ovládajú občianske združenia, rôzne spolky, obchodné 
organizácie,  farmárske organizácie,  kluby žien,  cirkevné organizácie,  bratstvá a 
slobodomurárske  lóže  i  iné.  Rádiá  a  televízne  siete  sa  stali  úplne  ovládanými 
členmi židovskej Kehilly, ktorí stále realizujú židovský program zotročenia sveta.  

Mohli by sme ďalej pokračovať a menovať organizácie  v židovskom područí; 
zdravotníctvo, novinové vydavateľstvá, samotné noviny, časopisy,  atď.,  ktoré sú 
úplne pod ich kontrolou. Je zaujímavá ako ďaleko táto infiltrácia,  organizácia a 
kontrola Židov siaha, a mnohí zbožní katolíci by boli prekvapení ak by zistili, že i 
jezuitský  rád  založil  Loyola,  španielsky  Žid,  aby mohli  lepšie  ovládať  katolícku 
hierarchiu  a  tak  i  katolícku  cirkev.  Chcem  len  dodať,  že  katolícka,  tak  ako 
kresťanská cirkev boli pod židovskou kontrolou už dlho predtým 
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08. Pár Príkladov Židovských 
Zverstiev

Počas svojej histórie Židia spáchali mnoho zverstiev, z ktorých väčšina nikdy 
nebude nikde zapísaná a z ktorých väčšina je pekne zakrytá, či stratená v histórii. 
Tieto zverstvá nielenže vykonávali neustále a nápadne v histórii, ale dokonca ich 
páchajú i dnes, v Rusku, Číne, na Kube, v Maďarsku a Nemecku. V skutočnosti 
dnes páchajú zverstvá v každej krajine na svete, vrátane USA. Preto uvedenie 
niekoľkých ohavných príkladov určite neprinesie spravodlivosť. No nakoľko viem, 
že  príliš  mnoho  ľudí  o  týchto  činoch  vie  len  veľmi  málo,  verím,  že  uvedenie 
niekoľkých  príkladov  aspoň sčasti  prinesie  trocha  svetla  na  divokosť  židovskej 
nátury, veľkosť ich programu a diabolskej krutosti ktorou sužovali národy v ktorých 
žili a na ktorých tučneli.  

Samotné  židovské  náboženstvo  je  založené  na  nenávisti,  podvodoch  a 
deštrukcii ostatných národov. V Starom zákone, začínajúc Deuteronómiom 20:10 
nájdeme Židmi vyslovenú politiku podvodov a deštrukcie: "ak pritiahneš k mestu, 
aby si ho dobyl, najprv mu ponúkneš mier. Ak prijme a otvorí brány, bude všetok 
ľud, ktorý v ňom je, zachovaný a bude tvojím poddaným a poplatníkom. Ale ak s 
tebou nebude chcieť uzavrieť zmluvu a začne s tebou bojovať, budeš ho obliehať. 
A keď ti ho Pán, tvoj Boh, vydá do rúk, pobiješ ostrím meča všetko, čo v ňom bude 
mužské. Len ženy, deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, celú jeho korisť rozdeľ 
vojsku a užívaj z nepriateľskej koristi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.   Tak naložíš so 
všetkými mestami, ktoré budú vzdialené od teba a nie sú v počte tých, čo sa ti 
dostanú do vlastníctva. Iba z miest národov, ktoré ti dá Pán, tvoj Boh, nenecháš 
nikoho nažive." 

To  je  základný  problém  židovského  náboženstva,  ktorého  sme  my,  Bieli 
Ľudia, boli pomocníkmi. Prefíkanosťou, podvodom a zradou Židia tvrdia, že majú 
od boha dané právo ničiť, zabíjať a vyhladzovať všetkých ľudí a národy ktoré si 
vyberú. Koniec koncov, "Pán" im to nariadil. Aspoň to tak židovskí autori textov 
tvrdia a stovky miliónov Bielych Gojimov sú dosť hlúpi a ľahkoverní na to aby ich v 
tejto filozofii podporovali.  

Hlúposť, ľahkovernosť a spolupráca Gojimov ako takých a Bielych Gojimov 
konkrétne  boli  v  tomto  ohľade,  a  sú  i  dnes,  kľúčovým  faktorom  židovskej 
schopnosti rozdeľovať, dobýjať a ničiť obrovské počty svojich nepriateľov, ďaleko 
presahujúce  vlastné  počty.  Diabolská  prefíkanosť  Židov  v  prevracaní  myslí  ich 
obetí aby sami napomáhali vlastnej deštrukcii ej vrcholným faktorom židovského 
programu dobytia  a zničenia sveta.  Staré porekadlo "koho chcú bohovia zničiť, 
toho najprv spravia šialeným", by sa malo čítať ako koho chcú Židia zničiť, toho 
myseľ najprv prevrátia tak, aby sa ich obeť zničila sama. 

Pozrime sa na pár príkladov židovských zverstiev.  Takisto si  pripomeňme 
židovskú zásadu, vždy najprv zničiť najlepšieho, a tým zničiť akékoľvek vedenie 
aké by ľudia alebo národ mohli mať, alebo aké by mohli vyvinúť v budúcnosti.  

VRAŽDA V DRÁŽĎANOCH
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         Pred druhou svetovou vojnou bolo mesto Drážďany jedným, z najkrajších 
miest na svete. Slovo Drážďany bolo akýmsi synonymom kultúry, krásy a umenia. 
Tak  ako  mnohé iné nemecké mestá,  aj  toto  mesto patrilo  k  vrcholu nemeckej 
hrdosti a nemeckej kultúry. Zámok, Semperova opera, kostoly Hofkirche a Frauen 
Kirche,  to  je  len  niekoľko  s  tisícok  budov,  ktoré  boli  nádhernými  príkladmi 
nemeckej (Bielej) kultúry. Mnohé z nich majú i viac ako tisíc rokov.  

Normálna populácia Drážďan bola asi 600 000 ľudí. Vo februári 1945, keď 
pred  Červenou armádou utekalo  mnoho ľudí  z  východu a  hľadali  bezpečie  na 
západe, mnohí sa v domnienke bezpečia usadili  v Drážďanoch, čo dvihlo počet 
obyvateľov na asi 1 200 000. Boli to ľudia ktorí bojovali proti  komunistom a ich 
postoj bol silne protikomunistický. Musíme mať na pamäti, že v tomto čase bola 
vojna prakticky na konci a Drážďany neboli v žiadnom prípade vojenským cieľom. 
Pri posudzovaní musíme mať na mysli, že Drážďany reprezentovali to najlepšie z 
nemeckého umenia a kultúry,  neboli  vojenským cieľom a v tom čase boli  plné 
utečencov z východu, utekajúcimi pred Červenou armádou. 

V noci 13. februára o 22:13 začali britské bombardéry zhadzovať stovky ton 
bômb na úbohých, bezmocných utečencov a obyvateľov mesta, ktorí len chceli 
ujsť  pred  zabitím  Červenou  armádou.  Tieto  nálety  boli  opatrne  naplánované 
hnusnými a diabolskými Židmi aby priniesli čo najviac smrti a ničenia. Načasovanie 
bolo  presné  na  čas,  keď  mnoho  obyvateľov  mesta  na  uliciach  oslavovalo 
kresťanský sviatok. Tisíce ich zhorelo zaživa. 

Keď prvý nálet  ustal  a tí  čo prežili  vyšli  z  úkrytov na ulice aby začali  so 
záchranárskymi prácami, a keď tisíce záchranárov prišlo i z iných miest, zákerní 
Židia  udreli  opäť.  14.  februára  o  1:30,  len  tri  hodiny  po  prvom útoku,  priniesli 
britské bombardéry v druhom útoku na bezmocných Bielych mužov, ženy a deti 
pod nimi ešte viac smrti a deštrukcie. Na mesto bolo zhodených toľko bômb, že 
plamene zachvátili celé toto kedysi nádherné mesto. Páľava bola taká obrovská, 
že telá niektorých obetí boli scvrknuté na polovicu. Tisíce ľudí ukrývajúcich sa v 
protileteckých  krytoch  sa  roztavili  na tekutinu.  Matka  s  dieťaťom v  náručí  bola 
nájdené zatavená do chodníka, vytvárajúc hrôzostrašnú sochu. Počas útokov bolo 
na mesto pri  snahe zničiť  krásne Drážďany,  mesto umenia a kultúry,  viac ako 
650 000 bômb.  

Ako by toho nebolo dosť, na ďalší deň, popolcovú stredu, keď mesto ešte 
stále horelo po zákerných útokoch z predošlej noci, americké bombardéry B-17 
začali ničiť i zvyšky tohto nádherného mesta. 

Obrovskou  tragédiou  a  hanbou  toho  celého  je,  že  piloti  ktorí  zhadzovali 
bomby  boli  Bieli  Gojimovia  zabíjajúci  vlastných  bratov  vo  vojne  ktorú  Nemci 
bojovali  za zachovanie Bielej Rasy. Títo piloti,  s mysľami zmätenými židovským 
morom mysle, na rozdiel od ich židovských šéfov nevedeli, že v meste bolo v tom 
čase  26  260  spojeneckých  zajatcov.  Je  to  len  ďalší  dôkaz  židovskej  zloby  a 
zákernosti.  Hoci  americkí  a  britskí  vojaci  bojovali  za  prežitie  týchto  parazitov, 
samotní Židia neváhali dať zabiť Bielych zajatcov! 

No ani  to  nie  je  koniec židovskej  krutosti  a  barbarstva.  Posledná kvapka 
židovskej zloby prišla keď po odlete B-17-tok, dostali príkaz americkí bojovníci na 
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B-51-kách letieť nízko nad mestom a zabiť všetko čo sa pohne! Strieľali na ľudí 
pokúšajúcich  sa  ujsť  z  Drážďan,  alebo  na  ľudí,  ktorí  sa  snažili  zachrániť  na 
brehoch rieky Labe. B-51-ky leteli nad brehmi rieky a strieľali na všetko živé.  

Zdá  sa  vám  to  známe?  Pamätajte  na  zlomyseľnú  ideológiu  uvedenú  v 
deuteronómiu 20:16: "Iba z miest národov, ktoré ti  dá Pán, tvoj Boh, nenecháš 
nikoho nažive." 

Pamätajte že ide o zlomyseľné židovské náboženstvo, náboženstvo, ktoré 
praktikovali po tisíce rokov; náboženstvo o ktorom Bieleho Človeka presvedčili, že 
je i jeho náboženstvom, len aby mohol uznávať, zbožňovať a ochraňovať Židov. 
Po vojne svetu klamali  a tvrdili,  že počas náletov zahynulo len 35 000 ľudí, no 
časom toto číslo dvihli  na nejakých 135 000. No aj to bola veľká lož. Skutočný 
počet obetí z 13. a 14. februára sa pohybuje od 300 000 do 400 000! 

Aby sme viac poškodili tomuto svinstvu, po vojne si Židia vymysleli podvod 
obviňujúci  Nemcov zo zabitia  a  spálenia 6-miliónov  Židov,  len aby nahromadili 
nenávisť voči Nemcom a vytvorili sympatiu voči Židom, ktorí v skutočnosti vojnu 
začali. Keď sa pokúšali túto lož "doložiť", ukazovali fotografie kôp spálených tiel. 
No  telá  ktoré  ukazovali  nepatrili  Židom,  ale  nemeckým  obetiam  spáleným  v 
Drážďancoch.  

Z  tejto  hroznej  udalosti  sa my,  moji  Bieli  bratia  a  sestry,  môžeme naučiť 
obrovskú  lekciu.  Jasnou  lekciou  je,  že  Židia  považujú  za  svojich  nepriateľov 
všetkých  Bielych  Ľudí  a  je  len  otázkou času  kedy sa  pokúsia  spáliť  i  ostatné 
mestá, tak ako kedysi Drážďany. Druhou lekciou je, že na vykonanie tohto skutku 
bolo  treba  spoluprácu  Bielych pilotov,  britského  a  amerického  letectva.  To  len 
ukazuje aká mocná je propaganda! 

Treťou lekciou je, že so zákernými Židmi nemôžeme zmierovať, vyjednávať 
ani s nimi spolunažívať. Ich náboženstvo a vrodený parazitický charakter ich vedie 
k  zničeniu  všetkého  dobrého  na  tomto  svete.  So  zlovestným  Židom  sa  nedá 
spolunažívať v mieri. Je to buď oni, alebo my. Ako člen veľkej Bielej Rasy by som 
bol rád ak by sme prežili my a nie tento zlý parazit.  

* * * * *

Ako som už povedal,  Židia počas histórie spáchali  mnoho zverstiev, a tie 
pokračujú v rastúcom počte i dnes. Nechcem ich tu zopakovať, nakoľko na to by 
bolo treba celú encyklopédiu.  Spomeniem ich  tu  len zopár,  aby som zbytočne 
nemíňal miesto.  

ČERVENÝ TEROR V RUSKU

         V roku 1917 vypukla ruská revolúcia a zvrhla cársku vládu. Vykonalo to jadro 
židovských teroristov cvičené Židom Levom Trotskym v New Yorku. Z veľkej často 
to financoval Jacob Schiff, židovský multimilionár a hlava bankárskej firmy z Wall 
street Kuhn, Loeb & Co. Na úspech ruskej revolúcie prispel sumou 20 miliónov 
amerických dolárov.  
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30.  augusta  1918  bol  Žid  Uritzky,  hlava  tajnej  židovskej  polície  v  Rusku 
Cheka zavraždený a Lenin ranený.  Boľševici  to využili  ako ospravedlnenie  pre 
začatie červeného teroru, ktorý začal nasledujúci deň, a ktorý pokračoval ďalších 
50 rokov. Všetci členovia komunistickej strany, ktorá mala v roku 1918 možno aj 
viac ako 100 000 členov sa zmenil  na židovský nástroj pre vraždenie. Účel bol 
dvojaký: vzbudiť medzi Rusmi strach a hrôzu, a vyhladiť strednú a vyššiu triedu, 
teda najlepších vodcov. Tých predtým tvorili skoro výlučne len Bieli Rusi.  

Muži a ženy boli zabití, alebo zatknutí nie preto, že kládli odpor, ale preto, že 
patrili  k tomu,.  Čo Židia považovali  za potencionálnu vodcovskú triedu. Do tejto 
kategórie zapadali skoro všetci obchodníci, odborníci a statkári. Židia však nezabili 
len týchto Bielych, produktívnych občanov zo strednej  a vyššej triedy, ale i  ich 
rodiny.  

Na zbieranie dôkazov a klasifikovanie ľudí sa míňalo len málo času keď ich 
zbierali  počas  nočných  nájazdov.  Väzni  boli  nahnaní  na  strú  policajnú  stanicu 
neďaleko  od  Zimného  paláca.  Tu  boli  po  malom,  alebo  žiadnom  výsluchu 
postavení  k  múru a zastrelení.  Hluk výstrelov bol  účelovo  tlmený hučaním áut 
jazdiacich okolo. Takto vyzeral červený teror v akcii.  

Tento teror prebiehal mestami Ruska. Čoskoro každá továreň, úrad vlády, 
škola  a  vojenská  jednotka  fungovala  pod  pozorným  dohľadom  židovského 
komisára.  Čoskoro spod dverí  komunistických,  popravných miestností  tiekla  krv 
desaťtisícov Bielych mužov a žien, ktorí boli zabíjaní ako na bitúnku. Ako súčasť 
zámerného plánu na hlad zomrelo 5 miliónov statkárov. Musím dodať, že jedna z 
mojich prvých spomienok z detstva pochádza z čias keď sme v Rusku hladovali.  

Židia rýchlo zabíjali  Gojimsku vodcovskú triedu v celkom národe zabíjajúc 
každého  Bieleho  majiteľa  továrne,  právnika  a  vládneho  vodcu,  vojenského 
dôstojníka, proste každého kto bol, alebo by mohol byť potencionálnym vodcom. 
Každý kostol a katedrála bola vyplienená a z kňazov a učiteľov sa stala hrozba pre 
komunitu. Počet obyvateľov pracovných táborov sa čoskoro dosiahol svoj vrchol, 
15 000 000 ľudí.  

Je to dlhý, strašný príbeh, no po spočítaní zistíme, že bolo zabitých 20 000 
000 Bielych členov vodcovskej triedy, v súlade so smernicami z Talmudu. Rusko 
sa  zmenilo  na  otrocký  štát  plný  zombie,  pod  kontrolou  židovských  diktátorov. 
Obyvatelia  sa  stali  poddajnými,  hladnými,  ochotnými  pracovať,  ľahko 
ovládateľnými, bez vodcu a úplne neschopnými vzoprieť sa. Židovské vraždenie 
pokračovalo, a tak sa obyvateľmi zverských pracovných táborov stalo ďalších 20 
000 000 ľudí, týraných a hanených ich židovskými otrokármi. 

BÉLA KUN V MAĎARSKU

         Žid Béla Kun, vlastným menom Cohen, sa podieľal na boľševickej revolúcii v 
Rusku.  Počas  prímeria  so  svojou  skupinou  židovských  revolucionárov  ušiel  s 
falošným  pasom  do  Maďarska.  Zásobený  financiami  Sovietskej  vlády  a 
podporovaný pro-komunistickým domácim židovským obyvateľstvom sa čoskoro 
stal v Maďarsku diktátorom.  
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Jeho programom bolo previesť silou všetok priemysel a nehnuteľnosti  bez 
výnimky do rúk proletariátu. Znárodnil všetky banky, všetky firmy s viac ako 200 
zamestnancami,  všetku  zem  nad  1000  akrov,  každú  budovu  okrem  domov 
robotníkov. Všetky klenoty, všetok osobný majetok presahujúci minimum, čo boli 2 
šaty, 4 košele, 2 páry topánok a 4 ponožky, bol zabavený.  

Výsledkom  tohto  programu  bol  tak  ako  v  Rusku  ekonomický  a  sociálny 
chaos. Zem, budovy a továrne národa nemôžu byť znárodnené za noc bez toho 
aby vyvolali zmätok. Preto, tak ako v Rusku, takýto program musel byť podporený 
uchýlením  sa  k  červenému  teroru.  Znárodnenie  priemyselných  a 
poľnohospodárskych  zdrojov  v  mestách  vyvolal  hlad,  a  to  spolu  s  nenávisťou 
obyvateľstva voči Židom vyústilo do zvrhnutia Kuna. No počas tejto trojmesačnej 
hrôzovláde  boli  desaťtisíce  ľudí,  kňazov,  vojenských  dôstojníkov,  obchodníkov, 
statkárov  a  úradníkov  zabité  fanatickou  zúrivosťou,  charakteristickou  pre  Belu 
Kuna a jeho bandu židovských hrdlorezov.  

Je treba poznamenať, že práve málo vzdelaní sedliaci z fariem, mali dosť 
inštinktu na uvedomenie si Židov ako vinníkov, a prijali primerané opatrenia na ich 
zvrhnutie.  

OBČIANSKA VOJNA

         Jedným z najdeštruktívnejších zverstiev, ktoré Židia uvalili na mladý americký 
národ  bolo  začatie  vojny  medzi  štátmi,  v  rokoch  1861  až  1865.  príčinou  tejto 
bratovražednej  vojny  nebol  ani  problém  otroctva,  ani  túžba  južanských  štátov 
osamostatniť sa. Bolo to niečo úplne iné, niečo čo sa v našich učebniciach histórie 
nikde nedočítate.  

V období desaťročí 1820 až 1860, kvôli klíme, pôde, bavlne a iným faktorom 
v južanských štátoch nastala ekonomická expanzia. V tejto oblasti sa vyvíjala nová 
šľachta  statkárov  a  milionárov,  vedená  majiteľmi  bavlnených  plantáží.  S  touto 
obrovskou  expanziou  sa  založila  i  určitá  americká  tradícia,  istý  spôsob  života. 
Pojímala  všetky  najlepšie  aspekty  klasických  civilizácií  Ríma  a  Grécka,  a  v 
skutočnosti  i  väčšia  architektúry  bola  stavaná  v  Klasickom štýle.  Po  mnohých 
miestach  z  histórie  boli  pomenované  nové  mestá  ako  Atény,  Rím,  Atlanta, 
Augusta, Alexandria a iné. V Novom Svete sa vyvíjala nová kultúra, tá najlepšia. 

S ňou sa vytvorila i nová skupina milionárov. Aj malé mestá ako Natchez v 
Mississippi  mali  viac  milionárov  ako  akékoľvek  iné  mesto  v  USA,  okrem New 
Yorku a ešte niekoľkých ďalších. Podobná situácia bola i v Atlante, Richmonde, 
New Orleans,  a  celkovo vo väčšine Južanských štátov.  Boli  v  skutku ohromne 
prosperujúce.  Na  začiatku  väčšiny  novovytvorených  milionárov  bolo  bavlnené 
hospodárstvo. 

Najvýznamnejším   faktom  na  týchto  nových  milionároch  bolo  to,  že  išlo 
prevažne  o  Anglosasov.  Na  razenie  nových  ciest  v  panenskej  krajine   a 
vybudovanie  veľkých,  profitujúcich  bavlnených  plantáží  bolo  potreba 
dobrodružného  ducha,  obrovský  kus  energie  a  práce.  Biely  Človek  to  robil  s 
nadšením.  Bol  to Biely Človek na svojom vrchole.  Židia sa na tom nepodieľali, 
nakoľko priekopníctvo a razenie ciest divočinou nepatrí k ich záujmom.  
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S obrovským množstvom bohatstva, vytvoreného Bielymi Anglosasmi z juhu 
prišla i finančná a politická moc, ktorá predpovedala vážnu hrozbu pre židovskú 
finančnú moc z Východného pobrežia. A tu leží hlavná príčina Občianskej vojny.  

Žid v novej  Bielej Anglosaskej  šľachte z juhu predvídal  vážnu hrozbu pre 
jeho finančné a politické zovretie, nielen nad Amerikou, ale aj nad Anglickom a 
zvyškom  sveta.  Žid  sa  rozhodol,  že  táto  sila  musí  byť  nielen  zlomená,  ale  i 
zničená. Najlepšou cestou ako to spraviť, ako obvykle, bolo rozdeliť Bielu Rasu na 
dva tábory, vynájsť nejaký idiotský, falošný problém, vohnať ich do vojny, a nechať 
ich  zabíjať  jeden  druhého.  To  Žid  dokázal  so  zúrivosťou  v  Americkej  histórii 
nevídanou. 

Aj keď sa Bieli zo severu, ani z juhu v skutočnosti o negrov ako takých vôbec 
nezaujímali,  napriek  tomu,  vďaka  chytrej  manipulácii  propagandy  a  pákam  vo 
vláde, sa vojna, ktorú Židia plánovali celé roky, začala. 

Bola  to  hrozná,  zákerná  a  krutá  vojna.  Na strane  Únie  sa  počet  mužov 
zabitých v boji, zamretých na zranenia a z iných príčin vyšplhal k celkovému počtu 
359 528. Únia mala rovnako ďalších 281 881 ranených a zmrzačených. Na strane 
Konfederácie bolo zabitých viac ako 259 000 mužov a počet ranených nebol nikdy 
ani  zistený.  Spolu to  dáva takmer 1 000 000 obetí  v  mladom národe,  ktorého 
populácia sa v tom čase pohybovala okolo 32 000 000. je to hrozná rana, no len 
nám vraví časť histórie.  

Kým bol výkvet  americkej  mládeže zabíjaný a mrzačený, Židia financovali 
Sever  aj  Juh  obrovskými  pôžičkami.  Rotschildov  dom,  šľachta  celosvetového 
židovského bankovníctva, mal rovnako ako dnes svojich agentov silne zasadených 
do vlád oboch strán. Na Severe bol ich mužom Žid August Belmont, ktorí spolu s 
ministrom financií Samuelom B. Chaseom, mali na starosti Rotschildove záujmy. 
Na Juhu to bol Žid Juda P. Benjamin, príbuzný Rotschildovcov, ktorý bol minister 
financií pre Konfederáciu.  

Abraham Lincoln sa pokúsil obísť židovských bankárov a vydal 346 000 000 
dolárov v bezúročnej národnej mene známej ako "greenbacks." Na to sa židovskí 
bankári  dívali  s  obavami.  Vedeli,  že  ak  by  sa  to  zaužívalo  a  vláda  by  mohla 
vydávať svoje peniaze bez úrokov, nasledovali by ju aj ostatné krajiny a čoskoro 
by boli bez práce. Aby to zastavili použili všetku svoju moc, a z tohto dôvodu dali 
Lincolna zavraždiť ďalším Židom, ktorého meno v skutočnosti nebolo Booth, ako 
sa uvádza, ale Botha. 

Koniec Občianskej vojny neznamenal aj koniec tejto hroznej sebadeštrukcie. 
Židia boli rozhodnutí zničiť Juh raz a navždy, a opreli sa do toho s pomstou.  Ešte 
pred  koncom  vojny,  keď  už  bol  Juh  porazený,  započali  neľudský  program 
deštrukcie, ktorý nepotreboval žiadnu vojenskú stratégiu. Generál Sherman sekal 
v oblasti 60 míľ od Atlanty až k moru, v srdci bohatstva Konfederácie, a pálil, plienil 
a ničil každý kus majetku, ktorý Biely muž za roky vytvoril. Tam sa ničitelia obrátili 
na sever do Južnej Karolíny a pokračovali v ďalšej deštrukcii, terore a nevídanom 
ničení.  

Keď  a  vojna  skončila,  deštrukcia  pokračovala  ešte  silnejšie.  Obchod  a 
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finančná  štruktúra  Juhu  bola  úplne  zničená.  Prišli  Židia  zo  Severu  a  vykúpili 
pozemky  a  plantáže,  ktoré  mali  pred  vojnou  hodnotu  stoviek  tisícok,  no  kvôli 
úpadku ekonomiky Juhu ich kúpili za pár stoviek dolárov. Tak ako v Nemecku po 
prvej svetovej vojne, keď Židia túto krajinu priviedli na kolená, sa teraz zbehli na 
Juh, a za pár dolárov si kúpili všetok hodnotný majetok, kedysi vlastnený Bielymi 
Anglosasmi.  

No ani to nebol koniec ich diabolského programu pre zničenie. S podporou 
bajonetov armády Únie boli rozhodnutí nielen oslobodených negrov zrovnoprávniť 
s Bielymi Južanmi, ale spraviť z nich i vládcov. Populácie Bielych mužov na Juhu 
bola úplne bez volebného práva (a v tej dobe ženy ešte volebné práva nemali), 
vyhovárajúc sa na povstanie proti Americkej vláde. Pod vedením Židov boli negri 
jedinými kto mal právo voliť, a tak sa stali zákonodarcami, guvernérmi, sudcami a 
všeobecne  pre  Židov  bábkami  politickej  moci  na  Juhu.  Biele  ženy  boli 
znásilňované  a  napádané  novo  vypustenými  davmi  čiernych  zvierat,  a  Biely 
Človek nemal žiadnu vládnu ochranu. Žid, tak ako dnes, viedol masívny nápor na 
propagáciu kríženia rás v štátoch bývalej Konfederácie.  

Len vďaka hrdinským snahám Bieleho Človeka organizujúceho za v novo 
vytvorenom  Ku  Klux  Klane  si  opäť  získal  slobodu  a  politickú  moc.  Jedným  z 
najhanlivejších  a  nešťastných  období  v  histórii  Ameriky  bolo  obdobie  tzv. 
rekonštrukcie, obdobie nie až tak oddané rekonštrukcii ako okrádaniu Bielych Ľudí, 
a  upevňujúce moc Židov  v  oblastiach,  ktoré  boli  predtým ovládané tvorivým a 
prosperujúcim Bielym Človekom.  

Niektorým štátom bolo treba na oslobodenie sa spod židovskej tyranie 15 až 
20 rokov.  Keď nakoniec  vyhnali  negrov  od moci  a  získali  kontrolu  nad svojou 
legislatívou, Juh bol ešte stále oslabeným a chudobnou oblasťou. Dokonca j dnes, 
po mnohých rokoch, si Juh ešte nezískal svoju finančnú a politickú pozíciu ktorú 
mal pre Občianskou vojnou. Aj dnes je Juh baštou Bieleho odporu proti skríženiu, 
a je terčom židovskej konšpirácie. Práve proti Juhu Židia smerujú svoje najhoršie 
programy integrovaných škôl a najhoršie útoky proti samotnému Bielemu Človeku. 

VYUŽITIE VOJEN ŽIDMI NA LEPŠIE UPEVNENIE ICH MOCI 

         Z predošlého sumáru Civilnej vojny sme mohli vidieť ako Židia využívajú 
vojny na zničenie svojich nepriateľov a zaistenie si finančnej a politickej moci. Na 
tom nie je nič nového a patrí to k histórii Židov. Robia to už od nepamäti a privádza 
nás to k úvahe akým mocným nástrojom sú vojny v rukách Židov.  

Tu sú niektoré ciele, ktoré dosiahli rozpútaním vojen: 

(a)  Prinútili  Bieleho  Človeka  zabíjať  svojich  bratov  a  tým  zdecimovať  a 
oslabiť celkovo Bielu Rasu.  

(b) Vo vojnách ako v Kórei a Vietname na zabíjanie Bielych ľudí používali 
podľudí,  no  výsledky  boli  rovnaké,  teda  mnoho  zabitých  alebo  zmrzačených 
mladých Bielych mužov. 

(c) Vďaka vojnám Židia zničia potencionálnu pevnosť Bielej Rasy, akou bola 
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napr. hrozba Južanskej šľachty pre moc Židov, alebo rast a rozkvet Nemecka pred 
prvou  a  druhou  svetovou  vojnou.  Dnes  je  pre  Židov  hrozbou  USA  a  ich 
celosvetové zámery sú riadené smerom k ich zničeniu. 

(d) Oslabením oboch súperiacich strán, či národov, a ich zadlžením ich Židia 
obyčajne uvrhnú do nešťastnej situácie z ktorej sa potom nemôžu pozviechať aj 
niekoľko desaťročí.  

(e) Židia sú nielen zapojení do financovanie vojen čím na nich zarábajú, ale 
majú  i  svojich  agentov  vo  vláde,  ktorí  zabezpečujú  ďalším  Židom  lukratívne 
vojenské  kontrakty,  ktoré  ich len obohacujú.  Po skončení  vojny je  ich kontrola 
financií a zavretie ekonomiky úbohého národa obrovsky vyššia. 

(f)  Bez výnimiek vojny podnecujú a podpaľujú medzi jednotlivými stranami 
Bielej  Rasy  nenávisť,  ktorá  mnohokrát  pretrváva  i  niekoľko  generácií.  Dobrým 
príkladom je Občianska vojna. Židia sa uistia, že táto nenávisť je stále živá aby 
mohli o niekoľko generácií opäť rozpútať rovnakú vojnu. 

(g)  Vojny  vždy  sprevádza  úpadok  morálky  a  sú  veľmi  účinnou  zbraňou 
židovského programu zničenia morálky a tradícií Bieleho Človeka.  

(h) Vyslaním mladých mužov do vojen vo farebných krajinách po celom svete 
zaistia,  že  sa  mnohí  vrátia  s  farebnými  manželkami.  To  je  súčasť  židovského 
programu skríženia Bielej Rasy.  

Všeobecne z každej vojny do ktorej Židia Bielu Rasu zatiahnú vzíde Biela 
Rasa  finančne,  morálne,  politicky   geneticky  oslabená.  Židia  sú  po  voje  vždy 
finančne apoliticky silnejší, a vo svojom programe zničenia, skríženia a zotročenia 
Bielej Rasy o ďalší krok vpredu.  

INÉ ŽIDOVSKÉ ZVERSTVÁ

         Rád by som tu spomenul viac židovských zverstiev spáchaných na Bielom 
Človeku za posledných niekoľko tisíc rokov, no na to by bolo treba viac miesta.  

Chcel  by som spomenúť Tridsaťročnú vojnu v Nemecku v rokoch 1618 - 
1648 počas ktorej bolo zničeného 5/6 celkového majetku a 1/3 ľudí bola zabitých. 
Táto vojna bola vyvolaná čisto Židmi kvôli hlúpemu problému náboženstva. Chcem 
spomenúť masaker na deň sv. Bartolomeja vo Francúzsku, kde bolo zavraždených 
50  000  protestantov;  operáciu  "Keelhaul"  kde  Biely  zradca  Eisenhower 
kolaborujúci  s  ruskými  Židmi  a  Stalinom  vydal  2-3  milióny  nacionalistov  zo 
všetkých krajín bojujúcich na strane Spojencov. Boli  nasilu zozbieraní a poslaní 
späť do Ruska, kde sa im Stalin pomstil buď ich zabitím, alebo poslaním na Sibír.  

Mohol by som spomenúť nespočetné množstvo židovských zverstiev  proti 
Bielej Rase, no nemáme tu na to dosť miesta. A tak na záver len poviem, že tieto 
zverstvá sú nekonečné a nespočetné,  a  pokračujú  i  dnes,  tak  ako pokračuje  i 
diabolský židovský program na zničenie Bielej Rasy.  

No svojim Bielym Rasovým Bratom chcem pripomenúť ešte jedno židovské 
zverstvo. Jedno z najhorších je dnes uplatňované na Ameriku. No len málo ľudí vie 
o čo ide. Myslím hrozný židovský program skríženia Bielej Rasy v USA.  

Tento krutý program je vykonávaný nemilosrdne a zúrivo každou kvapkou ich 
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energie a každou zbraňou ktorú ovládajú. Väčšina Bielych Ľudí v USA ohľadom 
tohto  problému  úplne  spí  a  je  zmätená.  Len  málo  si  ich  uvedomuje  čo  je 
skutočným cieľom všetkých rečí o občianskych právach. Nesmieme si to spliesť, 
lebo  to  je  ich  pravým  cieľom.  Pevným  cieľom  svetového  židovstva  je  spraviť 
Ameriku skríženou,  a celkovo vymazať úžasnú Bielu Rasu z tejto planéty.  

Bez pochýb je to tá najzničujúcejšia, najstálejšia a najhroznejšia katastrofa 
akú môžu Židia na najlepší výtvor Prírody, Bielu Rasu, uvaliť. Ak by zbúrali všetky 
budovy, tak ako v Nemecku, ak by zničili všetky diaľnice a železnice, utrpeli by 
sme veľkú ranu, no tak ako Nemci, mohli by sme ich postaviť znova. Ak by boli 
zničené mestá, tak ako sú už negrami zničené centrá niektorých miest dnes, stále 
by sme mohli postaviť nové, lepšie. Mohli by sme byť porazení v otvorenej vojne, 
trpieť  akoukoľvek  katastrofou,  no mohli  by  sme splodiť  nových  synov,  ktorí  by 
obrodili našu moc.  

No nezabudnime, ak bude zničená a skrížená krv našej rasy krvou podľudí, 
potom  bude  v  každom  ohľade  Biela  Rasa  zničená  navždy,  a  všetka  nádej  v 
budúcnosť sveta bude navždy preč. Bolo by radšej úplne vymrieť ako sa skrížiť a 
zmeniť sa na nekonečnú hnedú hordu, zotročenú Židmi.  

Otvoreným cieľom tejto knihy a našej viery Kreativity, je prebudiť Bielych ľudí 
na celom svete. Našim cieľom je ich zorganizovať, dať im vieru a spolu opäť získať 
úplnú a absolútnu kontrolu nad našim jasným osudom. 
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09. Päť Židovských Kníh
Ako sme z pozorovania histórie Bielej Rasy a židovskej rasy mohli  vidieť, 

Židia  boli  počas  svojej  dlhej  a  mučivej  histórie  pánmi  podvodov.   Aj  keď  už 
Egypťania neexistujú, Babylončania zmizli, (pôvodní) Gréci boli skrížení a Rimania 
zanikli,  Židia  sú na druhej  strane stále  živí,  a  stále  mocní.  V skutočnosti  dnes 
ovládajú celý svet.  

Prečo je táto mizerná rasa, ktorá nikdy nevynašla ani kultúru, ani civilizáciu, 
ani si nikdy nevybudovala vlastnú krajinu, napriek všetkému na vrchole?  

Ak  si  rozoberieme  židovskú  históriu,  nájsť  odpovede  nebude  také  ťažké. 
Existuje mnoho dôvodov ktoré môžeme spomenúť, no všeobecne sú to tieto: 

I. Už skoro si uvedomili akou mocnou zbraňou je náboženstvo – zbraň ktorou 
môžu spojiť svoju rasu, a zbraň ktorou môžu zničiť svojho nepriateľa.  

II. naučili sa, že v rasovej jednote je sila. Boli fanaticky oddaní svojej rase.  

III. Zistili, že na zjednotenie skupiny, národa, čo rasy nie je nič účinnejšie než 
nenávisť spoločného nepriateľa. Výsledkom toho bolo, že všetci nežidia sa stali ich 
nepriateľmi, a vždy nimi budú.  

IV. Židia si osvojili techniky zmätku, rozdeľovania a pokorenia ako kľúč pre 
prekonanie svojich nepriateľov. 

V. Neúprosne organizovali – zorganizovali vlastných ľudí do tisícok efektných 
a  všetkého  schopných  skupín.  Dokonca  zorganizovali  i  svojich  nepriateľov  k 
vlastnému zničeniu.  

VI.  Boli  až  diabolsky  chytrí  v  propagande.  Skoro  pochopili  akou  mocnou 
zbraňou je propaganda, ktorou môžu manipulovať s nepriateľmi.  

Práve tento posledný  aspekt  si  preberieme hlbšie.  Hoci  dnes Židia  úplne 
ovládajú dnešnú propagandu a médiá – televíziu, filmy, noviny, časopisy, atď., boli 
v tom zruční ešte pred vynájdením moderných spôsobov propagandy.  

Manipulácia  slova  bola  vždy  ich  špecialitou.  Ján  1:1  v  biblii  píše:  "Na 
počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh." Je to divné tvrdenie, 
no má svoj  zmysel  –  zmysel,  ktorý  väčšine Gojimov  unikol,  najmä kňazom. V 
židovskej reči toto táranie znamená, že slovami môžu vytvoriť boha, a naopak, 
slová môžu byť pri ovládaní a kontrole myslí a osudov ľudí mocné ako boh.  

Židia využívali slová a propagandu bohato a nemilosrdne vo svoj prospech a 
na škodu Bieleho Človeka. Konkrétne napísali päť kníh, ktoré mali na osud ľudstva 
a Bielej Rasy katastrofický efekt.  

Sú to knihy: 

I. Starý Zákon. Mocný nástroj na zjednotenie židovskej rasy.  

II.  Nový Zákon.  Napísaný na zmätenie a zničenie Rimanov a všeobecne 
Bielej Rasy. Bol nesmierne efektívny.  

III. Talmud. Bol zozbieraný za niekoľko storočí aby dal Židom zákony podľa 
ktorých majú žiť a vzorec podľa ktorého môžu úspešne zničiť "Gojimov", t.j. Bielu 
Rasu.  

IV.  Protokoly Sionských Mudrcov. Obohatená a zmodernizovaná Zbierka 
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princípov uvedených v Talmude. 

V.  Marxov  Kapitál a  Komunistický  manifest.  Tieto  dve  knihy  sú  spolu 
základom a  programom na premenu  Gojimov  celého sveta na  organizovaných 
židovských otrokov. Tento program sa úspešne naplnil v Rusku, na Kube, v Číne a 
tucte ďalších krajín.  

V nasledujúcich kapitolách si každú z týchto kníh preberieme detailnejšie.  
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10. Starý Zákon
Posledných  niekoľko  tisíc  rokov  nám  bolo  sieťami  židovskej  propagandy 

dookola opakované, že Židia sú bohom vyvolení ľud. Bolo nám tvrdené, že boh je 
rasista, povoľuje nadržiavanie, diskriminuje a s Abrahámom, Izákom, Jákobom a 
ich semenom uzavrel špeciálnu dohodu. Vravia nám, že ich potomkovia a ďalšie 
generácie boli požehnané, požehnané bohom. Nezáležiac na tom koľko zločinov 
spáchali, v očiach boha mali tajné útočisko. Aspoň tak nám to tvrdia. Keď čítame 
Starý  Zákon,  nemôžeme  sa  vyhnúť  myšlienke,  že  boh  sa  ani  v  najmenšom 
nestaral o zbytok ľudí na svete, o žiadneho tvora ktorého stvoril. Sme vedení k 
presvedčeniu,  že  napriek  tomu,  že  Izraeliti  brutálne  zabíjali  ostatné  kmene  a 
národy, a ničili cudzie mestá a majetok, boh sa na ich činy díval priaznivo. 

Nielenže Židia a ich náboženstvo toto propagovali do nekonečna, ale svojim 
nasledovníkom tento nezmysel hustili do hláv zas a znova i kresťanské cirkvi, ktoré 
sú Gojimské a evidentne mimo priazne boha nejakého Abraháma, či Izáka.  

Kresťanské cirkvi môžeme rozdeliť do dvoch tried: liberálne a konzervatívne. 
Liberálne sú úplne ovládané Židmi a míňajú najviac času a energie na klamanie 
Bielym Ľuďom, že je potrebné sa integrovať a skrížiť. Podľa nich my, Bieli Ľudia, 
negrom dlhujeme všetko,  naše dcéry,  náš majetok,  maše peniaze a dokonca i 
našu krv. Musíme ich spraviť belšími a nás tmavšími. 

Konzervatívne cirkvi, tvrdiace, že sú opozíciou liberálnych cirkví, na nich i v 
skutočnosti útočia, no aj tak silne propagujú tvrdenie, že Židia sú bohom vyvolení a 
nesmieme ich kritizovať,  ani  proti  nim čo i  len prst dvihnúť. Oživujú a držia pri 
živote citáty zo Starého Zákona, ktorý napísali Židia, ako: "Požehnám tých, čo ťa 
budú žehnať,  a  prekľajem tých,  čo  ťa  budú  preklínať,"  a  tým dávajú  zradným 
Židom, ktorí chcú zničiť Bielu Rasu, imunitu.  

Tvrdenie,  že Židia sú v očiach boha niečo extra je samozrejme jednou z 
najväčších a najvýhodnejších lží aké kedy boli vymyslené. Prečo by nejaký boh, ak 
by mal čo i  len trošku rozumu,  a aspoň aký taký pojem o spravodlivosti  chcel 
plytvať  svoju lásku  a náklonnosť  na bandu hrdlorezov  a lotrov,  je  na každého 
priveľa.  Prečo  by  múdry  a  spravodlivý  boh  vybral  rasu,  ktorej  zakladatelia, 
Abrahám  a  Sára,  boli  pasák  a  prostitútka,  musí  byť  príliš  divné  i  pre  tých 
najľahkovernejších.  

Aj keď je spochybniteľné, či Židia týmto táraninám vôbec veria, isté je, že z 
nich, mali veľký úžitok. Milióny Bielych Ľudí boli týmto podvodom oklamaní a budú 
ho obraňovať ešte silnejšie než samotní Židia. Židovská odveta dokázala divy a 
priniesla im plášť svätosti a imunity. Dokázala divy len preto, že Bieli kresťania boli 
dosť hlúpy aby takúto špinu prijali.  

Toľko k podvodu "vyvolených ľudí". Je to jedna z ich lží, z ktorej pre seba 
získali obrovské výhody.  

Existujú ďalšie tri náboženské tvrdenia, ktoré Židia po stáročia vyhlasovali. 
Sú to všetko rovnako lži a mali by byť navždy zmätené.  
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I.  Prvé  je  tvrdenie,  že  vymysleli  ideu  monoteizmu.  Nie  je  to  pravda. 
Egypťania zastávali túto myšlienku dlho predtým než Židia Egypt infiltrovali a začali 
kríženie a rozpad svojho hostiteľa.  

Na myšlienke "jedného boha" nie je nič úžasné. Kresťania, ktorí tvrdia, že 
velebia jedného boha v skutočnosti  uznávajú troch bohov, svätú Trojicu v štýle 
"teraz  to  vidíš,  teraz  nie".  Na  druhej  strane,  mnohé náboženstvá,  ako  rímske, 
uznávali mnoho bohov. Nikto mi však nikdy racionálne nevysvetlil prečo je jeden 
nadradení, či podradení druhému.  

V každom prípade však Židia k tomuto problému, myšlienke ktoré v prvom 
rade ukradli a ktorá nemá ani žiadnu cenu, veľmi prispeli. 

II.  Druhé  tvrdenie  pochádza  z  myšlienky  nesmrteľnosti  duše.  Aj  túto 
myšlienku ukradli Egypťanom. Ako som spomenul v predošlej kapitole, Egypťania 
túto myšlienku poznali  dlho predtým než ju Židia okopírovali  a za nasledujúcich 
5000 rokov od jej vymyslenia Egypťanmi sa nenašiel ani jeden dôkaz, ktorý by ju 
potvrdil, a tiež nemá žiadnu, alebo len malú cenu.  

III. Tretím tvrdením je toľko ospevovaných "10 Prikázaní". V prvom rade sú 
tieto  "zákony"  v  porovnaní  so  zmysluplným  systémom  zákonom  vymysleným 
Rimanmi taký jednoduchý a primitívny, že i samotné porovnanie oboch je blud. V 
druhom rade, nik neporušil ich čas i zabíjaní, krádežiach a klamstvách viac ako 
samotní Židia. Po tretie, aj tieto primitívne myšlienky Židia nevynašli, ale len ukradli 
z  Chammurapiho  zákonníka.  Tento  zákonník  bol  jedným  z  prvých  známych 
písaných zákonníkov,  a bol napísaný do kameňa Babylonským kráľom, ktorého 
meno  dnes  nesie  niekedy  v  20.  storočí  p.  n.  l.  Odtiaľ  Židia  ukradli  nápad 
Mojžišových prikázaní napísaných do kameňa.  

Prvá časť "Prikázaní" má pre Bielu Rasu len malý význam, no zdôrazňuje 
vzťahy Židov, ich boha a sviatkov.  

Len  ťažko  môžeme  povedať,  že  10  Prikázaní  má  pre  Bielu  Rasu  širší 
význam, nakoľko sme už od prvého Prikázania vylúčení. To vraví: "ja som Pán, 
tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva." 

Nakoľko sme nikdy z Egypta neutiekli  (a v skutočnosti  sú Bieli  Egypťania 
našimi rasovými bratmi), celá táto záležitosť sa vôbec netýka Bielej Rasy, ale opäť 
je len židovským tvrdením o ich špeciálnej "dohode" s bohom.  

Nestranný Pohľad na Patriarchov a Takzvaných Hrdinov Starého Zákona

To nás privádza k tomu aby sme sa nestranne, bližšie, no kriticky pozreli na 
patriarchov  a  hrdinov  židovskej  rasy  a  zistili  čo  za  ľudia  to  boli;  citovali  ich  a 
posúdili na základe pokryteckých tvrdení, ktoré uvádza samotná biblia.  

Podľa židovského príbehu, uvedeného v Starom Zákone, Židia tvrdia, že sú 
potomkami  kmeňa založeného  Abrahámom,  Izákom a  Jákobom pred  nejakými 
3700 rokmi. Podľa tohto príbehu mal Jákob 12 synov, 10 s prvou ženou a dvoch, 
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Jozefa a Benjamína so svojou druhou manželkou. Z týchto synov je najznámejší 
Júda a veľa toho o Júdovi a jeho potomkoch počúvame. V skutočnosti  je slovo 
Júda, takmer synonymom slova Žid (Jew) a aj keď existuje príbeh o stratených 
kmeňoch Izraela, stratených kdesi v temnote, väčšina Židov sa pýši tým, že sú 
práve potomkami Júdu. Slovo "požidovštiť sa" sa v tejto a iných knihách používa 
osť často a predstavuje úmysel spraviť niečo židovským.  

Asi 14 generácií po Abrahámovi prichádza na scénu úžasný a populárny kráľ 
Židov,  kráľ  Dávid.  Od neho pochádza symbol Židov,  Dávidova hviezda,  a  sám 
Dávid hrá v židovskej biblii a dnešných židovských pobožnostiach dôležitú úlohu.  

Matúš  1:17  píše:  "Všetkých  pokolení  od  Abraháma po  Dávida  bolo  teda 
štrnásť,  od  Dávida  po  babylonské  zajatie  štrnásť  pokolení  a  od  babylonského 
zajatie  až  po  Krista  štrnásť  pokolení".  V  predošlých  16-tich  veršoch  uvádza 
rodokmeň  Ježiša  Krista,  syna  Dávidovho,  syna  Abrahámovho  a  v  šestnástej 
kapitole  píše:  "Jákob  splodil  Jozefa,  muža  Márie  z  ktorej  sa  narodil  Ježiš, 
menovaný Kristus". A tu je jasná narážka, že Kristus bol potomkom svojho otca, 
Jozefa,  ktorý  bol  potomkom  Abraháma,  Dávida  a  zbytku  rodu.  Fakt,  že  toto 
odporuje  tvrdeniu,  že  Ježiš  nebol  synom  Jozefa,  ale  synom  boha,  je  ďalšou 
nezhodou, ďalším nezmyslom,  ktorý Židia hádžu na kresťanov.  Preto nemusím 
vysvetľovať  ich  klamstvá,  no  môžete  sa  opýtať  ktoréhokoľvek  kňaza  na  jeho 
verziu. Vždy je zaujímavé sledovať ich ako sa chcú vypliesť z jasnej nezrovnalosti. 
Nejdem tu preberať  ich rozporuplnosť,  chcem len spomenúť  Jozefa,  Ježišovho 
otca, ako jedného z prominentov v židovskej hierarchii.  

Z  týchto  ľudí  chcem  spomenúť  len  niekoľko  skvelých  "patriarchov"  a 
"hrdinov"  židovského  rodu  ako  ich  opisuje  samotná  biblia,  samotní  židovskí 
spisovatelia. Preberme si akých lotrov sme uctievali, zbožňovali a ukladali našim 
deťom za veľké príklady, za "božích ľudí".  

Naše mozgy sa stali takými zanesenými neústupnou a stálou propagandou o 
úžase "vyvolených ľudí", že i mnohých Bielych kňazov toľko prekrúca bibliu, až 
kým nesedí ich najvášnivejším želaniam, kým neprídu s výsledkom, že práve my, 
Bieli Ľudia, sme "pravými" potomkami Izraela. Hľadajú kdejaké vysvetlenia ako je 
možné, že Nemci sú potomkami Júdu; Američania potomkami Manassesa; veľká 
Británia kmeňom Efraimovým; Španielsko kmeňom Simeonovým; a tak ďalej dole 
židovským rodom. Aký nezmysel!  Aj  troška  zdravého rozumu nám napovie,  že 
Američania, ktorí sú zmesou mnohých Európskych (a iných) rás, proste nemôžu 
byť "čistými" potomkami Manassesa, alebo kohokoľvek iného.  

No  nielen  to,  ale  ak  študujeme  aj  druh  charakteru,  aký  mal  napr.  Júda, 
otázka tu znie: kto by chcel byť potomkom Júdu? Kto z Bielych Ľudí by chcel byť 
potomkom ktoréhokoľvek z týchto zradných kmeňov? V skutočnosti  by väčšina 
Bielych Ľudí po prečítaní odporných a chlipných detailov jeho života uvedených vo 
"Veľkej knihe" bola radšej potomkami zlodeja koní než Júdu.  

Júdov Príbeh

         Kniha Genezis 38 by sa dala nazvať aj ako "Júdove domáce problémy." O 
Júdovi sa v nej píše viac než kdekoľvek inde v biblii. Je to dosť strašný príbeh. V 
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skutočnosti  je  dosť  pornografický  a  bol  by  úspechom  i  dnešných  židovských 
pornomagnátov ako je Ralph Ginsberg. 

Príbeh  začína  Júdovým  odchodom  od  svojich  bratov  idúc  k mužovi  z 
Odolamy menom Hiram. Tu Júda uvidí dcéru istého Kanaánčana, ktorý sa volal 
Sue. "Vzal si ju za ženu a obcoval s ňou." Je to tak. Nepíše nič o tom, že by boli 
manželmi.  

Akokoľvek, mali spolu troch synov. Prvorodený bol nazvaný Her. 

Príbeh potom evidentne rýchlo preletí generáciou a píše: "Júda potom vzal 
svojmu prvorodenému Herovi za manželku Tamaru." No Her bol v očiach Pána 
evidentne hriešny a tak ho Pán zabil. Júda potom išiel k svojmu druhému synovi 
Onanovi a povedal mu: "Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaisti 
potomstvo  svojmu  bratovi!"  Onanovi  sa  tento  nápad  veľmi  nepozdával  a  keď 
nechcel poslúchnuť otca "keď obcoval so ženou svojho brata, zakaždým vylieval 
semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi." 

To tiež Pána zjavne znepokojilo a tak zabil  i  Onana, druhého syna Júdu. 
(Pán evidentne nemíňal čas – nazlostili ho – zabil ich, aspoň sa to tak píše.) 

Júda potom zašiel  za Tamarou,  synovou ženou a povedal jej,  aby ostala 
vdovou v otcovskom dome až kým jeho tretí syn, Sela, nevyrastie. Tamar spravila 
ako jej bolo prikázané a odišla žiť do otcovho domu. 

Čas  šiel  ďalej  a  Júdova  žena  umrela.  Potom  Júda  s  priateľom  Hirom  z 
Odolamy, odišiel  k  jeho strihačovi  oviec do mesta Tamna.  Tu celé roky trávila 
Tamar ako vdova. Majme na pamäti,  že Pán zabil  oboch jej manželov,  Hera a 
Onana, synov Júdu.  

Keď sa Tamar dopočula, že Júda navštívi jej kraj, odhodila svoje vdovecké 
šaty a zahalila sa šatkou, a čakala pri ceste. Medzičasom Júda zabudol na svoj 
sľub dať Tamare svojho tretieho syna. No akokoľvek, Tamar sedela pri ceste a so 
zahalenou tvárou čakala na Júdu.  

Keď  ju  Júda  uvidel,  myslel  si  že  je  to  obyčajná  prostitútka,  lebo  mala 
zahalenú  tvár.  Ako  typický  Žid,  aby  sa  uistil,  že  využil  každú  príležitosť,  ju 
"požiadal", bez toho aby zistil kto v skutočnosti je. Na to sa ho Tamar opýtala: "Čo 
mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať?" Júda jej ponúkol kozľa zo svojho stáda. 
Na druhej  strane,  Tamar chcela nejakú  zálohu a konkrétne  chcela jeho pečať, 
náramky a veci ktoré mal v ruke. Júda súhlasil a "on jej to dal a obcoval s ňou a 
ona od neho počala." 

Tamar odišla a opäť si vzala vdovecké šaty. 

Keď  skrze  priateľa  z  Odolamy  poslal  Júda  žene  kozľa  aby  dostal  svoje 
zálohy, nemohli ju nájsť. Keď stále hľadal prostitútku stojacu pri ceste, dozvedel 
sa, že v tejto oblasti žiadna nie je.  
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Asi o tri mesiace sa Júda dozvedel, že prostitútku hrala jeho nevesta a je 
tehotná "smilstvom". To Júdu evidentne nazlostilo a tak povedal: "vyveďte ju, nech 
ju upália." 

Tu vidíme typickú židovskú spravodlivosť. Júda bol rovnako vinný ako jeho 
nevesta, no nakoľko svoje skutky vykonal bez výčitiek, ona, musela byť za jeho 
zhýralosť potrestaná.  

Keď Tamar priviedli pred Júdu, povedala mu, že to on ju priviedol do druhého 
stavu. Ukázala mu jeho pečať, náramky a všetko čo jej vtedy dal.  

Tu Júda priznal, že má viac pravdu ona, nakoľko jej nedal svojho syna Selu. 

Doteraz je príbeh dosť strašný,  no končí ešte hroznejšie keď opisuje ako 
Tamar  porodila  dvojičky.  V  skutočnosti  je  taký  nechutný,  že  to  tu  radšej  ani 
neopíšem.  Celý  príbeh  si  môžete  prečítať  v  knihe  Genezis,  kapitola  38.  Celý 
príbeh je tam a je súčasťou "Svätej knihy" ku ktorej by sme mali vzhliadať s úctou. 
V  celej  židovskej  "Svätej  knihe"  je  ešte  niekoľko  podobných  pornografických 
príbehov.  

Iný pohľad ne tento príbeh je, že tieto dvojičky narodené zo špinavej aféry 
boli  Fáres  a  Zara.  Ak  sa  pozriete  na  "hrdých",  "slávnych",  "čistých"  predkov 
Dávida, Šalamúna a Ježiša Krista  o ktorých sa píše v Matúšovi, zistíte, že všetci 
sú potomkami záletníka Júdu a jeho potomka Fáresa. 

Otázka je, prečo by ktokoľvek na svete chcel mať za ochrancu svojich ľudí  a 
uctievaného Patriarchu svojho rodu takého záletníka akým bol  Júda? Prečo by 
spravodlivý a hriechy neznášajúci Otec na nebi zvolil takýchto ľudí za patriarchov 
"vyvolených ľudí"? charakteristika Júdu ako ju opisuje takzvaná "Svätá kniha" nie 
je  o  ničom  inom  než  o  smilstve,  podvode  a  zrade.  Žiadny  Biely  Človek  plný 
sebaúcty  by  nechcel  mať  za  svojho  predka  takéhoto  prefíkaného,  koketného 
hriešnika ako predka. No Židia ho vyzdvihujú ako veľkého hrdinu histórie ich rasy a 
Bielych Ľudí zapredali na ideu, že jeho potomkovia sú bohom obľúbení, vyvolení 
ľudia.  Je nám tvrdené,  že títo  špinavci  podvodom od boha získali  náklonnosť. 
prečo boli milióny Bielych kresťanov také ľahkoverné a verili takejto špine po tisíce 
rokov je ťažko pochopiteľné.  

Dávidov Príbeh

         Aj keď hrozný a pornografický príbeh o Júdovi nie je pre priemerného, do 
kostola chodiaceho Bieleho kresťana príliš prirodzený, mnoho z nich sa stotožňuje 
s príbehom o Dávidovi.  

Dávid  je  Židmi  považovaný  za  najväčšieho  z  hrdinov  ich  dlhej  a  ťažkej 
minulosti. V skutočnosti e Dávidova hviezda najväčší  znakom Židov.  

Väčšina  Bielych kresťanov  pozná v  prvom rade príbeh o  tom ako  mladý 
Dávid skolil Goliáša prakom a vyhral tak pre Židov dôležitú vojnu proti Filištíncom, 
aspoň sa to tak vraví.   
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Život dospelého Dávida je rovnako plný zabíjania a vojen. Viac než ktokoľvek 
iný  je  v  židovskej  mytológii  uznávaný za  budovanie  Judei  a  tým i  židovského 
národa. Príbehy spomínané v biblii sú plné zabíjania, krvi, vrážd a najmä rasovej 
genocídy nepriateľov Izraela. Tak ako sa zdá, že Starý Zákon s týmto zabíjaním 
nepriateľských kmeňov naplno súhlasí, Dávid sa zdá byť rovnakým ako boli  iní 
židovskí páchatelia genocíd. Jeho morálny, alebo povedzme, nemorálny charakter, 
je skvelou ukážkou židovskej mentality.  

V   knihe  Samuelovej,  druhej  kapitole  máme  príbeh  skôr  o  Dávidovom 
súkromnom živote, ktorý lepšie opisuje jeho morálku a charakter. 

Príbeh vraví: Dávid vstal ráno z postele a vyšiel na strechu kráľovho domu. 
Zo strechy videl kúpať sa ženu. Evidentne bola krásna. Dávid nestrácal čas a zistil, 
že  jej  meno je  Betsabe,  manželka  Uriáša.  Potom "poslal  Dávid  poslov,  dal  ju 
priviesť, a keď prišla, obcoval s ňou." 

Nie nadlho potom Betsabe Dávidovi oznámila, že je tehotná. Toho sa Dávid 
obával, nakoľko jej manžel mal za neho niekoľko mesiacov bojoval a tak musel 
niečo robiť.  

Prišiel na myšlienku poslať po Uriáš, jej manžela aby s ňou mohol stráviť istý 
čas,  čím  by  sa  Dávid  vyhol  zodpovednosti  za  jej  tehotenstvo.  No vyskytol  sa 
problém.  Uriáš  nechcel  ísť  domov  k  žene,  nakoľko  bol  oddaný a  verný  sluha 
"veľkého" kráľa, a spával s ostatnými sluhami pri kráľových dverách.  

Keď a to dozvedel Dávid, poslal po Uriáša a mal s ním podrobný pohovor. 
Nariadil mu ísť domov k jeho sladkej, milujúcej žene a ostať s ňou istý čas. No 
evidentne to nemalo efekt. Potom prišiel Dávid s typicky židovským trikom a pozval 
Uriáša jesť a piť aby ho opil, dúfajúc, že potom ho dostane do postele s vlastnou 
ženou. No nemalo to zmysel. Uriáš ani tak nešiel domov, ale spal so sluhami pri 
kráľovi. 

Dávid  potom  pristúpil  k  drastickejším  metódam.  Napísal  list  Joabovi, 
Uriášovmu generálovi, a mal ešte tú drzosť poslať správu samotným Uriášom. V 
liste  Joab  písal  aby  poslal  Uriáša  do  čela  najsilnejšej  bitky  aby  sa  uistil,  že 
neprežije.  Joab  uskutočnil  Dávidove  príkazy  podľa  listu.  Poslal  Uriáša  do 
samovražednej bitky a Uriáš bol ozaj zabitý.  

A tak sa končí ďalšia slizká, zradná kapitola hriešneho Žida, ktorého Židia 
dodnes vyzdvihujú za najlepšieho z ich druhu. Smutné však je, že milióny Bielych 
Ľudí prepadli príbehu o Dávidovi, ako o veľkom a skvelom "služobníkovi božom".  

V živote Dávida je viac trestuhodných častí a jeden sa dokonca týka jeho 
priameho potomka.  

Zdá sa, že Dávid mal mnoho žien a mnoho synov. Meno jedného zo synov 
bolo Amnon, druhého zas Absolón. Amnon mal sestru menom Tamar. 

Zdá sa že Amnon sa veľmi zaľúbil, dokonca zbláznil do sestry, ktorá bola 
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údajne panna. Rozhodol sa s ňou sexuálne zblížiť a tak ju "požiadal". Keď s tým 
nesúhlasila a chcela mu to vyhovoriť, rozhodol sa ju uniesť a znásilniť.  

Chýry o tomto skutku sa čoskoro dostali k druhému bratovi Absolónovi, ktorý 
k nej mal viac bratský vzťah. Absolón sa tak rozčúlil, že sa vybral za Amnonom a 
zavraždil  ho. Takto sa končí ďalšia kapitola normálneho života vyvolených ľudí, 
ako sa píše v biblii.  

Židia nielenže po celé tisícročia Dávida vychvaľovali, ale nedávno i natočili 
film o príbehu Dávida a Betsabe. Role sú samozrejme odsadené Bielymi hercami. 
V príbehu je Dávid vykreslený láskyplnosťou a v skutočnosti sa zdá akoby sa kajal 
a je mu udelená kopa sympatií.  

No  príbeh  v  "Svätej  biblii"  pokračuje.  Medzi  Dávidom  a  jeho  synom 
Absolónom je ešte viac faloše. 

Potom ako Absolón zavraždil svojho brata utiekol z krajiny. No Dávid mal pre 
Absolóna v srdci dosť miesta a miloval ho zo všetkých synov najviac. Poprosil ho 
aby sa vrátil do Jeruzalema.  

Absolón  túžil  po  Dávidovom  tróne  už  mnoho  rokov,  a  ako  Dávid  starol, 
rozhodol sa proti  svojmu otcovi viesť vojnu a zmocniť sa jeho trónu. Po dlhom 
manévrovaní zhromaždil armádu a zahnal Dávida a ľud Jeruzalema na útek. Práve 
Joab, Dávidov generál, porazil Absolóna. Pri úteku bol Absolón obesený za vlasy 
na dub. Joab, keď sa o tom dopočul, poponáhľal sa na miesto kde visel ešte živý 
Absolón a prebodol mu srdce troma šípmi, a tým ukončil príbeh o Absolónovi.  

Pamätajte,  že  je  to  všetko  súčasťou  príbehu  o  kráľovi  Dávidovi,  veľkom 
židovskom kráľovi, uvedeného v "Svätej knihe".  

Preto sa vás pýtam, drahí Bieli bratia, sú títo ľudia hodní čohokoľvek iného 
než nášho opovrhovania? 

Lotov Príbeh

         V knihe Genezis, kapitole 19, nájdeme dosť nechutný príbeh o zničení mesta 
Sodoma, a zachránení sa Lota. Tu by ste sa mohli pýtať kto vlastne Lot je, ako to 
že je synovcom Abraháma, veľkého patriarchu patriarchov židovskej rasy, s ktorým 
boh uzavrel tajnú dohodu aby šíril svoje semeno. Boh s Abrahámom uzavrel veľmi 
špeciálnu  dohodu,  aspoň  to  tak  tvrdia  Židia,  a  my  si  o  tom  povieme  v  inom 
príbehu. Tu stačí  povedať,  že Lot bol  Abrahámovým synovcom a spolu s jeho 
ženou odišli z Egypta na juh.  

Očividne Lot odišiel žiť do mesta Sodoma, veľmi skazeného mesta. Aspoň sa 
to tak píše v 19 kapitole. Boh bol Lotovi veľmi naklonený a tak jeden večer keď Lot 
sedel pri bráne mesta poslal za ním dvoch anjelov. Anjeli boli zjavne prezlečení za 
mužov.  

Lot ich pozval aby ostali cez noc v jeho dome. Napiekol nekvasený chlieb a 
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celú noc hodovali.  

Očividne (keď nasledujem kapitolu 19) sa v tomto strašnom príbehu píše, že 
keď  dvaja  divní  muži  prišli  do  Lotovho  domu,  zaujalo  to  všetkých  špinavých 
homosexuálov  z  mesta  Sodomy  od  chlapca  až  po  starca,  celé  mesto  do 
posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú muži, čo 
prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali." 

Zdá sa divné, že Lot, synovec veľkého "vyvoleného" Abraháma, ktorý sám 
zaujal  boha  a  zaslúžil  si  jeho  požehnanie  by  mal  žiť  v  meste  tak  plnom 
homosexuálov, že sa hneď ako sa k nemu dostali dvaja zvláštni muži na návštevu, 
zhromaždili sa okolo jeho domu a chceli sa k nim dostať. Avšak sa zdá, že Lot od 
toho  upustil  a   namiesto  toho  davu  von  ponúkol  svoje  dve  dcéry  so  slovami 
"vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči." 

Môžete si predstaviť ešte zvrátenejšiu situáciu? Dokážete si predstaviť ešte 
nezodpovednejšieho a odpornejšieho otca, ako toho ktorý vlastné dcéry podhodí 
gangu úchylákov a ponúkne ich davu?  

Tak či tak, tento príbeh je plný bludov. Dav je zaslepený slepotou a inými 
vecami ktoré zatreli ich nechutné chúťky a tak sú anjeli zachránení pred davom 
homosexuálov.  

"Anjeli" u potom prezradia, že Pán chce Sodomu a Gomoru zničiť a tak by 
mal toto skazené miesto so svojou ženou, dcérami a švagrami opustiť. Keď táto 
malá skupinka uteká z mesta, Pán na mesto vrhne ohnivý dážď.  

Je im prikázané aby sa na ceste preč neobzerali. Lotova žena urobí osudnú 
chybu, otočí sa a premení sa na soľný stĺp. Je to dosť divný a neobyčajný spôsob 
pomsty za obzretie sa na katastrofu ktorú má hneď za chrbtom, niečo čo by spravil 
takmer každý.  

No tento bizarný príbeh pokračuje. Lot a jeho dve dcéry odišli žiť do jaskyne 
v horách. Tu tento zvláštny príbeh pokračuje ďalej a odhaľuje skazenú a židovskú 
myseľ, a ako obvykle premieňa sa na pornografiu.  

Zdá sa, že tieto dve dcéry si mysleli že na svete už neostal žiaden muž a tak 
sa pre zachovanie semena rozhodli na otca zahrať malý trik. Zdá sa že staršia 
mladšej povedala že otca opije a vyspí sa s ním. Tento incest evidentne prebehol 
úspešne a s radosťou oznámila mladšej sestre aby to isté spravila s otcom v ďalšiu 
noc.  

I ona to spravil a obe počali deti. Lot je v tomto príbehu očividne nevinný, 
(verili  by  ste  tomu)  lebo  v  opilosti  nevedel  čo  so  svojimi  dcérami  robí.  Veľmi 
nepravdepodobný príbeh, no takto ho opisuje "Svätá biblia". Pamätajte, že som si 
to nevymyslel, celé je to v kapitole 19, knihy Genezis. 

Ako to Židia radi tvrdia, každý z týchto bastardov sa stal otcom rasy ľudí. 
Prvorodený, mal syna menom Moab a ten bol otcom Moabčanov, a druhá dcéra 
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mala tiež syna, Amona, a ten je až otcom detí Amončanov. Aspoň sa to tak v knihe 
Genezis uvádza.  

To je len ďalší dôkaz toho akými ľuďmi Pánom "vyvolení" boli. Boh sa na 
Lota ako na najlepšieho muža zo Sodomy pozeral s veľkou priazňou, a keďže bol 
synovcom veľkého patriarchu Abraháma, boh odsúhlasil jeho opilosť a incest so 
svojimi dcérami. Prečo by inak práve týchto ľudí vybral za svojich "vyvolených"? 

Ako môže niekto túto knihu považovať za "posvätnú"; ako ju môže odporúčať 
svojim deťom; ako ju môže považovať za "dobrú knihu"; za niečo čo by sme mali 
študovať a vziať si z toho "múdrosť", je pre mňa úplne nepochopiteľné.  

Abrah mov Prbehá í

         Teraz sa pozrime na príbeh samotného Abraháma: veľkého patriarchu 
ktorým bol boh tak okúzlený, že mu dal spustu špeciálnych výhod a láskavosti viac 
než komukoľvek inému;  dávajúc mu kdejakú zem, ktorá už bola osídlená iným 
kmeňmi; a rôzne sľuby ktoré mali veľmi ďalekosiahle následky. Očividne musel byť 
považovaný za niečo extra, extra obyčajného "dobrého muža". Pozriem sa teda 
aký "dobrý" Abrahám bol a čo také spravil, že mu to prenieslo špeciálne prednosti 
v očiach boha.  

Opäť nachádzame dosť divné a tajuplné príbehy v ktorých udalosti evidentne 
nemajú zmysle prečo by si boh vybral hriešnika Abraháma za zaslúžilého o všetky 
špeciálne výhody, robiac z neho patriarchu "vyvolenej rasy". Ak sa nám zdajú tieto 
príbehy bizarné a divné, možno čudné, mali by sme si pamätať, že ich práve tak 
vykladajú  samotní  Židia,  a  sú  len  odrazmi  najskrytejších  kľučiek  kolektívnej, 
zvrátenej židovskej mysle.  

V knihe Genezis 6:12, bol  boh donútený (z neznámych dôvodov)  zavolať 
špeciálne  Abrama.  (začínal  s  menom  Abram.)  Pán  Abramovi  dal  dosť 
extravagantné,  veľkodušné  a  ďalekosiahle  sľuby.  Prečo  si  vybral  práve  tohto 
chlapíka je nepochopiteľné, no akokoľvek, práve toto nám židovská biblia tvrdí v 
kapitole 12, "Požehnám tých, čo ťa budú žehnať, a prekľajem tých, čo ťa budú 
preklínať! V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme!." A v predošlom verši: 
"urobím z teba veľký  národ,  požehnám ťa a preslávim tvoje  meno a ty budeš 
požehnaním." Keď sa pozrieme na niektoré z týchto dosť tienistých a nemorálnych 
vlastností ktoré mal Abram, príde nám dosť neuveriteľné. Že boh všetkých ľudí si 
vybral práve tohto naničhodného hriešnika. No musíme mať na pamäti, že tento 
príbeh nám vraví židovská biblia, napísaná Židmi a v prospech Židov.  

Pre nich je  to  očividne  dobrý príbeh.  Na základe tejto  dohody sformovali 
mocnú  spoločnosť  s  názvom  B'nai  B'rith,  teda  "Synovia  Dohody".  Ak  tomuto 
príbehu chceme veriť, potom sú Židia špeciálne požehnaní a vyvolení bohom, a 
my sme niekde mimo, len sa prizerajúci.  Podľa Židov sú práve oni  vyvolení a 
zbytok sú len Gojimi, stádo dobytka, ktorí tu sú aby boli okrádaní a využívaní. Aj 
keď to  môže znieť  ako  dobrý  príbeh  pre Židov,  pre  Bielu  Rasu je  dosť  hlúpe 
prepadnúť takýmto táraninám, a nechať sa ovládnuť a stlmiť takýmto myslením.  

Avšak ak chceme v príbehu o Abrahámovi zájsť ďalej, zistíme, že Abram a 
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Sarai  (to  boli  mená predtým ako ich Pán zmenil),  svojou ženou, Lotom a ešte 
niekoľkými  z  druhu  odišli  do  Kanaánu.  Zaujímavé  je,  že  Sára  (či  Sarai)  bola 
Abrahámova (či Abramova) nevlastná sestra, dcéra jeho otca. V knihe Levitikus 
20:17,  Pán  stanovil  Mojžišovi  zákon:  "Ak  si  niekto  vezme svoju  sestru,  dcéru 
svojho otca alebo svojej matky, a pozrie na jej nahotu a ona pozrie na bratovu 
nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov." Je to 
zákon ustanovený Pánom, a v rovnakom čase vybral práve tento pár za predkov 
"Vyvoleného národa". To je teda riadny židovský príbeh! 

A pokračujme – v Kanaáne to však nebolo také dobré a stretali  sa tam s 
hladomorom. Abram a je ho žena odišli do Egypta, kde to bolo evidentne lepšie. 
Dostal však nápad. Vraví sa, že jeho žena vyzerala ozaj dobre a on sa rozhodol na 
tom  zarobiť.  Rozhodol  sa  vydávať  svoju  ženu  (a  sestru)  za  prostitútku  pre 
Egyptského  faraóna  pre  zisk.  To  by  z  neho  normálne  robilo  pasáka  a  z  nej 
prostitútku.  

Preto povedal svojej žene, že keď dojdú do Egypta musia tvrdiť, že nie sú 
muž a žena, ale brat  a sestra. Keď došli  do Egypta, každý tam stvrdením ako 
dobre  vyzerá  súhlasil.  Egyptská  princezná  ju  sama  odporučila  samotnému 
faraónovi. Odviedli ju k faraónovi a ten sa do nej zaľúbil. Ďalej sa v knihe Genezis 
12:16, píše: "S Abramom však kvôli nej dobre zaobchádzal; mal ovce, dobytok, 
osly, otrokov a otrokyne, oslice a ťavy." 

Takže vidíme, že Abrahám svojim slizkým vydaním svojej dobre vyzerajúcej 
ženy faraónovi  pekne zarobil,  a okradol  faraóna o jeho majetok a bohatstvo. V 
normálnej reči sa to nazýva kupliarstvo.  

Potom sa stalo niečo divné. Náš spravodlivý boh, ktorý mal pre Abraháma 
slabosť, namiesto jeho potrestania za podvod na faraóna, práve naopak uvrhol na 
faraóna a jeho dom kdejaké pliagy. To bola v jeho spravodlivosti lekcia za to, že sa 
zahrával s Abrahámovou ženou, aj keď mu ju podvodom Abrahám ponúkol ako 
svojou sestru. Avšak sa zdá, že faraón na to prišiel a Abrama za jeho podvod 
vytrestal. Oboch ich vyhnal, a Abrahám si očividne so sebou zobral i nakradnutý 
majetok, lebo na začiatku knihy Genezis, v kapitole 13 sa píše: "Abram teda tiahol 
aj so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a Lot s ním, naspäť do Negebu. Abram 
mal množstvo stád, striebra a zlata." 

Pekné zisky na toho kto tam prišiel len kvôli hladu.  

Máme tu typický židovský trik, Abram sa ponížil aby ponúkol faraónovi svoju 
ženu ako prostitútku, klamstvom, že ide len o jeho sestru. Pekne na tom zarobí a 
boh potom vytrestá faraóna ako zlého. Ako obyčajne, Židia boli vyhnaní, no vzali si 
so  sebou  všetko  čo  podvodom  od  faraóna  nakradli.  Podľa  tohto  židovského 
príbehu je faraón prekliaty a náš malý hrdina Abram je požehnaný. Ďalej sa tam 
píše: "Lenže aj Lot, ktorý bol s Abramom, mal ovce dobytok a stany." Pamätajte, 
že  do  Egypta  odišli  hlasujúci  a  s  prázdnymi  rukami  a  keď  odtiaľ  po  svojich 
machináciách, podvodoch a trikoch odišli, mali kopu zlata a striebra, stáda a stany, 
a to len vďaka úspešnej kupliarskej operácii.  

Abram predtým ako opustil Egypt postavil Pánovi oltár kde boha vzýval. Keď 
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tak  spravil,  ako to už u zlodejov býva,  došlo medzi  Lotom a jeho pastiermi,  a 
Abramom a jeho pastiermi k nezhodám. Keď ušli s lupom rozhodli sa rozdeliť sa.  

Príbeh však pokračuje. Pán, majúc s Abramom dohodu ho premenoval na 
Abraháma a Sarai bola premenovaná na Sáru. Avšak preto aby sa Abram stal 
otcom národa ktorého počet mal byť čoskoro veľký ako hviezdy na nebi nastal 
problém. Zdá sa, že jeho žena Sára, bola neplodná. A tak keď mal Abrahám 80 
rokov, Sára mu navrhla aby zašiel za jej slúžkou Agar, čo i urobil a tá počala.  

Tu sa zdá že sa Sárin názor zmenil a vyhnala Agar z domu. Potom nasleduje 
nejaký hókus-pókus s anjelom ktorý sa Agar zjavil a donútil ju vrátiť sa do domu, 
kde Agar porodila Abrahámovi syna Izmaela. V tom čase mal Abrahám 86 rokov.  

Mali  by  sme  s  týmto  strašným  príbehom  už  skončiť,  no  on  pokračuje. 
Čitateľom chcem len pripomenúť,  že som si  ho nevymyslel  ale celý je v knihe 
Genezis kapitolách 20-25. 

Potom čo sme prešli hrozným príbehom Lot a jeho dcér v kapitole 19, príbeh 
Abrama,  teraz už Abraháma pokračuje  v  kapitole  20.  Mal by som dodať,  že v 
kapitole 18 boh obnovil  svoju dohodu s Abrahámom, a pre ťažko pochopiteľné 
dôvody mu dal ďalšie extravagantné sľuby o zemi, kráľovstvách a národoch, aj keď 
v očiach každého zdravého človeka je teraz Abrahám vykreslený ako darebák, 
pasák, podvodník a k tomu ešte aj spal so svojou slúžkou. Avšak keď mal 99 rokov 
a jeho žena Sára 90 (ktorá bola nielenže celý život neplodná, ale evidentne i za 
svojim plodným obdobím) prisľúbil im, že na ďalší rok budú mať spolu dieťa a dajú 
mu meno Izák. Tento syn sa mal stať patriarchom Vyvolenej rasy.  

Pokračujem v kapitole 20. aj keď sa doteraz zdalo, že Abrahám žil v zemi 
Kanaán a mal tam všetko svoje bohatstvo, ktoré podvodom získal od Egyptského 
faraóna, nájdeme ho teraz túlať sa "odišiel na juh" a "zastavil sa v Gerare." Aj keď 
sú to dve kapitoly potom ako im boh povedal, že budú mať syna Izáka a evidentne 
mali viac než 99 a 90 rokov, Abrahám a jeho partner v podvode, Sára, prišli ku 
kráľovi Gerary. Opäť použili rovnaký trik so "sestrou". Podľa židovských autorov "A 
Abimelech,  kráľ  Gerary,  ju  dal  uniesť."  Prečo by akýkoľvek  kráľ  bol  zaslepený 
očividne tehotnou, židovskou 90 ročnou starenou, je dosť nejasné, no nech je ako 
chce, takto sa to píše v kapitole 20. Môžete prísť na niečo smiešnejšie? 

Teraz by ste si  mali  myslieť,  že náš spravodlivý  boh, opísaný tými istými 
židovskými  spisovateľmi,  bude  na  Abraháma  a  Sáru  za  ten  istý  špinavý  trik 
nahnevaný.  No nie je to tak. No píše sa, že boh prišiel k Abimelech vo sne a 
povedal mu: "Doista zomrieš pre ženu, ktorú si dal uniesť, lebo má muža." 

Všimnite si dvojitý meter. Dávid si vzal ženu o ktorej vedel, že patrí inému 
mužovi a zabil jej muža, no nič sa mu nestalo. V príbehu Abraháma a Sáry kde 
práve  oni  boli  podvodníkmi  a  hrali  úlohu  pasáka  a  prostitútky,  neboli  oni  tí 
potrestaný, ale kráľ Abimelech. Nielenže chcel boh potrestať kráľa Abimelecha za 
to že si v nevedomosti  vzal Sáru, ktorú mu vlastne Abrahám ponúkol ako svoju 
sestru, no chcel sa pomstiť i ostatným ľuďom v jeho dome, jeho sluhom a ktovie 
komu ešte. No nielen to, ale i zbytok ľudí v kráľovstve mali byť neplodní a ďalej sa 
píše: "Pán zavrel každé materské lono v Abimelechovom dome pre Abrahámovu 
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manželku Sáru." 

Opäť chcem čitateľovi pripomenúť, že tento príbeh si nevymýšľam. Celý si ho 
môžu overiť v 20-tej  kapitole knihy Genezis. No v pokračovaní  tohto bizarného 
príbehu na smrť vystrašený kráľ Abimelech, nielen že dá Abrahámovi späť jeho 
ženu, ale ako sa píše: "Tu Abimelech vzal ovce a dobytok, otrokov a slúžky a dal 
ich Abrahámovi a vrátil mu aj Sáru, jeho manželku." To však nebol koniec kráľovej 
štedrosti za špinavý trik, ktorý naňho nastrážil Abrahám. Ďalej sa píše: "Hľa, moja 
zem je pred tebou, bývaj, kde sa ti zapáči." Takže mu k tomu všetkému ešte dal i 
zem.  Sáre  však  ešte  povedal,  že  jej  bratovi,  Abrahámovi,  dal  ako  bonus  tisíc 
kúskov striebra.  

Prečo tento bratský čin? Keď Abimelech vyhrešil Abraháma za jeho podvody 
a triky, Abrahám sa ospravedlňoval, že ak by takýto trik nepoužil, pravdepodobne 
by bol "kvôli žene" zabitý. No to je hlúpy argument, pretože tam vôbec nemuseli 
chodiť. Potom však ďalej vysvetľuje, že Sára je naozaj jeho sestra: "ona je i mojou 
sestrou,  dcérou  môjho  otca,  nie  však  dcérou  mojej  matky."  A tu  máme dôkaz 
o spáchaní incestu, kupliarstve a prostitúcii, no boh bol skutočne rozradostený ich 
"dobrotou." 

Je  tu  toho  ešte  mnoho  no  ja  len  dodám,  že  v  knihe  Genezis  25:6  sa 
spomína, že po Sárinej smrti  mal Abrahám ešte veľa konkubín a s nimi mnoho 
synov. Tých sa zbavil,  proste im dal niekoľko darov a poslal ich svojou cestou, 
ponechávajúc všetok nakradnutý majetok svojmu obľúbenému synovi Izákovi.  

Tu  pekne  vidíme  zvrátenú  morálku  Židov:  Abrahám  spí  a  ožení  sa  s 
nevlastnou sestrou, a jeho synovec Lot sa opije a vyspí sa s vlastnými dcérami. 

To je ten druh ľudí, ktorých Židia vyzdvihujú ako najväčších patriarchov ich 
rasy, ako bohom "vyvolených" a "milovaných". A preto, že boli takí "skvelí", zahrnul 
ich  kopou  extravagantných  sľubov.  Môžem  len  povedať,  že  mi  to  pripomína 
postreh generála Granta, že každý kto je taký hlúpy aby tomu veril, už bude veriť 
čomukoľvek. 

Nebudem  však  míňať  viac  priestoru  na  zaoberanie  sa  týmto  skazeným 
hriešnikom a kupliarom. Je toho ešte dosť, no domnievam sa, že toto úplne stačí 
aby sa mohol každý za takéhoto predka v rode hanbiť. No je to presne to smeti 
ktorým sme kŕmení. Je to základ tej "požehnanej" židovskej rasy s ktorou uzavrel 
boh špeciálnu dohodu a ktorej robil ústupky a mohol "požehnať tých, čo ich budú 
žehnať and prekliať tých, čo ho budú preklínať." Nemôžem pochopiť nikoho kto 
toto  smeti  uctieva  a považuje  za  sväté,  a  ako  celok  to  odmietam za skazené 
šialenstvo kolektívnej židovskej mysle, a celkom určite nehodné rešpektu a úcty 
Bielej Rasy.  

Izákov Príbeh

         Tu pokračuje vymyslený príbeh o tom ako Izák prišiel k svojej žene Rebeke, 
a Abrahám nakoniec zomrel vo veku 175 rokov. V knihe Genezis 26 sa potom 
opakujú  triky,  ktoré Abrahám použil  aby dal  svoju ženu kráľovi  Abimelechovi  z 
Gerary, a Izák tam hrá podvodníka. Avšak časový rozvrh obrazu nijako nesedí, 
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pokiaľ človek nie je ochotný veriť všetkému.  

Ak si vezmeme, že Izák sa narodil keď mal Abrahám 100 rokov a Abrahám 
zomrel ako 175 ročný, zdá sa nemožné aby Izák po Abrahámovej smrti mohol ísť 
za tým istým kráľom Abimelechom z Gerary, ktorý by už mal byť dávno mŕtvy. Tak 
ako jeho podvodnícky otec, aj on kráľovi povedal, že jeho žena Rebeka je jeho 
sestra. Aj ona to Izákovi prepáčila s tým, že ak by to neurobil mohli by ho zabiť. 
Opäť prichádzame k otázke: prečo ju tam vôbec priviedol? No nech je to ako chce, 
potom čo tam boli už dlho sa kráľ Abimelech pozrel z okna a uvidel ako sa Izák 
zabáva s Rebekou, o ktorej dúfal, že sa stane jeho (kráľovou) ženou. 

Máme to tu odznova. Kráľ je veľmi nahnevaný za Izákov podvod, a mysleli by 
ste si, že ak by aj bol Izák skutočne v ohrození života ako to tvrdil, kráľ by určite 
mal dosť dôvodov aby ho za nečestnosť zabil. No neurobil to. 

Je zvláštne, že namiesto toho Izák osial zem a v ten istý rok dostal sto oviec. 
Boh mu opäť žehnal a ako sa píše: "v tom roku žal stonásobne; tak sa tento muž 
zmohol a vzmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatým; mal oviec, dobytka a 
mnoho služobníctva." No na začiatku 26. kapitoly knihy Genezis sa píše, že Izák 
tam prišiel kvôli hladu v krajine. A tak je čudné, že by prišiel k rovnakému kráľovi, 
tiež kvôli hladu, použil ten istý trik so ženou ako sestrou a opäť, tak ako jeho otec, 
získal kopu zeme, veľké stáda a čriedy a veľa sluhov. So všetkým lupom ho potom 
kráľ Abimelech vyhnal. Ešte musíme dodať, že za tie roky už musel kráľ Abimelech 
bez pochýb trpieť senilitou, nakoľko vládal už aspoň 80 alebo 90 rokov. 

Aký  otec,  taký  syn.  To  sú  dve  prvé  generácie  "vyvolených"  (bohom) 
zapletené v smilstve a kupliarstve ako základe pre získanie lupu. Abrahám a Sára, 
podľa príbehu, hrali úlohy kupliara a prostitútky, a to dokonca dvakrát v dôležitých 
okamihoch ich života. Izáka a Rebeka šli tiež cestou kupliarčenia a prostitúcie ako 
spôsobu života.  

Pasáci  a  prostitútky  –  to  je  hnusný  základ  na  ktorom  bola  vybudovaná 
židovská rasa. A od nás sa čaká, že budeme veriť v boha ktorý bol nimi tak šialene 
posadnutý, že z nich spravil svojich obľúbencov, "mimoriadnych ľudí". 

Nezáleží ako sa na to pozeráte, je to neuveriteľný príbeh. No takto to napísali 
židovskí spisovatelia a milióny ľudí tejto špine veria s úctou a úžasom.  

Jákobov Príbeh

         Zdá sa, že Izák sa potom vydal nevedno kam a Rebeka mala dvojičky – 
synov  Ezaua  a  Jákoba.  To  sa  očividne  stalo  ešte  pred  okradnutím  kráľa 
Abimelech.  Akokoľvek,  boh  obnovil  svoju  dohodu  s Izákom  a povedal  mu,  že 
z dvojčiat ktoré nosí jeho žena v lone, má prvorodený slúžiť mladšiemu.  

Ako Izák starol,  jeho zrak sa strácal a mal zomrieť, rozhodil  sa dať svoje 
požehnanie Ezauovi,  prvorodenému.  Keď o tom počula Rebeka,  spojila sa s jej 
obľúbencom Jákobom a rozhodli sa Ezauovi vziať jeho požehnanie. Všetci sme už 
asi počuli príbeh ako Rebeka vzala nejaké kozie kože a dala ich Jákobovi na telo 
a krk (lebo Ezau bol dosť chlpatý) a ten šiel za svojim slepým otcom a klamal mu.  
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Izák, predpokladajúc, že nejde o Ezau lebo jeho hlas znel ako Jákobov, po 
pocítení jeho rúk a krku prepadol úskoku a požehnal Jákobovi namiesto Ezaua. Tu 
vidíme  ďalší  príklad  klamúceho  Žida,  podvádzajúceho  vlastného  otca  a berúc 
svojmu bratovi právo prvorodeného.  

Jákob  so  čoskoro  vzal  dve  dcéry  istého  Labana,  takisto  prepojeného  s 
Abrahámom. Tejto svadbe predchádzalo mnoho podvodov, no falošný Jákob, ešte 
dlho predtým získal od svojho svokra jeho stáda a čriedy. Ako to už u Židov býva, 
vidíme ako Jákob uteká pred Labanovou zlosťou, s Labanom v pätách.  

Podľa tohto dlhého, a pretiahnutého príbehu ktorý nám Židia dali, celý Júdov 
kmeň  pochádza  z Jákobových  dvanástich  synov  ktoré  mal  so svojimi  dvomi 
ženami,  Liou  a  Ráchel.  Ak  je  to  pravda  môžeme  len  povedať,  že  ich  základ 
predstavujú škaredý klamári.  

Zdá  sa  však  veľmi  divné  a nepravdepodobné  aby  nejaká  nadprirodzená 
bytosť z vesmíru robila takéto špeciálne a ďalekosiahle ústupky a dohody s divnou 
skupinkou podvodníkov,  cudzoložníkov,  pasákov,  prostitútok a zlodejov,  ako ich 
opisuje kniha Genezis. 

Vôbec tomuto smeti neverím. Omnoho hodnovernejšie sú Egyptské historky, 
ktoré  o Židoch  vravia  ako  o bande  hrdlorezov  a zlodejov.  To  sa  podľa  mňa 
omnoho viac zhoduje s faktami histórie.  

To  že  títo  podvodníci  si  potom  sami  napísali  komplikovanú  históriu 
a mytológiu  okolo  ktorej  zjednotili  svoju  bandu  zlodejov  je  oveľa 
pravdepodobnejšie. Vzbudenie požehnania boha Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, 
a tvrdenie že s ním mali tajnú dohodu a boh pri nich vždy stál nezáležiac na tom 
koľko vraždili, klamali a kradli im pomohlo nielen zjednotiť túto partu zlodejov, ale 
i zmiasť svojich nepriateľov. Vydláždilo im to cestu k využívaniu a privlastneniu si 
majetku ľudí ktorých klamali.  Ako priamy príklad ako podviedli,  využili  a potom 
zničili národy, si neskôr v tejto knihe preberieme príbeh Ester.  

Príbeh Kráľa Šalamúna

         Teraz  poďme  k prvej  knihe  Kráľov,  ktorá  rozpráva  príbeh  o kráľovi 
Šalamúnovi,  o ktorom  sme  už  počuli,  že  bol  najmúdrejší  a najpoctivejší  zo 
všetkých kráľov. V skutočnosti Židia neustále opakujú aký múdry bol ten Šalamún, 
oslavujú jeho múdrosť, stále dookola, že dnes skoro veríme, že práve on vymyslel 
múdrosť.  

Keď čítame príbeh o tomto žiadostivom židovskom vyvrheľovi so 700 ženami 
a 300 konkubínami, zdá sa toto tvrdenie skôr len nedorozumením. Keď za ním na 
začiatku  jeho  vládnutia  prišli  dve  prostitútky  (pravdepodobne  vlastné),  každá 
tvrdiac,  že dieťa ktoré privideli  je  jej,  prikázal  ho rozťať  mečom a  každej  dať 
polovicu.  Potom,  ako  všetci  vieme  sa  jedna  z nich  dieťaťa  vzdala  v prospech 
druhej aby ho zachránila, a tak Šalamún usúdil, že dieťa je jej. 

No nemôžem v tom nájsť žiadnu múdrosť. Skôr celý tento príbeh napovedá, 
že to bol zradný, smilný chlap, túžiaci po zlate a pokladoch, zabezpečujúci si toľko 
žien a konkubín, koľko len mohol. Inými slovami, typický Žid.  

Na začiatku prvej knihy Kráľov sa píše o zostarnutom, rokmi poznačenom 
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Dávidovi. "Nevedel sa zohriať, hoci ho zakrývali šatami." Preto jeho sluhovia vyšli 
hľadať najkrajšiu pannu akú len mohli a "ono bude spať v tvojom lone a kráľovský 
pán  sa  rozohreje."  Hľadali  po  celom  Izraeli  a našli  krásnu  pannu  Sunamitku 
menom Abisag a priviedli ju ku kráľovi. Hneď začala konať svoju povinnosť.  

Na starého pána to očividne nemalo žiaden efekt, lebo bol zo dňa na deň 
slabší. Tu sa jeho syn Adoniáš rozhodol nárokovať si trón a "zaopatril  si  vozy, 
jazdcov a päťdesiat mužov, ktorí bežali pred ním." Podporila ho väčšina kňazov 
a iných  dôležitých  mužov,  a zdalo  sa,  že  všetko  ide  dobre.  Bol  legitímnym 
následníkom trónu.  

No z príbehu o Dávidovi a Betsabe si pamätáme, že mal cudzoložný vzťah 
s Uriovou ženou, dostal ju do druhého stavu a poslal verného Uria na istú smrť do 
boja. Výsledkom tohto odpornej a nelegitímnej aféry bol Šalamún. Zdá sa že Židia 
s obľubou vracajú nemanželské deti do hry aby sa vrátili ako uctievaní a vznešení 
vodcovia ich rasy. A tak to bolo i so Šalamúnom.  

Keď  sa  Adoniáš  stal  kráľom,  zdá  sa  že  prorok  Nátan  odišiel  k  Betsabe 
a nechal ju prehovoriť s kráľom Dávidom. Betsaba odišla do kráľovej komnaty a 
"uklonila a vrhla sa pred kráľom." Pripomenula mu jeho sľub, že jej syn, Šalamún, 
bude jeho nasledovníkom, a teraz sedí na tróne Adoniáš. Dávid, v tomto prípade 
spravodlivý  ku  svojej  konkubíne,  s polovicou  rozumu  zatienenou  slabotou 
a starobou, uistil Betsaba, že Šalamún bude po ňom vládnuť.  

Po množstve židovských úskokov a podvodov trón Izraelu nezdedil Adoniáš, 
ale Šalamún.  

Keď to vstúpilo do platnosti, Adoniáš obávajúc sa o svoj život i životy svojich 
nasledovníkov  žiadal  o milosť.  Nevlastný  brat  ho  uistil,  že  ak  preukáže  že  je 
poctivý muž, neskriví mu ani vlas na hlave. Potom priviedli Adoniáša pred kráľa 
Šalamúna a ten mu riekol: "Choď domov." Vtedy sa to zdalo dosť fér.  

Nie  nedlho  potom  kráľ  Dávid  zomrel.  Pred  koncom  zavolal  Šalamúna 
a prikázal  mu  nasledovné:  "Zachovávaj,  čo  žiada  Pán,  tvoj  Boh,  kráčaj  jeho 
cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v 
Mojžišovom zákone." 

Skoro  po  Dávidovej  smrti  a Šalamúnovom  nástupe  na  trón,  Hagitin  syn 
Adoniáš  prišiel  k  Betsabe,  Šalamúnovej  matke.  Po  mnoho  rečiach  pripustil  jej 
návrh,  že by sa chcel  oženiť  so Sunamitkou Abisag,  ktorá bola privedená aby 
zohriala starnúceho Dávida.  

Betsaba šla za svojim synom a prosila v prospech Adoniáša. Šalamúna to 
evidentne rozčúlilo, lebo si ju chcel nechať pre seba. Zvolajúc meno Pána povedal: 
"A tak teraz ako žije Pán...Adoniáš dnes zomrie."  Potom poslal  po svojho kata 
a nechal  stať  svojho  nevlastného  brata  Adoniáša.  Bol  to  jeden  z prvých  činov 
novozvoleného kráľa Šalamúna, veľkého, múdreho a milovaného kráľa na ktorého 
sú Židia tak pyšní.  

Zabitie  brata  pre  takýto  bezpredmetný  dôvod  evidentne  nebol  pre  kráľa 
Šalamúna  problém.  Potom  dal  zabiť  i  niekoľko  kňazov  a kapitánov,  ktorí  dvor 
obkolesili a nadŕžali jeho nevlastnému bratovi Adoniášovi. 

Ďalšou "múdrou" vecou akú Šalamún spravil bolo, že si vzal dcéru faraóna, 
Egyptského kráľa, za ženu. O udržiavaní čistoty rasy Izraelitov sme počuli už veľa, 
no stále  počujeme ako si  za ženy brali  dcéry Egypťanov a ostatných kmeňov. 
V Starom Zákone nie je problém sa o tom dočítať. No bol to len začiatok dlhého 
sprievodu žien, akýchkoľvek žien, akejkoľvek národnosti, ktoré Šalamún priviedol 
na svoj dvor, vytvárajúc si hárem s asi 700 ženami a 300 konkubínami. Bol to iste 
zaneprázdnený chlapík. 

Teraz sa dostávame k tretej  kapitole  kde sa jasne píše:  "Šalamún miloval 
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Pána  a  kráčal  podľa  príkazov  svojho  otca  Dávida."  Hnusné  zabitie  svojho 
nevlastného  brata  boha  určite  neodradilo,  lebo  sa  mu  čoskoro  objavil  vo  sne 
a pýtal sa ho: "Žiadaj si, čo ti mám dať." Bianko šek od Pána.  

Šalamún chcel múdrosť. "Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec." 
Boh ho mal tak rád, že mu ihneď vyhovel. Pán mu povedal: "Hľa, dám ti srdce 
múdre a chápavé, takže tebe podobného nebolo pred tebou a takého, ako si ty, 
nebude ani po tebe." 

Pokračujme však ďalej a pozrime sa aký múdry bol boh keď mu dal tento 
vzácny dar a aký verný bol jeho pokorný služobník po obdarení týmto obrovským 
množstvom  múdrosti.  Nakoľko  je  vyhlasovaný  za  najmúdrejšieho  človeka  už 
tisícročia, pozriem si hio zbližša.  

Preskočíme  mnoho  strán  a  kapitol  o tom  ako  Šalamún  vybudoval  veľké 
židovské chrámy, obmurované zlatom. V skutočnosti  to je celé len židovský sen 
o bohatstve,  ktorý  prevýši  len  nový  Jeruzalem  o ktorom  sa  píše  v poslednej 
kapitole Zjavenie. 

Toto budovanie úžasného chrámu boha určite nadchlo, lebo sa Šalamúnovi 
druhýkrát zjavil a povedal: "Vypočul som modlitbu a prosbu, ktorú si mi predložil. 
Posvätil  som tento dom, ktorý si  postavil,  navždy som doň položil  svoje meno; 
moje oči a moje srdce tam budú neprestajne." Boh pri ňom evidentne vo všetkom 
stál. Prehliadol i jeho konkubíny. Pozrime sa čo bolo ďalej. 

Za  40  rokov  vlády  Šalamún  jasne  zhromaždil  všetky  poklady  a drahé 
kamene,  zlato  a  striebro  na  ktoré  siahol.  Jeho  dvor  bol  najbohatší 
a najextravagantnejší aký kedy v Izraeli bol a i kráľovná Sáby ho navštívila aby sa 
presvedčila či je taký ako o ňom vravia. Určite sa o tom presvedčila a nechala tam 
i mnoho darov aby ešte zväčšila jeho majetok.  

Šalamún si nenahromadil len veľa zlata a striebra, ale i veľký hárem žien aby 
sa mohol zabávať. V kapitole 11 sa píše: "Kráľ Šalamún však miloval množstvo 
cudzineckých žien popri faraónovej dcére: Moabčianky, Amončianky, Edomčianky, 
Sidončianky a Hetejky;  Mal sedemsto kniežacích žien a tristo vedľajších žien:  A 
jeho ženy ho zviedli." 

To že mal mnoho žien Pánu vôbec navadilo, ale to že boli z rôznych kmeňov, 
že boli  iné,  to  už hej.  Je to protikladom zákonu ktorý  dal  Pán Izraelitám,  teda 
udržiavať svoju rasu čistú. Nielenže si tieto ženy privádzal, ale dokonca sa začal 
modliť  k ich  bohom,  a v knihe  Kráľov  11:33  nájdeme  ako  uctieval  "bohyni 
Sidončanov Aštarte, bohu Moabčanov Kamošovi a bohu Amončanov Molochovi." 

Zdá sa to byť hlúposť pre človeka ktorý má všetku múdrosť sveta a výhody 
40-ročných  skúseností  z kraľovania.  V skutočnosti  po  prečítaní  stránok  s jeho 
zápiskami  a fraškami  len  ťažko nájdeme dôkaz  o prejavení  múdrosti,  ak  vôbec 
nejakú mal. Boh musel byť týmto "veľkým kráľom", ktorému udelil toľkú múdrosť, 
hrozivo podvedený a tak sa mu za to rozhodol pomstiť.  

Urobil to však trocha divne.  
Rozhodol  sa  priviesť  jeho  kráľovstvo  na  dno,  no  až  po  jeho  smrti.  Pre 

najmúdrejšieho  človeka  aký  kedy  žil  by  to  bola  určíte  dobrá  lekcia.  Nech  má 
bohatý dvor; nech má všetko bohatstvo,  zlato a striebro,  majestátnosť a luxus; 
nech má 700 žien a 300 konkubín;  nech uctieva cudzích bohov a zabudne na 
svoje sľuby; no my sa s ním vyrovnáme. Pomstime sa jeho synovi keď sa stane 
kráľom. Ako sa vám to páči? 

No ja som si to nevymyslel. Celé si to môžete prečítať vo "Svätej knihe" i so 
všetkými  hroznými  detailmi.  A  takto  sa  končí  príbeh  o  jednom  z  "veľkých" 
patriarchov židovskej histórie, kráľovi Šalamúnovi, podľa Židov v Starom Zákone. 
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11. Kniha Ester
Vo  verzii  biblie  od  kráľa  Jakuba  je  celkovo  39  "kníh"  v  Starom  Zákone. 

Jednou za najodhaľujúcejších z nich je Kniha Ester,  ktorá viac ktorákoľvek iná 
odhaľuje podstatu židovského programu a prácu židovskej mysle. Je to obľúbená 
kniha Židov. Nikde v tejto sa knihe sa nenachádza slovo boh.  

Príbeh  začína  kráľom  Asuerom  z  Perzie,  hostiacim  všetkých  princov, 
šľachticov  a  sluhov  zo  všetkých  127  provincií  jeho  kráľovstva.  Aby  ukázal 
bohatstvo svojho kráľovstva, udalosť sa pretiahla na nejakých 180 dní. Bola to 
úžasná a bohatá záležitosť.  

Zdá sa,  že  na  siedmy deň,  keď bol  kráľ  nasýtený vínom,  nariadil  svojim 
siedmym komorníkom priviesť  mu kráľovnú menom Vasti,  aby mohol  jej  krásu 
ukázať princom a ľudu. No nastal nejaký problém, pretože kráľovná Vasti odmietla 
prísť. To kráľa veľmi nahnevalo.  

Na porade so  svojimi  siedmymi  najvyššími  princmi  sa  rozhodlo,  že  bude 
kráľovná potrestaná a zbavená jej pozície, a nahradená inou. To bolo lekciou pre 
všetky  ženy  v  kráľovstve,  aby  ich  jej  príklad  ukľudnil  a  nevzpierali  sa  svojim 
mužom. Po zemi sa mala hľadať najkrajšia panna a všetky mali byť privedené do 
paláca, aby si mohol vybrať svoju kráľovnú. 

Do paláca prišiel i Žid menom Mardochej. Priviedol so sebou dievča menom 
Ester, svoju neter. Podľa židovských spisovateľov mala "krásnu tvár i postavu", a 
keď jej umreli matka a otec, prijal ju za svoju dcéru. Aby sa dostal k manipuláciám 
na kráľovskom dvore, Mardochej zatiahol ester do svojho plánu. Prikázal jej zatajiť 
svoj židovský pôvod a sám ostal v pozadí.  

Po krátkom období  dvanástich  mesiacov,  počas ktorých  možné manželky 
prechádzali formalitami a prehliadkami "získala u neho väčšiu milosť a priazeň ako 
ostatné ženy" a "tak jej kráľ vložil na hlavu korunu kráľovskej hodnoty a ustanovil ju 
kráľovnou namiesto Vasti." 

Kráľ  Asuer  potom  vyhlásil  ďalšiu  slávnosť  s  Ester  ako  kráľovnou  a 
Mardochejom  sediac  pri  bráne,  čakajúc  na  svoj  čas.  V  rovnakom  čase  stále 
trénoval a radil Ester, a prikazoval jej neodhaliť svoj židovský pôvod.  

Mardochej si vymyslel  príbeh o tom, že kráľa chceli  jeho dvaja komorníci 
zabiť. Tento príbeh povedal Ester a povedal jej nech ho povie kráľovi, čo mu dvihlo 
kredit za prinesenie "zdravej informácie" a "záchranu" kráľovho života. Kráľ tomu 
uveril a dal tých dvoch popraviť.  

Tu pred sebou máme typický židovský trik. Mardochej intrigoval aby obvinil 
dvoch nevinných mužov z podlého činu, udal ich, zničil ich a uistil sa, že všetka 
zásluha hrdinu pripadne jemu.  

Príbeh sa potom presúva ku kráľovmu ministrovi menom Aman. Zdá sa že 
všetci sluhovia a proste všetci na kráľovskom dvore si Amana vážili a preukazovali 
mu  úctu  poklonením.  Všetci  okrem  Mardocheja,  ktorý  bol  naopak  voči  nemu 
nepriateľský. Táto informácia sa čoskoro dostala k Amanovi a ten sa dozvedel i to, 
že Mardochej je Žid.  

Amana to veľmi rozčúlilo a namiesto toho aby naňho sám položil ruku, "a tak 

87



chcel vyhubiť všetok židovský ľud, ktorý žil v kráľovstve." 

Aman potom zašiel za kráľom a povedal mu "Po všetkých krajinách tvojho 
kráľovstva žije roztrúsený ľud, oddelený od všetkých ostatných obyvateľov, ktorý 
sa  pridržiava  nových zákonov  a  obradov  a  okrem toho  opovrhuje  kráľovskými 
nariadeniami.  Sám najlepšie vieš,  že ne:  Ak ti  je ľúbo, nariaď, aby ten (národ) 
zahynul a ja odvážim správcom tvojho pokladu desaťtisíc talentov."

Kráľ tak nariadil a písané nariadenia sa čoskoro dostali do každej provincie 
kráľovstva, potvrdené kráľovým prsteňom. Rozkaz znel, že do určitého dňa majú 
byť všetci Židia zničení ich majetok skonfiškovaný. 

Keď sa o tom dopočul Mardochej "roztrhol si odev, obliekol sa do vrecoviny, 
na hlavu si nasypal popola a na ulici uprostred mesta sa dal hlasno vyvolávať, aby 
tak ukázal roztrpčenosť svojej mysle." 

sa rozhodol vytiahnuť eso, teda svoju neter Ester, ktorú uviedol do extrémne 
intímnej a delikátnej pozície hneď pri centre moci, teda ku trónu samotného kráľa. 
Aby som to skrátil, manipuláciami a podvodmi, Ester riadenou Mardochejom, sa 
stal kráľ tak zmäteným, poddajným, servilným a v pozícii medzi Mardochejom a 
Ester,  že ho mohli  manipulovať  ľahko  ako v  istom čase Žid   Henry Kissinger, 
manipuloval Richarda Nixona. Výsledkom bolo, že kráľ Asuer úplne otočil  svoje 
nariadenie, otočil ho proti Amanovi a dal ho obesiť.  

No zašiel  ešte ďalej.  Podľa židovských autorov  kráľ  dosadil  na  Amanovu 
pozíciu  Mardocheja,  a  dal  mu  svoj  prsteň,  ktorý  bol  poslednou  pečaťou 
kráľovských  nariadení.  Ester  dostala  Amanov  dom.  Podľa  príbehu  kráľa  tak 
poplietli, že im nedal len prsteň a pečať, ale kráľ požiadal Mardocheja aby napísal 
Židom vo všetkých provinciách, dávajúc mu právo nariadiť čo len chce, v kráľovom 
mene, potvrdené pečaťou z kráľovského prsteňa.  

Keď mal všetko v moci, dal Mardochej zvolať kráľovských pisárov a nariadil 
im napísať Židom nariadenia " aby vyhľadali Židov po všetkých mestách. Mali ich 
zhromaždiť  a  prikázal  im,  aby  si  bránili  životy.  Tak  smeli  všetkých  svojich 
nepriateľov aj ich manželky, deti a všetku (čeľaď) ich domov zabíjať, zničiť ich a 
majetok  rozchvátiť  ako  korisť."  Mardochej  potom  vyslal  jazdcov  na  muloch  a 
ťavách  do  všetkých  provincií  krajiny,  rozširujúc  kráľovské  nariadenia  Židom  v 
každom meste.  

Píše  sa,  že:  " Zhromaždili  sa  po  jednotlivých  mestách,  mestečkách  a 
miestach aby sa oborili na svojich nepriateľov a na tých, čo ich prenasledovali. Nik 
sa neosmelil  odporovať im,  lebo všetky národy prenikol  strach pred ich veľkou 
mocou. " 

Ako často sa v nasledujúcich storočiach stalo, že boli ľudia jeden po druhom 
zotročení Židmi! Prvou nevyhnutnou podmienkou je, že na ľudí padne strach zo 
Židov.  

Ďalej  sa  píše:  " Tak  spôsobili  Židia  svojim  nepriateľom  veľkú  porážku. 
Povraždili ich, a tak sa im odplatili za to, čo sa oni chystali urobiť im." Kráľovskí 
velitelia,  nasledujúc  kráľovské  nariadenie  Židom  v  ich  špinavej  práci  dosť 
pomáhali.  Mali  by sme si  pamätať,  že keď sa  Židia  dostali  k moci  v Rusku,  v 
jednom z najkrvavejších masakrov v hostórii zabili 20 miliónov najlepších Bielych 
Rusov a tým zničili akékoľvek vedenie, alebo odpor aký mohli Rusi mať. Musíme 
mať rovnako na pamäti,  že to Bieli piloti  upálili  a zabili  300 000 Bielych Ľudí v 
Dráždanoch, ako o tom píšeme inde v tejto knihe.  
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Píše sa že zabili  75 000 nepriateľov. Ester takisto požiadal  kráľa aby dal 
zabiť 10 Amanových synov. Kráľ je vyhovel a dal ich obesiť. 

Keď sa to skončilo Židia oslavovali a urobili z toho " dni (chvíľou) hodovania a 
radosti."  Dodnes  Židia  každoročne  v  rovnaký  deň  židovského  kalendárneho 
mesiaca oslavujú sviatok Purim.

Židia proste knihu Ester milujú.  Prečo? Lebo Ester bola typicky židovská. 
Podviedla a zradila svojho muža, kráľa, ktorý ju vyniesol do veľkých výšok a spravil 
z nej kráľovnú. Zradila Perzských ľudí ktorých oklamala aby sa stala kráľovnou. 
Zradila svojho manžela, svojho kráľa a krajinu. No bola fanaticky verná svojej rase 
–  najvyššej  hodnote  v  očiach  Židov  –  a  to  oprávnene.  Židia  ju  milujú  lebo  je 
stelesnením židovstva.  

Ako so všetkým v biblii, aj v knihe Ester majú odborníci na bibliu rozdielne 
názory. Niektorí sa stotožňujú s názorom, že v knihe je mnoho chýb a poukazujú 
na to, že neexistujú historické dôkazy o židovskej kráľovnej Perzie. Tí odborníci 
knihu Ester považujú za milostný román svojej doby, napísaný pre vysvetlenie už 
existujúceho sviatku Purim. 

Prikláňam  sa  k  tejto  skupine.  Veríme,  že  príbeh  o  Ester  je  ďalší  výplod 
židovskej  mysle  na  pomoc  pri  spojení  vlastných  ľudí,  dávajúc  im  zmysel  pre 
povinnosť,  a  nadovšetko,  navždy  opisujúci  Židov  ako  víťazov  nad  svojimi 
nepriateľmi.  Všeobecne,  hlavný  plán  ako  zničiť  národ  je  v  tejto  knihe  jasne 
napísaný  všetkým  generáciám.  Program  je  celkom   jasný:  pripevniť  židovské 
"štetky" ku kráľom a vodcom rôznych kráľovstiev Bielej Rasy; zaviesť židovských 
poradcov do tajomstiev tých pri moci vo vláde; a potom, so sieťou konšpirátorov po 
celej krajine,  získať kontrolu nad ľuďmi  danej krajiny. Potom privedú krajinu do 
pozície keď sa už môžu obrátiť proti ich opozícii, zabiť ju a zničiť aj posledný znak 
vodcovstva ktorý by sa mohol kedykoľvek proti nim obrátiť. To Židia robili v krajine 
za krajinou posledných niekoľko tisíc  rokov,  a  priviedli  ich hostiteľské krajiny  k 
deštrukcii. Jedným z najstrašnejších príkladov je história Ruska.  

A tak tu máme ďalšiu knihu zo Starého Zákona oddanú zjednoteniu Židov, 
zostreniu  ich  parazitických  inštinktov,  a  ďalšiemu  naplánovaniu  zničenia  celých 
národov do ktorých Židia zaryli svoje pazúry. 
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12. Nezrovnalosť Židovského Boha
V celej biblii, a najmä v Novom Zákone sme neustále napomínaní, aby sme 

sa  stali  perfektnejšími,  bohu  podobnejšími.  Je  nám  neustále  tvrdené,  že  sme 
zbierkou  nedobrých,  bezcenných  hriešnikov.  Je  nám  tvrdené,  že  našich 
nedostatkov  a  slabostí  je  toľko  ako  hviezd  na  nebi.  Na  druhej  strane  nám je 
dookola tvrdené aký perefektný je židovský boh opisovaný biblii.  

Je nám tvrdené že boh je milý, milujúci, dobrotivý, stelesnená múdrosť; vie 
všetko čo sa stalo a vie čo sa stane, a ani vlas nám nespadne z hlavy ak to boh 
nechce. Tvrdia nám, že je milosrdný a odpúšťa. 

V Kázni na vrchu je nám tvrdené, že musíme byť skromní,  trpezliví, naše 
mysle musia byť prosté ako malého dieťaťa, a nadovšetko, ľahkoverní. Opakovane 
nám je tvrdené, že máme ostatným odpúšťať ich priestupky. Je nám tvrdené, že 
máme odpúšťať a každý je našim bratom. Stále je nám tvrdené, že  účelom nášho 
života je  zväčšovanie božej  slávy,  inými  slovami,  máme neustále  boha chváliť, 
dookola, vrúcne a donekonečna. Zdá sa, že náš život na druhom svete je závislý 
od nášho vychvaľovania boha. Ak budeme veriť židovským spisovateľom, potom 
nás Pán vytvoril len preto, aby z našich úst počúval neustálu chválu. Na druhej 
strane sme učení, že pýcha a samoľúbosť sú hriechmi.  

Keď  sme  si  povedali  týchto  pár  základných  pravidiel,  pozriem  sa  aká 
smiešna je židovská predstava ich boha v porovnaní s tými kvalitami ktorých sa 
máme  zbaviť  aby  sme  boli  bohu  podobnejší.  Pritom  si  pamätajme,  že  sa 
nezaoberáme nejakým skutočným, bohom o ktorom sú dôkazy z Prírody, ale len 
bohom vymysleným bandou židovských spisovateľov.  

Najprv  si  preberme  kvalitu  jeho  dobroty.  Je  nám  tvrdené,  že  musíme, 
samozrejme, byť dobrí, lákaví a milujúci. Ak toto sú božie vlastnosti, pozrime sa 
aký dobrý a láskavý je židovský boh? 

Ak  sa pýtame  túto  otázku,  celá  židovská predstava  o  stvorení  a  životnej 
filozofii padne a stane sa z nej smiešna troska. V prvom rade, predtým než vytvoril 
človeka  a  ľudstvo  (podľa  židovských  spisovateľov)  vytvoril  boh  nebo  a  zem. 
Evidentne presne vtedy vytvoril i peklo, nakoľko je to náprotivok neba. V rovnakom 
čase  musel  vytvoriť  i  diabla.  Zástancovia  kresťanstva  neuspokojivo  tvrdia,  že 
diabol  bol  stvorený  ako  milujúci  anjel,  no  "padol".  To  je  samozrejme  hlúpe  a 
smiešne ospravedlnenie. To, že boh ktorý všetko vie, všetko vidí, všetko stvoril, 
všetko môže zničiť  nešťastnou náhodou stvoril  niečo o čom si  myslel  že bude 
milujúci anjel  no nakoniec sa z toho stal zlovestný diabol je príliš smiešne aby 
tomu  niekto  veril.  Je  to  skutočne  hlúpe  a  ten  kto  takémuto  absurdnému  a 
smiešnemu vysvetleniu uverí musí byť idiot.  

Podľa  židovských  spisovateľov  máme  boha,  ktorý  ešte  pred  stvorením 
človeka stvoril obrovské, horúcu, ohnivú komoru utrpenia do ktorej uväznil väčšinu 
nás, úbohých tvorov na veky vekov. Podľa akýchkoľvek štandardov, akéhokoľvek 
argumentovania,  podľa  akýchkoľvek  hodnôt,  je  toto  najhoršia,  najpríšernejšia  a 
najkrutejšia  operácia  akú  mohol  boh,  čo  človek  vymyslieť.  Ak  si  vezmem toto 
dlhotrvajúce utrpenie, ktoré nemôže byť zmiernené ani ukončením smrťou, potom 
môžu všetky ostatné hrozné zločiny histórie zblednúť od bezvýznamnosti.  Ak to 
porovnáme s tým čo robili Indiáni svojim obetiam skalpovaním; ak to porovnáme s 
20  miliónmi  obetí  komunistov  v  Rusku;  ak  to  porovnáme  s  50  miliónmi  obetí 
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čínskych komunistov v Číne; ak to porovnáme so všetkými zločinmi z minulosti 
dohromady,  tak  náš  "milujúci"  boh  to  aj  tak  podľa  židovských  spisovateľov 
prevyšuje miliónkrát.  

Ak si vezmem čo píše biblia o zaobchádzaní s nami, úbohými ľuďmi ktorých 
sám stvoril, tak to nie je dobrotivý a milujúci boh, ale ten najkrutejší,  mučiaci a 
hrozný sadista ktorého kedy môže niekto vymyslieť.  

Potom je nám tvrdené, že náš boh je spravodlivý. Spravodlivosť je vraj božia 
vlastnosť. Vraj sme si v očiach Pána rovní. Preberme si teda aký spravodlivý je 
tento židovský boh. 

Podľa  židovských  spisovateľov  sme  v  Starom  Zákone  dookola 
oboznamovaní s tým, že Židia sú "vyvolení ľud". V jednotlivých kapitolách je nám 
pripomínané, že Abrahám, Izák a Jákob mali so ich židovským bohom špeciálne 
dohody.  Tieto  láskavé  dohody  sa  netýkali  len  sľubov  Abrahámovi,  Izákovi  a 
Jákobovi, ale i Dávidovi a Šalamúnovi, a  ostatným smrtonosným zločincom.  

Ak čítame kapitoly Exodus, Levitikus,  Numeri,  Jozue, Izaiáš, kniha kráľov, 
kniha kroník a mnohé iné knihy a kapitoly v Starom Zákone, nenájdeme tam nič 
iné než  vraždy,  popravy,  genocídu,  odplatu a tresty páchané Židmi  na svojich 
nepriateľov. Víťazia vždy Židia a ich nepriatelia sú popravení.

Nezáležia na tom akí zverskí sú Židia, koľko kmeňov napadnú, či ukradnú ich 
zem, zabijú ich mužov, ženy a deti, Pán stojí vždy pri nich, vždy im žehná, vždy sa 
na ich zákerné a vražedné zločiny pozerá s priazňou. Izraeliti môžu porušiť každú 
pravidlo z desiatich Prikázaní, a boh im bude aj tak žehnať. Môžu zabíjať, vraždiť, 
klamať, kradnúť, dovádzať, páchať zrady, no boh je vždy pri nich. Koniec koncov, 
veď im stále opakuje, že sú jeho obľúbencami a je pri nich vo všetkom.  

Ak  by  akýmkoľvek  naťahovaním  predstavivosti  nejaký  ľahkoverný  blázon 
uveril, že spáchanie a propagovanie takýchto vrážd a klamstiev je spravodlivosťou 
povolenou múdrym a  spravodlivým bohom,  potom všetky  ďalšie  tvrdenia  ktoré 
majú aspoň štipku zmyslu sú nezmyslom. Tvrdenie, že sa to môže zhodovať s 
tvrdením, že sme si v očiach Pána všetci rovní a Pán je dobrý a spravodlivý je tak 
nezmyslené ako všetko čo kedy židovskí spisovatelia napísali. 

Na doloženie si môže každý prečítať Starý Zákon, najmä spomínané knihy. 
Dôkazov je hojne a sú také silné,  že nemusím míňať viac miesta na citovanie 
stránky po stránke, kapitoly po kapitole.  

Biela Rasa by nemala mať ani  mylnú predstavu o židovskom bohu ako o 
"našom" bohu, bohu Bieleho Človeka. Ako to opísali Židia, je to len židovský boh. 
Navždy a večne je na ich strane, pomáhajúc im zabíjať a vraždiť ich nepriateľov. A 
kto je nepriateľom Židov? Ich najpriamejšia nenávisť je nasmerovaná voči Bielemu 
Človeku. Nenávidia Bielu Rasu nevysvetliteľnou, patologickou nenávisťou.  

Exodus 29:45, 46 vraví ( to vraví boh): "Budem bývať uprostred Izraelitov a 
budem ich Bohom." V Exoduse 34:11 boh vraví: "Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes 
prikazujem.  Ja  vyženiem  spred  teba  Amorejčanov,  Kanaánčanov,  Hetejcov, 
Ferezejcov,  Hevejcov a Jebuzejcov.  "  A ďalej  v  13-tom verši:  "Ale  pováľaj  ich 
oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy." 

Inými slovami zabíjaj a nič. Vyhub všetky rasy pre miesto pre židovskú rasu. 
Boh samotný robí cestu týmto pirátom, zlodejom a vrahom.  

Kde sme vzali myšlienku, žeby bol niekedy na našej strane? Kde sme vzali 
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myšlienku, že sme si v jeho očiach rovní?  

V Deut. 7:6, boh opäť vraví: "Veď ty si svätý ľud Pána, svojho boha; teba si 
vyvolil Pán, tvoj boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi." 

Ak toto nie je jasné, tak potom neviem čo. Dookola vraví, že stojí za týmto 
vražedným kmeňom – Židmi. Bude ich viesť, bojovať za nich, pomáhať im zabíjať, 
vraždiť, kradnúť, lúpiť a ničiť. A kto je na konci tohto ubližovania? No my, Gojimi. 
Je jasné, že my sme nepriateľmi boha (a Židov) a on je našim. 

Takto sa to píše v biblii. Takto to napísali židovskí spisovatelia. Nemali by 
sme si o tom robiť žiadne ilúzie. Nie je to ani boh Bieleho Človeka, nie je to ani 
súčasťou náboženstva Bieleho Človeka, ani biblia nie je "Svätou knihou" Bieleho 
Človeka.  

Naopak, knihu napísali naši najsmrteľnejší nepriatelia pre naše zničenie. 

Tak sme videli, že židovská predstava boha nie je ani dobrotivá, ani milujúca, 
ani ten boh nie je spravodlivým bohom.  

Preberme si teda myšlienku, že je nadovšetko múdry a, citujem: "ani vlas 
nespadne z hlavy, ani vrabec zo strachy" ak to boh nechce, nevie o tom, a stane 
sa to len preto, že chce aby sa to stalo. 

V prvom rade, pre takéhoto múdreho a vševedomého boha vybrať si zradnú 
a prefíkanú rasu akou sú Židia za svojich obľúbencov nie je ani spravodlivé, ani 
múdre. Nielenže je to celkom hlúpe, ale je to i zrada väčšiny ľudstva, kopy ľudí 
ktorých podľa biblie sám stvoril.  Podľa vlastného popisu zo Starého Zákona sú 
Židia zákerní,  zradní a skoro celá ich história sa týka vrážd, vojen, zabíjania a 
okrádania. Akýkoľvek boh, ktorý sa spojí s takýmito zločincami si určite nezasluhuj 
ani našu lásku, ani úctu, ani nemá nárok hovoriť o spravodlivosti, múdrosti, úcte, 
alebo fair play. 

Opäť  musím  čitateľovi  pripomenúť,  že  sa  tu  nezaoberáme  nejakým 
skutočným  bohom,  ale  len  preberáme  iracionálne  táraniny  židovských 
spisovateľov, ktorí napísali Starý Zákon. Keď začneme preberať túto kopu smeti, 
zistíme, že je to skutočný odpad. 

Preberajúc myšlienku židovského boha ako ho opísali židovskí spisovatelia 
ako múdreho, príde nám skôr zvláštne, že si vybral práve osoby ako Abrahám, 
Izák  a Jákob,  o ktorých  sme  v predošlých  kapitolách  zistili,  že  sú  podvodnícki, 
nemorálni,  zradní a nadovšetko opovrhnutiahodní. Zdá sa nám ťažko uveriteľné, 
že by si za "vyvolených"  vybral chlipných pasákov ako bol Júda, ktorý spal so 
synovou  ženou,  mysliac  si,  že  je  to  len  obyčajná  prostitútka.  Príde  nám 
neuveriteľné, že by sa boh zamiloval do márnotratníka ako bol Dávid, ktorý zradil 
jedného zo svojich najvernejších bojovníkov Uria, ukradol jeho ženu a potom ho 
poslal zomrieť v boji. Ako by mohol taký múdry boh milovať takéhoto lotra, žehnať 
mu,  a  dávať  mu  špeciálnu  priazeň,  je  mimo  každého  chápania  múdrosti  a 
spravodlivosti. 

Čítajme príbeh o Abrahámovi a Sáre, ktorých si boh špeciálne vybral  ako 
predkov  "vyvolenej  rasy".  Zistíme,  že  Abrahám  bol  pasák  najhoršieho  druhu, 
vydávajúc svoju ženu (ktorá bola i jeho sestrou) za prostitútku kvôli koristi. To v 
plnom  zmysle  robí  z  Abraháma  pasáka  a  Sáry  prostitútku.  Aby  si  múdry  a 
spravodlivý boh vybral za zakladateľov nadradenej rasy falošný a trestuhodný pár 
je nepredstaviteľné. To že mali prvé dieťa keď on mal 99 a ona 90 rokov je niečo 
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neskutočne smiešne. To že boli brat a sestra páchajúci incest a zločin proti Prírode 
len podporuje myšlienku, že je to odporný a strašidelný príbeh.  

Prečo by mal vznešený Biely Človek uctievať takúto špinu? 

Ideme ďalej ku kráľovi Šalamúnovi. Zistíme, že je to oplzlý kupliar, ktorý si 
nahromadil 700 žien a 300 konkubín rôznych rás. Čítajúc ďalej židovské táraniny, 
zistíme,  že  múdry  a  spravodlivý  boh  mal  s  týmto  človekom  dlhšiu  špeciálnu 
dohodu a požehnal i jemu i jeho semenu. Ďalším čítaním zistíme, že Šalamún bol 
samotným bohom obdarený obrovskou múdrosťou. Ďalej zistíme, že si Šalamún 
nielen dožičieval získanie toľkých žien koľkých len mohol, ale i to, že opustil svoje 
náboženstvo a uctievanie svojho boha a obrátil  sa k uctievaniu divných bohov 
pohanských konkubín,  ktoré zhromaždil.  To by malo s určitosťou znamenať, že 
výber obľúbencov židovského boha nebol len chybný, ale dokonca úplne hlúpy. 
Ďalej máme veriť, že táto podliaci, zvodcovia, lotri a hriešnici sú exkluzívnou voľbu 
spravodlivého a múdreho boha.  

Opäť  musím pripomenúť, že to nemá opodstatnenie v žiadnom fenoméne 
Prírody,  ale  ide len o smeti  a táraniny bandy židovských spisovateľov,  ktorých 
identita ostáva neznáma. 

Študujúc  ďalej  aký  múdry  a  spravodlivý  židovský  boh  bol,  zistíme,  že  v 
Starom Zákone židovský boh akoby zakopával od jednej chyby k druhej. V prvom 
rade vytvoril  Adama a Evu, o ktorých máme veriť,  že mali  navždy žiť v rajskej 
záhrade.  Sotva  prešiel  deň,  programy a  plány  tohto  vševedomého  a  múdreho 
boha narazili na problém. Podľa židovských spisovateľov sa Adam a Eva vydali 
zlým smerom a boli vyhodení z Raja. No ani to nie je všetko. Ich potomkovia, keď 
sa množili ďalej, (koho si vzal Kain?) boli takou zlou skupinkou, že sa dobrý boh, 
ktorý  ich  všetkých  stvoril  rozhodol  ich  všetkých,  okrem  jednej  rodiny,  utopiť  v 
potope.  

Niekto by sa mohol pýtať, ak je boh taký múdry a všetko vie vopred, ako to, 
že nevedel ako sa jeho dielo obráti? Alebo, ak je všetko podľa boha, potom nie je 
logické myslieť si, že boh chcel aby sa to takto vyvinulo? A neplánoval ich utopiť 
už vopred? Nemal už skôr v pláne väčšinu z ľudí poslať do ohnivej komory ktorú 
vytvoril ešte pred človekom?  

Keď pokračujeme v čítaní o príbehu ľudstva podľa židovských spisovateľov v 
Starom Zákone, zistíme, že to nie je koniec tragických múk ktoré samotný Stvoriteľ 
uvrhol na trpiace ľudstvo. Potom je nám tvrdené, že tento židovský boh, snažiac sa 
"zachrániť ľudstvo" sa uchýlil k dosiahnutiu riešenia, ktoré všetko prevyšuje. Ďalej 
nám židovskí spisovatelia tvrdia, že boh zostúpil  k židovskej žene, ktorá aj keď 
bola vydatá,  bola pannou,  dostal  ju do druhého stavu a porodila  mu syna. To 
všetko však len preto aby tento syn mohol vyrásť, byť priklincovaný ku krížu a 
zomrieť za všetkých "hriešnikov". 

To je samozrejme smiešny príbeh keď ho spojíme s nekonečnosťou vesmíru; 
existenciou  vesmíru  po  viac  ako  miliardu  rokov;  dlhou  históriou  a  vývojom 
samotného  ľudstva,  trvajúcim  stovky  tisícok,  ak  nie  milióny  rokov.  No  ak  aj 
nevezmeme  židovských  spisovateľov  za  slovo,  aj  tak  je  to  katastrofálny  blud. 
Židovský boh evidentne opäť pochybil.  Dvetisíc rokov potom ako sa mala udiať 
jeho príhoda zistíme, že väčšina sveta tomuto vymyslenému príbehu aj tak neverí, 
že  máme  ešte  viac  vojen,  zločinov  a  zabíjania  než  kedykoľvek  predtým  a 
kresťanstvo samotné je smrteľne choré. Zistíme, že Židia a komunisti ovládajú svet 
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a ani jedni kresťanstvu neveria.  

Tak  zisťujeme,  že  boh  zdanlivo  za  "vyvolených"  vybral  najkriminálnejší 
element ľudstva, a urobil s nimi dobrosrdečné dohody. Určite nie je múdry a ani 
spravodlivý. Zisťujeme, že pri  vedení ľudskej rasy ktorú údajne stvoril,  neustále 
robil jednu katastrofálnu chybu za druhou. Na naše zdesenie ďalej zisťujeme, že 
plánoval  poslať  väčšinu  z  jeho  výtvorov  do  večného  pekla,  ohnivej  komory 
utrpenia, kde majú tieto obete navždy horieť a trpieť na veky vekov. Zisťujeme, že 
aj keď Židia napísali Nový Zákon a zapredali kresťanstvo Bielej Rase, sami tomu 
neveria ani slovo.  

Mnoho rokov, dlho predtým ako som videl cez židovsko-kresťanský podvod, 
som  si  lámal  hlavu  jednostranným  fenoménom  ďakovania  bohu,  od  ktorého 
predpokladane pochádzalo všetko požehnanie. Nielenže som si lámal hlavu, bol 
som nahnevaný. 

Ak človek celý život tvrdo pracuje, má dobrý úsudok, vyhýba sa problémom a 
buduje si komfortné hniezdočko, prečo by mal ďakovať bohu. Lebo boh mu "dal" 
všetko čo má? Žiadna úcta nepripadá produktívnemu, zodpovednému jedincovi. 
Na druhej  starne,  ak  ho obkolesujú  len  oheň,  záplavy,  hlad,  choroby,  nákazy, 
vojny,  smrť  a  pohromy,  boh  za  to  nenesie  žiadnu  zodpovednosť.  Takto  to 
prezentujú cirkvi.  

Spáchaním "zločinu" tým, že ej  úspešný a prosperuje,  je obyčajný človek 
obkľúčený týmito Ježišovými ľuďmi aby dal! dal! dal! a stále viac. A nezáležiac na 
tom aké  štedré  sú tieto  oklamané obete,  nikdy  to  nie  je  dosť.  Osočujú ho  za 
skúpeho lakomca a chcú aby dal viac.  

Podľa kresťanskej viery boh nenesie žiadnu zodpovednosť za všetko zlo a 
pohromy ktoré po veky sužovali ľudstvo. Obyčajne kazatelia pripisujú nešťastným 
jedincom  postihnutým  pohromou  krivdu,  že  si  to  zaslúžili.   Tvrdia,  že  boli 
spravodlivo "potrestaní za svoje hriechy". Aké divné! Aké hlúpe!

Mne sa zdá, že ak sa bohu pripisuje kredit za všetky dobré veci v živote, 
potom by mal byť zodpovedný i za všetko zlo a katastrofy ktoré postihnú ľudstvo. 
Ak si ho máme ctiť za životodarný dážď, potom musí byť zodpovedný i za ničivé 
záplavy. Ak ho máme ctiť za skvelé zdravie, potom musí mať za vinu choroby a 
smrť. Ak je zodpovedný za skvelú úrodu, tak musí byť zodpovedný i za hlad. Ak 
mu máme ďakovať za mier a hojnosť, potom musí byť zodpovedný i  za vojny, 
revolúcie, komunizmus, vraždy, hladomor a smrť.  

Opäť je to len ďalšia protirečivá nezhoda uvalená na ľahkoverných.  Aj  to 
smeruje k zničeniu našej sebadôvery a posilneniu myšlienku "slepej viery".  

A  tak  na  záver  zisťujeme,  že  príbeh  zo  Starého  a  Nového  Zákona  od 
židovských  spisovateľov  nešťastne  padá  ak  je  vystavený  svetlu  vysvetlení  a 
preskúmania. Zisťujeme, že predstava o židovskom bohu ako ho opisujú zradní 
spisovatelia je odporujúca, sama si protirečí a je tak absurdná a naivná, že by sa 
niekto musel zbaviť všetkých zmyslov aby tomuto židovskému odpadu uveril.  

Zisťujeme, že ich predstava boha nie je až taká dobrá a milujúca, ale skôr 
naopak,  boh je  zlomyseľne krutý.  Zisťujeme,  že nie je  až taký spravodlivý,  ale 
naopak,  kriminálne nadržiava vražednej  a zradnej rase, Židom.  Nemôžeme ani 
uznať, že je múdry, ako tomu odporujú všetky dôkazy o prešľapoch ktorými viedol 
dlho trpiace ľudstvo. V podstatnej miere na nás, ľudskú rasu, tieto bludy hádžu 
utrpenie a nešťastie.  
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Nemôžeme ani povedať, že boh odpúšťa. V Starom Zákone opätovne čítame 
ako sa boh vyhráža: "pomsta je moja". Ak ho niekto "urazí", (tak ako dvaja Júdovi 
synovia), "zabije ho", tak ako by sa gangster zbavil svojho nepriateľa. No nám je 
tvrdené, že ak by sme uplatnili takúto taktiku, spáchali by sme vážny zločin. To je 
ale  dvojitý  meter!  Tvrdia  nám,  že  sa  máme  stať  bohu  podobnými,  no  ak 
nasledujeme  niektoré  z  týchto  "božích"  príkladov,  sme  odsúdení  ako  najhorší 
zločinci. Nezáležiac na tom akou cestou sa vyberieme, vždy sme zlí. Nezáležiac 
na tom aké zločiny spácha boh, vždy je perefektný. Môžeme s takýmito pravidlami 
niekedy vyhrať? 

Jeho činy však nie sú len zločinné, ale i zlomyseľne kruté.  

Nakoniec  zisťujeme,  že  nielenže  neodpúšťa,  ale  väčšinu  "milovaného" 
ľudstva  ktoré  stvoril  posiela  na  večné  utrpenie  do  pekelného  ohňa,  hrozného 
utrpenia z ktorého niet úniku a ktoré nemá konca. 

Ďalej zisťujeme, že aj keď nám ej zakazované byť pyšnými a mali by sme byť 
skromní, samotný židovský boh je samoľúby a namyslený v takej miere akú si len 
málokto vie predstaviť. V skutočnosti  nám židovskí spisovatelia tvrdia, že našim 
hlavným  účelom  života  je  večné  vychvaľovanie  boha,  ktoré  počúva  z  našich 
automatických pier. Či sa nám to páči alebo nie, mali by sme navždy vychvaľovať 
židovského boha lebo je múdry, milujúci, dobrotivý a spravodlivý. A nakoľko sme 
videli, že nič z toho nie je, evidentne sme zamanipulovaní ako stádo bábok, alebo 
robotov na uctievanie neskutočného a krutého tyrana.  

V celom príbehu je ešte jedna priepasť vo vierohodnosti, ktorú mi žiaden k 
kňazov nedokázal  vysvetliť.  Ak je  diabol  taký  zlý,  prečo ho boh vôbec stvoril? 
Prečo nechal tohoto vytríbeného podvodníka oklamať naivných, a novo stvorených 
Adama a Evu. A keď ho už stvoril, a vyrobilo tento najväčší omyl všetkých čias, 
prečo to potom rýchlo nenapravil? Prečo jednoducho diabla nezabil tak ako dvoch 
Júdových synov? Prečo predlžuje túto hru na mačku a myš, kde sú obeťami úbohí 
ľudia? Prečo boh nechá porážať svoj vlastný výtvor? Nakoľko väčšina ľudí ide do 
pekla, boh evidentne prehráva. Dáva to nejaký zmysel? Nedáva! 

Ďalšia vec. Ak je osud ďalších miliónov úbohých duší v stávke, prečo je boh 
v týchto veciach nenápadný, nesmelý, tak zmätený? Máme 17 verzií biblie, knihu 
Mormon; Konfuciove učenie; Mohamedánsky Korán. V skutku máme tisíc a jeden 
odlišný príbeh o tom ktoré náboženstvo je to "pravé".  

Ak sú tieto záležitosti dôležitejšia ako samotný život, mysleli by ste si, že boh 
sa zjaví všetkým miliardám ľudí na svete a vyjasní to, než by ich mal poslať do 
ohniska na veky vekov. Ak ozaj bol, dlhoval by to každému človeku. Keď v dobe 
Izraelitov mohol zostupovať na zem a zapájať sa do takých hlúpostí ako je boj s 
Jákobom celú noc, dnes by preňho zostúpenie na zem a zjavenie sa miliardám 
ľudí na zemi bolo minimum.  

No  takýto  je  príbeh  šialených  táranín  židovských  spisovateľov  neznámej 
identity. Je to ich príbeh nie môj. Ja so ho nenapísal. To oni.  

Tárajú o bohu tak neskutočne a imaginárne ako o Diovi, Marsovi, Jupiterovi a 
tisícke iných bohov vymyslených ľudskou fantáziou. 

Keď  zoženiete  týchto  Ježišových  ľudí  chrbtom  k  stene  ich  vlastnými 
nezrovnalosťami a protirečivými tvrdeniami, urobia zúfalý, posledný krok. Obrátia 
sa na vás s argumentmi: "No určite veríte v Nadradenú Bytosť? Určite veríte v 
Stvoriteľa? Niekto to predsa musel vytvoriť. Ak nie boh, tak kto potom?  
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Odpoveď na túto strú otázku je zjavná už aj pre desaťročné dieťa. Ak toto 
všetko "niekto" musel vytvoriť, takže rovnako logické, že "niekto" musel vytvoriť i 
boha.  Kto  stvoril  boha?  Potom skončia  s  vysvetľovaním a  povedia:  "boh  vždy 
existoval".  Ak  to  chcete  takto.  Potom  je  logické  si  myslieť,  že  i  vesmír  vždy 
existoval.  

V skutočnosti je pre mňa logickejšie veriť, že vesmír vždy existoval ako by sa 
mal pred asi 6000 rokmi vyhupnúť z ničoho ako to tvrdia židovskí spisovatelia. Je 
dostatok  obrovských  dôkazov,  že  vesmír  existuje  aspoň miliardy rokov,  ak  nie 
večne.  No  ako  "začal",  ak  nejako  vôbec,  to  nik  nevie,  a  už  určite  nie  zradní 
židovskí spisovatelia.  

V skutočnosti je v ríši Prírody mnoho záhad, ktoré ľudská myseľ nevyriešila a 
začiatok vesmíru, ak nejaký začiatok bol, je jednou z nich. Tu si trúfnem vysloviť 
dve predpovede: (a) ľudská myseľ nikdy nevyrieši všetky záhady Prírody, (b) Biela 
Rasa budúcnosti  vyrieši viac záhadných Zákonov Prírody ako bolo vyriešených 
doteraz.  V skutočnosti  zvyšovanie  našich vedomostí  napreduje  takým tempom, 
ktoré je až nepochopiteľné. Tak ako bol počas Doby temna pokrok pomalý, teraz 
sa znásobuje v stále kratšom čase, zdvojnásobuje sa za menej ako desaťročie.  

Nech je ako chce, vymyslený príbeh z Genezis nedáva žiadne vysvetlenie. 
Vytvára len zmätok a nič nevysvetľuje. 

Ani nie je najdôležitejšie zaoberať sa dogmou "ako sa to začalo".  

Je to nepodstatné ako keď počas Doby temna duchovní preberali argument 
koľko anjelov môže tancovať na hlavičke špendlíka.  

Musíme vyriešiť naliehavejšie priamejšie problémy, a tým najurgentnejším je 
zachovanie nášho druhu – vrcholného diela Prírody – Bielej Rasy. To nám Príroda 
káže, tom musíme urobiť a to i urobíme.  

My,  Hnutie  Kreativity  kategoricky  odmietame  židovskú  predstavu  o 
neskutočnej a protirečivej konglomerácii. Znovu opakujem, že všetky pravdy ktoré 
sme  po  veky  získali  pochádzajú  z  nášho  štúdia  Zákonov  Prírody  a  samotnej 
Prírody. Všetky predstavy a mylné predstavy ktoré môžu byť protirečivé Zákonom 
Prírody  a  pravdám získaným z  pozorovania  Prírody môžu byť  odmietnuté  ako 
neopodstatnené táraniny pomýlenej mysle. Do tejto kategórie zapadá i predstava 
židovského boha ktorú opísali neznámi židovskí spisovatelia. 
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13. Nový Zákon
Starý  Zákon  bol  vytvorený  aby  zjednotil  židovskú  rasu  a dal  im  spájaciu 

vieru. Jeho cieľom bolo dať rase spoločnú solidaritu akú nikto nikdy predtým ani 
potom  nedosiahol,  a dať  jej  účel,  smer  a program  na  pokorenie  a vyplienenie 
zvyšku sveta. 

Už skôr v histórii si Židia uvedomili ohromný fakt ľudskej povahy. Objavili aká 
mocná zbraň je náboženstvo, defenzívna i ofenzívna, konštruktívna i deštruktívna. 

Na tomto objave získavali počas celej ich dlhej a ťažkej histórie. 

Zručným využívaním a  manipuláciami s náboženstvami nielenže prežili, ale 
i prosperovali; vybudovali solidaritu k rase akú nedosiahol nikto iný; zničili všetkých 
nepriateľov (a ich nepriateľmi sú všetci iní ľudia) aj keď boli stokrát silenejší než 
oni.  

Toto dokázali  fantasticky šikovným využitím náboženstva. Jej najvyšší  čas 
aby  sme  aj  my,  Biela  Rasa,  uchopili  túto  mocnú  zbraň  do  našich  rúk,  v náš 
prospech.  

Tak ako bol Judaizmus vytvorený na zjednotenie židovskej rasy, kresťanstvo, 
tiež  židovský výtvor,  bolo vytvorené aby dokázalo  presný  opak  u nepriateľov  – 
rozdeliť,  zmiasť a zničiť  ich. Nový Zákon bol rovnako napísaný Židmi  – točí  sa 
okolo postavy Ježiša Krista, ktorý je už v prvej kapitole Nového Zákona (Matúš 1) 
opísaný  ako  priamy potomok  Abraháma,  Izáka  a Jákoba,  cez  Dávida  a Jozefa 
a Máriu, s dôrazom na to, že je čistý Žid. Lukáš 2:21 píše, že Kristus bol obrezaný 
Žid. kresťanstvo však nebolo pripravované pre Židov, ale na zničenie veľkej Bielej 
sily tej doby – konkrétne Rimanov, a celkovo Bielej Rasy. Nebolo vytvorená aby 
zjednocovalo a stužovalo,  tak ako Starý Zákon Židov,  ale aby rozdelilo,  zmiatlo 
a zničilo Bielu Rasu.  

Preto Nový Zákon uvádzame ako druhú dôležitú knihu, najdôležitejšiu  pre 
židovský program pre zničenie Bielej Rasy.  

No nielen Ježiš bol obrezaný Žid, boli to i Matúš, Marek, Ján, Peter a všetci 
ostatní  takzvaní  apoštoli,  s predpokladanou  výnimkou  u Lukáša.  Napriek  tomu 
Lukáš behal okolo Pavla, ktorý bol Žid a ktorý napísal prakticky polovicu Nového 
Zákona a preto bol jeho úplným vplyvom. Takže nezáležiac na tom z akého uhlu 
sa na Nový Zákon pozeráme, bol napísaný Židmi a je židovskou produkciou.  

Prívržencom kresťanstva je dookola tvrdené, že Nový Zákon a jeho priamy 
predstaviteľ  Ježiš Kristus priniesli  svetu "radostné veci".  Počúvame o prinesení 
"mieru na zem" a "dobrej vôle ľuďom". Toto hovorcovia kresťanstva, kňazi, pastori, 
reverendi,  kazatelia,  atď.,  opakujú  zas  a  znova.  Je  to  zasadené  do  mnohých 
cirkevných  piesní,  kázní,  rečí  a  sloganov  až  sú  prívrženci  touto  ideou  tak 
zhypnotizovaní, že to berú za samozrejmé.  

Problém  ľudí,  ktorí  o  sebe  tvrdia,  že  sú  kresťanmi,  je  že  sa  nikdy 
neobťažovali skutočne čítať Nový Zákon o ktorom tvrdia, že sú mu tak oddaní. Tí 
ktorí čítali len jeho časti si nedali jednotlivé časti dohromady a nepochopili o čom v 
skutočnosti je. Kým sa oddane túlajú a trápia v labyrinte neskutočných rozkolov a 
nezmyselných nejasností, nikdy nepredpokladali, že celá kniha je navrhnutá aby 
zmiatla, rozdelila a demoralizovala Bielu Rasu.  

No  nemalo  by  byť  ťažké  pochopiť  Lukáša  12:51-53  kde  Kristus 
97



predpokladane vraví:  "myslíte  si,  že som priniesol  mier na Zem? Nie,  hovorím 
Vám, ale rozdelenie; lebo odteraz piati jednom dome budú rozdelení, traja proti 
dvom a dvaja proti trom: rozdelia sa; otec proti synovi a syn proti otcovi, matka 
proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre." Znie 
to  ako  mier  ne  Zemi  a  dobrá  vôľa  ľudu?  Ak  sa  na  to  opýtate  svojho  kňaza, 
dostanete asi hodinovú prednášku nejasných rečí a vyjdete odtiaľ tak zmätený, že 
si pomyslíte, že je to pravda i keď tomu vôbec nerozumiete. Faktom je, že vám 
nijakú  odpoveď nedá.  Faktom je,  že táto  časť  vyjadruje  účel  a  zámer Nového 
Zákona jasnejšie než ktorýkoľvek iný citát.  

Musíme si pamätať, že Nový Zákon je základom kresťanstva a kresťanstvo 
medzi Bielou Rasou len rozkvitá. Samozrejme bolo odmietnuté Židmi a i dnes, po 
viac ako 2000 rokoch ho stále odmietajú. (A to i napriek faktu, že podľa toho ako 
sa to píše v Novom Zákone, Kristus a jeho stúpenci boli  kompletne Židia.) Ako 
Nový  Zákon  dosahuje  rozdeľovanie  a  ničenie  rodiny,  jednotlivca,  národov,  a 
samotnej Bielej Rasy?  

Najjasnejšie je to napísané  v Kázni na vrchu, ktorú môžeme čítať v 5., 6., a 
7. kapitole Matúša. Väčšina samovražedných rád a učenia daného Bielym Ľuďom 
je  uvedených  práve  v  týchto  krátkych  kapitolách,  aj  keď  nie  všetky.  Viac 
rozdrobujúcich rád a filozofie ktorá priniesla pád Rímskeho impéria je roztrúsených 
po zvyšku kapitol Matúša, Marka, Lukáša a Jána, a väčšia tzv. "nového učenia" je 
celkovo  opakovaná  po  celom  Novom  Zákone,  no  najviac  v  spomínaných 
kapitolách  od  Matúša,  Marka,  Lukáša  a  Jána.  Tieto  štyri  evanjeliá  sú  cirkvou 
považované za základné kamene kresťanskej viery. 

No než sa pustíme do samovražedného učenia obsiahnutého v  Kázni  na 
vrchu, chcem ešte raz a navždy vyvrátiť klamlivé tvrdenie, že kresťanstvo prináša 
"dobré zvesti"  a "radostné správy". Je to práve naopak,  je to učenie a filozofia 
temna a záhuby. 

Bez  pochýb  najhoršie  obvinenie  voči  kresťanstvu  je  v  tom,  že  do  myslí 
miliónov, možno miliárd ľudí už od detstva prinieslo najhroznejšiu a najzverskejšiu 
predstavu  aká  kedy  bola  vymyslená  chorou  ľudskou  mysľou.  Hovorím  o  idei 
samotného PEKLA. Takáto predstava pochádzať len z najväčších hĺbok zvrátenej 
židovskej mysle.  

Môžete prísť na odpornejšiu, skazenejšiu a nenávistnejšiu myšlienku než je 
poslanie ľudí do väzby, podpálenie ich a ich opekanie na veky vekov bez možnosti 
ukončenia smrťou? Nikdy by som nechcel aby mali moje vnúčatá mysle zanesené 
takouto  ohavnou  a  strašnou  myšlienkou.  Nikdy  inde  v  ľudskej  histórii  nebol 
hroznejší  a  surovejší  výmysel  vymyslený a propagovaný ako  idea pekla  v  tzv. 
"novom učení" Krista, ktorý svetu údajne poniesol Mier a Lásku.  

Ak  by  nejaký  skazený  sadistický  človek  praktikoval  takéto  týranie  na 
zvieratách, t.j., týranie ich pálením v klietke a udržiavanie ich pri živote tak dlho 
ako to len ide, čo by ste si o ňom mysleli? Nenávisť voči takémuto človeku by 
skončila  jeho  obesením  na  najbližšom  stĺpe.  A  o  koľko  horšie  je  peklo  – 
vykonávanie hrozných útrap na veky vekov samotným Pánom na tvory ktoré sám 
vymyslel a vytvoril.  Aké odporné! Aké skazené! A toto je dobrotivý, milujúci boh 
ktorého by sme mali  uctievať? Len zvrátená myseľ Židov môže prísť s takouto 
zvrhlou absurdnosťou. A pomyslite na to, že Bieli Gojimi boli dosť hlúpi aby tomu 
uverili a učili tomu svoje deti! 
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Pomyslime na odporných divochov a ich spôsoby týrania vojnových zajatcov. 
Pomyslime na Indiánov keď skalpovali svoje obete a nechali ich takto trpieť aj deň, 
možno dva kým ich zabili. Nech už boli akokoľvek zákerní a necivilizovaní, je to 
vždy tisíckrát nežnejšie a milosrdnejšie než ich uvrhnutie do pekla, horúcej komory 
utrpenia kde majú milióny úbohých ľudských duší trpieť večným utrpením.  

A  kto  pripravil  toto  miesto  "do  neuhasiteľného  ohňa;  kde  červ  neumiera 
a oheň neuhasína?" Predsa náš dobrý, nežný a milujúci boh.  

A prečo by na nás náš dobrý, milujúci boh uvrhol takúto pomstu? No jeho 
dôvody sú takmer nekonečné: možno ste zjedli  nesprávne jablko.  Možno ste si 
mysli že ste čestný, a došli ste k záveru že ste neboli až taký ako tí v ktorých ste 
mali veriť a preto musíte ísť do večného ohňa. A možno bol niekto smädný a vy ste 
mu v správny čas nepriniesli pohár vody a preto musíte naveky trpieť; a možno ste 
len Mohamedán, ktorý nikdy nepočul o Kristovi, takže veríte v Mohameda; aj to na 
vás uvrhne pomstu Pána; a možno ste niekedy v momente rozptýlenia "urazili" 
Svätého ducha; a preto, že je to "zásadný" hriech a nemôže vám to byť odpustené, 
musíte odísť na večné utrpenie. V každom prípade existuje tisíc dôvodov prečo by 
ste mali byť navždy týraný v ohni, ktorý nikdy nezhasne a neexistuje takmer žiadny 
spôsob ako uniknúť, aspoň takto sa to píše v "Svätej knihe".  

Tak aké "dobré zvesti" a "radostné správy" prinieslo kresťanstvo svetu? V 
skutočnosti žiadne "radostné správy" neexistujú. Sú to len zvesti záhuby. "Dobrou 
zvesťou" asi je, že existuje večné peklo kam takmer určite pôjdete a ak by ste aj 
mohli  uniknúť,  podľa  percent  a  priemeru  sa  tam  dostane  väčšina  vašich 
príbuzných, bratia, sestry, deti, rodičia – väčšina z nich skončí v pekle. Toto sú 
"radostné správy" ktoré kresťanstvo svetu prinieslo.  Neviem si  predstaviť  niečo 
temnejšie a depresívnejšie než takéto správy.  

Takže "radostnou správou" je, že už viete o pekle a viete, že sa tam takmer 
určite dostanete, no Kristus sa za vás prihovoril u svojho otca, ktorý bol však dosť 
pomstychtivý a žiadal krvavú obetu, a tak bol jeho syn priklincovaný ku krížu, a 
tiekla jeho krv, a toto malo "odčiniť" vaše "hriechy". Samozrejme ste nevedeli, že 
ste zlý, nízky, špinavý hriešnik až do času kým vám to niekto nepovedal, takže sú 
tu pre vás stále nejaké nové, "radostné správy".  

Takže celý odporný argument o "radostných správach" ktoré vám povedali 
končí akosi takto. Viete o "radostných správach", že existuje hrozné miesto zvané 
peklo ktoré na vás čaká po smrti; ste špinavý, nízky "hriešnik", zrodený z hriechu a 
takmer určite sa do tohto miesta "kde červ neumiera a oheň nezhasína" dostanete; 
máte sa úplne zmeniť z formy v akej vás vytvorila matka Príroda, a všetky zdravé 
inštinkty, ktoré vám Príroda dala pre vlastné prežitie sú zlé;  máte sa znovu zrodiť 
a "veriť v Pána", nech to znamená čokoľvek, on a jeho "milosť" vás zachránia z 
večného  zániku.  To  sú  v  skratke  "radostné  správy",  ktoré  svetu  prinieslo 
kresťanstvo, najhoršia predstava pre strach – strach z nového monštra – PEKLA – 
ktoré  vami  pravdepodobne  naplnia.  Výraznou  charakteristikou  tohto  učenia  je 
psychológia  strachu  –  tých  čo  tomu  veria  privádza  takmer  k  šialenstvu,  a  sú 
pripravení súhlasiť so všetkým čo po nich ich "pastieri" a cirkvi budú chcieť.  

Na druhej strane, ak sa úplne podriadite vôli cirkvi, potom vás čaká odmena, 
miesto nazývané nebom, no niet takého jasného opisu neba ako je to pri pekle. V 
každom prípade tieto  dve psychologické  zbrane – nebo a peklo  – kresťanstvo 
prinieslo  aby pokorilo  Rímske  impérium a  zničilo  ho,  a  uvrhlo  najveľkolepejšiu 
civilizáciu klasickej histórie do priepasti Doby temna. 
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Minulosť nám dokazuje,  že tieto  dve psychologické  zbrane ozaj  fungovali 
a Rím sa rozpadol na kusy. 

Z týchto zbraní bol strach – hrozný strach z pekla – ten najmocnejší.  

Po ustanovení dvoch predstáv neba a pekla (a najmä pekla) "nové učenie" 
začalo  dávať  väčšiu  cenu presvedčeniam –  viere  v  niečo  čo  nemôžete  vidieť. 
Jednoducho –  verte  tomu čo vám povieme,  aj  keď o  tom nemáme ani  kúsok 
dôkazov. Nezáležiac na tom aké divné je učenie, ak prinútite ľudí veriť mu, stane 
sa skutočným, i keď nemáte žiadne dôkazy.  

To  začala  celá  židovská  sieť  propagovať  medzi  Rimanmi  s  pomstou. 
Nanešťastie boli Rimania dosť hlúpi aby tomu uverili a s tým prišlo učenie, ktoré 
ich dozaista kompletne rozdelilo – teda samovražedné rady z "Kázne na vrchu". 

Aj keď už predstavy o nebi a pekle boli spomenuté Starom Zákone, malý len 
nepatrný význam a určite neboli opísané a vykreslené tak dramaticky ako v Novom 
Zákone.  Židia  sa  v  prvom  rade  zaujímali  o  prekonanie  svojich  nepriateľov, 
genocídu  všetkých  kmeňov  a  miest  na  ktoré  mohli  siahnuť,  a  cestu  vpred  s 
požehnaním Pána, Jehovu. Toto všetko spájalo a formovalo židovskú rasu. 

S  Kázňou  na  vrchu  v  Novom  Zákone  tu  máme  celkom  odlišný  príbeh. 
Zistíme,  že Kristus tu  rozširuje  nové rady a sú to  rady,  ktoré keď nasledujete, 
celkom iste vás rozhodia na kusy, zničia vás, zničia vašu rodinu a váš národ. A 
práve preto boli vytvorené – nie pre zničenie Židov, ktorí voči nim boli imúnni a učili 
ich  Bielu  Rasu,  ale  pre  zničenie  ich  nepriateľov  –  celej  Rímskej  civilizácie  a 
celkovo Bielej Rasy.  

Ak spomeniete Kázeň na vrchu priemernému človeku, nemá ani najmenšiu 
predstavu o čom je a myslí si, že je to zbierka pekných, idealistických fráz, možno 
neľahko splniteľných, no nebolo by krásne ak by sa nimi každý riadil? 

Odpoveďou je nie. Nebolo by krásne ak by sa nimi každý riadil.  

Zničilo by nás to a zničilo by to i našu civilizáciu i našu rasu. Idei obsiahnuté 
v Kázni na vrchu nie sú idealistické – sú priam hlúpe a úplne protichodné Zákonom 
Prírody, v rozpore s dobrými, zdravými a čistými prirodzenými inštinktmi, ktoré do 
nás Príroda vložila v záujme vlastného zachovania,  a celkovo sú v rozpore so 
všetkými zmysluplnými zákonmi, ktoré civilizácia vytvorila za tisíce rokov.  

Najviac k Kázne na vrchu je obsiahnuté v Matúšovi, kapitolách 5, 6 a 7, no 
opakuje sa to i na iných miestach. Dodatočné, podobné naradenia sú roztrieštené 
po všetkých evanjeliách a celkovo po celom Novom Zákone.  

Teraz si preberieme niektoré úžasné idei z Kázne na vrchu a pozrieme sa 
aké "skvelé", "krásne" a "idealistické" sú. Pritom musíme mať na pamäti čo by sa 
stalo ak by si nejaká skupina, napr. Biela Rasa, adoptovala tieto pravidlá, a na 
druhej strane ak by si Židia, tieto pravidlá neadoptovali ale stotožnili sa s večnými 
Zákonmi Prírody v boji za vlastné zachovanie. Ak sa na to pozeráme z tejto strany, 
výsledok je pre Bielu Rasu katastrofálny.  

V Matúšovi 5:3, Kristus vraví: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je 
kráľovstvo nebeské" a v 5:5 "Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú." 
Keď si raz udomácnite v hlave idei o pekle a nebi za skutočné, potom samozrejme 
každý chce byť "blahoslavený".  Preto ak chcete byť "blahoslavený",  chcete byť 
"chudobný v duchu" a "krotký". Aj keď doteraz by takýto človek bol len obyčajným 
hlupákom,  teraz  sa  povýšil  na  budúceho  dediča  zeme  a  dosiahne  kráľovstvo 
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nebeské, no nielen to, ale hlavne je blahoslavený. Všetci viem čo znamená byť 
"chudobný v duchu" – naznačujú, že osoba je hlúpa, slepá a ignorantská.  Slovo 
"krotký" ne je v priemernej mysli definované až tak dobre, takže sa pozriem do 
slovníka  čo  znamená.  Nájdeme  tam  tri  významy:  (1)  "trpezlivý  a  dlho  trpiaci, 
znášajúci  škodu  bez  nevôle"  (2)  "trpiaci  nedostatkom  odvahy;  poddajný"  (3) 
"nenásilný alebo silný; mierny, slabý." A má i synonymum – "pokorný".  

Toto je opis osoby, ktorá je v očiach Pána najžiadúcejšia. Nakoľko sa takto 
nerodíme všetci, t. j. hlúpi, ignorantskí, poddajní a krotkí, všetci by sme sa mali čo 
najviac mali  snažiť  byť obyčajnými  hlupákmi,  lebo nakoniec všetci  chceme byť 
"požehnaní", nie? 

Samozrejme musíme mať na mysli, že takéhoto Bieleho Človeka by chcel 
Žid mať. Nie je ľahšie podmaniť si, okradnúť a zotročiť vydeseného, poddajného 
človeka,  než  silného,  inteligentného,  odvážneho  a  agresívneho  jedinca,  ktorý 
pozná svoje práva a má dosť odvahy brániť svoj život, majetok, rodinu a krajinu?  

Táto predstava dobrovoľného podriadenia sa je samozrejme v rozopre so 
Zákonmi Prírody. V Prírode prežíva vždy ten silný, rýchly a inteligentný, a pomalí a 
slabí sú vytláčaní.  

V Matúšovi 5:12 Kristus vraví: "pretože vaša odplata hojná je v nebesiach" a 
v Matúšovi 6:19: "nezhromažďujete si poklady na zemi kde ich moľ a hrdza ničí a 
kde sa zlodeji vlamujú a kradnú; Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani 
moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú." Dôsledky týchto rád 
sú pre Bielu Rasu samozrejme katastrofické, ak si vezmeme, že Židia so z týchto 
rád nevzali nič a platia len pre Bielych Gojimov.  

Vravia vám, že nie je podstatné byť pracovitý a šetrný a byť budovateľom 
ako je inštinktívne Biely Človek. Silia vás zabudnúť na zaopatrenie svojej rodiny, 
alebo plánovanie si budúcnosti, vypracovanie si kariéry, vytvorenie podniku, alebo 
na akýkoľvek iný úspech ku ktorému by ste sa dostali. Ak ste sa pomýlili a už v 
minulosti ste si nahromadili nejaký majetok, okamžite to odčiňte a zbavte sa ho. To 
je samozrejme veľmi výhodné pre Židov, ktorý určite čakajú na jeho uchopenie 
hneď ako sa ho vzdáte. Zatiaľ čo Žid získava svoje tu a teraz, chce sa uistiť, že 
získa i všetko vaše pripútaním vás k myšlienke na posmrtný život a pokorí vás v 
svoj prospech tu na zemi, jedinom mieste kde vieme, že človek žil.  

V  tomto  prípade  opäť  pripomíname,  tak  ako  je  to  v  celej  biblii,  použitie 
argumentu  "non  sequitur".  Non  sequitur  v  latinčine  znamená  "nenasleduje."  V 
tomto prípade sa za závažný argument predpokladá tvrdenie, že nie je dôležité 
zbohatnúť na tomto svete, alebo niečo ušetriť, alebo nahromadiť si poklady, lebo 
tu sú dve neprekonateľné prekážky – hrdza a zlodeji, a v nebi hrdza ani zlodeji nie 
sú.  Preto  zabudnite  na  pokúšanie  sa  vybudovať  niečo,  alebo  niečo  ušporiť, 
vyprodukovať  niečo,  alebo  si  niečo  odložiť  či  naplánovať  si  budúcnosť.  Je  to 
samozrejme hlúpy, "non sequitur" argument.  Ak by najhoršie veci na svete boli 
hrdza a zlodeji bolo by to ľahké. Osobne som hrdzou ani zlodejmi veľa nestratil. 
Preto si nemyslím, že tieto prekážky sú neprekonateľné. Taktiež si nemyslím, že 
by som sa nemal pokúšať niečo vybudovať, naplánovať, alebo  dosiahnuť. 

Keď sme si už spomenuli  argument z biblie o nenasledovaní, budeme ho 
používať všade kde sa to hodí.  

Argument  non  sequitur  znie  asi  takto:  prší,  preto  musí  byť  utorok. 
Samozrejme každý vie, že len preto že prší nemusí byť utorok, lebo vieme, že 
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niekedy prší i v iné dni a bolo i mnoho utorkov kedy nepršalo.

To je v podstate argument non sequitur a je donekonečna používaný po celej 
biblii.  

V Matúšovi 5:25 nám Kristus dáva takúto radu: "vyrovnaj sa chytro so svojim 
protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca 
strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia". A vo verši 40 rovnakej kapitoly: "a kto sa chce 
súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť". Tieto dve verše vravia to 
isté a ak by niekto nasledoval tieto hlúpe rady, čoskoro by ho previedol  každý 
okoloidúci, najmä však pažravý a rabujúci Žid.  

V podstate vraví, že nezáležiac na tom č ste v práve alebo nie nemáte sa biť 
pre  ochranu  svojho  majetku  –  len  nechať  každého  prejsť  cez  vás  a  odísť  so 
všetkým čo máte.  

To je samozrejme skvelé pre druhú stranu – Židov, no pre vás je to dosť 
zničujúce. Zakrátko by ste boli  olúpení o všetko čo ste si získali  a na čom ste 
pracovali, vrátane vášho domova, peňazí, firmy, alebo čohokoľvek iného. To je v 
súlade s predstavou o "chudobnom v duchu" a "krotkom" hlupákovi, ktorého sme 
opísali  už  skôr.  Zmysluplnejšou  a vhodnejšou odpoveďou by bolo  porekadlo:  " 
Hlupák a peniaze sa neznášajú." 

Opäť pripomíname, že tento idiotskí argument "non sequitur" sa používa ako 
"načo?", teda konkrétne: načo by ste sa bránili na súde, keď vás sudca uvrhne do 
väzenia aj keď sa nebudete brániť.  

V rovnakej kapitole 5:29 a 30 je tento klenot rád uvedený v Kázni na vrchu: 
"ak ťa pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; a ak ťa pravá ruka zvádza 
na hriech, odrež ju a zahoď." To zjavne znamená, že ak sa hriechu dopustilo vaše 
oko  alebo  ruka,  máte  tú  časť  tela  zničiť.  To  je  opäť  argument  non  sequitur 
dvihnutý do vrcholnej idiocie. V prvom rade oko ani iná časť nemôže samo robiť 
rozhodnutia. Ak by sme túto radu nasledovali, naša zem by bol čoskoro obsadená 
jednorukými, jednookými úbožiakmi,. Ktorí by sa z vlastnej vôle mrzačili, len aby 
vyhoveli  požiadavkám z Kázne ne vrchu. Ako dôkaz koľko málo ľudí nasleduje 
tieto úplne hlúpe rady mi slúži,  že som nevidel ani  nepočul o niekom kto by si 
vylúpol oko, alebo odťal ruku len aby sa uistil, e opäť nespáchajú nejaký hriech.  

Aby  sa  uistili,  že  vám neujde  pointa  a voči  zákerným  Židom budete  ako 
povestná sediaca kvočka v Matúšovi 5:39 Kristus vraví: "Neprotivte sa zlému", a 
"nastav druhé líce". Vo svete kde Príroda najviac zdôrazňuje prežitie, a prežijú len 
tí  najschopnejší,  je  táto  rada tak  zjavne samovražedná,  že len  sotva  môžeme 
nepochopiť  jej  pomýlený  obsah.  V  každej  reči  to  znamená,  že  máte  každého 
zločinca,  ktorý  vás  chce  okradnúť  a  ublížiť  vám,  nechať  tak.  Nebráňte  sa, 
neodporujte, vlastne ho ešte podporujte a nastavte druhé líce ak vás udrie len po 
jednom.  

Ak by sme tieto samovražedné rady nasledovali, mohli by sme skoncovať so 
všetkými organizácie verejného priadku ako je polícia a jej zložky, a nielenže by 
sme nechali zločincov robiť si čo chcú, ale podporovali by sme ich "nastavením 
druhého líca".  Čoskoro by sme mohli  skoncovať  s armádou a nechať  každého 
agresívneho protivníka nás prekonať.  

Aké to idiotské a samovražedné rady! Je to úplným protikladom skúseností a 
histórie, ktoré nás učili, a kompletným protikladom Zákonov Prírody. Každé zviera, 
každý druh sa inštinktívne po napadnutí bráni. Aj tí najplachší, ako zajac, budú 
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bojovať ak sú zatlačení do kúta. Aj najplachejšia hniezdiaca vtáčia matka spraví čo 
len  môže  aby  ochránila  svoje  hniezdo  a  mláďaťa  tým,  že  sa  odláka  hrozbu 
predstieraním zlomeného krídla.  

Sústava samozničenia však pokračuje. V Matúšovi 5:42 nám tvrdia: "Kto ťa 
prosí  tomu  daj,  a  neodvracaj  sa  od  toho  kto  si  chce  od  teba  požičať."  Je  to 
samozrejme úžasná rada ak chcete vytvoriť národ parazitov. Nanešťastie národ 
parazitov  nemôže  prežiť  samotný  nakoľko  potrebuje  vyživujúcu  zložku 
produktívnych pracovníkov,  ktorých môže vyžierať.  V dnešnom svete kde stále 
viac ľudí naťahuje ruku a očakáva, že ich druhí budú podporovať, by každý kto by 
nasledoval túto radu čoskoro vyčerpal svoje zdroje a sám by sa ocitol v núdzi.  

Na  dnešnej  armáde  vyžieračov  nie  je  samozrejme nič  nové.  Počas  celej 
histórie existovali parazity a vyžierači, dokonca aj v časoch Rímu, a jasnou lekciou 
z minulosti je, že čím viac im dáte, tým väčšou sa takáto armáda stáva. Ľahšie je 
vyžierať a zo slušných pracovitých ľudí robiť vykoristenými. Celkový dopad takejto 
filozofie  je  zbúrať  produktívnych,  pracujúcich,  tvorivých  občanov  a  splodiť 
generáciu parazitov. Dať každému kto vás o niečo požiada, alebo požičať peniaze 
tomu kto vás o ne požiada je tou najnešťastnejšou, hlúpou a deštruktívnou radou 
akú vám kto len môže dať, a samozrejme, nikto to takto nemôže praktikovať dlho. 
Je to nemožné, lebo takáto osoba by čoskoro nemala nič čo by mohla dať. Ako 
vraví porekadlo: " Hlupák a peniaze sa neznášajú," a museli by ste byť blázon aby 
ste rozdali  všetko hneď ako vás niekto poprosí.  No tak ako je to v poriadku s 
"novým učením" Ježiša Krista, aj táto rada je súčasťou hlúpej Kázni na vrchu.  

Program pre naše sebazničenia pokračuje v Matúšovi 5:43 kde je nám daná 
ďalšia štedrá rada: "Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a 
nenávidieť nepriateľa svojho. Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, tým, 
ktorí vás preklínajú čiňte dobre a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú." No 
neboli  ste  až  príliš  dobrosrdeční  pri  pomáhaní  vašim  nepriateľom,  ktorí  vám 
pomáhajú  spáchať  harakiri?  Ak  by  sa  vám  do  bytu  vlámal  nejaký  po  zuby 
ozbrojený zlodej a ohrozoval vašu rodinu, prečo by ste ho mali milovať, žehnať mu 
a byť k nemu dobrý? Kým vy by ste ich milovali, oni by vás okrádali a ohrozovali 
vašu rodinu. No u vás to tak nie je, že? Alebo áno? 

Väčšina Kóšer Konzervatívcov bude tvrdiť, že "veria" v Kázeň na vrchu, a 
rovnako  i  v  zákony  krajiny.  Než  pôjdeme  k  týmto  dvom  úplne  rozdielnym  a 
nezlúčiteľným pozíciám, pozrieme sa akú definíciu slova "nepriateľ" nám ponúka 
slovník. Tu je pár príkladov: "ten kto chce poškodiť,  alebo poraziť osobu, alebo 
vec, ktorej je protikladom; niečo škodlivé, smrteľné". Je toho ešte viac, no myslím, 
že toto na opis toho koho máme milovať stačí.  

A čo vraví  o  nepriateľoch zákon? Je to  jasné:  napomáhať  nepriateľovi  je 
vlastizradou. V minulosti bol trest za vlastizradu najprísnejším trestom – smrť – až 
kým neboli zákony na vlastnú ochranu zmenené zradnými Židmi. Ešte v 50-tych 
rokoch dostali atómoví špióni Julius a Ethel Rosenbergovi trest smrti. "Milovanie" 
nepriateľov je podľa zákona definované ako zločin a preto je nemožné veriť i v 
zákony  i  kresťanskému učeniu.  Z  týchto  dvoch,  dáva  zákon,  napriek  mnohým 
chybám, tisíckrát väčší zmysel ako "milovanie svojich nepriateľov".  

V skutočnosti  boli  počas histórie Bielej Rasy opovrhovanejší  než vrahovia 
alebo iní zločinci. A právom. Ak je niekto zapojený do boja na život a na smrť, 
zrada niekoho z vlastných môže mať ďalekosiahle a ničivé následky. 
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My,  Hnutie  Kreativity,  zdôrazňujeme  potrestanie  zradcov  a  zrád.  Aj  keď 
súhlasíme  so  zaužívaným  historickým  konceptom,  že  zrada  krajiny  sa  trestá 
smrťou, vernosť rasy pokladáme za najvyššiu cnosť, vyššiu než je vernosť krajine. 
Zradcu rasy pokladáme za horšieho zločinca než akéhokoľvek iného. Zradu Bielej 
Rasy  pokladáme  najhorší  zločin  aký  len  môže  niekto  spáchať  a  za  nápravu 
budeme žiadať trest. Nech to dnešní zradcovia rasy, beztrestne zrádzajúci Bielu 
Rasu berú na ohľad.  

Takéto samovražedné chovanie je úplne v rozpore so Zákonmi Prírody a 
proti všetkým zákonom zdravého rozumu a skúsenostiam z minulosti. Nepoznám 
nikoho vyznávajúceho kresťanstvo kto by sa aspoň trochu pridržiaval tejto hlúpej 
rady. Aj toto je samozrejme opodstatňované ďalším nezmysleným argumentom a 
vysvetlenie nemôže byť ešte tenšie. Kristus povedal, že tieto hlúpe veci musíte 
robiť  "aby  ste  boli  synmi  svojho  Otca,  ktorý  je  na  nebesiach;  veď  on  dáva 
vychádzať  slnku  na  dobrých  i  na  zlých  a  posiela  dážď  na  spravodlivých  i  na 
nespravodlivých."  Nie  ste  po  takýchto  usvedčujúcich  dôkazoch  dosť  zaplavený 
logikou toho celého? 

Ak by ste neboli, zopakujeme vám to. Je to takto: prší rovnako na zločincov 
ako na dobrých ľudí. Z tohto dôvodu by ste mali  nechať kriminálnikov na seba 
útočiť,  okrádať  vás,  alebo  vám  robiť  čokoľvek  len  chcú,  pretože,  a  ak  ste  to 
nepochopili zopakujeme to: prší na nich rovnako ako na dobrých ľudí.  

Ak by ste celkom nenasledovali tento argument, potvrdzuje ho verš 46, kde 
veľký "učiteľ spravodlivosti" vraví: "Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám 
za to odplata? Či nerobia to isté aj colníci?" to je zjavný argument "non sequitur", 
že v žiadnom prípade by ste nemali byť ako colníci, nech už je to ktokoľvek, ktorí 
evidentne používajú zdravý rozum.  

Ak colníci, nech ide o kohokoľvek, jedia trie jedlá denne, v žiadnom prípade 
by ste nemali robiť to isté, ani ak by to dávalo zmysel, veď nechcete byť colníkmi. 
Ak  colníci  nosia šaty,  žijú  v  domoch,  chodia  do práce,  uzatvárajú  manželstvá, 
vychovávajú deti, nemal by ste robiť nič z toho, lebo nechcete byť ako oni, nech sú 
to ktokoľvek. Inak povedané, ak má colník dosť rozumu aby sa skryl pred dažďom, 
vy by ste mali ostať vonku, veď predsa nechcete byť ako on.  

V prípade,  že ešte stále  nieste presvedčení,  že sa  nechcete deliť  o  svoj 
ťažko získaný majetok a všetko dobré čo ste si  počas života nazbierali,  ani  to 
nechcete rozdať ani požičať tým, ktorí vás o to požiadajú, radia vám ešte jednu 
cestu ako sa zbaviť svojho majetku: v Matúšovi 19:21 Ježiš vraví: "...chod a predaj 
všetok  svoj  majetok,  rozdaj  chudobným  a  budeš  mať  poklad  v  nebesiach." 
Môžeme to uzavrieť tým, že všetky rady sú o tom istom – dookola vám vravia – 
zbavte  sa  všetkého čo  máte.  Ak  proste  nechcete  rozdať  všetok  svoj  majetok, 
spravte  to  okľukou  –  predajte  to  a  potom rozdajte  peniaze.  Samozrejme  opäť 
skončíte s tým čo ste mali predtým . nič – no to je v poriadku, lebo takto budete 
mať "poklady na nebesiach."

Tu  sa  dostávame  k  ďalšiemu divnému,  "non  sequitur"  vysvetleniu.  Ak  je 
takým hrozným zločinom mať majetok a poklady tu na zemi, v jedinom svete o 
ktorom viem, že tu človek existoval, prečo je tak krásne a spravodlivé hromadiť 
poklady na inom svete? Ak nie je správne hromadiť poklady na tomto svete, musí 
byť nesprávne hromadiť ich i na druhom svete. Ak je správne hromadiť poklady na 
druhom  svete,  musí  byť  rovnako  spravodlivé  hromadiť  si  ich  na  tomto. 
Samozrejme je trik v tom, že ak sa zbavíte pokladov na tomto svete, zmocnia s ich 
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Židia,  a ani  v najmenšom sa nezaujímajú o pravdepodobne neexistujúci,  druhý 
svet.  Jediné  o  čo  sa  zaujímajú,  je  samozrejme  to,  ako  rýchlo  a ako  ľahko  sa 
dostanú k vášmu majetku. 

Pokračujeme v Matúšovi, kapitole 6. Kázeň na vrchu a dávkovanie zlých rád 
pokračujú svižne svojou cestou, ruka v ruke, rovnako silno. Prvé štyri verše majú 
čo  do  činenia  s  tajným  dávaním  almužien.  Buďte  si  istí,  že  sa  "vyvarujete 
prejavovať zbožnosť  pred ľuďmi;  ináč nemáte odplaty u svojho Otca ktorý je v 
nebesiach."  Inak  povedané,  almužny  dávate  len  preto  aby  ste  dostali  lepšiu 
odplatu, ale – musíte ich dávať tajne. To je samozrejme úplne v rozpore s tým čo 
robia Židia. Vždy, aj keď len prestierajú že robia niečo charitatívne, uistia sa, že je 
to dobre ohlásené a vie o tom každý. No vy, ako Gojim, máte len dávať a dávať, a 
nikdy za to nič nedostanete.  

To nás privádza k subjektu dávanie almužien, inými slovami charite, ktorá je 
otáznou praktikou.  

Celý subjekt charity sa v dnešnom svete stal výnosným kšeftom. S charitami 
prišlo  toľko  nových  spôsobov  a  ciest  ich  vyberania,  že  dnešný  dobrý,  čestný 
občan,  ktorý  nemá až  tak  jasno kam vlastne  jeho  peniaze  idú  je  oklamaný a 
okradnutý bandou profesionálov.  

Než niekto venuje svoje ťažko zarobené peniaze mal by sa dvakrát uistiť či 
jeho  peniaze idú  na  účely  na  ktoré  ich dáva.  Mal  by si  byť  istý,  že nejdú  na 
podporu tých ktorí sú voči nemu nepriateľskí, že nebudú použité na pomoc ľuďom 
ktorí sú úplne cudzí a sú hrozbou pre jeho existenciu i existenciou jeho rodiny. 
Stále nás prosia o zaslanie peňazí na pomoc Kórejským deťom, o peniaze na 
balíky stravy do Indie, o peniaze na pomoc indiánom v Novom Mexiku, a kto vie 
komu ešte. O miliardy sme okradnutí formou zahraničnej pomoci, ktorá je použitá 
na podporu komunistov, podľudí, a všetkých farebných , ktorí sú hrozbou nášho 
prežitia a pri prvej príležitosti nás zničia. 

Ďalej sa dostávame cez tucty veršov ktoré vravia o modlení sa v tajnosti. 
Dôvody nie sú veľmi zrejmé okrem toho, že "...a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, 
odplatí tebe." Opäť sa pozeráme na odplaty, ktoré prevýšia naše investície, čo je 
dosť pokrytecké a v priamom rozpore s varovaním "nezhromažďujte si poklady na 
zemi kde ich moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú." Opäť sme trhaný 
dvoma cestami – neustále nám vravia, že nemáme pracovať za odmeny, zisky, 
alebo profit,  no potom nám vravia, že ak sa budeme modliť a dávať almužny v 
tajnosti,  náš nebeský Otec sa nám odplatí  a pravdepodobne na druhom svete 
zožneme nejaké obrovské úroky.  

No  pokiaľ  ide  o  odplatu  na  druhom  svete,  nie  je  isté  či  sa  tam  vôbec 
dostaneme, ak vôbec nejaký druhý svet je. Ale aj ak by bol, máte šancu 1:1000, 
teda aspoň pravidiel  v "dobrej knihe" že sa dostanete do nebe a nie do pekla. 
Šance sú preto takéto: (a) také miesto nie je, a (b) šance sú 1000:1, že s tam 
nedostanete, a to je zlá investícia, ktorá prevýši všetky odplaty na zemi a odsunie 
ich  "na  nebesia".  Je  skôr  smiešne  sústrediť  sa  na  "hromadenie  pokladov  na 
druhom svete", ak sú šance len nepatrné, že sa tam vôbec dostanete. Je ozaj 
zvláštne  a  rozporuplné  mať  poklady  ktoré  na  vás  čakajú  v  ďalšom  živote  ak 
nemáte istotu, že sa tam dostanete. No je hrozné ak pracujete za čestnú odplatu 
pre vás a vašu rodinu v tomto živote. 

Ak je takým hriechom zhromažďovať poklady, alebo hromadiť bohatstvo na 
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tomto  svete,  prečo  je  takou  cnosťou  ich  hromadiť  na  svete  druhom?  Ak  je 
hromadenie bohatstva hriechom per se, potom to musí byť hriechom i na druhom 
svete.  

V Matúšovi 6:25 Kristus úplne ničí každý kúsok zodpovednosti aký si dobrý 
občan mohol priniesť z dobrej výchovy svojich rodičov. Vraví: "Preto vám hovorím: 
nebuďte  ustarostení  o  svoj  život,  čo budete  jesť,  alebo piť,  ani  o  telo,  čím sa 
budete odievať." A vo verši 26 vraví: "Pozrite na vtákov nebeských: ani nesejú, ani 
nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste 
omnoho viac ako oni?" ak sa na túto samovražednú radu pozrieme lepšie, nie je 
ťažké  pochopiť  prečo  sa  celá  Rímska  civilizácia  rozpadla  po  osvojení  si 
kresťanstva. Je to tá najopovrhnutiahodnejšia rada na podkopanie zodpovednosti 
akú môže mať otec voči svojej rodine, alebo občan voči svojej krajine, alebo vojak 
voči ochrane svojej ríše. V skutočnosti vám bráni aj v obstarávaní potravy a dbaní 
o svoje telo.  

Príklad o vtákoch, ktorí nesejú ani nežnú je úplne v rozpore s faktami života. 
V  prvej  kapitole  tejto  knihy  sme  študovali  životný  cyklus  veľkého  vtáka,  orla, 
jedného z najväčších lovcov v Prírode. Zistili sme, že orol tvrdo pracoval na pokrytí 
svojho  územia  aby  mohol  nájsť  korisť  pre  seba  a  svoje  potomstvo  ktorú  by 
priniesol domov. Prakticky všetok čas vtákov spočíva buď hnaním sa za potravou, 
alebo budovaním hniezda a vychovávaním potomstva.  A takto  je  to  s  každým 
vtákom v Prírode. Celý deň sa uháňa zháňaním konárikov, zháňaním potravy pre 
seba a svoje potomstvo. Veverice si odkladajú orechy na zimu, včely zhromažďujú 
med pre ďalšie generácie ako na nakŕmenie celej kolónie. Bobry stavajú priehrady 
a domovy  ako  kryt  pre  svoju  skupinu  a  aby mohli  nazbierať  dosť  potravy pre 
vlastné prežitie. Každá rastlina, každý kvet súťaží s ostatnými rastlinami a inými 
formami  života  za  zapustenie  svojich  koreňov  a  získanie  výživy  na  ďalší  rast, 
produkciu  semena  a  prinesenie  novej  generácie.  Všetky  druhy,  ktoré  sú  príliš 
lenivé aby sa čo najviac snažili o vlastné prežitie v súboji s ostatnými sú Prírodou 
nemilosrdne vylúčené.  

Ľudia  majú  najvyspelejší  intelekt,  sú  najzodpovednejší  a  najschopnejší 
plánovania  a  vytvorenia  spoločnosti.  Radiť  im  aby  nemysleli  na  zajtrajšok  a 
nestarali sa o ďalší život, o to čo si dajú do úst, čo si oblečú, alebo čím zásobia 
svoje deti,  je to najpodivnejšie. V každom prípade je to tá najnezodpovednejšia 
rada akú môžete komukoľvek dať.  

Pokračujeme  vo  verši  31  kde  Kristus  vraví:  "Nebuďte  teda  ustarostení 
nevravte: čo budeme jesť? alebo: čo budeme piť? alebo: čím sa budeme odievať? 
Lebo toto všetko pohania hľadajú." Tu sa Kristus opäť prešibane oddáva svojmu 
non sequitur  argumentu  a obnovuje hlúpy neznesiteľný argument,  že ak  niečo 
robia colníci, my to musíme robiť inak. Pohania tieto veci robia, musí to byť teda 
zlé. Ak pohania žijú v domoch, musí to byť zlé. Ak pohania pracujú pre živobytie, 
musí to byť zlé. Ak pohania jedia tri jedlá denne, musí to byť zlé. Ak si pohania 
obliekajú nohavice jednu nohu po druhej, musíte to robiť inak – skočiť do nohavíc 
oboma nohami naraz.  

Kapitola  6  končí  veršom  34,  kde  sa  píše:  "Nebuďte  teda  ustarostení  o 
zajtrajší  deň,  lebo zajtrajší  deň sa postará o seba."  Inak  povedané:  nemyslite, 
nepracujte, neplánujte, nerobte nič, všetko sa spraví samo. Ak vám príde na um 
lepšia rada pre zničenie spoločnosti, krajiny, rodiny a v skutku i rasy, neviem aká 
by bola.  
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Porovnajte túto radu s radou ktorú si Židia udržiavajú sami v Starom Zákone 
kde varujú: "Bez zjavenia sa šíri v ľude bezuzdnosť." (Prís. 29,18.) 

Presuňme  sa  teda  do  tretej  kapitoly  Kázne  na  vrchu,  teda  k  Matúšovi, 
kapitole 7, ktorá má už v prvom verši radu, ktorá ak by bola nasledovaná dotyčný 
by bol  kandidátom na liečebný  ústav.  Prvý  verš  vraví:  "Nesúďte  aby  ste  sami 
neboli súdení." Príroda nám dal inteligenciu, ktorá nás odlišuje od ostatných tvorov 
tohto  sveta.  Jedným  z  atribútov,  ktorý  človek  po  roky  vyvinul  vďaka  svojej 
inteligencii je dobrý, zdravý úsudok. Priemerný, normálny človek používa úsudok 
aspoň stokrát  denne,  možno i  tisíckrát.  Ak  by sa  chcel  tohto  úsudku vzdať,  v 
skutku by sa vzdal i svojich zmyslov, zbavil by sa i zdravého rozumu s ktorým sa 
narodil a v skutočnosti by zapieral a ničil všetko čo sa za roky naučil. Vzdať sa 
úsudku znamená vzdať sa zmyslov a teda stať sa bezradným imbecilom.  

Opäť  sme v druhom verši  privedení  k  ďalšiemu  non sequitur  argumentu, 
ktorý vysvetľuje prečo by sme nemali súdiť: "Lebo akým súdom súdite vy, takým 
budete súdení." Odpoveďou je, no a čo? Samozrejme že budeme inými súdení, 
nezáležiac na tom čo spravíme a čím menej budeme používať svoj úsudok, tým 
horšie budeme súdení ostatnými, ktorí svoj úsudok používajú a iste ho i okúsime. 
Každý vie, že ak chceme žiť a aby sme sa mohli stretávať s povinnosťami života 
musíme nielen používať svoj úsudok, ale musíme používať svoj najlepší úsudok.  

V siedmom verši Kristus vraví: "proste a dostanete." To samozrejme nie je 
pravda. Ak by stačilo požiadať a dostali by ste čo chcete, kto by pracoval a kto by 
vytváral  to  čo  všetci  chcú?  Bola  snáď  Amerika  vybudovaná  žiadaním?  Bolo 
dobytie  západu  a  vybudovanie  fariem,  rančov,  ciest  a  železníc  dosiahnuté 
žiadaním,  alebo  tvrdou  prácou  a  obeťami?  Táto  teória  je  úplne  v  rozpore  so 
všetkým  skúsenosťami  z  histórie  a  len  lenivý  idiot  ju  môže  prijať  ako 
ospravedlnenie zabezpečenia si dobrého života. 

To je samozrejme v súlade so samovražednou filozofiou, ktorú dnes Židmi 
ovládané vlády používajú na ľudí, najmä Amerike. Lenivým negrom, ktorí nechcú 
pracovať  vravia,  že stačí  žiadať  o  pomoc,  o  sociálne dávky,  predstierať  že sú 
chudobní,  predstierať že nemôžu pracovať,  použiť  akúkoľvek výhovorku;  zvýšiť 
počet  nemanželských  detí  a  vláda  vás  príde  zachrániť  peniazmi  a  dávkami, 
stravou a oblečením, ubytovaním a všetkým čo potrebujete. 

No vláda v skutočnosti nič z toho neprodukuje. Len kradne a silou ich berie 
tvorivému,  zodpovednému, produktívnemu občanovi,  ktorý pracuje a produkuje. 
Berie to produktívnym elementom silou zákona a hrozbou represálií. Vláda trestá 
produktívnych  občanov  a  odmeňuje  lenivých  vyžieračov.  To  je  samozrejme  v 
súlade s  Kristovým učením:  "proste  a dostanete,"  "nebuďte  teda  ustarostení  o 
zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa postará o seba," a ostatnými samovražednými 
radami ktoré sú tak vychvaľované v Kázni na vrchu. 

Doteraz so len citoval z Kázne na vrchu a niekoľkých spojených častí, a prišli 
sme len na neprerušený model ničoho než zlých, samovražedných rád. Väčšina z 
Kázne na vrchu je obsiahnutá v Matúšovi, kapitolách 5,6 a 7. avšak rovnako zlé 
rady sa opakujú v Lukášovi, Markovi a Jánovi a skrátka po celom Novom Zákone. 
Verím, že je viac než dosť dôkazov, že celý zámer v čase Ríma, i dnes, je dať 
Bielemu Človeku také zlé rady, ktoré ak nasledoval len z polovice, zničili by ho  a 
zničili  i  štruktúru  jeho  spoločnosti.  Mohol  by  so  ísť  ďalej  a  kopiť  dôkazy  za 
dôkazmi, no verím, že sme vás uviedli k pointe a pokračovanie by bolo nadmernou 
ničivou silou.  
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Aj keď sme si  to  prebrali  s chladnou hlavou,  je ťažké pochopiť  prečo by 
niekto tak cenil zbierku smeti, alebo prečo by kupoval takýto brak. Avšak, môže 
nám to dokázať ako efektívne môže dobre uložený plán propagandy a znečistenia 
mozgu  fungovať  ak  je  aplikovaný  zručne  a  vytrvalo.  Faktom je,  že  Židia  ozaj 
aplikovali  svoj podvod zručne a vytrvalo, a v skutku ho i predali Rimanom. V 4. 
storočí n. l. ním boli Rimania pohltení a zničení. Potom bol Biela Rasa uvrhnutá do 
tisíca rokov Doby temna. Keď sme teraz správne analyzovali aký je vrodený jed 
kresťanstva, môžeme už pochopiť prečo.  

V  závere,  kresťanstvo  je  učenie  vytvorené  pre  zmätenie,  rozdelenie  a 
zničenie Bielej Rasy nielen rozložením štruktúry jej spoločnosti, ale i vystavením 
jedinca nepriazni zničením jeho prirodzených inštinktov, ktoré mu dala Príroda pre 
vlastné prežitie. 

Preberme  si  toto  posledné  obvinenie  bližšie:  ako  rozdeľuje  samotného 
jedinca? 

Už sme si povedali, že kresťanské učenie, ak mu veríte a praktizujete ho, 
otupuje  a  ničí  všetky  dobré  inštinkty  ktoré  vám  Príroda  dala  pre  vlastné 
zachovanie, a tým vás ponecháva frustrovanými a rozdelenými. Je nám tvrdené, 
že všetky veci, ktoré by sme prirodzene robili sú zlé, a my musíme nasledovať tie 
nové, umelé učenia, ktoré sú úplným protikladom Zákonov Prírody. Vraj to musíme 
robiť aby sme boli spasení. A tu je ťažisko veci, buď veríte a nasledujete idiotské, 
samovražedné rady – alebo ste odsúdení k pekelnému ohňu. Prirodzene sa rodíte 
zlí,  tak  nám to vravia.  Všetky dobré inštinkty,  ktoré nám dala Príroda sú zlé – 
argumentujú  ďalej  –  a  preto  prichádza Kristus ktorý  vás zachráni  od  všetkých 
skazených, prirodzených túžob a zachráni vás pred peklom. To sa nazýva "spása". 

Než bol napísaný Nový Zákon a než sa na scéne objavilo kresťanstvo aby 
otrávilo Rimanov, a celkovo Bielu Rasu, dobrí ľudia z Ríma ani netušili, že ich duše 
riskujú  "peklo".  Nikdy  o  "pekle"  nepočuli.  Ani  trocha  sa  nezajímali  o  mnohé 
problémy  ktoré  môžu  "po  smrti"  mať  a  bola  to  pre  nich  len  akási  rozprávka. 
Rimania  boli  dobrí,  usilovní,  zákon  dodržiavajúci  ľudia.  Mali  dosť  skutočných 
problémov s ktorými sa zaoberali a riešili ich dosť dobre. Postavili sieť ciest cez 
celé Taliansko a veľkú časť Európy. Postavili akvadukty a mestá, necivilizovaným 
kmeňom západnej Európy priniesli zákon a poriadok. Na výslní slávy kde bol Rím 
a krásy kde bolo Grécko, zasiahlo kresťanstvo rímskych občanov ako mor a Rím 
sa začal rúcať.  

Ako sa kresťanstvo šírilo, posadnutosť "zachránením duší" sa stala hlavným 
záujmom nových členov. Namiesto toho aby sa starali o svoje mestá na jedinom 
svete  ktorý  je  známy,  sa  ich  mysle  stali  zmätenými  a  narastajúco  ovládnuté 
myšlienku, čo s nimi bude "po smrti", namieste kde nikto nikdy nebol, odkiaľ sa 
nikto  nikdy  nevrátil  a  o  ktorom doteraz  nikto  nič  nevedel.  Napriek  faktu,  že  o 
"druhom svete" nemali ani maličký dôkaz, stal sa hlavným posadnutím Rimanov, 
na škodu ich zodpovednosti a povinností voči rodinám, krajine, voči rase.  

Myšlienka  na  to,  že  potrebujú  "spásu"  o  ktorej  dovtedy  nikto  nemal  ani 
tušenie ani  záujem je  veľmi  podobná výparníkom, ktorí  chodia od obchodu do 
obchodu a predávajú sa ako "ochrana". kým neprišli gangstri a nepovedali im, že 
potrebujú ochranu lebo inak bude ich obchod zničený, nemali majitelia obchodov 
ani potuchy o potrebe "ochrany". No gangstri, predávajúci svoju "ochranu" im to 
prezentovali ako hrozbu, takže museli buď zaplatiť, alebo bol ich obchod zničený. 
A táto hrozba bola zastretá len málo. 
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Predávanie "spásy" je veľmi podobné. Ak si "spásu" nekúpite, hrozbou je, že 
pôjdete do pekla a tam budete navždy horieť. Ako som už povedal, samotné slovo 
"peklo"  predstavuje  najskazenejšiu,  zlovestnú,  hroznú  myšlienku,  akú  môže 
vymyslieť  len  skazená  židovská  myseľ.  Na  druhej  strane,  opakom  pekla  je 
predstava  neba,  vysnívaná  ako  stelesnenie  blaha  a  večnej  radosti.  Týmito 
psychologickými  zbraňami  podviedli,  dali  do laty a  zmiatli  Bielych Ľudí  Ríma k 
vlastnému zničeniu sa. 
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14. Odhalenie: Židovská Nočná 
Mora

Po  roky  som  počul  mnohé  príbehy  o Zjavení,  poslednej  knihe  židovskej 
biblie.  Počul  som,  že  v tejto  „zázračnej“  knihe  je  vyveštená,  vyslovená  a pre 
každého  k čítaniu celá naša budúcnosť. Vplyvný rádiový komentátor Armstrong, 
nám  noc  čo  noc,  rok  za  rokom  vravel  o veľkých  veciach  uvedených  v knihe 
Zjavenie.   V tom  istom  čase  dostával  nejakých  40  miliónov  dolárov  ročne  za 
vysielanie tejto správy ľahkoverným, so zatajeným dychom ktorí čakali čo pre nás 
budúcnosť pripravila. Taktiež som počul kopu rečí o tom ako musíte byť bibliou 
inšpirovaní, lebo predpovedala mnoho toho čo sa stane, a veľa z toho sa už stalo. 
Len bohom inšpirovaná kniha môže dokázať také veci, aspoň nám to tak tvrdili.  

Len nedávno som sa rozhodol prečítať i Zjavenie znova a rozlúštiť si hop pre 
seba.  Bol  som ozaj  unesený  zbierkou  mätúceho  smeti,  ktorou  som bol  zrazu 
obklopený.  Ako by nejaký Hollywoodsky režisér nariadil  židovským scenáristom 
nechať  si  ujsť  predstavivosť  a vymyslieť  najdivokejší  scenár  aký  len  môžu 
vymyslieť. Som si istý, že by neprišli  na nič čudnejšie než židovskí spisovatelia 
pred asi 18-timi storočiami.  

Je to ako groteskný film, bez rýmov, alebo zmyslu. Svojou hrôzou, zabíjaním, 
bolesťou a týraním prevyšuje všetko čo kedy Hollywood vo svojej židovskej histórii 
uviedol. 

Je až ťažké pochopiť, že takýto odporný kus písma mohol byť akceptovaný 
toľkými miliónmi ľudí ako svätý a nedotknuteľný. Aby som bol úprimný, je to ten 
najbizarnejší, najdivší a najšialenejší kus písma aký som  videl. Najlepší opis, ktorí 
sa na to hodí je, že je to niečo na čo skazená myseľ Židov môže prísť v najhoršej 
nočnej more.  

Nemá zmysel prerozprávať tu príbeh zo Zjavenia. Žiaden tam nie je. Je to len 
nesúvislý a nesúvisiaci  kus nehoráznej hrôzy,  jednej  za druhou. Avšak opísané 
obrazy  sú  určite  opísané  jasne  a detailne.  Ak  by  sme  to  prirovnali  k niečomu 
matnejšiemu ako je krikľavá farba, len by sme tom krivdili. Preto to tu nechcem 
posudzovať. Je to totiž bezpredmetné. Nie je tam žiaden súvislý príbeh. Namiesto 
toho sa len pozrieme na obsadenie ľudí, ktorí sú v tomto šialenstve nevyrovnanej 
predstavivosti opísané.  

Zjavenie evidentne odkrýva oponu aby sv. Jánovi, "služobníkovi Kristovmu", 
ukázalo  čo  nás,  úbohých  smrteľníkov  čaká.  To  čo  nás  čaká  je  ozaj  strašné, 
tragické a plné bolesti. Ján, ako verný služobník s ceruzou v ruke, rýchlo zapisoval 
zápisky o Zjavení, ktoré sa mu zjavovali. Aspoň tak nám to tvrdia.  

Tu je zoznam bizarných postáv na ktoré na 18-tich stranách, v 22 kapitolách 
narážame.  

Začneme trak ako to vraví  Ján: "Nato som sa obrátil,  aby som pozoroval 
hlas,  ktorý  so  mnou  hovoril.  A  keď  som  sa  obrátil  uzrel  som  sedem  zlatých 
svietnikov  a  prostred  nich  podobného  synovi  človeka,  oblečeného  v  plášť  a 
opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako 
sneh, oči ako ohnivý plameň... a hlas ako hučanie mnohých vôd." 

Ďalšie postavy sú štyri bytosti s očami vpredu i vzadu. "Prvá bytosť podobná 
bola levovi, druhá býkovi, tretia mala ľudskú tvár a štvrtá podobná bola letiacemu 

110



orlovi. Každá z týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, zvonku i zdnu plno očí, a 
bez odpočinku volali dňom i nocou..."

Potom je  tu  scéna kde  je  kniha  zapečatená  siedmimi  pečaťami  na  ruke 
sediaceho  na  tróne.  Akýsi  mocný  anjel  hlásal  mocným  hlasom:  "kto  je  hoden 
otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečať?" 

Zdá sa, že nik nebol hoden a tak Ján dosť plakal, lebo nik nebol hoden aby ju 
otvoril a čítal, ani aby do nej čo i len pozrel.  

Avšak zrazu niekto kto bol dosť veľký aby tento mocný a dôležitý čin urobil. A 
hádajte kto to bol?  

Pamätáte  sa  na  starého,  frajerkára  Júdu,  ktorý  spal  so  synovou  ženou, 
mysliac si, že je to len obyčajná prostitútka, v knihe Genesis 38? No v nebi bol 
tento obrezaný Žid povýšený (židovskými spisovateľmi) na najvyššieho zo štyroch 
bytostí a dvadsiatich starších sediacich na tróne. V skutočnosti je teraz jeden zo 
starších a je "lev z kmeňa Júdovho, kmeňa Dávidovho", a je tým kto "zvíťazil aby 
otvoril knihu a jej sedem pečatí." 

Keď sme pri otváraní pečatí, zistíme, že keď sa otvorila prvá, objavil sa biely 
kôň. Keď sa otvorila druhá objavil  sa červený kôň. Pri  otvorení tretej sa objavil 
čierny kôň a pri štvrtej plavý kôň. Akokoľvek, na plavom koni sedela akási bytosť 
meno smrť, a nasledovalo ju peklo.  

Ako sa dostaneme do Zjavenia 9, máme tu dosť veľa trápenia a týrania, a na 
scéne sa pre vykonanie tejto práce objavujú akési divné formy kobyliek aby týrali 
ľudí, bez ich zabitia. Mali moc akú majú škorpióny. Kobylky sa "podobali koňom 
pripraveným do boja; na hlavách mali vence ako zo zlata a tváre mali ako ľudské. 
Vlasy mali ako ženy, zuby ako levy; panciere mali ako z ocele, zvuk ich krídel bol 
ako hrkot mnohých bojových vozov, rútiacich sa do boja. Chvosty a žihadlá mali 
ako škorpióny. Vo chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov." Koľko takto 
vyzerajúcich kobyliek ste v živote videli? Divné, ozaj divné.

Potom je tu armáda jazdcov v počte 200 miliónov. To jest 200 miliónov koní. 
Nepočul som aby niekedy toľko koňov existovalo. Je pre mňa záhadou ako ich 
mohol Ján tak rýchlo spočítať. Akokoľvek, ďalej sa píše: "Kone a jazdcov na nich 
som videl takto: mali ohnivé hyacintové a sírové panciere, hlavy koní boli ako hlavy 
levov a   z  ich úst  vychádzal  oheň,  dym a  síra."  Nielenže neviem o tom žeby 
niekedy existovalo toľko koní, ale ešte k tomu akých koní!

Keď sa presunieme do kapitoly 12, tá je úplne čudná. V prvom verši sa píše: 
"...žena,  odetá  do slnka,  pod nohami  mesiac a odetá  do dvanástich hviezd,  a 
tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach." 

Obrovskou  hrozbou tejto  neobyčajnej  ženy,  ktorá  mala porodiť  bol  divný, 
veľký,  červený drak "ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem 
diadémov.  Jeho chvost  zmietol  tretinu nebeských hviezd a zvrhol  ich na zem." 
Viete si predstaviť, že nejaký Hollywoodsky scenárista príde s ešte zvláštnejším 
potratom?  No tento  drak  so všetkými  svojimi  hlavami  a  rohami  bol  pripravený 
zožrať jej dieťa hneď po narodení. 

Príbeh však pokračuje. Dieťa akosi ušlo, no drak sa na ženu tak nahneval, že 
sa rozhodol bojovať so zvyškom jej semena. Nikdy nezistíme, či to žena nakoniec 
prežila.  

Zdá sa, že bytostiam z týchto príbehov niet konca. V kapitole 13 máme opäť 
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bytosť, ktorá vystupuje z mora,  mala desať rohov a sedem hláv,  a na hlavách 
desať diadémov. Vyzerala ako "leopard, nohy mala ako medveď a tlamu ako lev. 
Drak jej  dal  svoju silu,  svoj trón i  veľkú moc." V tej istej  kapitole máme ďalšiu 
bytosť,  ktorá vystupuje zo zeme a má dva rohy ako baránok "ale hovorila ako 
drak." 

Potom  sa  dostávame  k  purpurovo  odiatej  žene,  sediacej  na  siedmych 
pahorkoch v kapitole 17. jeden zo siedmych anjelov vzal Jána: "Pod ukážem ti 
odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách" ... "žena bola odiata v 
purpur a šarlát, ozdobená zlatom, drahým kameňom a perlami; v ruke mala zlatú 
čašu..."   Táto žena pila krv svätých a martýrov, a aj ona narazila na bytosť so 
siedmymi hlavami a desiatimi rohami. Nakoniec má bytosť ženu spustošiť, obnažiť, 
jesť  z  jej  mäsa  a  spáliť  ohňom.  Ja  sa  vás  pýtam,  čo  by  ste  si  mysleli  o 
Hollywoodskom scenáristovi, ktorý by prišiel s takýmto príbehom?  

Je tu ešte niekoľko bytostí,  no sú menej smiešne a dokaličené ako líšky, 
hady a draky.  Sú tu veľké armády mužov na bielych koňoch, sedem anjelov s 
čašami naplnenými pliagami, hnevom božím. Je tu bizarný opis mesta Jeruzalem. 
Je to isto niečo zvláštne.  

Potom čo nám v prvých evanjeliách učili aké zlé je hromadiť poklady na zemi 
a bohatí sa nikdy nedostanú do neba, a vy by ste mali "predať všetko čo máte a 
rozdať  to  chudobným",  dostávame  veľmi  dobrý  opis  židovskej  verzie  večného 
blaha  a  nebies,  opis  nového  mesta  Jeruzalem,  ktorý  je  evidentne  samotnou 
predstavou neba.  

Toto je opis z 21. kapitoly. Má 12 000 honov na dĺžku a 12 000 honov na 
šírku,  a  pritom  je  jeho  výška  evidentne  rovnaká,  teda  12  000  honov.  Podľa 
anglického slovníka je hon dlhý 1/8 míle. To znamená, že nový Jeruzalem by mal 
asi 1500 štvorcových míľ a bol by i 1500 míľ vysoký. Dokážete si predstaviť takéto 
mesto? Múry mali  144 lakťov,  pričom lakeť je  asi  18 palcov,  čo by v prepočte 
znamenalo, že mali asi 9 metrov. Zrejme 9 metrov na hrúbku, pretože práve sme 
čítali, že boli vysoké 1500 míľ. Toto vám nedokážem vysvetliť. Napísali to židovskí 
spisovatelia, nie ja. Nech je ako chce, múry boli z jaspisu a mesto zo zlata, "ako 
čisté sklo."  Potom tu máme opis základných kameňov mesta,  ktorých bolo tiež 
dvanásť a všetky boli zdobené drahými kameňmi. Prvý bol jaspis; druhý zafír; tretí 
chalcedón; štvrtý smaragd. Potom pokračuje opis ďalších základných kameňov, 
ktoré boli všetky z nejakého drahého kameňa. Dvanásť brán bolo dvanásť perál. 
Námestie mesta bolo z čistého zlata, "priezračné ako sklo."

Ako ste si isto všimli, Židia boli vždy posadnutí videním zlata a vždy túžili 
dostať všetko zlato a drahé kamene ktoré len mohli. Preto keď písali opis Svätého 
mesta,  nového  Jeruzalema,  bolo  plné  zlata,  zdobené  smaragdami  a  drahými 
kameňmi už v základoch, a perlami na bránach. Je to tá najbohatšia fantázia akú 
kto môže vymyslieť, akú by závidel i ten najlepší Hollywoodsky scenárista.  

No pamätáte na Kázeň na vrchu? Máte sa vzdať všetkého čo máte, "predať 
svoj majetok." 

Druhý najúžasnejší opis v Zjavení je doslovný opis pomsty a hrôzy, bolesti, 
utrpenia  a agónie.  Zdá  sa,  že  každá kapitola  je  plná  božej  pomsty,  ktorý  bez 
prestávky na nás, úbohých pozemšťanoch, cvičí. Všetci vieme koľko ľudí môže v 
židovskej  televízii  behom  chvíle  umrieť,  no  agónia  a  utrpenie  ľudí  zabitých  v 
Zjavení, to je niečo iné. Každý so záľubou v sadizme by si túto knihu určite obľúbil. 
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V Zjavení máme toľko "dobrých správ" a "radostných zvestí", až nevieme kde 
začať.  Nebudeme  spomínať  všetky,  len  spomenieme  niekoľko  rozdielnych 
sadistických  spôsobov,  ktoré  na  nás,  úbohé  ľudské  bytosti,  skúšajú  a  ktorými 
trpíme bez konca.  

V kapitole 8 máme sedem anjelov,  ktorí  otvorili  sedem pečatí  a trúbili  na 
sedem trúb.  

Keď zatrúbil prvý anjel "nastalo krupobitie, oheň zmiešaný s krvou a padlo to 
na  zem.  Tretina  zem  zhorela,  tretina  stromov  zhorela  a  všetka  zelená  tráva 
zhorela." Za tým zatrúbil  druhý anjel a "do mora padlo niečo ako veľký,  ohňom 
horiaci  vrch.  Tretina  mora  premenila  sa  na  krv."  Samozrejme  zomrela  tretina 
tvorov žijúcich v moria  tretina lodí bol zničená. A takto pokračujeme tretím až 
siedmym anjelom, každý trúbiac na svoju trúbu, každý vytvárajúc nejakú katastrofu 
škodiacu úbohým ľuďom.  

V ďalšej kapitole máme tie odporné kobylky ktorým bol daný rozkaz: "aby 
nazbíjali, ale aby ich trápili päť mesiacov. Ich trpenie bolo ako od škorpióna keď 
uštipne človeka. V tie dni ľudia budú hľadať smrť, ale jej nenájdu. Budú si želať 
umrieť ale smrť utečie od nich." Opäť tu máme židovskú posadnutosť týrať svojich 
nepriateľov,  no nie  na  smrť,  ale  bez  možnosti  usmrtiť  ich,  aby ich  mohli  týrať 
dlhšie, nemilosrdnejšie.  

Potom nasleduje jedna katastrofa za druhou, zasahujúc všetkých "hriešnych" 
až by ste si mysleli, že nakoniec neostanú žiadny ľudia ktorých by mohli týrať a 
zabiť. No mýlite sa. Zdá sa že v každej kapitole je dosť nových ľudí, ktorých môžu 
mrzačiť, zabíjať a mučiť.  

Nakoniec sa dostávame ku kapitolám 15 a 16 kde sedem anjelov drží sedem 
čiaš "božieho hnevu." A keď vyliali čaše božieho hnevu na zem, stalo sa toto.  

Keď prvý vylial svoju čašu na zem "zlé, odporné vredy vyhodili sa na ľuďoch, 
ktorí mali znak šelmy." Keď druhý anjel vylial svoj svoju čašu do mora "a premenilo 
sa na krv ako z nejakej mŕtvoly, a zahynulo všetko, čo v mori žilo."

Keďže bolo o zem a more postarané, tretí anjel si musel nájsť niečo iné kde 
by vylial svoju čašu. Vylial ju do riek a prameňov a "premenil ju na krv." 

To je ale hlúpy, krvavý neporiadok!

A kde by tak mohol vyliať svoju čašu štvrtý anjel? Vylial ju na slnko a "dostal 
moc páliť ľudí ohňom. A veľká horúčava pália ľudí, preto sa rúhali menu boha." 
Divíte sa snáď prečo sa mu rúhali a nemilovali ho?

Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy "a stemnelo jej kráľovstvo, a ľudia 
si bolesťou zhrýzli jazyky. Samozrejme, že v jeho kráľovstve museli trpieť a hrýzť 
si jazyky úbohí ľudia.  

Šiesty anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates v ktorej vyschla voda a 
nato vyšli z úst draka, šelmy a falošného proroka ako žaby traja nečistí duchovia. 
Nie je jasné čo presne chceli títo duchovia spraviť, zrejmé je len, že zhromaždili 
aby bojovali na mieste zvanom Armagedon proti všemocnému bohu.  

Siedmy anjel vylial svoju čašu na vzduch. To  zapríčinilo blesky, hromy a 
zemetrasenie. A tak bolo veľké mesto (evidentne sa tu opisuje Babylon) rozdelené 
na tri časti. Všetky ostrovy sa stratili a "vrchov viac nebolo." No to nie je všetko. Na 
ľudí začal z neba padať ľadovec ťažký ako závažie..."a rúhali sa bohu pre pliagu 
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ľadovca, lebo veľká bola jeho pliaga." Keď sa to skončilo, z chrámu od trónu vyšiel 
mohutný hlas: "stalo, sa!" 

Vďaka bohu za jeho milosť.  

No to v žiadnom prípade nie je koniec bizarných a zvláštnych útrap, ktoré 
boli na bezmocných ľudí uvrhnuté. Sú tu i také vyberané frázy ako: "A ak niekto 
nebol zapísaný v knihe života, vrhli ho do ohnivého jazera." Tým sa myslí skupina 
hriešnikov.  Potom  sa  tu  píše,  čo  s  nimi  bude:  "...budú  mať  podiel  v  jazere, 
horiacom ohňom a sírou; to je ich druhá smrť." Teda, zabite ich znova! "Zostúpil 
však oheň z neba a pohltil ich." Alebo: "Tieto tri pliagy: oheň, dym a síra, ktoré im 
vychádzali z tlamy vyhubili tretinu ľudstva." 

Dalo by sa nájsť viac zvrhlejších, krvavých a groteskných detailov, no myslím 
si,  že  sme  ich  uviedli  dosť.  V  tomto  príbehu,  tejto  divokej  a   hlúpej  fraške, 
nemôžem nájsť nič povznášajúce. Určite by som nechcel aby to čítal moje vnúčatá 
a zašpinili si svoje mysle – týmito chybami vyprodukovanými skazenou, židovskou 
mysľou. Nemôžem nájsť ani nič čo by predpovedalo budúcnosť a stalo sa už. Celé 
je  to  len  falošná,  nezrozumiteľná  zbierka  zverstiev,  a  v  žiadnom  prípade 
zmysluplne nepredpovedá nadchádzajúce udalosti.  

Je to ako pozerať sa do pohára s čajom. Každý si z toho môže vyčítať čo 
chce. Dá sa to citovať a meniť význam fráz na také a také, a sedemhlavá bytosť 
môže  znamenať  nejakú  krajinu,  alebo  udalosť,  ale  i  čokoľvek  iné.  V  každom 
prípade to nemá zmysel a je to rovnako nepodstatné ako čajové lístky na dne 
pohára. Preto ak vám nejaký kňaz tvrdí,  že vie čo je tým myslené, zjavne vás 
klame. Nevedia o tom viac ako vy sami. Čo to celé znamená? To vier len Kristus a 
ten nezanechal  nijaký manuál,  ktorým by sa dala táto bizarná zbierka katastrôf 
vysvetliť. V jednej časti sa píše, že nakoniec uvrhli diabla do bezodnej priepasti a 
Kristus bude vládnuť  vyvolenej  skupine  ľudí  na  tisíc  rokov.  Potom by mal  byť 
diabol prepustený a kto vie čo sa bude diať potom.  

Kristus vraví:  "prídem čoskoro."  Apoštoli  pochopili,  že  s  vráti  ešte  za  ich 
života.  Teraz  je  tom  vyše  2000  rokov  a  "veriaci"  stále  čakajú.  Po  80-tich 
generáciách Príroda stále pokračuje rovnako ako pred miliónmi rokov a ako bude 
milióny ďalších. Po 80-tich generáciách hlupáci  s obavami  a paralyzovaní  stále 
čakajú. 

Celé to má veľmi neutralizujúci a zničujúci vplyv na podvedeného Bieleho 
Človeka, ktorý je zhypnotizovaný a paralyzovaný do nečinnosti, čakajúc na druhý 
príchod Krista. Koniec koncov ak tomu verí, a všetko je naprogramované vopred, 
situácia  sa  bude len  zhoršovať,  a  diabol  aj  tak  všetko  ovládne,  nemôže  Biely 
Človek vlastne ani nič robiť, len si založiť ruky, nechať všetkému voľný priebeh a 
čakať na druhý Kristov príchod. Je najvyšší čas aby sme odhalili toto znečistenie 
mysle  Bielej  Rasy  a  vrátili  sa  k  realite.  Posledná  vec  ktorú  potrebujeme  je 
myšlienka  na  blížiacu  sa  katastrofu,  temnotu  a  zatratenie.  Potrebujeme  čisté 
myslenie, nové uvedomenie si hodnoty rasy a spoločné puto, ktoré zjednotí rasu a 
tá bude potom zjednotená môcť bojovať za vlastné prežitie.  
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15. Dostať Sa Do Neba: Niečo 
Nemožné; Alebo Každý Ide Do Pekla

Väčšina kresťanov si myslí, že ak len veria, cesta do neba je pre nich istá. 
Väčšina kňazov a cirkví vám bude tvrdiť, že dosiahnuť "spásu " je jednoduché a k 
tomu je to i zadarmo! Stačí ak veríte, to je všetko, aspoň tak to tvrdia oni.  

No ak čítate zmätočné detaily uvedené v biblii, zistíte, že to nie je až také 
jednoduché. V skutočnosti čím viac bibliu čítate a čím viac sa snažíte pochopiť ako 
dosiahnuť "spásu", tým mätúcejšie, zložitejšie a komplikované vám to pripadá. V 
skutočnosti  je tam toľko viacvýznamových a protirečivých citácií Krista prečo sa 
nemôžete  dostať  do  neba,  že  namiesto  jednoduchosti  cesty  objavíte  mnoho 
zložitých podmienok kvôli ktorým nemôžete dosiahnuť "spasenie" a ísť do neba.  

Keď si preberiete všetky prekážky ktoré vám v ceste do neba stoje, zistíte, že 
sa tam rote dostať nemôžete – čo znamená, že prakticky každý je odsúdený ísť do 
pekla a tam navždy trpieť. Máte len dve možnosti. Ak nejdete do neba, idete do 
pekla. 

Toto sú predpokladane "radostné správy" a "dobré zvesti" ktoré kresťanstvo 
prináša. 

Preberme si teraz jednotlivé prekážky. V Matúšovi 7:21 Kristus vraví: "Nie 
každý kto mi hovorí: Pane, Pane!, pôjde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu 
môjho  Otca  nebeského.  Mnohí  mi  povedia  v  onen  deň:  Pane,  Pane,  či  sme 
neprorokovali  v tvojom mene, či sme nevyháňali  démonov v tvojom mene a  či 
sme nerobili  mnohé divy v  tvojom mene? A vtedy im vyznám:  Nikdy  som vás 
neznal;  odíďte odo mňa,  páchatelia  neprávosti!"  inými  slovami,   napriek  vašim 
snahám,  napriek  vaším  dobrým  skutkom,  napriek  vašej  vernosti  Kristus  vraví: 
pôjdete do pekla.  

V Matúšovi 8:10 vraví: "V pravde vám hovorím: U nikoho v Izraeli nenašiel 
som takej viery. Hovorím vám, že mnohí prídu od východu i od západu a budú 
stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, ale synovia 
kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov."  Dosť 
neurčité no buďte si istí, že ak idú do pekla "synovia kráľovstva", ani iní nepôjdu do 
neba.  

Ešte sme len začali  a už sa objavujú výnimky,  jedna po druhej,  a všetky 
spejú k jednému: väčšina ľudí je vylúčená od vstup do neba, a samozrejme, preto 
je pre nich na programe a pripravená cesta do pekla. Niet žiadnej strednej cesty. 
No poďme ďalej.  

V Matúšovi  10:37 Kristus vraví:  "Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako 
mňa, nie je ma hoden, a kto miluje dcéru, alebo syna väčšmi ako mňa nie je ma 
hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden." S určitosťou 
môžeme skonštatovať,  že  tí,  ktorí  spadajú  do  kategórie  Jeho  nehodných,  tiež 
nejdú do neba a tak si tieto milióny ľudí pridajte na zoznam. Aj oni idú do pekla. 
Koľko ľudí, ktorí tvrdia, že milujú viac Krista ako svojho otca či matku, syna, alebo 
dcéru, poznáte? Koľko ľudí, ktorí vzali svoj kríž, najmä ak je taký kríž ťažké dostať, 
a nie je vôbec jasné v čom ho musíte nasledovať, poznáte? 
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V Matúšovi 12:31 Kristus vraví: "Preto vravím vám: každý hriech i rúhanie 
odpustí sa ľuďom ale rúhanie sa Duchu sa neodpustí. Ale kto by povedal slovo 
proti synovi človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu svätému, tomu 
neodpustí sa ani v tomto veku, ani v budúcom." Teda ak ste čokoľvek povedali 
proti nejakému Duchu svätému, nech je to ozaj čokoľvek, máte to isté. Nemáte 
šancu na opustenie, alebo spásu, či šancu na milosť. Preto idete priamo do pekla, 
a nemáte šancu sa už nikde odvolať. 

V Matúšovi 12:36 vraví: "Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, 
ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre svoje slová budeš 
ospravedlnený  a  pre  svoje  slová  budeš  súdený."  Takže  ak  je  to  takto,  každý 
riskuje,  lebo  kto  vie,  všetko  čo  poviete,  môže  byť  presne  to  za  čo  budete 
odsúdený. Nie je to uspokojujúca myšlienka? Je to len ďalšia "radostná správa" 
ktorú vám kresťanstvo prináša.  

Pokračujme v Matúšovi 13:41: "Syn človeka pošle svojich anjelov a vyberú z 
Jeho kráľovstva všetko čo pohoršuje, i tých, čo páchajú neprávosť: a hodia ich do 
ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov." Je to síce komplikované, no je to 
len ďalší dôkaz o tom ako ďalšie úbohé duše pôjdu do pekla.  

Teraz sa už cesta do neba nezdá až taká jednoduchá, že? V skutočnosti 
sme  už  pojali  všetky  kategórie  ktoré  sa  týkajú  každého  živého  človeka.  No 
pokračujme ďalej.  

V Matúšovi 15:4 Kristus vraví: "Veď boh prikázal: cti otca i matku! a kto by 
zlorečil otcovi alebo matke, nech umrie smrťou."  Zapíšte si ďalší priestupok, ktorý 
pošle vinníka do horúceho pekla.  

V Matúšovi 15:22, 23 a 24 máme nasledujúci príbeh: "A hľa, kanaánska žena 
prišla z oných končín a kričala: zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov. Dcéra sa 
mi  strašne  trápi,  posadnutá  démonom.  On  jej  však  neodpovedal  ani  slova.  I 
pristúpili učeníci a prosili ho: Odbav ju. Lebo kričí za nami. Odvetil: ja som poslaný 
len k strateným ovciam domu izraelského." 

Takže tu máme novú zmenu. Zistíme, že jediní ľudia, ktorých Kristus tvrdil, 
že prinesie spásu boli z domu izraelského. To automaticky vylučuje všetkých nás 
Gojimov, ktorí  nie sme Židia. Potom však máme divnú situácie, že  žiaden Žid 
neverí v Krista a tým sú teda tiež vylúčení od spásy. Takže kto ostáva? Nech je to 
už akokoľvek mätúce, je to tak myslené a potvrdzuje to Ján 4:22,kde Kristus hovorí 
k  žene  zo  Samárie:  "vy  vzývate,  čo  neznáte;  my  vzývame  čo  známe,  lebo 
spasenie je pre Židov." Evidentne vysvetľuje Gojimom: spasenie je len pre Židov a 
Gojimi sú takí zmätení, že nevedia čo vzývajú. S týmto z celého srdca súhlasím.  

No  pokračujme.  Potom  Ježiš  vraví  svojim  učeníkom:  "Kto  chce  prísť  za 
mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma! Lebo 
kto by si chcel zachráni život, stratí ho; ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho." 
(Matúš 16:24, 25) Toto je ďalší kus dvojzmyselných rečí, keď neviete na čom ste, 
no tí z vás, čo sa pokúsia si  život zachrániť ho stratia a evidentne nepôjdu do 
neba. 

Ďalej v Matúšovi 18:3, Kristus pripomína a vylučuje: "veru hovorím vám: ak 
sa neobrátite nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa 
teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom." A vo verši 6: "Kto 
by však zviedol na hriech jedného z týchto maličkých, ktorí veria vo mňa, lepšie by 
bolo aby mu žarnov oslí zavesili na šiju a potopili ho do morskej hlbiny." Mali by 
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sme  tomu  rozumieť  tak,  že  by  sme  mali  byť  ako  malé  deti,  a  zabudnúť  na 
skúsenosti  a  mienky,  ktoré  sme  počas  rokov  života  nazbierali,  lebo  inak 
nemôžeme ísť do neba. A teda k sme nikomu z týchto malých urazili, radšej by 
sme sa mali utopiť. Evidentne tu máme ďalšiu skupinu ľudí vylúčených z príchodu 
do neba, odsúdených k záhube. Aj oni idú do pekla.  

Prichádzame na to, že dostať sa do neba je čím ďalej tým ťažšie. Zoznam 
tých, ktorí do neba nepôjdu sa zväčšuje a v tej istej kapitole, verši 34 Kristus vraví: 
"A rozhneval sa jeho pán, a odovzdal ho mučiteľom, kým by nesplatí celý dlh. Tak i 
môj Otec nebeský urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi jeho 
prehrešky." Teda pripíšte si ďalších, ktorí neopustili svojmu bratovi jeho prehrešky. 
Aj oni sú vyškrtnutí a "odovzdaní" mučiteľom. Aj oni idú do pekla. 

Zoznam narastá a prekážky tiež.  V Matúšovi  19:20,  vraví:  "Mládenec mu 
povedal: toto všetko som zachovával od mojej mladosti, čo mi ešte treba?" a Ježiš 
mu  nato  povedal:  "Ak  chceš  byť  dokonalý,  choď,  predaj  majetok,  rozdaj  ho 
chudobným a budeš mať poklad na nebesiach; potom príď a nasleduj ma." Keď 
mladý  muž  "zarmútený"  odišiel,  Ježiš  svojim  učeníkom  povedal:  "  Veru  vám 
hovorím, že bohatý ťažko vojde do kráľovstva nebeského. A nadto vám vravím: 
Ľahšie ej prejsť ťave cez ucho ihly, ako vojsť bohatému do kráľovstva nebeského." 
Takže sme si k vylúčeným pridali všetkých bohatých. Vo verši 25 sa ďalej píše: 
"Keď to učeníci  počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený?" To je 
isto dobrá otázka. Ježiš im zdvorilo podal dvojzmyselnú odpoveď: "U ľudí je to 
nemožné ale u boha je všetko možné." Typická odpoveď. Ak niečo nedokážete 
vysvetliť  zmysluplnou  cestou,  len   povedzte:  "Pracujeme  na  poli  čarov,  takže 
všetko sa dá, a nemusí to dávať zmysel." 

Temnota  a  zatratenie  pokračujú.  Sme prichytení  v  momente  keď sme  to 
najmenej očakávali.  

Vrhli to na nás aby sme bol nervózni a vždy na kraji, nevediac kedy pasca 
klapne.  

"Príde pán tohto sluhu v deň, keď sa ani nenazdá a v hodinu o ktorej ani 
nevie, rozpoltí ho a s pokrytcami určí mu podiel: tam bude plač a škrípanie zubov." 
(Mat. 24:50, 51) 

Pomsta a večné zatratenie pokračujú. "Potom povie aj tým po ľavici: odíďte 
odo mňa,  zlorečení,  do  večného ohňa,  pripraveného  diablovi  a  jeho  anjelom." 
"Lebo hladný som bol a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 
prišiel som ako cudzinec a neprijali ste ma; bol som nahý a nezaodeli ste ma; bol 
som nemocný a vo väzení a nenavštívili ste ma." Vtedy odvetia aj títo: Pane, kedy 
sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako cudzinca alebo nahého alebo 
nemocného alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?" "Vtedy odpoviem: Veru hovorím 
vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!" "I 
pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života." Mat. 25:41-46.  

Stále  veríte,  že  stačí  "len  veriť?"  čo  kedysi  bol  jednoduché sa  teraz  zdá 
nesmierne  komplikované  a  šance  nie  sú  už  len  100:1,  ale  1000:1,  že  nikto 
neprekoná prekážky stojace v ceste do neba. Na druhej strane niet strednej cesty. 
Tí čo nejdú do neba idú všetci do večného zatratenia a pekelného ohňa.  

No je toho viac, omnoho viac. Je mnoho recitácií v kapitolách Marka, Lukáša 
a Jána s rôznymi prídavkami a variáciami. Tento subjekt však už nebudeme hlbšie 
rozoberať.  V  Markovi  11:26  Kristus  vraví:  "Ale  ak  vy  neodpustíte,  ani  vám 
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neodpustí previnenia váš otec, ktorý ej v nebesiach." V Lukášovi 6:24 a 25 opäť 
ide po bohatých a vraví: "Ale beda vám, boháčom, lebo už máte svoje potešenie. 
Beda vám, ktorí ste teraz a nasýtení, lebo budete hladovať; beda vám, ktorí sa 
teraz smejete, lebo budete žalostiť a plakať." Princíp je v tom, že ak máte všetko 
pod kontrolou, aj  tak  sa máte báť,  proste báť.  Čaká vás aj  tak  len temnota a 
záhuba.  Koniec  koncov  sú  to  tie  "dobré  zvesti",  ktoré  poznáte.  Vašu  odmenu 
dostanete na druhom svete a máte šancu 1:1000, že to nebude večný pekelný 
oheň.  

Preskočíme však zvyšok Marka a Lukáša a aby sme úplne nepreskočili  i 
Jána, budeme citovať Jána 3:3, kde Kristus vraví: "veru, veru, hovorím ti: Ak niekto 
nenarodí sa znova, nemôže uzrieť kráľovstvo božie." A vo verši 5: "Veru, veru, ti 
hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva 
božieho."  

Takže  nás  čaká  pekelný  oheň a  záhuba.  Nárek,  plač a škrípanie  zubov. 
Večné zatratenie. Beda vám. Lepšia by bolo uviazať si na krk kameň  vrhnúť sa do 
ohnivej pece. Vy však pôjdete do úplnej temnoty. 

Evanjeliá sú proste plné záhuba a zatratenia. To majú byť tie "dobré zvesti" 
ktoré Kristus priniesol svetu. Spasenie, ktoré vám kňaz dookola omieľa, dokonca 
aj  podľa  ich  pravidiel  je  také  smiešne  a  nemožné,  že  sa  nikto  nedostane  do 
"kráľovstva nebeského". 

Keď hovoríme o nebi, poďme si prebrať o aké miesto vlastne ide. Aj keď je 
peklo  opísané čo  najnázornejšie  a  najhroznejšími  opismi,  opis  neba  len  akási 
skica, povedzme nejasný. V Matúšovi 13:31 Kristus vraví: "Podobné je kráľovstvo 
nebeské  horčičnému  zrnu,  ktoré  vzal  človeka   zasial  na  svojom  poli;  je  síce 
najmenšie medzi semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho 
strom, takže nebeskí vtáci prichádzajú a hniezdia na jeho ratolestiach." A verš 33: 
"Podobné  je  kráľovstvo  nebeské  kvasu,  ktorý  vzala  žena  a  zarobila  do  troch 
štvrtiek múky, takže všetko nakyslo." Dáva vám to jasný opis miest pre ktoré by ste 
si mali lámať krky, aby ste sa tam dostali? 

V ďalších kapitolách nájdeme ešte niekoľko drobných kúskov opisu, a hoci 
nie sú také opisné, sú to najlepšie čo môžeme nájsť. V Matúšovi 13, začínajúc 
veršom 44 Kristus vraví:  "Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na 
poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá čo má, a kúpi to 
pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď 
našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko čo mal a kúpil ju. Zas podobné je 
kráľovstvo  nebeské  sieti,  ktorá  spustená  je  do  mora,  zahŕňa  všeličo.  Keď  sa 
naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob, plané vyhodili. 
Tak bude na konci sveta; vyjdú anjeli, oddelia zlých od a spravodlivých."

Dáva vám to nejakú predstavu o nebi, alebo ste ešte stále zmätený o výzore 
"vašej odmeny na druhom svete?" ja to vidím tak, že nám to nedáva obraz ničoho, 
len dvojzmyselné reči, a osobne by som nechcel ísť do nejakého nejasného a zle 
opísaného miesta. No aby sa uistili, že vám neujde opis druhej alternatívy, v 50-
tom verši, nasledujúcom po 19-tom v ktorom sme skončili Kristus vraví: "a hodia 
ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov." 

Môžete sa dostať do neba? V žiadnom prípade, ani ak vám pri tom bude 
pomáhať sám Kristus. 

Potom čo Kristus vyslovil svoje učenie a samovražedné rady na deštrukciu 
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tých, ktoré si jeho učenie osvoja, predpokladane započal kampaň na rozšírenie 
jeho učenia do celého sveta. Údajne sa obklopil 12-timi učeníkmi, ktorých mená sú 
uvedené v Matúšovi,  kapitole 10. Bolo to 12 bludných spoločníkov, ktorí  v tom 
evidentne nemali jasno a nechápali o čom hovorí. Potom ich Ježiš vyslal a nariadil 
im  slovami:  "Na  cestu  Gojimov  nechoďte  a  do  samaritánskeho  mesta 
nevchádzajte.  Ale  radšej  choďte  k  ovciam strateným domu izraelského."  (Mat. 
10:5) je to dosť protichodné nariadenie. Ježiš nariadil svojim učeníkom aby nešírili 
slovo nového učenia Samaritánom ani Gojimom, ale len Židom. Je to zvláštne, 
pretože práve Židia odmietli jeho učenie a Gojimi ho prijali. Predpokladáme, že tak 
ako sa to stalo to bolo aj plánované, no v Mat. 10:5 a 6 káže svojim učeníkom šíriť 
ho len Židom a nie Samaritánom, alebo Gojimom.  

V Mat. 10:21, otvorene predpovedá aké rozdeľujúce fakty bude jeho učenie 
mať  a  vraví:  "A  brat  vydá brata  na smrť  a  otec  dieťa a  dietky  povstanú proti 
rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno." 

Keď  sa  pozriem  na  všetky  tie  deštruktívne  vojny  bojované  v  mene 
kresťanstva, napr. 30-ročná vojna v rokoch 1618 - 1648, môžeme vidieť, čo touto 
predpoveďou myslel.  Počas  tejto  vojny,  okrem mnoho iných,  povstal  brat  proti 
bratovi a vydal ho na smrť, a v skutočnosti bola v tejto krvavej, bratovražednej, 
náboženskej vojne zabitá tretina Nemcov a bolo zničených 5/6 obydlí.  No to  v 
žiadnom prípade nebola jediná vojna  bojovaná v  mene kresťanstva a po  celej 
Európe bojoval brat proti bratovi, protestant proti katolíkovi, a Biely Človek zabíjal 
svojich bratov len v mene Krista. Dnes sa to ešte stále deje v Írsku. V skutočnosti 
je kresťanstvo cvikom sebazáhuby. 

Zaujímavou otázkou v tejto "viere" je: prečo by mal byť niekto donútený k 
viere v niečo? Ak o niečom nie ste úprimne presvedčený, alebo máte pochybnosti 
o dostatku dôkazov, prečo by vám mala hroziť pomsta a utrpenie? 

Nepoužívajú takú metódu gangstri a zločinci? Nepoužívajú rovnakú metódu i 
komunisti?  Buď  akceptujete  komunizmus,  alebo  vás  zastrelíme  –  to  ej  heslo 
židovského komunizmu.  

Akákoľvek viera prijatá pod hrozbou je v každom prípade nečestná. Je to 
viera  o  ktorej  môže  byť  niekto  presvedčený  dočasne  pod  vplyvom  strachu  a 
paniky, no nie je to rozumné presvedčenie, ani čestné.  

A v biblii  sa táto gangsterská metóda hrozby ľuďom a prinášania strachu 
používa na privedenie ľudí k viere: buď veríte v Krista a Hókus-pókusom okolo 
neho,  alebo  pôjde  do  pekla,  tak  to  vraví,  alebo  skôr  to  tak  píše  židovskí 
spisovatelia. Je to nekalý akt! 

V Mat. 10:34 ďalej vraví: "Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; 
nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s 
materou, nevestu so svokrou. A nepriateľom človeka budú vlastní domáci."  

V Mat. 12:25, Ježiš ozaj vyslovuje základný problém židovskej techniky pre 
zničenie Gojimov keď vraví: "každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto, alebo 
dom rozdvojený neobstojí."  

Vidíme,  že už ako skôr  povedal,  prišiel  rozdeľovať,  a  ono je to  skutočne 
pravda. Čím viac sa toto mrzké učenie šírilo Rímom, a samotnou Rímskou ríšou, 
tým viac prispelo k procesu rozloženia a úpadku. Keď a toto učenie šírilo a rímski 
občania,  nech  už  boli  akokoľvek  dobrí,  týmto  učeniam  prepadli,  stali  sa 
zmätenejšími,  popletenými  a  rozdelenými.  Opustili  svoj  dobrý  úsudok,  ktorý  si 
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budovali  po  storočia  a  zapreli  svoje  zdravé  zmysly.  Stratili  všetok  zmysel  pre 
zodpovednosť k rodine. Ich vlastenectvo bolo úplne podkopané a vieme ako to 
bolo ďalej.  Rímske impérium a Biela  civilizácia  ktorá ho prijala sa rozpadla na 
kusy.  
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16. Existencia Krista Sa Neopiera o 
Historické Fakty

V  predošlom  materiále  sme  si  pekne  dosvedčili,  že  kresťanstvo  je 
nepochybne  samovražednou  filozofiou  alebo  učením.  Ak  ho  jeho  nasledovníci 
zoberú dosť vážne, zničí ich a ak ho vezme dosť vážne celá rasa alebo národ, a 
verne nasleduje učenia z Kázne na vrchu, celý národ sa zničí sám. 

Veľký  Rímsky  národ,  najlepšia  civilizácia  vyprodukovaná  Bielou  Rasou  v 
prvých storočiach nášho letopočtu vzala kresťanstvo dosť vážne a zničilo ho tak, 
že nikdy znovu nepovstal. 

Odkiaľ  kresťanstvo  pochádza?  Ak  čítame  židovskú  bibliu,  Starý  Zákon  a 
Nový Zákon, nedostaneme žiadne presné odpovede. Faktom je, že kresťanstvo 
bolo, a je, židovským vynálezom, vysnívané, zostavené a propagované hierarchiou 
židovskej rasy, samotnými Učencami Sanhedrinu. 

V skutočnosti  je to bezbožné učenie vymyslené na narušenie a zmätenie 
intelektu Bielych Gojimov a zapríčiňujúce zapretie skutočných zodpovedností pre 
ktoré  ich  Príroda  vytvorila.  Je  to  neprirodzený  a  úplne  zvrátený  postoj  voči 
prirodzeným životným podmienkam, ktoré nám Príroda pripravila.  

Aj  keď jeho plný  dopad úplne zničil  Rímske impérium za menej  ako dve 
storočia  ako  ho  Rimania  prijali,  stále  je  prvoradým  vplyvom  ako  tieň  nad 
záležitosťami a myslením Bielej Rasy na celkom svete. Preto je dôležité aby sme 
šli po stopách jeho pôvodu, napriek faktu že bolo dosť dôkazov zničených a na 
cestu bolo vhodených mnoho prekážok, aj keď sa len zaoberáme stále existujúcimi 
dôkazmi. 

Každý kto znovunadobudne svoje zmysly a pozrie sa na dôkazy zistí, že jeho 
pôvod je iný než ten v ktorý kňazi chcú aby sme verili. Najprv si preberme hodnoty 
akým nás dnes naši cirkevní otcovia a "svätá" biblia učí. Už prvá stránka Nového 
Z8kona,  Matúš  1,  nám  okamžite  vyjasňuje,  že  Ježiš  bol  Žid  a  stopuje  jeho 
rodokmeň od Abraháma, cez Dávida, cez Jozefa až ku Kristovi. Inde nám ponúka 
rodokmeň Márie, a  uisťuje nás, že i ona bola Židovka.    

Tu je odhalená hneď prvé protirečenie, a síce, ak je Ježiš synom božím, ako 
môže byť synom Jozefa? 

No  nech  to  je  ako  chce,  teraz  sa  pozrieme  na  Ježišových  učeníkov, 
apoštolov. Zisťujeme, že Matúš, ktorý predpokladane napísal prvú knihu v Novom 
Zákone, bol nazývaný i Lévi, syn Alfejov a tak ako mnoho Židov, bol vyberačom 
daní  v  Kafarnaume.  Zisťujeme,  že  apoštol  Marek,  ktorý  napísal  druhú  knihu 
Nového Zákona, sa nazýval i Ján Marek, v jeho dome v Jeruzaleme sa schádzali 
prví kresťania a bol bratrancom Barnabáša. Zistíme, že i Marek bol Žid. Lukáš, bol 
pravdepodobne  jediným  Gojimom  z  apoštolov.  Historici  ho  považujú  za 
Gojimskeho  lekára.  No bol  pod  úplným vplyvom Pavla,  ktorý  bol  Žid  a  Lukáš 
väčšinu života žijúc ako učeník cestoval v spoločnosti tohto Žida, Pavla. 

Dostávame sa k apoštolovi Jánovi, a zisťujeme že i on bol Žid, rovnako ako 
jeho bratia Peter a Jakub. 

Teraz sa dostávame k apoštolovi Pavlovi, ktorý si zmenil skutočné meno zo 
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Saula,  narodenému  v  Tarse  židovským  rodičom  a  bol  vychovaný  v  prísnej 
židovskej Farizejskej tradícii. Z 27. kníh Nového Zákona sa práve Pavlovi pripisuje 
autorstvo 14-tich z nich, teda viac ako polovice Nového Zákona.  

A takto to ide ďalej. Z 12-tich učeníkov, ktorých predpokladane Ježiš mal boli 
všetci Židia, okrem možnej výnimky u Lukáša, no ako sme viedli, ten bol úplne pod 
vplyvom Pavla.  Je dosť  divné,  že podľa  Nového Zákona,  spisovatelia,  kňazi  a 
apoštoli  "nového učenia",  vrátane samotného predpokladaného zakladateľa boli 
všetci Židia,  s len málo výnimkami.  No je ešte divnejšie,  že samotní  Židia toto 
vysoko  samovražedné  učenie  nikdy  neprijali,  no  boli  obrovsky  aktívni  pri 
propagovaní a uvalení ho na Rímsky národ a celkovo Bielych Gojimov.  

Nepochybujeme,  že  tieto  židovské  postavy  boli  fanaticky  aktívne  pri 
propagovaní samovražedného, nového učenia, kresťanstva a nepochybujeme ani 
o tom, že mali stovky židovských pomocníkov, ktorí predstavovali  "skrytú ruku", 
ktorá propagovala a šírila toto učenie medzi Rimanmi a Gojimami v Rímskej ríši. 
No  sú  pochybnosti,  či  taká  postava  ako  Ježiš  Kristus  vôbec  existovala  a  v 
skutočnosti  je dosť dôkazov na to, že neexistoval,  ale bol len časťou židovskej 
predstavivosti.  

Na začiatku kresťanskej éry bol Rím na vrchole civilizácie. Jeho nadradenosť 
v známom  svete  bolo  neporovnateľná  čo predznamenávalo  začiatok  dlhého 
obdobia mieru. Aby som bol prsný, Pax Romana (Rímsky mier) trval približne 200 
rokov,  začínajúc  vládou  cisára  Augusta.  Rím  bol  veľmi  vzdelaný,  bol  plný 
spisovateľov,  historikov,  sochárov  a maliarov,  nepočítajúc  mužov  filozofie 
a vzdelania.  

No je zvláštne, že napriek veľkému vzrušeniu, ktoré zvestovalo narodenie 
Krista a aj jeho ukrižovanie (podľa biblie), zistíme, že ani jeden z veľkých historikov 
alebo spisovateľov  si  nenašiel  čas  zaznamenať  to  vo  svojich písmach.  Okrem 
vymyslených biblických písomností žiaden rímsky historik, žiaden rímsky básnik a 
žiaden rímsky dramatik nezanechal ani najmenší náznak o tom, že by si čo i len 
trocha  uvedomoval  prítomnosť  najväčšieho  z najväčších  na  svete,  toho  ktorý 
hlásal to, čo je považované za najväčšie nové učenie.  

Aj  keď  Cézar  zanechal  početné  spisy,  ktoré  i dnes  môžu  vysokoškoláci 
študovať,  samotný  Kristus,  ktorý  mal  budúcim  generáciám,  priniesť  najväčšie 
posolstvo aké kedy svet poznal, nezanechal ani jediný hárok papiera na ktorom by 
bolo aspoň slovo. To potvrdzuje i samotná biblická literatúra a spomína, že len raz 
písal do piesku.  

Dnes môžeme stále študovať Cicerove reči a rukopisy. Ešte dnes môžeme 
študovať  viac  ako  800 listov,  ktoré  zanechal.  Môžeme čítať  celé  knihy  Marca 
Aurelia, Aristotelove zápisky, Platove diela, a spisy mnohých, ktorí boli súčasníkmi 
začiatku kresťanskej éry, alebo ju predchádzali. No niet ani slova ktoré by napísal 
sám Ježiš Kristus.  

Gréci  a Rimania  tej  doby,  dokonca  pred  ňou  i po  nej,  vyvinuli  umenie 
sochárstva  na  vysokú úroveň.  Stále  máme možnosť  prezrieť  si  sochy  Cicera, 
Cézara, Marca Aurelia a nespočtu iných gréckych a rímskych hodnostárov, i tých 
menej dôležitých, no zdá sa, že nikomu sa nezdalo dosť dôležité vytvoriť sochu 
Ježiša  Krista.  Dôvod  môže  byť  to,  že  v tej  dobe  nebol  nikto  kto  by  im  stál 
modelom. V tej dobe bolo nepochybne mnoho zručných maliarov a sochárov, no 
opäť  je  len  zvláštne,  že  si  žiaden  z nich  nenašiel  čas  namaľovať  podobizeň 
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najväčšieho z učiteľov,  o ktorom s tvrdilo,  že  je  synom božím.  No  tento  človek 
nemá žiaden obraz, hoci sa o ňom tvrdilo, že si získal mnoho priaznivcov a ohromil 
i samotného kráľa Heroda v Judei.  

Celé sa  to  zdá  veľmi  divné,  najmä  ak  biblia  tvrdí,  že Kristove narodenie 
sprevádzali veľké fanfáry a bolo ohlasované vopred. Už anjeli predpovedali jeho 
narodenie. A nad miestom jeho narodenia sa zjavila nejaká jasná hviezda. V Mat. 
2:3 sa píše: "keď to počul kráľ Herodes, predesil sa s ním celý Jeruzalem." Len 
ťažko môžeme predpokladať, že niekto nevedel o narodení kráľa Židov, veľkého 
mesiáša, a už v predošlom verši nájdeme ako k Herodovi prišiel mudrc a povedal 
mu: "Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na východe 
a prišli sme sa mu pokloniť." Celá udalosť bola zjavne osvetlená jasnou hviezdou 
na nebi. No v Mat. 2 zisťujeme aj to, že Herodes sa jeho príchodu tak obával, že 
spomínaných mudrcov poslal do Betlehema aby našli dieťa a priviedli mu ho, aby 
ho mohol zabiť. Ako sa príbeh odvíja, zisťujeme, že sa o tom akosi dozvedel Jozef 
a jednu noc sa so ženou, dieťaťom a somárom vyparil do Egypta. Keď Herodes, že 
bo podvedený, "strašne sa rozhnevala  dal povraždiť všetky dietky v Betleheme a 
jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol."  

No dať zabiť všetky deti v krajine mladšie ako dva roky je veľké sústo i pre 
kráľa. No ak sa pridržiavame biblie, nemôžme povedať, že príchod Ježiša nebol 
ohlasovaný, neznámy a nik o ňom nevedel. No je ďalej zvláštne, že tento drastický 
akt,  ktorý  Herodes  vykonal  nie  je  zaznamenaný  nikde  inde,  v  žiadnych 
písomnostiach početných autorov tej doby. Máme len tvrdenia ľudí, ktorí napísali 
Nový Zákon. V skutočnosti nech už Nový Zákon napísal ktokoľvek, vymyslel i toľko 
odporujúcich si tvrdení, že zapojenie kráľa Heroda do  príbehu sa zdá byť skôr 
chybou. História nám dokazuje,  že v roku 1 n. l.,  keď sa mal Ježiš narodiť bol 
Herodes  už  štyri  roky  mŕtvy.  Len  ťažko  mohol  byť  v  danom  roku  nahnevaný 
niekoho narodením. 

Máme aj dostatok dôkazov, že Matúš, Marek, Lukáš a Ján nikdy nenapísali 
ani  riadok  z  toho čo  sa  im pripisuje.  Historické  dôkazy  skôr  dokazujú,  že boli 
napísané neskôr, nie v čase keď tieto reči predpokladane Ježiš vyslovil, ale až o 
nejakých 30 až 50 rokov neskôr, neznámou osobou alebo osobami. Všeobecne, 
ak  porovnáme prvé  štyri  knihy  evanjelií,  ktoré  nám vlastne  rozprávajú  to  isté, 
zistíme, že si odporujú v toľkých detailoch, že stačí ak si ich každý prečíta sám a 
nemusíme ich tu uvádzať. Nemáme tu na to miesto ani čas. Je ich proste príliš 
mnoho.  

Nechcem sa hádať či na tom, že niekedy existoval nejaký Žid menom Ježiš 
Kristus, ktorého tvrdenia viedli k založeniu nového náboženstva, ktoré malo byť 
uvalené na Bielu Rasu aby ju zničilo, vôbec záleží. Faktom je, že toto nové učenie 
vymysleli kolektívne Židia a propagovali ho Bielej Rase až nakoniec zničili Rímsku 
civilizáciu.  

No je dosť dôkazov o tom, že tieto myšlienky dlho predchádzali kresťanskú 
éru a neprišiel  s nimi Kristus, ale istá židovská sekta nazývaná Esejci,  žijúci na 
hranici Mŕtveho mora. Práve oni vymysleli myšlienky obsiahnuté v Kázni na vrchu, 
ktoré sa pripisujú Kristovi.  Nielenže vymysleli  myšlienky uvedené v Matúšovom, 
Markovom,  Lukášovom a Jánovom evanjeliu,  ale  dokonca i štylizácia,  výrazové 
prostriedky  a vety  boli  úplne  rovnaké,  a predpokladanú  dobu  Kázne  na  vrchu 
predchádzali o nejakých 50 až 150 rokov.  

Esejci  boli  židovskou  náboženskou  skupinou  žijúcou  približne  v prvom 
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storočí p. n. l. a prvom storočí n. l. dôležité zdroje ich súdobých písomností máme 
od  historika  Josepha  a filozofa  Phila.  Spomínajú  ich  i mnohí  grécki  a  rímski 
spisovatelia danej doby a ich náboženské učenie je odhalené dosť detailne. No za 
posledných dvadsať rokov, tisíce Zvitkov od Mŕtveho mora, napísaných samotnými 
Esejcami,  ponúka  nahliadnutie  do  ich  náboženských  učení,  a nadovšetko, 
odhaľuje fakt, že predchádzali Kázeň na vrchu slovo po slove, takže tzv. "nové" 
učenie osoby prichádzajúcej z neba niekedy v roku 1 n. l. a jeho hlásanie v rokoch 
30 – 33 n. l. nebolo ani nové, ani originálne.   

Ďalej  sa  dozvedáme,  že  Esejci  sa  starali  o  svoju  spoločnosť,  o  svoju 
zbožnosť, čistotu a praktizovanie celibátu. Všetky pozemské statky vlastnili spolu a 
súkromný  majetok  považovali  za  zlo,  ktoré  ich  môže  odviesť  od  posvätnosti. 
Zaoberali  sa  poľnohospodárstvom  a  remeslami,  predpokladajúc,  že  tieto 
zamestnania  sú  menej  hriešne  ako  iné.  Rovnako  praktizovali  krst,  a  týmto 
praktizovaním predbehli kresťanskú éru o nejakých 100 rokov. Takže kresťanskí 
apoštoli môžu byť len ťažko ctení za založenie rituálu krstu, ako sa zvykne tvrdiť.  

Priemerný čitateľ sa môže pýtať: prečo nám o Esejcoch nepovedali viac keď 
sú  pôvodnými  praktikantmi  kresťanstva?  Na  to  sú  dve  dobré  a  dostačujúce 
odpovede.  Kresťania,  aj  keď  prví  kresťanskí  otcovia  o  esejských  učeniach  a 
písomnostiach vedeli, robili čo len mohli aby ich zničili a vyradili z obehu. Dôvodom 
prečo nechceli aby sa o nich vedelo bolo to, že by podkopali dogmu o Kristovi ako 
pôvodcovi nového učenia. Znemožnilo by to tvrdenie, že ide o veľké, nové zjavenie 
zoslané  bohom.  Na  druhej  strane  Židia,  nechceli  odhaliť  existenciu  Esejcov, 
pretože  si  želali  úplne  skryť  akúkoľvek  spojitosť  medzi  Židmi  a  novým 
náboženským učením, ktoré chceli uplatniť na Gojimov. Dokonca zašli tak ďaleko, 
že sa voči nim stavali nepriateľsky.  

Než zájdem hlbšie do odhaľujúcich a zaujímavých Zvitkom od Mŕtveho mora, 
chcem  len  ozrejmiť,  že  ide  o  originálne  rukopisy  na  základe  ktorých  je 
predpokladane  založený  Nová  Zákon  a  údajne  boli  preložené  z  "pôvodnej 
gréčtiny."  Nakoľko Nový Zákon dookola opakuje ako Pavol prehováral  k svojim 
"ovečkám" po židovsky a rovnako hovoril židovsky i Ježiš a jeho apoštoli boli Židia, 
prečo by boli písomnosti napísané v gréčtine? 

Historické  fakty  vedu  k  tomuto:  židovská  hierarchia  a  nepochybne  celá 
konšpirácia  bola  dobre  riadená  a  mala  veľa,  veľa  členov  a  spolupracovníkov. 
Nebola napísaná v časoch Krista a hnutiu sa dostalo veľa propagácie spojením 
snáh  židovského národa.  Keď  organizovali  a  propagovali  myšlienky  ďalej,  boli 
zmenšené a spísané podstatne neskôr než v rokoch 30 až 33 n. l.  keď prišiel 
Kristus s týmito znepokojujúcimi a "novými" výjavmi. Faktom je, že boli napísané 
Židmi  ktorých  identitu  nebudeme nikdy poznať  a  boli  napísané spoločne hneď 
niekoľkými autormi, z času na čas prepracované a to nielen z ich pôvodnej formy a 
formulácie, ale i tak aby z nich bola s pribúdajúcimi úpravami lepšia a efektívnejšia 
propaganda. No nechcem v učení Esejcov zájsť ďalej, zistiť kto boli a prečo boli 
ich učenia  Židmi  zvrhnuté aby mohli  byť  sformulované do zmenenej,  jedovatej 
brečky ktorou potom nakŕmili Gojimov. 

Zvitky od Mŕtveho mora, ktoré sú početnejšie a odhaľujúcejšie než súčasné 
židovské noviny nám vravia o učení a živote Esejcov. Jednou zaujímavou vecou je 
tvrdenie, že Esejci boli zmetený z povrchu Zeme po 200 rokoch ich existencie a 
dátum ich vyhladenia sa točí okolo roku 100 n. l. Bola to malá sekta židovského 
kmeňa a nepodieľali sa na židovskej konšpirácii ako takej. Hoci boli mimo hlavných 
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židovských aktivít  a myšlienok, Židia od nich zistili,  že takýto druh učenia môže 
ľudí zničiť. Židia, hľadajúci spôsob ako zničiť rímsky národ, ktorý v roku 70 n. l. 
zničil a zrovnal so zemou Jeruzalem, pochopili aké sú tieto myšlienky a rozhodli sa 
ich predať Rimanom.  

"Esejizmus" bola skutočne revolučná, nová forma spoločenského poriadku, 
ideálne  spoločenstvo  v  malom.  Namiesto  Mesiáša  bol  ideálom Esejcov  "učiteľ 
spravodlivosti".  Založili  nové  spolupracujúce  spoločenstvo  a  boli  prvou 
náboženskou  skupinou,  ktorá  založila  a  zachovávala  krst  a  sviatočný  pokrm. 
Najdôležitejšie však je, že ako prvá skupina odsúdili a zrušili otroctvo. Ich "učiteľ 
spravodlivosti" ako ho nazývali Esejci možno nebol prvým pacifistom v histórii, no 
bol isto prvým ktorý uplatňoval pacifistické teórie v značnej miere, ktorú ak by si 
adoptovali  všetci,  skoncovala  by  s  vojnami.  Bolo  to  samozrejme  skvelé 
náboženstvo ktoré mohli Židia predať Rimanom, pretože ak by premenili Rimanov 
na poddajných pacifistov, neskôr by ich určite mohli premôcť. A to i dokázali. 

Esejci  žili  v  oblasti  nazývanej  Qumran  pri  Mŕtvom  mori  a  podľa  Phila, 
židovského  filozofa  a  spisovateľa  danej  doby  "bratstvo  Esejcov  by  nikdy 
nedodvorilo výrobu zbraní, alebo by si do komunity nevpustilo žiadneho výrobcu 
šípov, kopijí, mečov, alebo akéhokoľvek výrobcu vojenských nástrojov, ani človeka 
s vojnou ako záľubou, a dokonca ani s mierovými praktikami, ktoré by mohli byť 
zmenené na škodenie." No o Esejcoch nám nevraví len Philo, ale i Josephus a 
Plinius, obaja historici z danej doby.  

Ako sme už spomínali, mnoho pochádza zo štúdie zvitkov od Mŕtveho mora. 
Prevládajúci  fakt,  ktorý  zo  štúdia  písomností  historikov  danej  doby  zvitkov  od 
Mŕtveho  mora  vychádza  je  nasledujúci:  viera,  učenie  a  praktiky  pripisované 
Ježišovi  Kristovi,  aj  keď  neboli  všetky  úplne  zhodné  s  učením  Esejcov,  sú  v 
každom prípade bližšie práve učeniu Esejcov než biskupov, ktorí na ekumenickom 
koncile ustanovili vieru ortodoxného kresťanstva.  

Takže  dochádzame k záverom, že kresťanské  presvedčenia  a doktríny  s 
predpokladom sformulované Kristom v Kázni na vrchu nepochádzajú z tej doby, 
ale sú aspoň o 100 rokov staršie a pochádzajú zo židovskej sekty známej ako 
Esejci, žijúcej blízko Mŕtveho mora; Učenci Sanhedrinu toto učenie spoznali ako 
smrteľné a samovražedné; toto učenie vzali a prerobili ho na funkčnú vieru; Židia 
túto jedovatú doktrínu s veľkou energiou a veľkou dávkou propagandy (v ktorej 
vynikajú) odovzdali Rimanom.  

Spísanie na to čo dnes nazývame Novým Zákonom trvalo niekoľko storočí. 
Napísali ho neznáme osoby, no nepochybne mali židovský pôvod. Aby tomu dali 
mystickosť a z nebies zoslanú zbožnosť, vymysleli postavu Ježiša Krista, a hlásali, 
že bol synom boha. Potom ako položili  základ novej cirkvi,  upevnili túto silu na 
koncile v Nikaji, kde bolo vytvorenie novej cirkvi upevnené, sformovaná viera a kde 
dostala oficiálne posvätenie.  

Týmto,  v skratke,  bola spustená nová cirkev a nové náboženstvo "Ježiša 
Krista", ktoré vzniklo len tak z ničoho. V autentickej histórii však nenájdete ani malý 
dôkaz o osobe Ježiša Krista. No novo vyprodukovaný podvod o Ježišovi Kristovi, 
synovi božom, so všetkými jeho samovražednými doktrínami, mal čoskoro zničiť 
Rímske impérium a s ním ruka v ruke idúcu Bielu civilizáciu.  

Biela  Rasa  sa  už  nikdy  nestriasla  nadvlády  Židov.  Biely  Človek  už 
nenadobudol kontrolu nad vlastným myslením, náboženstvom, financiami, ani nad 
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svojou vládou. Dodnes si Biela Rasa nezískala späť kontrolu nad svojim osudom.  

Nezmeniteľným  cieľom  novej  viery  Kreativity  a  Hnutia  Kreativity  je  opäť 
priviesť Bieleho Človeka ku kontrole nad svojim osudom a budúcnosťou.  

Aby sme to dokázali, musíme najprv narovnať myslenie Bieleho Človeka. O 
tom vlastne celá táto kniha je. 
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17. Bližší Pohľad 
Na Židovsko-Kresťanský Podvod

Prebrali  sme si  Starý  Zákon a zistili,  že je  to  zbierka špinavých príbehov 
o odporných, smilných Židoch ako bol Abrahám, Júda, Dávid, Šalamún a mnohí 
iní. Prezreli  sme si i Nový Zákon a zistili,  že i ten napísala židovská zberba. No 
nakoľko slúžil Starý Zákon ako upevňujúce učenie pre zjednotenia židovskej rasy, 
Nový  Zákon  robil  presný  opak  Bielej  Rase,  teda  miatol,  rozdeľoval  a ničil  ju 
zaplavovaním odpadom a zlými radami, ktoré nechali Bielu Rasu pred pažravými 
Židmi nahú a bezmocnú.  

V tejto kapitole chcem širšie rozobrať židovsko-kresťanský podvod uvedený 
v Starom a Novom Zákone, nakoľko spojené stelesňujú bibliu Bielych ľudí. Práve 
biblia  je  základom  náboženstva,  kresťanstva,  ktoré  bolo  pre  Bieleho  Človeka 
posledných 2000 rokov strašnou katastrofou.  

Posledná vec ktorú Biela Rasa pre svoje prežitie potrebuje je zbierka zlých 
rád. A presne to kresťanstvo dáva. Množstvo zlých a samovražedných rád, ktoré 
ak sú nasledované, určite zničia každého kto ich prijme. Kresťanstvo opovrhuje 
faktami,  pohŕda  dôkazmi  a uvažovaním.  Pohŕda  mysliacimi  ľuďmi.  Chce  len 
"veriace" ovečky. Miluje ľahkoverných bláznov. Citujme Krista: "ak sa neobrátite 
nebudete  ako  deti,  nikdy  nevojdete  do  kráľovstva  nebeského."  Chce  každého 
zmeniť na malé dieťa aby mohli byť ľahko podvedení a privedení k viere všetkému. 
Chce priviesť tvorivú, produktívnu, heroickú a energickú Bielu Rasu na úroveň keď 
bude krotká a poddajná, ľahko ovládateľná a bude sa dať ľahko zotročiť. 

Kresťanstvo  je  zákerná  mentálna  pasca.  Znásilňuje  myslenie  inak 
inteligentných ľudí.  Keď raz ovládne väčšinu, nastúpi  sial,  a ak je to potrebné, 
podlomenie a zničenie tých, ktorí by stále chceli rozmýšľať.  

Keď veľký raný vedec Galileo priniesol v roku  1632 logické dôkazy o obehu 
Zeme  okolo  Slnka  a  o  Slnku  a  časti  veľkého  hviezdneho  systému,  práve 
kresťanská cirkev povstala aby zastavila tento pokrok vedeckého myslenia. Ďalší 
rok bol  Galileo povolaný do Ríma,  kde bol  vyšetrovaný Inkvizíciou,  ponížený a 
prinútený pokľaknúť pred zborom a odvolať svoje zistenia. To je ale len jeden z 
tisícok prípadov keď kresťania používali silu a teror na potlačenie a paralyzovanie 
myslí Bielych Ľudí.  

Kresťanstvo  žije  z  lží.  Vybudovalo  celú  sieť  klamstiev,  jedno  využívajúc 
druhé,  každé  podporujúce  to  ďalšie  atď.  až  kým  nie  je  priemerný  človek  tak 
zmätený a zaplavený masívnosťou toho celého, že je psychologicky dohnaný k 
akceptovaniu všetkých lží ako božej pravdy.  

To je jedna z nich, ktorú môže prekuknúť i malé dieťa: každé slovo v biblii je 
slovo boha a je uvedené tak ako ho vyslovil, bez akejkoľvek zmeny. No aj tomu 
najhlúpejšiemu človeku musí byť jasné, že biblia bola opakovane zmenená. Napr. 
máme  verziu  biblie  pre  katolíkov,  verziu  Kráľa  Jakuba  pre  ""konzervatívnych" 
kresťanov, verziu pre skôr modernejších kresťanov,  a minule so našiel  i  "Novú 
Anglickú Bibliu",  ktorá všetky ostatné hádže cez palubu a uvádza "čitateľnejšiu 
prózu."  Vieme,  že  biblia  bola  preložená  z  gréčtiny  do  latinčiny,  z  latinčiny  do 
angličtiny,  nemčiny a ostatných jazykov. Verzia každého prekladu však závisela 
úplne na interpretácii a chuti prekladateľa.  
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Vieme, že biblia za svoj život prešla viac ako 100 000 zmenami, no údajne 
len 5%  nich bolo "významných." Mne pripadá, že akákoľvek zmena v "nemennom 
slove božom" je významná, no 100 000 zmien je už úplná zmena. No aj 5% zmien 
znamená  v  1000  stranovej  knihe  približne  5000  významných  zmien.  To  by 
znamenalo 95 tzv. "bezvýznamných" a 1 významnú zmenu na stránku. Netreba 
však až toľko myslenia aby ste zistili, že biblia bola neustále menená a menená 
významne,   a  tvrdenie,  že  od  svojho  počiatku  nebola  zmenená  je  len  jednou 
veľkou lžou v reťazi ostatných lží.  

Celá  biblia  je  plná  protichodných  tvrdení  a  nezrovnalostí,  jedna  časť 
protirečiac inej. Inými slovami, biblia si stále protirečí a robí zo seba jedno veľké 
klamstvo. No nielen to, ale celý príbeh je taký nelogický, že aj ako teenagerovi sa 
mi otváralo mnoho nejasných otázok.  

Jednou z nich bolo prečo, ak je boh taký dobrotivý a milý, ide väčšina ľudí, 
ktorých sám stvoril s toľkou láskou, do pekla? Stále je to dobrá otázka a žiaden 
kňaz,  nezáležiac  na  tom  koľko  dvojzmyselných  rečí  mi  povedal,  mi  ju  nikdy 
dostatočne nezodpovedal. 

Keď si preberieme príbeh uvedený v Starom Zákone, ak by sme boli dosť 
ľahkoverní, uverili by sme takémuto príbehu židovských spisovateľov:  

Na začiatku bolo všetko prázdne a boh zjavne len tak poletoval  navôkol, 
nemajúc  v  tomto  prázdne  čo  robiť,  načo  myslieť,  nemohol  ani  nič  vidieť  (veď 
nebolo ani svetlo). Po miliardách a miliardách rokov v takejto ničote, dostal náhle 
pred asi 6000 rokmi nápad vytvoriť nebo a zem. Neuvádza sa, že by bol vytvoril i 
peklo, no evidentne ho musel vytvoriť v ten istý čas, s myšlienkou, že tam neskôr 
niekoho pošle. A je nakoľko je peklo údelom väčšiny ľudí, musel ho vytvoriť ozaj 
veľké.  

Nech  je  ako  chce,  na  šiesty  deň  vytvoril  človeka  k  vlastnému  obrazu, 
požehnal  mu a  umiestnil  do  rajskej  záhrady.  Najprv  si  myslíme,  že  chcel  aby 
človek žil v rajskej záhrade navždy. No nečakane sa stalo čosi zvláštne. Adam a 
Eva ešte v tejto záhrade neboli ani deň keď boli nachytaní pri zjedení nejakého 
zakázaného ovocia. Prečo tam vlastne ten strom bol? Prečo bolo hriechom zjesť 
jablko? prečo tam boh poslal hada aby ich mohol zviesť k zjedeniu jablka? Prečo 
nedal boh Adamovi a Eve viac rozumu aby nepodľahli hadovi? Toto mi nikto nikdy 
nedokázal vysvetliť.  

Akokoľvek, za tento "hrozný" čin, zjedenie nejakého ovocia zo zakázaného 
stromu,  sa miesto pre ľudskú rasu náhle zmenilo,  aspoň to  tak tvrdia židovskí 
spisovatelia. Za túto malú chybu sa na Adama a Evu nahneval a viac už nebol 
milujúcim a odpúšťajúcim bohom, ale namiesto toho ich v hneve vyhodil z rajskej 
záhrady,  preklial  ich aby v pote  svojej  tváre jedli  svoj  chlieb.  Od tohto  malého 
incidentu je celá ľudská rasa prekliata za "prvotný hriech" Adama a Evy.  

V tomto nezmyselnom príbehu sa vynárajú ďalšie otázky. Nakoľko, ako nám 
tvrdia, boh všetko vie, všetko vidí, pozná budúcnosť i minulosť a ani vlas nespadne 
z hlavy ak to on nechce, ako to, že nevedel, že Adam a Eva spravia to čo spravia, 
a on ich zato vyhodí z raja? Musel o tom vedieť a plánovať to takto ešte skôr ako 
ich stvoril. Ak to však vedel vopred, a v skutočnosti  stvoril celý vesmír, vrátene 
všetkých tvorov v ňom, nemôže ujsť zodpovednosti za tento koniec koncov ľudstvo 
bol o jeho výtvorom a on všetko vie, všetko vidí a pozná budúcnosť i minulosť. Ak 
sa  ľudia  zmenili  na  takýchto  podlých  hriešnikov,  musí  byť  jasné,  že  ich  takto 
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vytvoril boh a takých ich i chcel mať.

Ako sa ľudia množili, príbeh pokračuje, stávali sa stále "hriešnejšími" a boh 
sa rozhodol všetkých, okrem Noeho rodiny, utopiť. Tento milosrdný boh, ktorý nás 
údajne miluje, sa rozhodol všetkých ľudí utopiť ako nešťastných potkanov. To sa 
podľa jednej verzie biblie (uvádzajúcej ku všetkému dátumy) stalo v roku 2348 p. 
n. l. v potope ktorá trvala 40 dní a 40 nocí. 

Podľa  židovských  autorov,  ktorí  tento  smiešny  príbeh  napísali,  bol  Noe 
varovaný samotným bohom, postavil archu a vzal na ňu všetko živé "aj z čistých aj 
z  nečistých  zvierat,  z  vtáctva  a  zo  všetkého,  čo  sa  hýbe  na  zemi."  Keď  si 
vezmeme, že existuje nejakých 10 miliónov druhov hmyzu, nespomínajúc plazy, 
vtáky a ostatné zvieratá, príbeh sa stáva nepravdepodobnejší než príbeh o Alici v 
krajine zázrakov.  

Fakt, že nieto dôkazov ženby bola Zem v roku 2348 p. n. l. čo neskôr úplne 
pokrytá vodou vôbec nemrzí ani židovských spisovateľov, ani kňazov, ktorí tieto 
bludy  hlásajú  ešte  dnes.  Egyptská  história  v  danej  dobe  nespomína  žiadnu 
záplavu.  

V porovnaní s dôkazmi Prírody je to úplne nezmyselné! Keď sa napríklad 
pozrieme na Grand Canyon, ktorý erodoval svoje kanály mnoho miliónov rokov, 
keď sa pozriem na ľadovce, ktoré sú tu už státisíce rokov, keď s pozrieme na vývoj 
rôznych druhov, ako sú kone, mastodonty, alebo šabľozubé tigre, či na neskorší 
historický vývoj samotného človeka, ktorý siaha ďalej než len do roku 2348 p. n. l., 
museli by ste sa vzdať všetkých svojich zmyslov, stať sa ľahkoverným ako dieťa, 
aby ste takýmto nezmyslom mohli uveriť.  

Príbeh  však  pokračuje  a  čoskoro  sa  na  scéne  objavujú  patriarchovia 
židovskej  rasy  Abrahám,  Izák  a  Jákob.  Podľa  ich  príbehov  išlo  o  morálnych 
zhýralcov o ktorých sme hovorili  v  predošlých kapitolách. No podľa židovských 
spisovateľov si  boh  túto  skupinu  obľúbil  a  dal  im i  ich semenu ďalekosiahle  a 
štedré sľuby. Uzavrel s nimi špeciálnu milosrdnú dohodu. Odvtedy Židia tvrda, že 
majú  s  bohom  špeciálnu  dohodu,  sú  vyvolenými  ľuďmi  a  vďaka  bohu  majú 
výhodnú  pozíciu  na  svete.  Jedna  z  ich  hlavných  organizácií  má  názov  "B'nai 
B'rith", čo znamená "Synovia dohody." 

Opäť sa objavujú otázky: prečo by boh, ktorý by mal byť spravodlivý a múdry, 
robil  špeciálne  dohody  s  takouto  skupinou  zradných  hrdlorezov,  podvodníkov, 
kupliarov, záletníkov a prostitútok, ako boli napr. Abrahám a Sára?  

Je to skvelý príbeh pre Židov, no úplne hlúpy príbeh pre Bielych Gojimov aby 
bol včlenený do "nášho" náboženstva. 

Videli sme, že sa boh v prípade Adama a Evy pomýlil a vyhodil ich z raja. Ich 
semeno sa evidentne vydalo zlým smerom. Chcel túto chybu napraviť utopením 
všetkých ľudí okrem jednej rodiny. 

Aj to bola zjavne zlá voľby, lebo aj Noeho potomkovia sa vydali zlým smerom 
a boh sa rozhodol  opäť urobiť  niečo drastické,  len krátko potom ako všetkých 
utopil.  Nakoľko  bolo ľudstvo také zlé,  hriešne a skazené,  rozhodol  sa vykonať 
niečo ozaj zmysluplné.  

V druhej časti biblie (Novom Zákone) sa píše, že k panne Márii zostúpil Duch 
svätý a ostala v druhom stave. Porodila syna božieho", ktorý mal zachrániť ľudstvo 
pred jeho hrozným osudom, teda peklom. Je to ozaj komický a fantastický príbeh. 
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Ak pomyslíme, že tento mocný Stvoriteľ, ktorý dokázal stvoriť Zem, Slnko, Mliečnu 
dráhu, miliardy svetelných rokov vzdialené galaxie, dokonca celý vesmír v ktorom 
je Zem len bodkou a človek veľký ani nie ako atóm, by sa ponížil natoľko aby sa 
zaplietol  s pozemským tvorom,  židovskou ženou len preto aby mohla vychovať 
jeho syna, ktorého by mohol nechať pribiť ku krížu, tak je to také pritiahnuté za 
vlasy, až sa musíte diviť  mysleniu ľudskej rasy. 

No je to príbeh napísaný židovskými spisovateľmi, ktorí sú síce neznámi, no 
stovky miliónov ľudí je dosť ľahkoverných aby to zhltli. 

Myšlienka, že "zomrel za naše hriechy" nie je veľmi rozumná. Je to akoby 
napr. parta negrov spáchala mnoho vrážd, krádeží a celkov zločinov a podpálila 
mesto, a vy by ste vzali poctivého Bieleho občana, týrali ho, pľuli naň, pribili ho ku 
krížu, bodli ho kopijou aby z neho tiekla krv, a to len preto aby "odčinil" hriechy 
negrov.  Čo za spravodlivosť je to? Ako by to odčinilo ich hriechy? Ako by to tých 
negrov  naučilo  nejakú  kolekciu?  Celý  tento príbeh  o  tom,  že  "zomrel  za naše 
hriechy" je taký nezmyslený a smiešny, ako príklad ktorý som uviedol. 

No ani o 2000 rokov neskôr nemôžeme povedať, že tento zvláštny potupný 
akt, ku ktorému sa Pán uráčil aby "zachránil" ľudstvo, fungoval a zjavne môžeme k 
práci boha pripísať ďalší prehrešok a chybu.  

Podľa biblie sa zdá, že náš Stvoriteľ blúdil od jednej chyby k druhej a žiaden 
z programov nepracoval tak ako mal. Keď to porovnáme so skutočným svetom 
Zákonmi Prírody, je to úplne v rozpore s tým, čo nás naše zmysly, náš rozum, 
naše oči a uši učia. Je ani nemysliteľné, žeby niektorý zo Zákonov Prírody padol, 
alebo zlyhal,  alebo bol v rozpore si iným. Nepoznám prípad kde by nefungoval 
gravitačný zákon, alebo zákon o svetle, či magnetizmu, a  ani nevieme o tom, žeby 
si tieto zákony niekedy odporovali, alebo sa rušili. V skutočnosti Zákony Prírody 
fungovali bezchybne, nemenne a neúprosne už od nepamäti a nepochybne budú 
pokračovať naveky. 

Ak  použijeme čo i  len štipku  zdravého rozumu a inteligenciu,  ktorou nás 
Príroda  obdarila,  nemôžeme  dojsť  k  inému  záveru  než  k  tomu,  že  Kristova 
existencia a ukrižovanie pre ľudstvo neurobili  žiadne divy. Obrovským rozporom 
ktorý sa tu objavuje je to, že Židia (ktorí napísali Nový Zákon) predali tento príbeh 
len Bielym Ľuďom, a židovská rasa, ktorá je predpokladane bohom vyvolená a 
obľúbená, nikdy v Krista neverila. Len sa pýtajte akéhokoľvek kňaza nech vám to 
vysvetlí a dá vám lekciu bezcenných dvojzmyselných rečí.  

Tým sa vám pred očami objavuje ďalšie protirečenie a to jest, prečo by boli 
Židia bohom vyvolení ľudia, prečo by bol Kristus, syn boží vytvorení len aby zomrel 
na  kríži  pre  "záchranu  ľudstva"  a  pritom  by  nepresvedčil  Židov,  bohom 
vyvolených?  Celé  to  vôbec  nedáva  zmysel.  Avšak  v  prevej  kapitole  Nového 
Zákona sa píše, že Kristus bol priamym potomkom Abraháma, Izáka a Jákoba, 
zvrhlých kráľov Dávida a Šalamúna, a synom Žida Jozefa. Všeobecne je známe, 
že Kristus bol obrezaný Žid (Luk. 2:21). Tam sa píše: "Keď prišiel ôsmy deň a 
dieťatko bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš." To je dôkaz, že Kristus bol Žid a 
potomok rodu Abraháma,  Izáka a Jákoba.  No zároveň je  nám tvrdené,  že bol 
nazývaný synom boha, no "bohom vyvolení" v neho neveria. Je to dosť protirečivý 
a smiešny príbeh.  

A tak tu máme Bieleho Človeka zavaleného náboženstvom, ktoré je v prvom 
rade celé o Židoch a božej zaslepenosti touto parazitickou rasou; a v druhom rade, 
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o božom oplodnení vydatej, židovskej ženy, ktorá mala syna, božieho syna, no je i 
synom Jozefa,  a hrdo nesie svoj  rodokmeň spätne siahajúci  až u Abrahámovi, 
Izákovi a Jákobovi. Potom tu máme situáciu keď samotní Židia neveria druhej časti 
príbehu,  teda  Novému Zákonu,  no  spoločnou,  asi  300  rokov  trvajúcou snahou 
nakoniec presvedčili  Rímsku civilizáciu, že je to práve ich nové náboženstvo. A 
Biely Človek im na to naletel.  

Aký hlúpy môžete byť?  

Kazatelia a milionári robia kopu zmätku ohľadom toho že Kristus nám dal 
"večný život." za tento dar by sme mu mali byť naveky vďační. To je opäť presný 
opak toho, čo môžeme vidieť v Prírode. Neviem o žiadnom tvorovi, žiadnom druh, 
ktorému by Príroda dala "večný život." Na podloženie týchto nezmyslov skrátka 
neexistuje ani jediný dôkaz. Niektoré rastliny žije len jednu sezónu, vyprodukujú 
semeno a potom zahynú, klen aby mohla nasledujúcu jar vzniknúť nová generácia. 
Väčšina cicavcov ako jelene, zajate, líšky,  atď. žijú len niekoľko rokov a potom 
zomierajú. Počas svojho života vak splodia dosť potokov aby zachovali svoj rod. 
Niet dôkazu žeby to u človeka bolo inak.  

A vlastne, kto povedal, že by sme chceli žiť večne, dokonca j keby sme mali 
na  výber,  najmä  ak  je  tu  možnosť  dostať  sa  do  pekla  a  tam  naveky  trpieť? 
Dokonca aj  ak  by existovalo miesto ako nebo, kto povedal,  že by sme chceli 
naveky hrať na harfu a ďakovať bohu? 

Mne skôr príde, že by sme sa takýmto štýlom začali už čoskoro nudiť. Ak 
vezmeme, že nám biblia vraví, že a tak väčšina z nás ide do pekla, nejakých 99%, 
čo je potom na večnom živote také úžasné? Odpoveďou je samozrejme, nič, a je 
to len veľký podvod. Skrátka niet ani trošky dôkazov ktoré by to podložili. Protirečí 
to  všetkým  zisteniam,  ktoré  sme  v  Prírode  videli  a  môžeme to  zaradiť  medzi 
ostatné židovské klamstvá.  

Pokiaľ ide o strašenie a terorizovanie myslí obetí hrozivou predstavou pekla, 
detaily sú brutálne a jasné. Veľký "milujúci" boh, ktorý nás stvoril, evidentne už od 
začiatku plánoval poslať 99% ľudí do stiesnenej komory utrpenia kde môžu naveky 
trpieť v ohni a odkiaľ niet úniku. 

Pokiaľ však ide o nebo, detaily opisu chýbajú, teda okrem toho, že je celé 
zdobené zlatom a drahými kameňmi, alebo sú nejasné. Našim hlavným záujmom 
tam  bude  zjavne  chválenie  boha.  Neviem  si  však  predstaviť  nič  nudnejšie  a 
bezbožnejšie  než  hŕba  zajatých  jednotlivcov  vo  dne  i  v  noci  ďakujúc  svojmu 
Pánovi. Je to deptajúce!  

V biblii nám je dookola opakované, že mám byť krotkí a nemárnivý a všetka 
naša pýcha je hriechom. A pritom aký pyšný je náš Stvoriteľ? Vytvoril veľkú masu 
zajatých divákov ktorí trávia milióny rokov len jeho vychvaľovaním. Ak toto je božia 
vlastnosť, tak je úplne v rozpore s hodnotami opísanými v biblii.  

Na  druhej  strane,  inde  nás  vykresľuje  aj  ako  anjelov  hrajúcich  na  harfu. 
Úprimne, nikdy som nemal záujem hrať na harfu. Ak toto má byť skvelá zábava, už 
dávno by som si jednu kúpil,  no dokonca ani  neviem, žeby bolo hrou na harfu 
očarených  až  toľko  ľudí.  Takže  čo  sa  ešte  robíme  v  nebi?  Jeme?  Chodíme 
oblečení? Spíme? Sme hmotní? Alebo sme len kopa duchov poletujúcich v éteri? 
Máme krídla? Odpoveďou je, že o ničom takom nevieme. Je to celé nejasné a 
zahmlené. 

A čo sa týka miesta tohto úžasného neba, kde by sme mali tráviť čas, kde 
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prsne sa nachádza? Je tisíc kilometrov nad Zemou? Alebo je milión kilometrov po 
d Zemou? Je vzdialené milióny kilometrov alebo je blízko slnka? Je vôbec v tejto 
galaxii? Je vôbec niekde? Odpoveď je opäť zahmlená a nejasná. 

Citujme Ježiša: "Nebo i zem zmiznú, no moje slová nezmiznú nikdy." Máme 
tomu rozumieť tak, že nebo je len dočasné? No, niekto vraví, že existuje i druhé 
nebo.  Aj  to  je  len dočasn0? Celé ej  to  akési  neúplné,  mysteriózne,  nejasné a 
pochybné. Prišlo to k nám zo stoviek ktoré to majú z druhej ruky,  no bolo to i 
stokrát  prepísané  a  tisíckrát  upravené,  no  my  to  máme  brať  ako  "evanjelium 
pravdy." 

Zdá sa mi, že ak by od rozdielu  či robíme dobré, alebo zlé veci závisela 
naša budúcnosť v nebi alebo pekle, boh by nám jasne povedal, čo chce aby sme 
robili a čo nie. Ak by som si najal človeka a dal mu na výber, ak spraví to čo má 
odmením ho miliónom dolárov, no ak to urobí zle dám ho zastreliť, minimum čo by 
som preň mohol spraviť by bolo, že by som mu čo najjasnejšie vysvetlil čo chcem 
aby robil a čo nie.  

Podobne, ak by to čo sa píše v biblii malo nejaký zmysel (a nemá), boh by 
nás  určite  neplietol  tisícom  rozličných  náboženstiev,  Mohamedánstvom, 
Judaizmom, Mormonizmom, Konfuciánstvom, Kresťanstvom a ostatnými vierami. 
Určite by nerozštiepil kresťanstvo natoľko vetiev, ako sú katolíci, metodisti a iní, 
pričom jedni sa snažia diskreditovať druhých. Dokonca aj ak chcete spraviť to čo je 
správne, kto vie kadiaľ ísť? Mohamedáni? Židia, ktorí ani neveria kresťanstvu? Kto 
dokáže z takéhoto zmätku vyjsť? 

Celá táto zbierka smeti však nešťastne padá. Vraciame sa k našim zmyslom, 
nadýchnem sa čerstvého vzduchu a obrátime sa späť k Zákonom Prírody, ktoré sú 
naopak skutočné, v harmónii a sú večné. Všetky naše pravdy a znalosti pramenia 
práve zo štúdia Zákonov Prírody.  

Títo "znovuzrodení" kresťania sa vás však pokúsia nachytať takýmito rečami: 
"Ako chcete  vysvetliť vesmír okolo vás? Niekto to predsa musel stvoriť?" Ak by 
išlo o vytríbeného filozofa, povie to takto: "Musela predsa byť prvá príčina a tou je 
boh." Je to neuspokojujúca domnienka a nezaručený dohad. Nemáme ani jediný 
dôkaz ktorý by o tom svedčil. Neviem či tu vesmír bol odveky vekov a či tu i naveky 
bude. Aj keď sa prirodzená krajina mení, Zákony Prírody ostávajú nemenné. Sú 
večné.  

V skutočnosti, pokiaľ ide o čas, nevieme ani čo tento samotný termín značí, 
okrem toho že sa týka pohybu planét a iných pohyblivých objektov. Rovnako by 
sme mohli argumentovať, že vesmír tu bol odveky, tak ako oni tvrdia, že to odveky 
bol  boh.  Pri  argumente,  že  to  niekto  musel  vytvoriť,  by  sme  rovnako  mohli 
argumentovať tým, že aj boha musel niekto vytvoriť. Ak nemohol len tak z ničoho 
nič vzniknúť vesmír, ktorý sa koniec koncov stále mení, nemohol rovnako vzniknúť 
ani boh. Presne toľko zmyslu ako hádka o stvorení vesmíru má i hádka o stvorení 
boha. 

A ta nám ostáva jediné. Neviem ako to celé začalo a čo tu vôbec nejaký 
začiatok bol.  No pokiaľ  vieme,  vesmír  tu  bol  vždy.  Ohľadom záhad o bohu,  či 
bohoch  ,  nemáme žiadne dôkazy,  nevieme  nič.  Môžeme len  skonštatovať,  že 
príbehy o bohoch a bohyniach, duchoch a anjeloch, diabloch a vílach, čo sa týka 
dôkazov sú len výplodmi ľudskej fantázie.  

Oddať sa kresťanskej filozofii je ako zapojiť sa do zbabelého úteku z reality, 
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ako  únik  do  sveta  zázrakov,  a  zničenie  uvažovania  a  zdravého  rozumu. 
Opakujeme: kresťanstvo pohŕda faktami, dôkazmi, uvažovaním a logike. Stať sa 
kresťanom  je  ako  podľahnúť  zvráteniu  mysle  židovskou  manipuláciou. 
"Znovuzrodený"  kresťan  je  zvrátený.  Má  skrivené  inštinkty,  zahmlenú  myseľ, 
celový pohľad na život, sex a prežite svojho druhu úplne odvrátený tomu, k akému 
bol ako prirodzená bytosť Prírodou vytvorený. Stáva sa ničiteľom vlastnej rasy. 

Aj keď je premena na kresťana záležitosťou skôr spoločenského stavu, len 
málo  ľudí  Bielej  Rasy  to  berie  vážne,  no  aj  tak  každý  pasívne  súhlasí  s  ej 
prevládaním v našej spoločnosti. Je to veľmi významný ústupok a má katastrofické 
efekty na kultúru, vládu a postoj Bielej Rasy za posledných 2000 rokov. A tu kdesi 
leží dilema Bieleho Človeka. 

V politike, obchode, vojne a všetkých ostatných činnostiach človek používa 
inštinkty a zdravý rozum ktorými ho tak bohato obdarila Príroda.  Používa zákony 
prežitia, Zákony Prírody a vlastné skúsenosti.  Potom ide v nedeľu do kostola a 
jeho mozog je prepracovaný a zapudzuje všetky svoje zdravé zmysly. Dostáva sa 
do neskutočného,  hmlistého  sveta.  Jeho mozog postráda jedno koliesko  a  tak 
odchádza z reality. Vyhrádza z kostola zmätený a s podlomeným svedomím, aby 
sa takto  opäť v pondelok zaoberal  problémami skutočného sveta.  Ostáva však 
rozhrnutý,  rozdelený,  medzi  dvoma  nekompatibilnými  svetmi,  skutočným  a 
neskutočným svetom, ako ho opisujú neznámi židovskí spisovatelia. Jeho myseľ je 
paralyzovaná strachom z pekla, ohnivou dierou, tou komorou utrpenia pripravenou 
jeho milujúcim,  dobrotivým (a židovským) bohom pre 99% svojich "milovaných" 
obetí.  

Tu by sme sa mohli spýtať otázku: kedy boh, "pri svojej múdrosti", vytvoril 
peklo a diabla? Bolo to v prvý deň keď stvoril nebo a zem? Podieľal sa aj Kristus, 
jeden zo Svätej Trojice, ktorý "vždy bol" a nepochybne musel existovať i v čase 
keď bol stvorené peklo, na vytvorení pekla? Nakoľko boh všetko vie a všetko vidí, 
neplánoval  poslanie  všetkých  tých  ľudí,  ktorých  tvoril,  do  pekla  niekedy  v 
budúcnosti aby ich tam pod vlastnej vôle mohol mučiť?  

Keď sa pozriem bližšie na diabla, zistíme že aj ten je len nehodou a boh ho 
vytvoril  pôvodne ako anjela, lenže akosi  "padol."  Výsledkom tejto nevysvetlenej 
nehody je vážny protivník boha, ktorý s ním súperí v hre na mačku a myš, kto chytí 
do svojej  ohrady viac nás, úbohých ľudí.   Podľa toho ako nám je tento príbeh 
rozprávaný je zrejmé, že boh sa snaží nás zachrániť a priviesť do pekla, ale diabol 
je múdrejší a úspešnejší v dostáva nás do pekla. Zdá sa že boh prehráva a jeho 
"nepodarok" vyhráva.  

Je to smiešna a absurdná situácia! Máme veriť, že boh je neomylný, všetko 
vie a ani vlas z hlavy nespadne bez toho aby o tom vedel, no zdá sa, že predsa 
len pochybil a to len na škodu nás, úbohých ľudských bytostí.  

Najprv pochybili Adam a Eva a už v prvý deň padli do pasce ktorú pre nich 
pripravil boh. Potom musel utopiť milióny nasledovných potomkov, okrem jednej 
rodiny. No aj tak sa to vyvinulo zle. Tento smiešny príbeh pokračuje len aby sme 
sa dozvedeli, že urobil syna nejakej židovskej panne menom Mária a toho potom 
nechal pribiť ku krížu aby zachránil nás, úbohých hriešnikov pred peklom. No po 
2000 rokoch sa zdá, že mu ani toto nevyšlo, nakoľko dnes stále menej ľudí verí v 
kresťanstvo,  a  svet  ovládajú  Židia  a  komunisti.  No  ja  tak  nám tvrdia,  že je  to 
neomylný  boh,  ktorý,  akýmsi  nedorozumením  vytvoril  namiesto  anjela  diabla. 
Tento diabol je teraz ale jeho najväčším súperom a podľa príbehu v biblii túto hru 
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aj vyhrá, zhromažďujúc ľudí v pekle (vytvorenom bohom) skôr než bude pôvodný 
Stvoriteľ  schopný  nás  zachrániť  pre  svoje  nebo.  Môžete  prísť  na  niečo  ešte 
absurdnejšie?  Ako  povedal  jeden  známy  generál:  každý  kto  uverí  tomuto 
vymyslenému príbehu uverí čomukoľvek.  

No  pravdou  je,  že  biblia  bola  napísaná  a  milióny  členov  Bielej  Rasy  jej 
prepadli.  Musí sa za tým skrývať iný dôvod než len rozprávanie nezmyslených 
príbehov. A ten naozaj i existuje.  

Odpoveď sa stáva jasnou ak sa pozrieme na to: (a) kto napísal Starý a Nový 
Zákon a (b) kto z toho niečo získal. Ak si vezmem, že Starý a Nový Zákon boli 
napísané bandou slizkých Židov,  celá táto divná konšpirácia nám začína dávať 
zmysel.  

Už sme si prebrali zradnú a konšpiratívnu náturu židovskej rasy. Prebrali sme 
si i ich históriu, a ako, keď Rimania zničili Jeruzalem, to Rimanom vrátili, no nie 
silou zbraní ale zradou, trikmi a podvodom. Uvalením na kedysi hrdé a mocné 
Rímske  impérium  samovražedné  kresťanské  náboženstvo  Rím  zničili.  Všetci 
vieme že pád Ríma nasledovalo tisíc rokov Doby temna, počas ktorých sa Biela 
Rasa váľala v ignorancii, chudobe a poverčivosti.  Vieme, že keď sa Biela Rasa 
nakoniec (čiastočne) z tejto zvrátenosti mysle dostala (počas Renesancie), Židia 
už ovládali financie, vlády a náboženstvo Bieleho Človeka.  

Viem, že Rimanmi, ktorí vybudovali najlepšiu civilizáciu staroveku, amožno 
všetkých čias, boli pred 2000 rokmi vládcami bez súperov v celom vtedy známom 
svete. Viem, že to bola jedna z najlepších ukážok energetických a produktívnych 
vlastností  Bielej  Rasy.  Viem i  o  fakte,  že  keď  s  táto  veľká,  hrdá  rasa  vzdala 
prefíkanému a zradnému kresťanskému učeniu, už nikdy nebola ako predtým a 
Biela Rasa už neovládala svoj osud. Odvtedy je pánom sveta parazitický Žid.  

Preto je jasnou odpoveďou, že kresťanstvo bolo, a stále je, mocnou zbraňou 
využívanou  podvodníckou  a  konšpiratívnou  židovskou  rasou  na  prekonanie, 
rozdelenie a zničenie skvelej Bielej Rasy. Viac než kedykoľvek je dnes využívané 
na skríženie a na priblíženie zničenia Bieleho Človeka aby mohol byť čo najskôr 
zotročený  a  stať  sa  krotkým  a  produktívnym  zvieraťom  pracujúcim  pre 
parazitických Židov.  

V skratke: Židia vymysleli kresťanstvo, uvalili ho na Bielu Rasu aby ju mohli 
zmeniť na perfektných "Gojimov", čo v ich reč i znamená podradný dobytok.  

Áno, to je môj záver a môj verdikt. Je to jediný záber ktorý dáva zmysel. 

Dozrel  čas  aby mal  Biely  Človek  vlastné náboženstvo,  ktoré  bolo Bielym 
Človekom vytvorené a ktoré bolo vytvorené pre prežitie, expanziu a pokrok Bielej 
Rasy. Najvyšším účelom tejto knihy je položiť základ takéhoto učenia.  
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18. Talmud
Skutočným základom židovskej  viery ani nie je Starý Zákon ako taký,  ani 

Pentateuch, či Mojžišova kniha, ale Talmud. Vonkajšiemu svetu Židia tvrdia, že 
veria  Starému  Zákonu.  Opäť,  aj  toto  je  sčasti  lož  a  len  akási  zásterka  ich 
skutočného programu.  Keď dosiahnu židovskí  chlapci  a dievčatá vek 13 rokov, 
nenasledujú  smernice  zo  Starého  Zákona,  ale  v  tom  čase  sa  učia  a  študujú 
Talmud. To je ich ozajstná biblia.  

Židia tvrdia, že keď Mojžiš obdržal písaný zákon od boha na hore Sinaj na 
kamenných tabuliach, dostal i ich vysvetlenie, alebo "ústny zákon". Tvrda, že práve 
preto ostal Mojžiš na hore tak dlho, preto že boh by mu mohol odovzdať písaný 
zákon za jeden deň. Aj keď je to len ďalšia židovská fikcia a výmysel, je významné 
aby sme si vyjasnili ich vysvetlenie pôvodu ich viery. 

Vravia, že Mojžiš tento hovorený zákon okamžite odovzdal Jozuemu; Jozue 
ho v ihneď odovzdal 70-tim mudrcom; títo mudrci ho potom odovzdali prorokom a 
tí  zas do veľkej  synagógy.  Židia  ďalej  tvrdia,  že bol  neskôr  odovzdaný určitým 
rabínom až pokiaľ nebolo možné ho viac odovzdávať slovne a tak sa rozhodli ho 
spísať. 

Aj toto je mýtické vysvetlenie pôvodu ich viery. Samozrejme sa nezakladá na 
pravde. Tak ako zvyšok ich vymyslenej histórie, aj toto je mýtus. Je neisté či také 
postavy ako Mojžiš alebo Jozue niekedy existovali. No podľa historických zdrojov 
existovali  v  Palestíne  ešte  pred  vynájdením  kresťanstva  školy  v  ktorých  bola 
vyučovaná "posvätná" židovská literatúra. Výklady vzdelancov zákona boli spísané 
na tabuľkách a listinách pre ich zachovanie, a tieto zozbierané tvorili podklady pre 
židovský Talmud.

Odtiaľ  je  dlhá  história  k  jeho  skompletizovaniu  a  nárastu  do  dnešného 
Talmudu. Nechcem však zaberať miesto komplikovanými machináciami ktoré sa 
museli udiať aby mohol byť vypracovaný do dnešnej podoby.  

Stačí povedať, že podstatou a základnou časťou celého Talmudu je Mishna. 
Táto kniha je akceptovaná Židmi na celom svete a uznáva sa  autentickú sústavu 
ich  zákonov.  Ako  šiel  čas,  výklady  tohto  zákona  narastali  a  spory  a  dohady 
znalcov  zákona  týkajúce  sa  Mishna  boli  spísané.  Tieto  písomnosti,  výklady 
zákonov,  tvoria  ďalšiu  časť  Talmudu,  nazývanú  Gemara.  Spolu  teda  Mishna, 
slúžiaca ako text židovského zákona, a Gemara, slúžiaca ako analýza a výklad 
zákona, tvoria židovskí Talmud.  

V roku 500 n. l. bol Talmud viac-menej sformovaný do dnešnej formy. No aj 
vtedy ešte boli využívané Židmi dva hlavné Talmudy, jeden Palestínsky a druhý 
Babylonsky, z ktorých bol práve ten druhý zrozumiteľnejší. Nebo však zostavený 
jednou osobou ani v jednej dobe, ale mnoho židovských vodcov na ňom pracovala 
mnoho rokov.  

Babylonsky  Talmud  je  dnes  akceptovaný  väčšinou  Židov,  ale  aj  tak  nie 
všetkými. V tejto kapitole sa preto budeme zaoberať práve týmto, Babylonským 
Talmudom. 

Mishna,  Gemara  sú  dve  hlavné časti  veľkého  diela  nazývaného  Talmud. 
Úplný Talmud obsahuje 63 kníh a 524 kapitol.  

Práve  tento  kus  literatúry,  obsahujúci  množstvo  odpadu  a špiny,  je 
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základným  židovským  učením.  Ukladá  návrh  ako  zničiť  Gojimov  sveta  s ich 
bohatstvom, návrh na ich zotročenia. V základe obsahuje všetky židovské zákony 
vo vzťahy voči sebe samým a taktiež vo vzťahu Židov voči Gojimom.  

Talmud  rovnako  obsahuje  i detailné  rady  pre  využitie  ovocia,  semien, 
byliniek,  stromom, atď. Detailne predstavuje židovské sviatky,  kedy majú začať, 
kedy  majú  skončiť  a ako  majú  byť  oslavované.  Obsahuje  mnoho  zákonov 
zaoberajúcich  sa  manželstvom a zavrhnutím  manželiek,  ich  povinnosti,  vzťahy, 
choroby, a mnohé iné záležitosti tohto subjektu.  

Polia  ktorých  sa  týka  sú  takmer  nekonečné.  Zaoberá  sa  pokutami 
a kompenzáciami ohľadom nehôd, vo veľkom sa zaoberá obetami a posvätnými 
rituálmi. Vo veľkom sa zaoberá i subjektom očisty.  

Talmud sa ďalej  zaoberá samotnými  zákonmi.  Spracúva zákony ohľadom 
kupovania  a  predaja,  zákony  o nehnuteľnostiach  a obchodoch.  Zaoberá  sa  aj 
súdnictvom  a trestami  za  zločiny.  Zaoberá  sa  i rôznymi  prísahami  a  ich 
porušeniami.  Obsahuje  zbierku  tradičných  zákonov  a uznesení  získaných  zo 
svedectiev významných učencov a židovských učiteľov.  

A takto to ide ďalej. Len sotva nájdete záležitosť v živote Žida, ktorej by sa 
Talmud  nedotýkal.  Mnoho  z neho  je  banálne,  mnoho  dokonca  nudné.  Napriek 
tomu je v Talmude základná filozofia a viera samotného Žida, ktorá z neho robí 
nebezpečného parazita pre každú spoločnosť v ktorej žije.  

Nechcem tu však míňať priveľa času masívnymi detailmi v súhrne Talmudu. 
Stačí povedať, že toto dielo Židia vždy považovali za posvätné. Stále ho považujú 
za dôležitejší ako tzv. Sväté písmo. Talmud to vyslovuje jasne. V jednej časti sa 
píše:  "Tí,  ktorí  sa venujú čítaniu biblie dostanú istú odmenu,  no neveľkú;  tí  čo 
študujú Mishna konajú cnosť, za ktorú obdržia odmenu; no tí, ktorí študujú Gemara 
vykonávajú najvyššiu cnosť."  

V inej  časti  sa zas  píše:  "Písmo sväté  je  ako  vody,  Mishna ako  víno,  a 
Gemara ako voňavé víno." 

Toto je dobre známy a vysoko vychvaľovaný názor v spisoch rabínov: "Syn 
môj, radšej daj na slová pisárov než na slová zákona." Inými slovami, mladému 
Židovi je v tréningu na jeho možnú rolu vo svetovej židovskej konšpirácii dookola 
tvrdené,  že  sa  musí  venovať  učeniam  Talmudu  viac  než  písanému  zákonu 
uvedenom  v  Starom  Zákone.  Aj  keď  sú  obidva  súčasťou  ich  základnej 
náboženskej viery, učenie uvedené v Talmude je nadradené.  

V Talmude sa  slovo Goj  používa  pri  zaoberaní  sa  nežidmi,  teda Bielymi 
nežidmi a Rimanmi.  Je to ich hanlivý termín pre slovo dobytok, alebo zviera a 
často sa vyslovuje aj ako Gojim. Už od detstva je Židom tvrdené, že Gojimi, všetci 
Gojimi sú zvieratá a má sa s nimi zaobchádzať rovnako ako s dobytkom. Celým 
Talmudom je pretkaná myšlienka nepriateľstva a nenávisti voči Gojimom. 

Aj  keď Talmud nebol  zozbieraný  až do roku  500 n.  l.,  jeho väčšina bola 
napísaná ešte v predkresťanskej ére a v čase keď bol Rím na svojom vrchole. 
Politika  parazitických  Židov sa už od nepamäti  týkala  vylievania nenávisti  proti 
vládnucej a nadradenej Belej mocenskej štruktúre. Preto nie ej prekvapujúce, že 
väčšina nenávisti uvedená v Talmude je namierená proti Rímu.  

Keď bol na vrchole Babylon, ich nenávisť bola namierená práve proti nemu. 
Keď Babylon  zničili,  ich najsilenejšia  nenávisť  bola  nemierená proti  Rímu.  Ako 
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vždy  sa  Židia  nahrnuli  a  rozptýlili  po  zdravej  produktívnej,  Bielej  spoločnosti. 
Potom sa vyhovárali  na prenasledovanie.  Rimanov  nazývali  tyranmi.  Tvrdili,  že 
Rimania držali deti Izraela v zajatí. Židia fanaticky vyzývali svojich ľudí k deštrukcii 
Rimanov, aby mohli byť Židia vyslobodený z ich údajného "štvrtého zajatia." Preto 
naliehali  aby sa každý Žid čo najviac snažil  zničiť  hriešne kráľovstvo Edomitov 
(Rím), ktorý ovládal celý svet.  

Nakoľko  nie  je  vždy  možné  len  tak  niekde  vykonať  vyhladenie  Gojimov, 
Talmud nariaďuje aby boli napádaní nepriamo, teda každým možným spôsobom 
tak aby to oslabilo ich moc a prispelo k ich celkovému zničeniu. Talmud píše, že 
Žid by mal pri prvej príležitosti Gojima zabiť a to bez akejkoľvek milosrdnosti.  

Ich nenávisť  voči  Rímu nepoznala  hraníc.  Tvrdia,  že kniežatstvo,  ktorého 
hlavné  mesto  je  Rím  by  malo  byť  nenávidené  všetkými  Židmi.  Nazývajú  ho 
Kráľovstvom  Ezaua  a  Edomitov,  Kráľovstvom  pýchy,  Skazeným  kráľovstvom, 
Hriešnym Rímom. Turecká ríša je nazývaná Kráľovstvom Izmaelitov, ktorú zničiť 
nechcú.  No  Rímske  kráľovstvo  musí  byť  zničené,  pretože  ak  bude  zničený 
skazený Rím, k vyvoleným ľuďom príde spása a sloboda. Tak s to píše v Talmude. 

Ako všetci vieme,  Rím s im podarilo zničiť.  Zbraň ktorou to dokázali  bola 
samovražedné kresťanské učenie, ktoré Židia na Bielu rímsku civilizáciu uvalili.  

Talmud ďalej vraví: "Hneď ako bude zničený Rím, budeme zachránení." To v 
preklade zo židovského žargónu znamená, že hneď ako zničia Rím budú najvyšší. 
História  nám  dokazuje,  že  potom  ako  Židia  rozdelili  a  zničili  Rím  svojim 
samovražedným učením, Biely Človek navždy stratil kontrolu nad svojim osudom, 
ktorú už nikdy nezískal späť. 

No zničenie Ríma nebolo koncom židovského programu. Žid, ktorý patrí  k 
vyvoleným ľuďom a je obrezaný, má toľko dôstojnosti ako nik iný, a ani anjel sa mu 
nemôže vyrovnať, tak píše Talmud. V skutočnosti je prirovnávaní takmer k bohu. 
"Ten  kto  útočí  na  Izraelitov",  vraví  rabín  Chanina,  "koná  ako  by  dal  facku 
vznešenosti boha." Žid je vždy považovaný za dobrého, i napriek hriechom ktoré 
mohol  spáchať;  jeho hriechy ho nemôžu ani  pošpiniť,  tak  ako  špina nepošpiní 
jadro vnútri orecha, ale len jeho škrupinu. Na Žida sa vždy zhliadla ako na pána; 
celý svet mu patrí a všetko na svete mu slúži, najmä "zvieratá, ktoré majú ľudskú 
podobu." 

V  právnych  záležitostiach  "nie  je  Goj  spôsobilý  účinkovať  ako  svedok." 
Všeobecne, Žid môže klamať a krivo prisahať aby odsúdil Gojima. O tomto Talmud 
vraví:  "Naše učenie je takéto:  Keď príde k súdu Žid a Gojim,  osloboď Žida ak 
môžeš, tak je to podľa zákona Izraela. Ak vyhrá Goj, povedz mu, že to takto chcel 
náš zákon. No ak môže byť Žid oslobodený podľa gojimských zákonov, osloboď 
ho a  povedz,  že  to  tak  chcel  náš zákon.  Ak  sa  to  nedá,  konaj  proti  Gojimovi 
necitlivo ako nám to radí rabín Ischmael." 

V každom prípade je ich vojna proti Gojimom nemilosrdná. Citujú Príslovia 
24:6: "lebo po uvážení pustíš sa do boja" a Talmud sa pýta o aký druh vojny ide. 
"Vojna ktorú musí každý syn viesť proti svojim nepriateľom, akú viedol Jákob proti 
Ezauovi musí byť vedená podvodom a trikmi vždy keď je to možné. Musí sa proti 
nim bojovať bez prestania, až kým nie je nastolený správny poriadok. (Nastolenie 
poriadku pre Židov znamená konečné židovské ovládnutie sveta.) teda stačí ako 
poviem, že by sme sa od nich mali oslobodiť  a vládnuť nim nimi." 

Toľko k citácii Talmudu. Vo svojej veľkosti skrýva z pohľadu Gojimov mnoho 
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zlovestných a zákerných materiálov. Len podrobným a dlhým štúdiom židovského 
učenia môže byť odhalený celý smrteľný program. No nechcem tu ani len sčasti 
preberať dlhé diely kníh.  

Stačí povedať, že ide o detailný program pre spojenie Židov pod zámienkou 
zákonov a dlhodobý program pre zničenie Bielej Rasy. Končeným cieľom je úplné 
zničenie  Gojimov  a  ovládnutie  sveta  Gojimov,  v  ktorom  je  Biela  Rasa  tým 
najnenávidenejším nepriateľom.  

Obsah Talmudu si  hlbšie  preberieme  v  kapitole  venujúcej  sa  Protokolom 
Sionských  Mudrcov.  Nakoľko  Protokoly  vysvetľujú  základy  učenia  Talmudu 
jasnejšie a kratšie, venujeme im viac času.  

Na  záver  len  dodám,  že  to  čo  som  z  Talmudu,  Protokolov  a  Manifestu 
komunistickej  strany odcitoval  dosť dobre vysvetľuje celý židovský program pre 
zotročenie  sveta.  Protokoly  a  manifest  sú  sami  o  sebe  len  výťahom z  učenia 
Talmudu.  Talmud  bol  prvý  a  je  najvyšším plánom zatieňujúcim  všetky  ostatné 
židovské knihy. 
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19. Protokoly Sionských Mudrcov
Už skôr som uviedol, že Židia napísali päť hlavných kníh, ktoré boli pre ich 

program na zničenie  Bielej  Rasy  veľmi  významné.  Prvé  dve  sú  Starý  a  Nový 
Zákon. Treťou je Talmud. Štvrtou sú Protokoly Sionských Mudrcov. 

Protokoly  sú  nepochybne  najsmrteľnejším,  najzlomyseľnejším  a 
najdiabolskejším  programom  pre  podrobenie  a  zničenie  ľudstva  aký  bol  kedy 
ľudskou mysľou vymyslený. Predstavujú tajný program tajných kruhov mocných 
židovských "insiderov", ktorí vládnu svetu. Predpokladá sa, že tieto kruhy mocných 
insiderov predstavuje asi 300 mužov, Židov, ktorí sa všetci navzájom poznajú, no 
pre vonkajší svet sú neznámi. Sú neznámi i pre židovských nasledovníkov, ktorých 
pomoc vyžadujú a ktorých pomoc i využívajú. Mudrci, najvyššie nervové centrum 
židovskej  moci,  si  po stáročia  uzurpovali  najvyššiu  moc na svete.  Sú riadiacou 
zložkou Kehily a celej židovskej rasy.  

Program  uvedený  v  Protokoloch  je  veľmi  rozľahlý  a  nemôže  byť 
sumarizovaný,  pretože  už  je  sumárom  tajných  programov,  ktoré  Židia  v 
komplexných knihách Talmudu. Ich program je taktiež sústredený v knihách Karla 
Marxa  Kapitál  a Manifest  komunistickej  strany.  Je  to  pokračovanie  filozofie 
ucedenej v Starom a Novom Zákone židovskej biblie. No nakoľko je Starý Zákon 
pre potreby Židov a Nový Zákon naje pre zmätenie Gojimov, Protokoly sú akousi 
tajnou  zbierkou.  V  žiadnom  prípade  nemali  byť  videné  očami  Gojimov.  Ani 
obyčajní židovskí členovia nemajú nikdy vedieť, čo majú v mysliach ich vodcovia.  

Fakt, že Protokoly sú dne s pre Gojimov a Bielu Rasu dostupné je jednou 
veľkou nehodou histórie.  Prvýkrát  ich vydal profesor Sergej  Nilus.  V roku 1905 
vydal prvé vydanie v ruskom jazyku. V predslove priznáva, že sa mu rukopis dostal 
do rúk asi pred štyrmi rokmi od priateľa, ktorý mu prisahal, že ide o pravý preklad 
originálneho dokumentu ukradnutého istou ženou jednému vplyvnému  a vysoko 
postavenému vodcovi Slobodomurárov, po skončení sa zasadania v Francúzsku, 
"hniezde  židovskej  slobodomurárskej  konšpirácie."  Profesor  Nilus  dodáva,  že 
Protokoly nie sú zápisy zo schôdze, ale len akýmsi tlmočením, pričom ich časť 
očividne chýba, spísané istou mocnou osobou židovskej konšpirácie.  

Protokoly boli  vydané v  knižnej  forme Sergejom Nilusom v Rusku  v roku 
1905. jedna kópia sa nachádza v Britskom múzeu, ktorého dátum otvorenia je 10 
august 1906. 

Vydanie tejto knihy bolo vážnym ohrozením židovskej  konšpirácie a Adolf 
Hitler vraví, že ak sa táto kniha stane majetkom národa, židovská hrozba môže byť 
pokladaná za zažehnanú. To len dokazuje aký dôležitý tento dokument je. Židia si 
to  uvedomovali  a  všetky  známe kópie  existujúce  v  Rusku  boli  za  Kerenského 
vlády, hneď po revolúcii  zničené a vlastniť kópiu Protokolov bolo považované v 
Sovietskom Rusku za zločin, pričom majiteľ mohol byť ihneď zastrelený. Každému 
Bielemu mužovi a žene odporúčame tento nenávistný dokument preštudovať aby 
sa mohli presvedčiť o jeho pravosti a lepšie pochopiť židovskú konšpiráciu.  

Samozrejme sa Židia stále odvolávajú na to, že ide o falzifikáty. No nevravia 
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o  falzifikáty  čoho  ide,  nakoľko  pre  falzifikát  musí  existovať  nejaký  pôvodný 
dokument. V každom prípade židovský program podmanenia si a ovládnutia sveta 
nasledoval tento plán tak presne, že samotné udalosti z minulosti hovoria samé za 
seba. Sú najlepším dôkazom o pravosti Protokolov. 

Henry Ford v rozhovore pre New York World, 17. februára 1921, vysvetľuje 
prípad ohľadom Nilusa výstižne a presvedčivo: "o Protokoloch poviem len toľko, že 
sedia ku všetkému čo sa dnes deje. Majú už 16 rokov a sedeli k situácii  sveta 
dodnes. Sedia jej i dnes." 

Od  tohto  vyhlásenia  Henryho  Forda  už  ubehlo  mnoho  rokov.  Dnes  sa 
môžeme na  vlastné  oči  presvedčiť  pohľadom na  svet.  Ešte  jasnejšie  môžeme 
vidieť ako sa program uvedený v Protokoloch potvrdzuje.  Prakticky celý svet je 
dnes pod židovskou nadvládou a pred našimi očami sa udialo toľko zo smrteľného 
židovského programu, že ten kto to nevidí je buď židovský agent, alebo úplný idiot. 

Zatiaľ Židia stále spochybňujú pravosť Protokolov. Dokonca zastavili i výbor, 
ktorý  ich  mal  preskúmať  a  vysloviť,  že  ide  o  podvod.  Toto  vyšetrovanie 
samozrejme viedli Židia ako americký senátor Javits a iní, s podporou židovských 
pätolizačov. V skutočnosti fakt, že Židia vyhlasujú Protokoly za podvod a fakt, že 
Židia sú najväčšími podvodníkmi a klamármi na svete slúži ako dobrý dôkaz ich 
pravosti.  No  nikdy  sa  nepokúsili  vysvetliť  fakty  zodpovedajúce  hrozbám 
obsiahnutým v Protokoloch a vzájomná vzťah medzi predpoveďami Protokolov a 
ich naplnením,  je  príliš  nápadný aby sa ho okúsili  zakryť.  To však Židia veľmi 
dobre vedia a preto sa nikdy nehádajú ohľadom obsahu Protokolov a konšpirácii 
odhaľujúcej sa priamo pred našimi očami.  

No diabolské plány uvedené v Protokoloch nie sú v židovskej histórii nové. 
Odhaľujú  dohodnutý  plán  činností  židovského  národa,  ktorý  vyvíjali  po  mnoho 
rokov  a  dodnes  je  mudrcmi  upravovaný.  Podľa  záznamov  tajného  židovského 
Sionizmu, kráľa Šalamúna a iných židovských učencov, už v roku 929 p. n. l. mali 
návrh teórie pokojného ovládnutia celého sveta. 

S chodom histórie sa tento návrh vypracovával detailnejšie a bol dopĺňaný 
ľuďmi,  ktorí boli  tomuto programu zasvätení. Títo učenci  sa rozhodli,  akýkoľvek 
spôsobom, dobyť svet pre Sion jedovatosťou symbolického hada, ktorého hlava 
reprezentuje  tých,  ktorí  boli  plánom židovského vedenia  zasvätení  a  telo  hada 
reprezentuje židovský ľud. Vedenie bolo stále udržiavané v tajnosti, dokonca i pre 
samotný židovský národ. Ako tento had prenikal do sŕdc národov na ktoré narážal, 
podkopával a pohlcoval všetku nežidovskú moc daných krajín. Predpovedá sa, že 
had ešte nedokončil svoju prácu, striktne sa pridržujúc svojho plánu, až kým sa  v 
smere akým ide netrestne s hlavou Sion, teda kým jeho telo neuzavrie kruh okolo 
Európy a potom bude môcť uzavrieť kruh nad celým svetom. To sa má vykonať 
akýmikoľvek  prostriedkami,  podrobovaním  krajín  ekonomickými  výbojmi, 
propagandou,  podvodmi,  trikmi,  vojnami,  financiami,  silou,  alebo  akýmikoľvek 
inými prostriedkami.  

Každý  kto  študuje  Talumd  nájde  v  jeho  jednaniach  a  iných  prehnaných 
invektívach základ programu uvedeného v Protokoloch. Aby sme vám ukázali, že 
diabolský program uvedený v Protokoloch nie je nový, uvádzame rovnaké princípy 
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a zásady skorších Protokolov (skutočne starých ako samotný kmeň) uvedené v 
programe  z  15.  storočia,  vydané  v  roku  1889  vo  francúzskych  novinách 
financovaných Rotschildovcami. Pred 400 rokmi, 13. januára 1489, rabín  Chemor 
z  francúzskej  provincie  Arles,  veľkému  Sanhedrinu,  majúcemu  sídlo  v 
Konštantínopole, so žiadosťou o radu pri napádaní synagóg ľuďmi z Arles, napísal. 
Čo by mali Židia robiť? Toto bola odpoveď:  

"Drahý brat v Mojžišovi, 

dostali  sme tvoj list v ktorom nám píšeš o nepokojoch a nešťastí  ktoré ťa 
postihlo. Počujeme o tom s veľkou bolesťou.  

Rada Veľkých Satrapov a rabínov je nasledovná: 

1. Ako píšeš, francúzsky kráľ vás núti stať sa kresťanmi; nakoľko nemôžete 
spraviť nič iné spravte to, no udržujte si v srdciach Mojžišov zákon.  

2.  Pokiaľ  ide o nariadenie vzdať sa všetkého svojho majetku (zákon nútil 
Židov  po  konvertovaní  vzdať  sa  svojho  majetku):  spravte  zo  svojich  synov 
obchodníkov, ktorí pomaly oberú kresťanov o všetko čo im patrí.  

3. Pokiaľ ide o siahnutie na vaše životy: spravte zo svojich synov lekárov a 
lekárnikov, aby mohli oni siahnuť na životy kresťanov.  

4.  Pokiaľ  ide  to,  že  ničia  vaše  synagógy:  spravte  zo  svojich  synov 
duchovných, aby oni mohli zničiť ich kostoly.  

5. Pokiaľ ide o ostatné starosti o ktorých píšeš: zariaďte aby boli vyši synovia 
advokátmi  a  právnikmi  a  dbajte  aby  sa  vždy  miešali  do  afér  štátu,  aby  mohli 
spútaním kresťanov do okov ovládnuť svet a pomstiť sa im. 

6. Neodbočuj od rád, ktoré sme ti dali, lebo zistíš, že vďaka skúsenostiam z 
pokory ktorými trpíte, dostanete sa k moci. 

Podpísaný S.S.V.F.F., Princ židovský, 21st Caslue (November, 1489)

V  roku  1844  tesne  predtým  ako  židovské  revolúcie  pohltili  v  roku  1848 
väčšinu Európy, Benjamin Disraeli,  pravým menom Israel,  ktorý bol  pokrsteným 
Židom,  vydal  svoj  román  Conningsby,  v  ktorom odhaľuje  nasledovné:  "svet  je 
ovládaný rôznymi osobami no nie sú odlišné od tých v zákulisí." Dokonca zašiel 
ďalej a uvádza, že tieto osoby sú Židia. 

 
Mapa cesty symbolického hada je vykreslená nasledovne: prvé štádium v 

Európe bolo v roku 429 p. n. l. v Grécku, kde v čase Perikla začal had prvýkrát 
ujedať  z  moci  tejto  nešťastnej  krajiny.  Druhé štádium bolo v  Ríme,  približne v 
časoch Júlia  Cézara.  Premnohých  čitateľov  môže  byť  prekvapením,  že  Cézar, 
ktorému bol venované viac slávy a publicity než ktorémukoľvek inému Rimanovi 
bol  cenným židovským agentom.  Práve preto bol  zavraždený  malou skupinkou 
vlasteneckých  Rimanov,  ktorí  riskovali  svoje  životy  aby  sa  pokúsili  odvrátiť 
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deštrukciu Rímskej republiky. Židia nad telom Cézara strašne nariekali, tak ako je 
zvykom pri smrti ich agenta. 

 
Tretie štádium sa odohráva v Madride v časoch Karola V., v roku 1552. štvrté 

bolo v Paríži  okolo roku 1790  v časoch Ľudovíta XVI. a francúzskej revolúcie. 
Piata etapa pohybu symbolického hada je umiestnené do Londýna od roku 1814 
až k Napoleonovmu pádu. Nasledujúce šieste štádium bolo v Berlíne v roku 1871 
po francúzsko-pruskej vojne. Siedme štádium sa odohráva v St. Petersburgu nad 
ktorým je natiahnutá hlava hada okolo roku 1881. všetky tieto štádiá, ktoré had 
prešiel majú svoje opodstatnenia a svoje korene. 

 
Existuje 24 protokolov a každý z nich obsahuje smrteľný jed. termín "Gojim" 

sa  v  nich  hojne  používa  a  znemená  tu  nežidov.  Je  to  hanlivý  termín  a  je 
synonymom slova dobytok. Inými slovami, Gojimov, teda nežidov (vrátane Bielej 
Rasy) vnímajú ako dobytok a malo by sa s nim tak zaobchádzať, a nakoniec by 
mal byť zničení, alebo zotročení v prospech Židov. 

 
Ako sme uviedli,  zdá sa,  že časť  Protokolov chýba. Mám podozrenie,  že 

chýbajúca časť sa zaoberá židovsko-kresťanským podvodom a úlohou akú v tom 
hrá  podvedený  "Gojim."  Nakoľko  bol  profesor  Sergej  Nilus  i  kňazom,  on  sám 
mohol túto časť vynechať alebo zničiť, lebo mal pocit že bola škodlivá pre jeho 
cirkev. 

V  každom prípade  Protokoly  ktoré  máme sú  nekompletné.  No aj  tak  na 
svojich krátkych 70-tichj stranách obsahujú základ židovského programu, ktorý nás 
núti ich študovať. Sú potrebné pre pochopenie židovského myslenia a ich taktiky.  

V ďalšej kapitole si preto v skrátenej forme týchto 24 protokolov preberieme. 
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20. Text Protokolov
Tu uvádzame výťah z 24 protokolov.  V ich sumarizácii  sme museli  mnoho 

vynechať.  

Uvedené myšlienky sú bezvýhradne myšlienkami Židov a nie sú moje.  

Mali by sme mať na pamäti, že tieto protokoly boli napísané pred minimálne 
70-tiomi rokmi, no sformulované už pred storočiami. 

Protokol č. 1 

Tento protokol je pojednanie o abecede politickej moci. Zaoberá sa všetkými 
naivnými  fantáziami  o  demokracii,  slobodnou  vôľou  a mnohými  inými  ilúziami, 
ktoré sme si po roky užívali, a vykresľuje ich ako ozajstnú hanbu. 

Udáva, že politická sloboda nie je nikdy skutočným faktom, ale len ideou. 
Idea slobody môže byť použitá ako nástraha na zajatie más ľudí k jednej strane za 
účelom zničenia moci vládnucej strany.  Záverom je, že podľa Zákonov Prírody, 
právo leží  v moci  a v sile.  Poukazuje na to,  že slepá moc národa nemôže bez 
vedenia existovať ani jediný deň. Celá vec je uľahčená, keď protivník udržuje svoju 
moc pomocou myšlienky slobody alebo tzv. liberalizmu a obetuje tejto myšlienke aj 
časť  svojej  moci.  V každom  prípade  je  myšlienka  sebevlády  podfukom  a bola 
využívaná ako ilúzia vždy keď bolo treba uchopiť davy, ktoré by sa po ponechaní 
ich vládnuť si sami čoskoro zničili.  

Anarchia je zas niečo čo Žid nemilosrdne propaguje. Zatiaľ čo úplne ovláda 
financie daného štátu, podporuje krvavé spory, ktoré čoskoro vzplanú do triednych 
bojov, v ktorých sa štát rozpadá a jeho dôležitosť ej odsunutá bokom.  

Keď je štát vyčerpaný vlastnými nepokojmi, či už kvôli vnútorným nezhodám, 
vonkajším  nepriateľom,  alebo  civilným  vojnám,  môže  byť  považovaný  za 
nenapraviteľne stratený a úplne v rukách Židov.  

Ďalej rozumne vysvetľujú, že na využívaní trikov, podvodoch, zrade a iných 
prostriedkoch  obratia  štátu  o moc  nie  je  nič  zlé.  Vravia,  že  na  použití  takých 
prostriedkov vo vojne s iným štátom nie je nič nemravné. Aký je preto rozdiel vo 
vedení vojny proti internému nepriateľovi ako proti vonkajšiemu, ktorý stojí v ceste 
moci?  

Potom poukazujú, že despotizmus je jediný možný spôsob vládnutia, že davy 
sú len slepcami, slepou silou, bez možného vedenia. Dokonca ak sa aj z davu 
vynorí  nejaký  vodca,  nemá  program,  nemá  ani  potuchy  o princípoch  politickej 
moci.  Vedenie  týchto  davov  napomínaním  a poučovaním  nemôže  uspieť.  Voči 
každej  námietke,  môže  byť  vyslovené  protirečenie,  nech  už  akékoľvek 
nezmyselné.  Takáto nezmyselná námietka môže u ľudí uspieť viac než rozumný 
dôvod.  Masy  sú  vedené  veľmi  premenlivými  vášňami,  zvykmi,  tradíciami 
a sentimentálnymi teóriami. Ako výsledok sa stávajú korisťou straníckych nezhôd, 
ktoré vylučujú  akúkoľvek možnosť zhody aj keby mala perefektne rozumný. 

Politika nemá nič spoločné s morálkou. Vodca ktorý je vedený morálkou je 
neskúseným politikom a preto je na tróne veľmi nestabilný. Každý kto chce vládnuť 
musí  siahnuť  na  pokrytectvo  a podvod.  Výsledok  predsa  ospravedlňuje 
prostriedky.  Preto Židia  vravia,  že ich zámery nie  sú riadené podľa toho čo je 
dobré a morálne, ale podľa toho čo je potrebné a čo je nevyhnutné.  
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Preto tvrdia,  že si  žiaden ľud nie je schopný vládnuť sám a myslia si,  že 
môžu vládnuť so súhlasom väčšiny pre dobro všetkých. Kvôli tomu už od malička 
trénovali vlastných ľudí pre nezávislé vedenie, a znalosť mechaniky vedenia más 
a ovládania národov. "Je to nemysliteľné, (vravia o samovláde davu), pretože ak je 
plán  rozdelený  na  toľko  častí,  koľko  je  rôznych  názorov  v  dave,  potom stráca 
jednotnosť a stáva sa nezrozumiteľným a neuskutočniteľným." Neustále navrhujú, 
že jediný spôsob ako vládnutia je uplatnenie vodcovského princípu. Je jasné, že 
najdôležitejšou vládou je  tá,  ktorá je  v  rukách jedinej  zodpovednej  osoby. Bez 
absolútnej  samovlády  nemôže  existovať  civilizácia,  pretože  tá  nie  je  vedená 
masami, ale vodcom, nech už je to ktokoľvek. Dav je barbarom a prejavuje svoje 
barbarstvo pri každej príležitosti.  

Preto majú pocit, že by mali nielen viesť jeden národ, ale všetky národy, a 
nezastavia sa ani pred podvodmi, korupciou a násilím, ak to poslúži k dosiahnutiu 
ich cieľov. Ich heslom je sila a pokrytectvo.  

Namiesto dobýjania štátov silou zbraní chcú ísť mierovou cestou a nahradiť 
hrôzy vojny menej hlučnými a účinnejšími popravami, a tak sa zbaviť každého kto 
by  stále  v  ceste  ich  uchopenia  moci.  V  skutočnosti  zdôrazňujú  nevyhnutnosť 
nastolenia  teroru,  ktorý  zaručuje  slepé  a  úplné  podrobenie.  Len  nemilosrdnou 
silou,  ktorá  je  najvplyvnejším  faktorom  moci  každého  štátu,  a  "bezohľadnou 
prísnosťou našej  náuky porazíme všetky  národy a  privedieme  ich do  područia 
našej supervlády." 

Priznávajú,  že práve Židia  už v  dávno medzi  ľuďmi vykrikovali  heslá ako 
"sloboda, rovnosť, bratstvo." Odvtedy tieto slová, alebo ich ekvivalenty použili už 
nespočítateľne mnohokrát a hlúpe papagáje, ktorí sa k tejto návnade zbiehali zo 
všetkých strán a s nimi i upadal i blahobyt sveta i skutočná sloboda jednotlivca, 
ktorá  bola  kedysi  chránená  pred  násilím  spodiny,  ich  dookola  opakovali. 
Poukazujú na to,  že Gojimi si  nevšimli  protirečenie týchto slov a nevideli,  že v 
Prírode neexistuje rovnosť, ani sloboda; pretože Príroda sama vytvorila nerovnosť 
rozumov, charakterov a schopností, tak ako všetko podriadila svojim zákonom. 

Židia  poukazujú,  že  Biely  Človek,  ktorého  nazývajú  Gojim,  viedol  len 
prostredníctvom dynastií. Tu otec odovzdával svoje poznatky politiky tak aby o tom 
nevedel nik iný, takže o tom vedeli len členovia dynastie a prostý ľud nevedel nikdy 
o ničom. Ako šiel čas a do myslenia a vlád Bielych Ľudí sa stále hlbšie zarývala 
idea demokracie, dôležitosť dynastií upadala a ich znalosti politiky sa stratili.  To 
ohromne prispelo k úspechu Židov pri podrobovaní si týchto národov.  

Takže  vykrikovaním  slov  "sloboda,  rovnosť,  bratstvo"  priviedli  do  svojich 
radov davy ľudí, a to najmä nadháňačov, ktorí s nadšením niesli ich zástavu. Tieto 
slová boli  vždy škodlivými  červami,  ktoré ničili  blaho Gojimov,  rušili  mier,  kľud, 
solidaritu a ničili základy všetky základy gojimských štátov.  

Židia ukazujú, že víťazstvo dosiahli ľahko, pretože vždy dokázali zahrať na 
najcitlivejšie struny  ľudskej  mysle, teda túžbe po peniazoch, ľudskej  hlúposti  a 
túžbe po materiálnych potrebách. Každá z týchto ľudských slabostí  ej  schopná 
zničiť iniciatívu, a spolu sú schopné vôľu človeka priviesť do područia toho, kto 
zaplatí za jeho zradu a vierolomnosť.  

Využívaním  sily  ich  zlata,  finančnej  sily  a  využívaním  podvodov  a  zrady 
dokázali nadradiť zástupcov ľudu a na ich miesta dosadiť svojich sluhov  agentov.  

Protokol č. 2 
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Tu Židia odhaľujú obrovskú dôležitosť rozpútavania a vedenia nekomických a 
ozbrojených vojen medzi jednotlivými gojimskými štátmi. O vojnách hovoria ako o 
"židovskom úspechu." Práve vďaka vojnám Židia prosperujú a pokladajú základy 
židovskej nadvlády. Keď vojna skončí, obe strany sú zničené a vydané napospas 
medzinárodných  židovských  finančníkov.  Vravia:  "medzinárodné  práva  budú 
nadradené právam národov." Zatiaľ míňajú peniaze a ničia pôdu oboch národov a 
keď  sa  vojna  skončí,  oba  gojimské  národy  sa  nájdu  v  obrovskom  zadlžení  a 
finančnej  kríze.  Takto Židia  z vojen získavajú trikrát:  v  prvom rade  profitujú  z 
výroby munície a iných hybných síl vojny, v druhom rade oslabujú silu Bielej Rasy 
posielaním výkvetu mužstva oboch strán do bojov, a v treťom rade, po skončení 
vojny keď sú obe strany vysilené, ešte viac zavedú gojimské národy do dlhov, 
stále viac získavajúc na ich dlhoch. Tým sú Biele národy (a Biela Rasa) stále viac 
v okovách židovského zovretia. 

Potom sa tu Židia chvália ak vyberajú úradníkov do verejných úradov, ľudí, 
ktorí za nich budú bojovať, no budú len ich bábkami. Budú to samozrejme ľudia, 
ktorí budú chcieť byť zradcami Bielej Rasy a ktorí o umení politiky vedia len málo. 
V  pozadí  týchto  sluhov  budú ich  židovskí  radcovia,  ktorí  o  sebe tvrdia,  že  sú 
géniami a učencami, ktorí už od mladosti boli vychovávaní k vládnutiu svetom.  

Posledná časť nám hovorí o role ktorú hrá tlač v rukách Židov. "Tlačou sme 
dosiahli vplyv a pritom sme zostali v zákulisí; tlač nám pomohla nahromadiť zlato v 
našich rukách, ktoré sme získavali za cenu potokov slz a krvi." 

Zakončujú to tým, že víťazstvo židovského systému padne, ak jeho praktická 
aplikácia neopiera o súlad vzťahov prítomnosti k minulosti.  

Tu vidíme uchopenie oprát moci Židmi vďaka ich zradným prostriedkom. Sú 
to: využitie vojen; ponáranie spustošených národov hlbšie do zadlženia; kontrola 
bábok na pozíciách moci; zručné využitie tlače pre poukazovanie na požiadavky, 
ktoré  sú  predpokladane  nepostrádateľné,  pre  hlas  nespokojnosti  ľudu,  pre 
vyjadrenie a vytvorenie nespokojnosti; a nakoniec sila zlata.  

Protokol č. 3 

S aroganciou a sebaistotou nám Židia vravia: "Blížime sa k cieľu. Urazíme už 
len krátku cestu a kruh Symbolického hada, symbol nášho národa, sa uzatvorí. 
Akonáhle sa tento kruh uzavrie, budú všetky európske štáty zovreté ako pevnými 
okovami." 

Potom odhaľujú ako nás, Gojimov, chcú zavrieť. Hoci si  Gojimi myslia, že 
majú konštitúcie, ktoré sú dostatočne silné aby udržali  štátnu loď neprevrhnutú, 
Židia majú v rukách ich kráľov, vodcov a zástupcov, ktorí sú obklopení "radcami", 
ktorí  ich  vedú  od  jedného  hlúpeho,  nezodpovedného  ťahu  k  druhému. 
Vyvolávaním množstva mätúcich problémov len rozšírili priepasť medzi vládcom a 
ľudom. Mocou tlače v rukách Židov podnecujú porušenia moci vládcov. Zároveň 
znepokojovaním  a  provokovaním  davu  "pripravujú  úplné  zrútenie  všetkých 
konštitúcií, ktoré sa budú triasť pod ranami rozzúreného davu." 

Vďaka  neustálemu zhoršovaniu  a  prinášaním finančných a  ekonomických 
kríz ľuďom, ľudí zaviedli k zotročeniu nedostatkami a chudobou na úroveň vyššiu 
ako  tomu  bolo  v  časoch otroctva.  "Naša moc spočíva v  zlej  výžive a  telesnej 
slabosti  robotníka,  pretože  len  tým  ho  dostaneme  do  svojho  područia."  Teda 
propagujú nenávisť a  závisť pre zmobilizovanie davu proti tým, ktorí stoja v ceste 
Židom a ich prevzatiu moci. "A keď nastane čas korunovácie nášho Najvyššieho 
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vodcu sveta (tak Židia nazývajú židovského diktátora), práve tieto ruky odstránia 
všetko, čo by mohlo byť prekážkou." A keď tieto davy budú zúriť a drancovať svet, 
Židia  sa uistia,  že sa nikdy  nedotknú  ich majetku,  pretože  okamih  útoku  bude 
známy len Židom, a tí sa budú môcť na svoju ochranu pripraviť.  

Odhaľujú, že práve Židia riadili francúzsku revolúciu a tajomstvo jej príprav 
dobre poznali pretože "bola ich dielom."  

Vysmievajú sa pojmu "sloboda", vraviac, že nejde o nič iné než o pojem na 
zapálenie davov a privedenie ľudí do bojov proti akejkoľvek moci, proti akejkoľvek 
autorite.  Pod  vedením  Židov  potom  Gojimi  zničia  každý  náznak  gojimského 
vedenia a oslobodia zločincov, takže nakoniec dav pomôže Židom na trón dosadiť 
"vládcu zo židovskej krvi, ktorého chystáme svetu." 

Protokol č. 4 

Tu Židia priamo odhaľujú ako zorganizovali Gojimov do slobodomurárskych 
organizácii, ktoré sú evidentne len ich nástrojmi na ovládanie sveta a privedenie 
gojimských  štátov  k  deštrukcii  a  totálnej  židovskej  nadvláde  nad  svetom. 
"Gojimské  slobodomurárstvo  je  len  pláštikom  na  zakrytie  našich  cieľov,  no 
samotný  pracovný  program  a  jej  pravé  ústredné  sídlo  zostane  ľudu  navždy 
utajené." 

Pre ďalší  chod konšpirácie až k jej záveru je nevyhnutné aby Židia zničili 
všetky záhady na ktorých bola vybudovaná gojimská spoločnosť. Chcú Gojimov 
zamestnať obchodom a priemyslom, aby nemali čas rozmýšľať alebo si všimnúť čo 
sa vlastne deje. Zatiaľ čo Gojim pracuje a snaží sa prežiť, Žid bude získavať na 
špekuláciách. To bude mať za následok, že všetka produkcia krajiny, či priemyslu 
nebude v rukách Gojimov, ale vďaka špekuláciám prejde do rúk Židov. Po zničení 
všetkých morálnych princípoch Gojimov, teda Bielych ľudí, po obrátení ich myslí 
úplne k priemyslu a obchodom, ich privedú do štádia keď "ich jedinou ústrednou 
myšlienkou bude vypočítavosť a najmä túžba po zlate, ktorému sa budú klaňať len 
preto,  že zabezpečuje hmotné statky.  Vtedy nás budú nasledovať  nižšie triedy 
Gojimov,  nie  však  z  vnútorného  presvedčenia,  či  zo  ziskuchtivosti,  ale  len  z 
nenávisti  pri  pohľade  na  svojich  privilegovaných  rivalov  v  zápase  o  moc  -  na 
inteligenciu Gojimov. 

Opäť na zničenie Gojimov využijú ich hlúposť.  

Protokol č. 5 

Vytvorenie  centralizovanej  vlády.  Metódy  uchopenia  moci 
slobodomurárstvom. Príčiny neschopnosti zhôd medzi jednotlivými štátmi. Štádium 
"predurčenia"  Židov.  Zlato  ako  hybná  sila  štátov.  Význam  kritiky.  "Okázalé" 
inštitúcie.  Zmätenie  neustálym  pretáčaním  slov.  ako  uchopiť  verejnú  mienku. 
Zničenie sily osobnosti. Supervlády.  

Protokol č. 6 

Tu je vyslovené vybudovanie obrovských židovských, finančných monopolov, 
vrátane pokladní plných bohatstva. Tieto monopoly budú také mocné, že na nich 
budú závislé osudy všetkých Gojimov do takej  miery,  že nežidia  nebudú môcť 
existovať mimo kontroly a manipulácie týchto monopolov. Dnes je to už faktom. 
Bez  ohľadu  na  to  na  aký  druh  obchodu  sa  pozriete,  či  už  to  je  ropa,  cukor, 
televízia, filmy, oceľ, železnice, automobilová výroba alebo čokoľvek iné, všetko je 
prakticky v rukách Židov.  
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Zatiaľ čo neustále zhromažďujú bohatstvo krajín do obrovských židovských 
monopolov, je potrebné každým spôsobom zvyšovať význam ich supervlády,  je 
prezentovaním ako ochrancu a dobrodinca tých, ktorí sa jej podriadia.  

Ďalej sa tu zoberajú spôsobmi ukradnutia zeme Gojimom a priamo vravia, že 
to musí byť dosiahnuté akýmkoľvek spôsobom. Najlepší spôsob je zadlžiť pôdu a 
tým si udržať pozemkový majetok v područí.  

Ďalší spôsob ako vziať Bielym Ľuďom ich ťažko zarobené peniaze a majetok 
je v prvom rade zapojenie Židov do špekulácií  a ich zmonopolizovaní. Takýmto 
spôsobom chcú vysať priemysel,  kapitál  a zem a previesť do rúk Židov všetky 
peniaze  sveta.  "Gojim  sa  potom bude  pred  nami  hrbiť,  aby  si  udržal  čo  i  len 
nepatrné právo na živobytie." 

Aby mohli zničiť Gojimov, budú propagovať a podporovať túžbu po luxuse, 
ktorý zhltne všetky jeho zárobky. "Zvýšime mzdy, ale úžitok z toho neponecháme 
robotníkom.  Súčasne  zvýšime  ceny  predmetov  dennej  spotreby  a  to  pod 
zámienkou, že upadá poľnohospodárska výroba." K tomu chcú ešte podporovať 
robotníkov k anarchii a požívaniu alkoholu. Súčasne však chcú spravia všetko čo 
bude potrebné aby vyhnali všetkých inteligentných Gojimov.  

Celé  odporné  zničenie  Bielej  Rasy  chcú  maskovať  snahou  o  služby 
robotníckej triede a veľkým princípom národného hospodárstva. 

Protokol č. 7 

Na  podporu  týchto  zlomyseľných  programov  ekonomického  uškrtenia 
Gojimov  Židia  plánujú  posilnenie zbrojenia,  nárast  policajných síl  a  rozsievanie 
nenávisti a rozporov po celom svete. Keď to dosiahnu, v krajinách sveta ostanú len 
masy proletariátu,  niekoľko milionárov oddaných židovským záujmom,  polícia a 
vojaci.  

Svojimi židovskými agentmi vo vládach všetkých krajín sveta; ekonomickými 
dohodami;  pôžičkami;  spormi  a   nenávisťou  ktorú  vytvárajú;  a  intrigami  tak 
zamotajú nitky vlád sveta, že žiadna nebude schopná konať bez toho aby za ne 
ťahali Židia.  

Ak  sa  im  nejaká  krajina  odváži  oponovať,  potom  kolektívne  zorganizujú 
susedov aby sa proti tejto krajine postavili a zničili ju vo vojne. Ako ukážka tejto 
moci slúži druhá svetová vojna, kedy sa Nemecko odvahou a silou zbavilo Židov, 
no vzápätí  zlovestnou propagandou, intrigami,  finančnými prostriedkami a inými 
pákami moci Židia zorganizovali okolité štáty do zbesilej vojny na ich zastavenie.  

Môžu to dokázať pretože ako vravia: "Musíme  donútiť vlády Gojimov, aby 
jednali  v  súlade s  našimi  plánmi,  ktoré sa už teraz blížia  k  svojmu víťaznému 
uskutočneniu. Vyvoláva to totiž dojem, že vlády ustupujú verejnej mienke. To sme 
v skutočnosti potajomky organizovali my, za pomoci "moci", ktorou je tlač. Tlač je 
koniec koncov, až na zopár bezvýznamných výnimiek, úplne v našich rukách." 

Ak by sa im Európa vymkla spod kontroly, ak to bude nevyhnutné Židia sú 
odhodlaní dokázať svoju silu využitím zbraní Ameriky, Číny, alebo Japonska na 
zničenie Európy,.  

Protokol č. 8 

Tu za zaoberajú manipuláciou súdov. Plánom je zničiť súdy Bieleho Človeka 
a zmeniť ich na právnu džungľu. Aby mohli priviesť čestných občanov na kolená, 
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chcú všetky pozície  v právnom systéme obsadiť  ich  vlastným druhom.  Keď sa 
dnes pozrieme na súdny systém, len ťažko si nevšimneme ako je preplnený Židmi. 
Väčšina sudcov a veľký počet právnikov sú práve Židia.  

No aby mohli priniesť svoje choré a zvrátené rozhodnutia a opodstatniť ich 
verejnosti,  dávajú  si  záležať  na  zakrytí  ich  idiotských  rozhodnutí  zvučnými, 
prehnanými  morálnymi  princípmi  prenesenými  do  právnej  formy.  Na  cvičenie 
svojich právnikov  zložitým podvodom a trikom majú školy,  ktoré pripravujú nimi 
vybrané osoby v špeciálnych super-vzdelávacích programoch. V tomto špeciálnom 
tréningu "budú oboznámení s podstatou ľudskej  nátury, so všetkými jej citlivými 
strunami na ktoré  budú musieť hrať." 

Židia sa značne zaujímajú i štúdium ekonomiky, no nie preto aby riešili jej 
problémy, ale aby do nej prinášali  viac zmätku. Ich vláda, teda židovská vláda, 
bude  obklopená  bankármi,  obchodníkmi,  kapitalistami  a  milionármi,  pretože 
všetko, ako vravia, bude závisieť do peňazí. Do vládnych úradov obsadia gojimské 
bábky, ktoré budú mať akúsi nečistú minulosť a reputáciu, ľudí s temnou, alebo 
nejasnou minulosťou,  ktorí  budú môcť  byť  ľahko  vydieraní.  Takýto  ľudia  nikdy 
nezastávajú záujmy svojej  rasy,  ale sú priam zradcami Bielej  Rasy,  a o vravia 
Židia: "budú až do posledného dychu hájiť naše záujmy."  

Protokol č. 9 

Tu plne skúmajú povahu ľudí krajiny ktorú si zaumienili zničiť.  Rozumným 
aplikovaním týchto princípov "sa ani  nie  za  desať rokov charakteristické znaky 
národa zmenia natoľko,  že budeme môcť ďalší  národ zaradiť  medzi nami pod-
robené národy." 

Uznávajú,  že slobodomurárske heslo "sloboda, rovnosť,  bratstvo" bolo len 
nástrojom pre zničenie rôznych národov sveta. Pretože tieto slová vyjadrujú len 
bezvýznamný a neskutočný idealizmus, na ktorom ani nezáleží. Boli však úžasne 
prospešné a fungovali.  

Potom nasleduje krátke  pojednanie o umelo  kontrolovanom antisemitizme 
ako úžasne prospešnom pre ovládanie "našich chudobných bratov." Inými slovami, 
kontrolovaný  antisemitizmus  je  veľmi  účinným  nástrojom  na  zjednotenie  a 
privedenie všetkých Židov k spolupráci na celosvetovom pláne.  

Pre Židov neexistujú žiadne zábrany ani hranice ich aktivít. Ich supervláda 
nie  je  riadená  žiadnymi  zákonmi  alebo  podmienkami.  "V  skutočnosti  sme  my 
zákonodarcovia, my súdime a trestáme, my odsudzujeme a oslobodzujeme, a ako 
hlava našich vojsk sme aj vládcami."  

Do  svojej  siete  zaplietli  i  služby  ľudí  ako  sú  demagógovia,  komunisti  a 
utopisti.  Každý z  nich dostal  svoju úlohu.  Každý podľa seba podrýva posledné 
zvyšky autority,  snažiac sa zvrhnúť zaužívané formy poriadku. "Týmito činmi sú 
rozvrátené všetky štáty , ktoré chcú mier, no my im ho nedáme až kým otvorene 
neuznajú našu medzinárodnú supervládu."  

Pamätajte, že tieto protokoly boli napísané už pred vyše 70-timi rokmi a už 
vtedy mali Židia vplyv v justícii, volebnom práve, tlači, osobnej slobode jednotlivca, 
no nadovšetko i vo vzdelávaní mladých ľudí. Potom sa tu chvália ako pobláznili, 
využili a skazili gojimskú mládež tým, že ich učili teóriám a princípom ktoré sami 
považujú za zlé.  

Ďalej sa otvorene chvália, že v západných krajinách majú také prostriedky 
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hrozného teroru,  že i  to najstatočnejšie  srdce pred nimi  ochabne.  Vo všetkých 
mestách vraj majú vybudované podzemné chodby a tie "použijú na ich likvidáciu, 
takže budú zničené aj so svojimi organizáciami a národnými pamiatkami." 

Protokol č. 10 

Opisuje aké ľahkú je oklamať Gojima a Židia tu uvádzajú, že ľudia chápu len 
vonkajším stránkam vlád a ani prinajmenšom nechápu ich podstatu alebo ako veci 
prebiehajú v pozadí. Aby to tak bolo aj naďalej, je dôležité aby sa o tom nehovorilo 
otvorene  a  priamo  pred  ľuďmi.  Nepomenovanie  princípu  ponecháva  Židom 
možnosť vybrať si akúkoľvek činnosť ktorú len chcú. Aj politický lotor, ktorý síce je 
darebák, no chytrý, bude ľudom obdivovaný sa jeho drzosť.  

Židovská hierarchia pripravila plán na postavenie novej základnej štruktúry 
dotýkajúcej  sa všetkých národov sveta (OSN).  Zamýšľajú všetkých ľudí priviesť 
pod vládu jediného židovského diktátora, podrobením ľudí na celom svete najprv 
hrozným útrapám a zmätku takže nakoniec ich sami dvihnú na ruky.  Potom im 
Židia navrhnú riešenie všetkých ich problémov.  Potom prinesú štátny prevrat  a 
sami sa dosadia na trón sveta.  

Nástroje  k  dosiahnutiu  uvedeného  sú:  udelenie  hlasovacieho  práva  bez 
rozdielu  tried;  zničenie  dôležitosti  rodiny  a  jej  výchovnej  hodnoty  u  Gojimov; 
pretvorením  davu  na  slepú  moc,  ktorá  a  nebude  vedieť  pohnúť  akýmkoľvek 
smerom bez vedenie židovských agentov, dosadených na miesta ich vodcov. 

Židia si  uvedomujú  vodcovský  princíp a už od počiatku svojej  histórie  ho 
využívali aby im priniesol dnešnú moc, ktorou oplývajú. Uvedomujú si, že vládny 
plán musí byť dielom jednej osoby a ak by na ňom pracovalo viac hláv, chýbala by 
mu jednotnosť.  Tieto  plány preto musia byť známe len určitej  skupine osôb, a 
nesmú byť nesmie sa o nich diskutovať pretože by to mohlo zničiť ich vznešenú 
povahu, vzťahy jednotlivých častí a tajný zmysel jednotlivých klauzúl. 

Potom vravia o zbytočnosti konštitúcie ako prostriedku na ochranu ľudí pred 
židovkou konšpiráciou. Otvorene priznávajú "Ako viete, konštitúcia je len školou 
pre rozhovory,  diskusie,  spory a jalové stranícke  rozbroje  -  skrátka  školou pre 
oslabovanie  štátov."  Štáty  a  republiky  so  svojim  volebným  právom  udeleným 
každej  špine  a  spodine  ponúkajú  Židom najlepší  prostriedok  ktorým je  možné 
zničiť štát a ľudí v ňom. Aby tieto štáty mohli čo najlepšie ovládať, starajú sa o 
zvolenie takých prezidentov a vládnych úradníkov, ktorí majú vo svojej minulosti 
nejakú tmavú škvrnu. Títo agenti potom plnia ich rozkazy zo strachu z odhalenia 
ich tajomstva Židmi. 

Nakoniec,  prostriedkami  nesvárov,  vystavením  ľudí  zdaňovaniu,  zrútením 
zákona a poriadku, nenávisťou, bojmi, závisťou, hladom a očkovaním chorôb budú 
ľudia taký vysilení a bezradní, že sami sa budú hľadať útočisko v židovskej vláde. 
Ľud sa potom poddá a vzdá bezpodmienečnej židovskej nadvláde.  

Protokol č. 11 

"Gojimovia (Bieli Ľudia) sú ako stádo oviec a my sme ako vlci. Viete, čo sa 
stane, keď vlci vniknú do čriedy oviec?" 

v  tomto protokole  sa detailnejšie  zaoberajú  zničením posledných zvyškov 
nášho typu vlády a nahradením ho židovskou nadvládou,  ktorá príde vo forme 
štátnej  revolúcie.  Predbežnou podmienkou tohto nového svetového poriadku je 
vymazanie  pojmov  ako  sloboda  tlače,  právo  slobodného  zhromažďovania  sa, 
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sloboda vyznania, volebné právo a mnohých iných z ľudských myslí. Židia sa chcú 
uistiť, že keď konečne skapane ich pasca na Gojimov, tieto obete musia nabrať 
dojem, že Židia sú silní a neporaziteľní. Že názory a želania Gojimov pre nich budú 
ničím, a naopak, že majú moc a rozhodnutie potlačiť akýkoľvek prejav opozície. Zo 
strachu bude Gojim pred všetkým zatvárať oči a len čakať ako to celé dopadne. 
Zatiaľ  budú Gojimov  držať  na uzde sľubmi,  že  im vrátia  ich slobodu hneď po 
porážke "nepriateľov mieru." 

Prečo to robia? Aby zložitou cestou získali to, čo ich roztrúsený kmeň nikdy 
nedosiahne priamou cestou. Preto vytvorili slobodomurárstvo, ako dymovú clonu 
pred ich skutočnými zámermi, ktoré "gojimský dobytok" ani len netuší.  

"Boh nám, vyvolenému ľudu, dal možnosť rozptýlenia sa po svete, a to čo 
iným pripadá ako naša slabina, nám dáva silu a priviedlo nás to na prah nadvlády 
nad celým svetom."  

Protokol č. 12

Literatúra   a  žurnalistika  sú  Židmi  považované  za  dva  najvplyvnejšie 
vzdelávacie  sily  a  preto  sa chcú uistiť,  že vláda sa  stane  výlučným majiteľom 
väčšiny novín. Slobodu tlače, alebo slobodu ako takú, považujú z a právo robiť to, 
čo zákon umožňuje.  Nakoľko  vytvoria,  alebo zrušia  zákony ktoré treba,  všetka 
slobodu bude v ich rukách.  

Propaganda a tlač, ktorá ju vytvára sú preto považované za kľúč ku kontrole 
Gojimov.  "Spútame  ju  a  budeme držať  na  uzde.  To  isté  spravíme  so  všetkou 
produkciou  tlače. Každý v tejto oblasti  bude musieť zložiť kauciu, ktorou bude 
ručiť  za  útoky  proti  našej  vláde.  Ak  niekto  napadne  Židov,  ak  to  vôbec  bude 
možné, nemilosrdne mu uložíme pokutu."  Tlač chcú tak ovládnuť,  aby sa nikto 
nemohol dotknúť ich neomylnej politiky.  

Chcú dokonca priamo založiť opozičné noviny a časopisy, ktoré na nich budú 
útočiť, no len do takej miery, aby im to nespôsobilo ťažkosti. Budú sa zaoberať 
stovkami záležitostí no nikdy nie tou dôležitou až ľudí tak zmätú, že nebudú vedieť 
kde stoja, alebo aký je ten správny názor. Žiadna správa sa neobjaví bez súhlasu 
Židov. Gojimovia sa potom budú na svet dívať cez farebné okuliare. Už pri písaní 
týchto protokolov sa chválili, že neexistuje štátne tajomstvo, do ktorého by nevnikli. 
Predstavte si ako ďaleko museli zájsť za tie roky.  

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. 

Preto budú viesť predstierané boje, ktorými zmätú Gojimov. Gojim si pritom 
bude stále myslieť, že si užíva slobodu tlače. 

Dokonca už v časoch napísania Protokolov sa Židia chválili, že s francúzskou 
tlačou sú späté orgány tlače profesionálnym tajomstvom. Žurnalista toto tajomstvo 
neodhalí,  pretože nik z nich by sa tam nedostal  ak by za sebou nemal nejakú 
hanlivú epizódu, ktorou by ho ohli Židia vydierať a tým ho ovládať. Keď nakoniec 
Židia dosiahnu svoj cieľ a ich režim bude bežať naplno, uistia sa, že tlač neprináša 
správy o verejnej nespokojnosti. Bude sa zdať, že nový režim uspokojil každého 
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natoľko, že sa vytratila dokonca i kriminalita.  

Protokol č. 13 

Potreba  denného chleba bude ten  najmocnejší  kyj,  ktorým Židia  Gojimov 
umlčia a spravia z nich poddajných sluhov. Svojich agentov v tlači budú využívať 
na písanie o tých problémoch, ktoré nie sú pre ich úradnú tlač vyhovujúce. Židmi 
ovládaný režim potom ľuďom predloží vopred hotové zákony ako hotovú vec. Nikto 
sa potrm neodváži proti nim vystúpiť, nakoľko ich v tlači označíme za zlepšenie 
doterajšieho  stavu.  Hneď  nato  tlač  odvedie  pozornosť  k  novým  a  nedôležitým 
otázkam.  

Ako sa Gojimovia budú stávať viac a viac zotročenými, Židia ich zamýšľajú 
rozptýliť  zábavami,  hrami,  koníčkami,  ľudovými  zábavami  a  inými  rozptýleniami 
ako  sú  umelecké  a  športové  súťaže  rôznych  druhov.  Židmi  ovládaná  tlač  ľud 
privedie k takému názoru, ktorý potom ľudia prijmú za vlastný, nakoľko Židia budú 
vlastniť monopol ponúk nových smerov myslenia.  

Liberáli a utopisti budú hrať svoje roly len dokiaľ sa neusadí židovská vláda. 
Potom  už  nebudú  mať  pre  Židov  žiaden  význam.  Dokonca  by  mohli  byť 
nebezpeční a tak budú musieť byť odsunutí. Hoci zvrhnú celú Bielu civilizáciu a 
prevrátia spoločnosť hore nohami,  ich rečníci budú prednášať o zlých veciach, 
ktoré nakoniec priviedli svet pod ich vládu. "Kto by v tom okamžiku podozrieval, že 
všetky tieto bábky sme nastolili v súlade s našim politickým plánom, ktorý nemohol 
nikto a nikdy po toľko storočí objaviť?" 

Protokol č. 14 

Keď  Židia  nastolia  svoje  despotické  kráľovstvo,  uistia  sa,  že  nebude 
existovať žiadne iné náboženstvo okrem ich, Mojžišovho náboženstva, v ktorom sa 
uvádza,  že sú vyvoleným ľudom.  Všetky ostatné formy viery budú odstránené. 
Potom  Gojima  presvedčia,  že  v  ich  náboženstve  existuje  mystický  zákon  na 
ktorom je založená všetka sila vzdelania.  

Potom ako zotročia všetkých ľudí na svete a nastolia svoj tyranský režim, 
budú  opri  každej  príležitosti  uverejňovať  články  v ktorých  budú  porovnávať  ich 
blahodárne zákony so zákonmi z doby minulej. Budú vychvaľovať nastolený mier, 
aj keď ten prišiel po stáročiach židovských nepokojov. Obdobia gojimských vlád 
budú Židmi osočované tými najhoršími výrazmi. 

Zbytočné striedanie vlád, ktorým Gojimov hnali kým podkopávali ich štátne 
štruktúry, bude v ľuďoch vzbudzovať takú hrôzu, že radšej budú znášať hocičo, 
než by mali opäť zažiť minulý neporiadok a biedu. Keď budú plne pri moci, budú 
poukazovať na chyby predošlých gojimských vlád, pretože nechápali všetko čo by 
mohlo  slúžiť  dobru  ľudstva.  naopak,  budú ľuďom ukazovať  ako  sa  dnes  majú 
dobre  v porovnaní  so  starým  poriadkom.  V krajinách  známych  ako  pokrokové 
a osvietené  to  boli  práve  Židia  kto  vytváral  nezmyslenú,  špinavú  a odpornú 
literatúru. Neskôr to však vytiahnú ako obvinenie proti starému poriadku.  

Nikto  už  nebude  môcť  prediskutovávať  židovskú  vieru  zo  svojho  uhla 
pohľadu. Len Židia budú plne poznať jej skutočný obsah. Žiaden z „vyvolených“ 
však nikdy nevyzradí tajomstvo ako bola využitá na zotročenie celého ľudstva.  

Protokol č. 15 

Jednodňový  prevrat  (revolúcia)  na  celom  svete.  Popravy.  Budúci  údel 
gojimských  slobodomurárov.  Mystika  autority.  Rozširovanie  slobodomurárskych 
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loží. Centrálny riadiaci orgán slobodomurárskych mudrcov. Slobodomurárstvo ako 
vodca  a sprievodca  tajných  spoločností.  Význam  verejných  pochvál. 
Kolektivizmus. Obete. Popravy slobodomurárov.  Pád prestíže zákonov a autorít. 
Pozícia vyvolených ľudí. Krátke a jasné zákony. Podrobenie sa zákonom. Zásahy 
proti  porušeniu  autority.  Krutosť  trestov.  Veková  hrania  sudcov.  Liberalizmus 
sudcov  a úradov.  Peniaze  celého  sveta.  Absolutizmus  slobodomurárstva. 
Odvolacie právo. Patriarchálny „vonkajší  vzhľad“ moci jediného práva. Izraelský 
kráľ, patriarcha sveta.  

Protokol č. 16 

Uvedomujúc  si,  že  univerzity  sú  kľúčovými  inštitúciami  formujúcimi 
a vytvárajúcimi myslenie ľudí Židia plánujú zmeniť smerovanie univerzít smerom, 
ktorý  Židom  najviac  vyhovuje.  Všetci  rektori  a profesori  budú  mať  vopred 
pripravené detailné programy ktoré budú učiť a nebude možné sa od  nich ani 
v najmenšom odchýliť. Budú starostlivo vybraní a v takej pozícii, kde budú priamo 
podriadení vláde.  

Nebude  žiadna  vnuka  občianskych  zákonov  alebo  politických  otázok. 
Výnimky  bude  mať  len  niekoľko  starostlivo  vybraných  ľudí,  vybraní  pre  svoje 
schopnosti, pochádzajúci z radov Židov. Zatiaľ čo Židia bojujú o úplnú nadvládu, 
do vzdelávacích programov zapoja také rozdeľujúce princípy, ako tie, ktoré boli 
brilantne použité pri podlomení gojimských vlád. No keď raz budú úplne pri moci, 
chcú  úplne  odstrániť  všetky  rušivé  vplyvy  na  poli  vzdelávania.  Namiesto  toho 
spravia  z mládeže  ľudí  oddaných  autoritám,  tomu  kto  vládne,  podporujúc  ho 
a dúfajúc v mier a pokoj.  

Štúdium klasikov a starovekých dejín budú nahradené teoretickými štúdiami 
programov budúcnosti.  "Z pamäti  ľudí vymažeme všetky fakty minulých storočí, 
ktoré by nám mohli škodiť a ponecháme len tie, ktoré odhaľujú chyby gojimských 
vlád."  Špeciálny  dôraz  sa  bude  klásť  na  štúdium  praktického  života, 
spoločenského zriadenia, zákona a poriadku. Vyučovací program bude u každej 
skupiny alebo triedy iný. 

Aby bol židovský vládca ešte pevnejšie v sedle, bude nevyhnutné aby boli 
jeho aktivity zdôrazňované celému národu,  v školách  a verejných miestach,  tak 
aby všetci ľudia pochopili jeho činnosti a dobré úmysly.  

Voľnosť  vyučovania  bude  úplne  zrušená.  Špeciálne  skupiny  budú  učené 
filozofii  nových  teórií,  ktoré  svet  ešte  nepoznal.  Tieto  teórie  budú mať  podobu 
dogiem a budú využívané ako prestupové miesto pri obracaní ľudí na našu vieru, t. 
j., židovskú vieru.  

Uvádzajú, že zo storočných skúseností sa naučili, že ľudia žijú a sú vedení 
ideami, a tieto idei ľudia prijímajú len vzdelávaním. Tieto idei je možné rôzne prijať 
v každom veku. Výsledkom názorného vyučovanie by mala byť následná premena 
Gojimov na nemysliace, poddajné zvieratá, čakajúce na ukážku aby mohli niečo 
pochopiť.  

Protokol č. 17 

Špeciálne  trénovanie  vlastných  právnikov.  Právnici  budúcnosti  platený 
štátom.  Informácie  právnikov  ohraničené  štátom.  Kráľ  Židov  bude  skutočným 
svetovým pápežom, patriarchom medzinárodnej cirkvi. Zničenie existujúcich cirkví 
keď dosúžili svojim účelom. Funkcie dobovej tlače. Organizácie polície. Špionáž 
podľa vzoru špionáže kabaly. Narušovanie a podceňovanie autority Gojimov.  
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Protokol č. 18 

Uvedomujúc si, že nič ničí prestíž autority viac než to, že je zjavne obklopená 
masou tajnej polície na vlastnú ochranu, plánujú ochraňovať svojich židovských 
vládcov ešte zložitejšími spôsobmi. Pomocou rečníkov chcú zorganizovať vlastné 
konšpirácie, okolo ktorých sa zhromaždia tí ktorí budú súhlasiť s opozíciou proti 
režimu. Takto budú schopní odstrániť slabých a váhajúcich členov z radov polície 
a spoznať potenciálnu opozíciu, ktorá by sa mohla vyvinúť prirodzeným spôsobom. 
Takto budú schopní zakročiť a vykoreniť konšpirácie skôr ako vôbec vzniknú.  

Ak sa príliš často odhalí konšpirácia mohla by ohroziť prestíž vlády a mohlo 
by to byť posudzované ako slabosť vládnej moci. Podobne ako keď je známych 
príliš  mnoho  pokusov  o atentát  na  vládcu,  aj  to  podkopáva  prestíž  a autoritu 
vládcov  pred  poddanými.  Jasne  tu  priznávajú,  že  v minulosti  spáchali  mnoho 
atentátov  a pokusov  o atentát  na  kráľov  a vládcov.  Tým  napomohli  zničeniu 
autority  gojimskej  vlády  podkopaním  myšlienky  absolútnej  autority  a podporou 
myšlienky, že kdesi dole leží obrovská opozícia.  

Keď  bude  pri  moci  najvyšší  židovský  kráľ,  chcú  jeho  ochranu  posilniť 
vytvorením akejsi neviditeľnej ochrany a mystickým božstvom, takže o ňom bude 
hlúpy Gojim premýšľať ako o bohu.  Gojim potom spraví  všetko čo bude v jeho 
silách aby ho ochránil a upozornil na opozíciu, ktorá by sa mohla vyskytnúť.  

S politickými  zločincami  sa  bude  zaobchádzať  mimoriadne  kruto.  Budú 
zatýkaní  už  pri  prvom  podozrení,  či  už  oprávnenom  alebo  nie.  Človeku 
podozrivému z politického zločinu nebude daná možnosť úniku a v tomto ohľade 
chcú byť úplne nemilosrdní. Pretože každý kto čo i len myslí na politické idei je 
vinný zo  zločinu,  pretože  tomu vôbec  nerozumie,  a v druhom rade,  pretože  sa 
nemá takýmito otázkami vôbec zaoberať.  

Protokol č. 19 

Jednotlivcom, alebo skôr židovským obetiam, nebude umožnené miešať sa 
do politiky. Poukazujú na to, že pod dobre organizovanou, mocnou vládou, je pre 
každého jednotlivca, alebo skupinu jednotlivcov pokus o "prevrat" významný asi 
ako štekot hladného psa na slona.  

Takže nikoho nenapadne hrať sa na hrdinu a viesť ľudí do opozície, a všetci 
jednotlivci ktorí sa o to pokúsia, budú súdení rovnako ako zlodeji, vrahovia, alebo 
iní zločinci. To týchto hrdinov v očiach verejnosti očierni a budú sa na nich pozerať 
ako na obyčajných zločincov.  

Všetko bude organizované tak, aby boli odstránené všetky možnosti vzbury a 
opozície. V minulosti,  aby mohli  podlomiť  gojimské režimy, do historických kníh 
vložili  myšlienku  hrdinstva  a  martýrstva  tých,  ktorí  oponovali  gojimským 
zriadeniam.  Keď  však  nastolia  ich  židovský  režim,  všetko  to  bude  vymazané. 
Obyčajný občan nebude mať vplyv, alebo kontrolu nad politickými aférami väčšiu 
ako dobytok.  

Protokol č. 20 

"Dôsledky našich činností  sa vždy prejavia v číslach." Tým majú na mysli 
peniaze a to, že peniaze kontrolujú všetko. Protokol č. 20 je dlhý a komplikovaný a 
zaoberá sa najmä peniazmi, daňami a úrokmi. 

Ukazuje plán finančnej politiky keď bude vládnuť ich kráľ. Židovský kráľ si 
bude užívať fakt, že mu v štáte všetko patrí. V zátvorke uvádzajú, že "sa to ľahko 
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môže  stať  faktom."  Takto  bude  mať  právo  skonfiškovať  akúkoľvek  sumu  na 
základe akéhokoľvek predpisu ktorý si zmyslí.  

Židia sa ďalej chvália, že ekonomické krízy vyvolali práve oni pre zničenie 
Gojimov a to veľmi jednoducho: stiahnutím peňazí z obehu. Priznávajú, že potom 
vydávali  štátom pôžičky ktoré  zaťažili  ich  financie  a  z  toho  získavali  obrovské 
úroky, a zo štátov to spravilo otrokov medzinárodných bankárov. Ďalej sa chvália, 
že  centralizácia  priemyslu  do  rúk  židovských  kapitalistov  a  jeho  odňatie  z  rúk 
remeselníkov zbavila štát i ľudí akejkoľvek moci.  

Ďalej hrdo poukazujú na to, že zlato ako základ meny sa stalo pohromou pre 
všetky štáty,  ktoré si  ju  adoptovali,  nakoľko  nemohlo uspokojiť  potrebu peňazí, 
a už vôbec nie od kedy stiahli zlato z obehu. Čitateľ by mal mať na pamäti, že to 
bolo napísané okolo roku 1900 a spomenúť si, že Židia prvýkrát vzali zlato z rúk 
americkej  verejnosti  v roku  1933  a z držby  zlata  spravili  zločin.  Dnes  vyniesli 
prakticky všetko zlato z Fort Knoxu mimo krajinu. Aj to málo čo dnes Američanom 
ostalo je zabremenené. Amerika je dnes prakticky okradnutá o všetko svoje zlato.  

Búchajú sa po hrudi za svoju vynaliezavosť a prefíkanosť oproti "zvieraciemu 
rozumu  Gojimov."  Chvália  sa,  že  vďaka  ich  bankovému  systému  si  Gojim 
požičiaval a platil úroky bez toho, aby pomyslel, že peniaze, ktoré platí vo forme 
úrokov  musia  najprv  vyjsť  zo  štátnej  pokladnice.  Pokiaľ  boli  pôžičky  len 
vnútroštátne,  Gojim  v  skutočnosti  len  bral  peniaze  z  vreciek  chudobných  pre 
vrecká bohatých. No to sa zmenilo pri pôžičkách z mimoštátnych zdrojov. To malo 
za následok, že peniaze danej krajiny šli priamo do pokladníc Židov a Gojim platil 
Židom poplatok ako nejaký otrok. 

Celé je to je súčasťou ich plánu. "Bez presného plánu nie je možné vládnuť. 
Idúc  po  podkopanej  ceste  s  nedostatočnými  zásobami,  zahynú  aj  hrdinovia  a 
polobohovia ak nevedia kam idú." A tak si podľa plánu Gojim len sotva uvedomuje 
v akom štádiu finančnej pohromy sa nachádza, napriek ohromnej pracovitosti  a 
produktivite jeho ľudí.  

Protokol č. 21 

Po uchopení  úplnej  kontroly nad všetkými  peňažnými  systémami  rôznych 
krajín sveta a po vybudovaní monopolu v bankovníctve a úveroch, sa Židia chvália 
ako  svoje  peniaze  zdvojnásobili,  alebo  strojnásobili  požičaním  ich  gojimským 
vládam.  Hrdo  dodávajú,  že  gojimské  vlády  nemali  ani  záujem  ani  potrebu 
požičiavať  si.  No  vďaka  úplatnosti  štátnych  úradníkov  a  lajdáctvu  samotných 
gojimských vládcov, ich vlákali do pozície keď sú bezmocne zaťažení obrovskou 
dlžnou sumou.  Nielenže  si  každý rok  musia  požičiavať  viac  a  viac  peňazí,  no 
musia si požičiavať stále viac aby zaplatili aspoň úroky z obrovských dlhov, ktoré 
sa na hlúpych Gojimov nakopili.  

No keď Židia dosadnú na trón sveta, všetky finančné podvody, ktoré neslúžia 
ich záujmom budú vymazané a neostane po nich ani stopy. Finančné burzy budú 
rovnako  zničené  a  nedovolia  aby  bola  ich  moc  podlamovaná  zmenami  cien 
štátnych papierov, a dokonca chcú ceny ustanoviť zákonom. 

Burzy chcú nahradiť verejnými ústavmi, ktorých cieľom bude určovať hodnoty 
premyslených papierov v súlade s tým čo si zaumieni vláda. Takto budú všetky 
priemyselné  podniky  úplne  závislé  na  Židoch  a  arogantne  k  tomu  dodávajú 
"predstavte si, akú ohromnú moc nám to dodá." 

Protokol č. 22 
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V tomto protokole je detailnejšie uvedený definitívny cieľ židovských snáh.  

"V našich rukách je najväčšia moc dneška: zlato." Keď si predstavíme, že 
tieto slová boli napísané pre mnohými rokmi a pozrieme sa na dnešný svet, ako 
vykradli  zásoby zlata rôznych  krajín dnešného sveta,  dostávame celkom pekný 
obraz úspešnosti ich plánov.  

Potom  tu  arogantne  poukazujú  na  fakt,  že  to  ako  si  nahromadili  všetko 
bohatstvo je požehnanie bohom. Aj keď bude treba použiť násilie, sú rozhodnutí, 
že nastolia  ich krutý  a  diabolský poriadok.  Keď to raz dokážu,  budú sa snažiť 
dokázať,  že oni  sú tými  dobrodincami,  ktorí  svetu priniesli  slobodu,  poriadok  a 
mier.  

"Naša vláda bude slávna, pretože bude mocná. Bude viesť a neskloní sa 
pred vodcami a rečníkmi, ktorí neustále rečnia o hlbokých zásadách." Ich autorita, 
ich sláva, bude korunou poriadku a bude mať auru zbožnosti, ktorá bude mysticky 
nútiť každého pred ňou pokľaknúť. "Skutočná moc sa nedá zastaviť pred žiadnym 
právom, ani pred božím: potom sa ju nik neopováži zbaviť ani najmenšej časti jej 
moci." 

Protokol č. 23 

Hlavnou myšlienkou celých Protokolov je privedenie ľudí do otroctva a ich 
sklonenie sa pred najvyššou autoritou. Ďalší spôsob ako ľuďom vštiepiť pokoru, je 
spraviť ich skromnejšími,  a tým i  oddanejšími.  (Pamätáte na Kázeň na vrchu?) 
Obmedzením chúťok na prepychové predmety a zbavením ľudu všetkých foriem 
luxusu  sa  stanú  skromnejšími  a  poddajnejšími.  Veľké  manufaktúry  zmenia  na 
malých remeselníkov. To je návrat späť do stredoveku. Zakázaná bude i opilosť a 
bude trestaná ako zločin. 

Hoci Židia podpálili spory, revolúcie a oheň anarchie po celom svete, keď sa 
bohom vyvolený, teda židovský kráľ, dostane k moci, všetko to ukončí. Potom ako 
poslúžili svojmu účelu, budú zlikvidované. "Potom bude nevyhnutné ich odpratať z 
cesty, na ktorej nesmie ostať ani steblo, ani trieska." A to len aby mohlo byť všetko 
zruinované a na ruinách postavený trón židovského kráľa.  

Protokol č. 24 

Nastavajúci kráľ sveta a kráľ Židov musí mať predkov pochádzajúcich z kráľa 
Dávida.  Vybraný a vychovaný  bude tromi  najvyššími sionskými  mudrcmi.  Bude 
opatrne vybraný nielen podľa dedičnosti, ale najmä podľa jeho schopností. Potom 
bude nasledovať čo najintenzívnejší a najprísnejší tréning mudrcmi, ktorí mu zveria 
najhlbšie  tajomstvá  židovského  programu.  Kráľovi  potom  predstavia  tajomstvá 
politiky, vládny systém a celý program. Tieto tajomstvá však budú udržiavané v 
rámci istého okruhu ľudí.  

Kráľa  nemusia  nevyhnutne  nasledovať  jeho  dedičia,  lebo  ich  schopnosti 
budú preskúšané. Len tí, ktorí budú mať tvrdú, dokonca krutú povahu, budú môcť 
prevziať vládu od mudrcov. Ak by sa kráľ pomiatol, alebo ak by preukázal slabosť 
vôle, či inú chorobu, podľa zákona musí vládu odovzdať do nových, schopnejších 
rúk.  

Keď dosadne na trón, len samotný kráľ a traja mudrci budú poznať program 
pre  budúcnosť.  "Nik  nebude  vedieť  aký  cieľ  vládca  sleduje  a  preto  mu  nikto 
nebude môcť stáť v jeho ceste." Kráľ Židov sa musí vzdať všetkých svojich citov a 
túžob a musí vynikať chladnou hlavou jeho nadradenej mysle. "Svetový vládca zo 
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semena  Dávidovho,  opora celého ľudstva,  musí  obetovať  všetky svoje  osobné 
záľuby pre blaho svojich ľudí." 
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21. Marxizmus: Moderný Jed
Karl  Marx  nemôže  byť  v  žiadnom  prípade  považovaný  za  veľkého 

spisovateľa ani mysliteľa. Jeho známe diela Kapitál,  je také hlúpe a nudné, že je 
takmer nemožné ho dočítať. Napriek faktu, že bolo vychvaľované sieťou židovskej 
propagandy a medzinárodným židovstvom, čítal ho len málokto a i  dnes ho len 
sotva  niekto  číta.  Túto  knihu  dokonca  nenapísal  Marx  sám,  ale  za  pomoci 
Friedricha  Engelsa,  jeho  židovského  spolupracovníka  a  finančného  mecenáša. 
Engels prepracoval Marxove zápisky do čitateľnejšej formy, no i tak je prejsť celé 
dielo zložité ako prejsť rieku proti prúdu. 

Táto kniha dokonca ani neobsahuje nejaké nové teórie. Marx si väčšinu jeho 
socialistických  teórií  požičal  od  Condorceta,  Saint-Simona,  Augusta  Compta  a 
iných. Teória Tézy,  Antitézy a Syntézy,  ktorú nazýva Dialektický Materializmus, 
bola vybraná z práce G. W. Friedricha Hegela. Je to zbytočná a neplodná teória, 
ktorá  nie  je  ničím  než  hrou  so  slovíčkami  a  môže  byť  opísaná  ako  Semitské 
sémantické prekrúcanie.  

No  Marxove  dielo  bolo  aj  tak  schopné  preniknúť  a otráviť  väčšinu  myslí 
v dnešnom svete, a preto nás to privádza k ich analýze a nutnosti študovať prečo 
je tomu tak a čo to vlastne Marx napísal.  

Musíme  však  dodať,  že  rozšírenie  Marxovho učenia  nenastalo  kvôli  jeho 
dokonalosti,  alebo kvôli jeho presvedčivosti, ani kvôli jeho výrečnosti alebo kvôli 
tomu, žeby ponúkla niečo konštruktívne, či kvôli tomu žeby jeho dielo obsahovalo 
nové  myšlienky.  Dôvodom,  prečo  sa  tak  rozšírilo  svetom  je  fakt,  že  bolo 
propagované  židovskou  propagandistickou  sieťou  a celkovou  silou  a vplyvom 
židovskej  konšpirácie,  tak  ako kresťanstvo.  Opakujem,  Marxizmus sa nerozšíril 
preto, že to bol dobre predajný produkt, ani preto, žeby bol zabalený v peknom 
obale  –  nie,  bol  rozširovaný  len  mocou  židovskej,  celosvetovo  organizovanej 
konšpirácie tisíckami rečníkov v halách, rádiu, televízii,  vstrekujúcich Marxov jed 
do hláv miliónov  a miliárd nevedomých obetí. Tak ako Kázeň na vrchu, neponúka 
novú riešenia, ani novú nádej či novú, konštruktívnu doktrínu, ale práve naopak, 
presne ako Kázeň na vrchu ponúka samovražedný program na zničenie Bielej 
civilizácie.  

Ďalšie dielo, ktoré Karl Marx napísal v spolupráci s Friedrichom Engelsom je 
Manifest Komunistickej Strany. Je kratší a bol napísaný i skôr ako  Kapitál. Čítalo 
ho o omnoho viac ľudí a je považovaný za základ komunistickej doktríny. 

Marx sa narodil  v meste Trier  v Prusku, v roku 1818. jeho pravé meno je 
Moses Mordecai Levy, syn židovského rabína. Jeho otec bol obrátený Žid, ktorý 
podľa všetkého opustil židovskú vieru a dal sa na kresťanstvo v roku 1824 keď mal 
Marx  asi  šesť  rokov.  Tento  prechod  na  inú  vieru  však  nemusíme  brať  vážne, 
nakoľko Židia sa zvyknú ukazovať v inom svetle a ako chameleón sa prispôsobujú 
prostrediu snažiac sa infiltrovať. Nakoľko v retrospektíve môžeme vidieť dôležitú 
úlohu, ktorú Židia Marxovi prikladajú, je možné, dokonca veľmi pravdepodobné, že 
skrytá  ruka  židovstva  pomohla  Marxovi  a  Engelsovi  napísať  ich  jed.  vždy 
vyzdvihujú ako autora Marxa aby bolo zjavné, že autorom je nežid. Potom ako 
židovská sieť spísala túto doktrínu určenú na otrávenie myslí Gojimov, celá sieť 
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zapálene  pracovala  na  propagácii  a  distribúcii  týchto  revolučných  myšlienok, 
samozrejme v prospech židovskej rasy. 

* * * * *

tu však trocha odbočíme a pozriem sa na vzťah socializmu vs. komunizmu. 
Aj keď si väčšina ľudí myslí, že tieto dve veci majú mnoho spoločného, dovoľujem 
si tvrdiť, že sa líšia. Socializmus nie je o nič horší ako kapitalizmus, peniaze, vláda, 
alebo organizácia, vzdelanie alebo mnohé iné základné kamene našej civilizácie. 
V skutočnosti je možné merať pokrok civilizácie podľa stupňa spolunažívanie ľudí, 
zriadenia  vlády  a  zákonov,  organizácii  a  rozdelení  práce  a  podľa  formy 
spoločenskej komunity,  z ktorej sa pri raste stávajú krajiny a národy. Na tom nie je 
nič  zlé.  V  skutočnosti,  je  to  celé  konštruktívne,  a  všetky  takéto  aktivity  sú 
socialistickými aktivitami, alebo kolektivizmom v pravom zmysle slova.  

Samotná myšlienka skupiny žijúcej pod organizovanou vládou je socialistická 
snaha ako taká, to je fakt.  Ak sa spojíme aby sme vybudovali  diaľnice, letiská, 
postavili armádu či námorníctvo na obranu našej krajiny, keď sa spojíme v záujme 
spoločných záujmov, pre vybudovanie škôl alebo vzdelávanie našej mládeže, isto 
sa zapájame do sociálnych snáh. To znamená, že ľudia spolupracujú pri spoločnej 
alebo  kolektívnej  snahe  v  záujme  vlastného  dobra,  alebo  aby  dosiahli  úspech 
väčší ako by mohli ak by boli len samostatnými jednotlivcami, idúc každý svojou 
cestou. Socializmus je v skratke organizovaná spoločnosť.  

Dá sa povedať, že mierka ľudského pokroku môžu byť vypočítaná i z vôle 
jednotlivca  obetovať  svoje  záujmy  pre  spoločné  dobro,  a  to  je  i  podstata 
socializmu. Opakujem, na socializme, per se, alebo kolektivizme, nie je nič zlé, a 
počas krátkeho obdobia mieru v hitlerovskom Nemecku v rokoch 1933-1939 počas 
vlády  Národného  socializmu,  Nemecko  stavalo  a  tvorilo  vo  väčšej  miere  akú 
kedykoľvek v hostórii  dosiahol  akýkoľvek národ. Bol to socializmus Bielych ľudí 
pod  vedením  veľkého  Bieleho  muža,  a  opakujeme,  výsledky  boli  veľmi 
konštruktívne, tvorivé a produktívne.  

Komunizmus  je  však  ničo  iné.  Je  to  židovské  prekrútenie  socializmu 
vytvorené nie pre budovanie spoločných výkonov, ale na zničenie národu, krajiny a 
civilizácie Bieleho Človeka. Na týchto ruinách potom Žid ustanoví židovskú vládu. 
Pre toto bol komunizmus vytvorený a na to Žid myslí keď vraví o socializme.  

Je to  ako  iné nástroje  ktoré Židia používajú vo svojom programe dobytia 
sveta: na peniazoch nie je nič zlé, no keď ich má, použije ich na zničenie Bielej 
Rasy a vytvorenie židovskej svetovlády; na vláde ako takej nie je tiež nič zlé, no 
keď je vo vláde Žid, využije ju na zničenie Bielych Gojimov a na spevnenie reťazí 
ich zotročenia; na vzdelávaní ako takom nie je tiež nič zlé, no keď mu vládne Žid, 
využije  ho  na  prevrátenie  myslí  našich  detí,  a  zmení  ich  na  nenávistných 
nepriateľov vlastnej kultúry, vlastnej civilizácie, vlastných ľudí a vlastnej krajiny; na 
odborových zväzoch nie je takisto nič zlé, pokiaľ sa ich kontroly neujmú Židia, a 
zmenia ich na úderné jednotky určené na zrútenie ekonomiky a štátnej formy; a 
takto je to so všetkým čoho sa Žid dotkne a čo ovláda.  

Nanešťastie  nebol  dostatok  Bielych  intelektuálov  schopný  rozlíšiť  medzi 
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socializmom ako takým a formou ktorú Židia zmenili  na židovský komunizmus. 
Nanešťastie  vďaka  ignorancii  Biela  Rasa  spojila  socializmus  a  komunizmus 
dokopy ako dve zlá len málo sa odlišujúce, takže ak ste socialista, musíte byť i 
pokrvným bratom komunistov. Je to chybné a zavádzajúce. Naopak, socializmus 
je základom civilizácie. Je to podstata organizovanej spoločnosti. Je to základ pre 
funkčnú vládu a podstatná zložka všetkých pokrokov, ktoré civilizovaná Biela Rasa 
spravila. Netreba veľa rozumu aby sme pochopili, že ak by každý pracoval len pre 
vlastné sebecké záujmy, teda ak by bol ponorený do "samostatného pokroku" ako 
to  radi  nazývajú  konzervatívci,  ľudstvo  by  bolo  kdesi  na  úrovni  praľudí.  V 
skutočnosti by nebolo schopné vybudovať základnú zložku spoločnosti – rodinu – 
lebo aj nato treba jednotlivcovu obetu za dobro skupiny, hoci aj malej. 

Komunizmus, na druhej  strane, je niečo úplne iné. Je to príšera. Nakoľko 
Národný  socializmus  v  Nemecku  ponechal  súkromný  majetok  jednotlivcovi; 
ponechával  súkromné  zisky  ako  také;  nielenže  ponechal  ale  i  podporoval 
budovanie rodiny a rodinný život;  propagoval myšlienku vlastenectva a vernosti 
rase; komunizmus nezaručuje nič z toho a naopak mienime ich vymazať z povrchu 
zeme. v období Národného socializmu v Nemecku, počas krátkej šesťročnej éry 
keď  Hitler  znovu  vybudoval  morálne,  finančne  a  duševne  zničený  národ. 
Vybudoval z neho jeden z najpokrokovejších a produktívnych národov aký kedy 
svet  videl.  Fakt,  že  neskôr  Židia  lžami  a  konšpiráciou  zovrel  iné  Biele  národy 
dohromady  pre  zničenie  Nemecka  zvonku  je  iný  príbeh.  Avšak  úspechy 
Národného socializmu, ktorý bol socialistickou vládou, počas šiestich mierových 
rokov  za  vlády  Hitlera  v  Nemecku  je  niečo  čo  žiadna  židovská  propaganda 
nemôže vymazať.  

* * * * *

Keď  sme  si  načrtli  rozdeľujúcu  čiaru  medzi  konštruktívnou  a  tvorivou 
myšlienkou socializmu a  oddelili  ju  od  komunizmu,  preberme  si  isté  predstavy 
židovského komunizmu, ako ich napísal Žid, Karl Marx. 

Židia  sú  veľkými  rozdeľovačmi  a  teóriu  rozdelenia  a  zničenia  vytvorili  do 
zradného  umenia.  Na  rozdelenie  ľudstva  existuje  mnoho  spôsobov  –  podľa 
pohlavia, vekom, náboženstvom, národov a rôznymi inými spôsobmi. No Karl Marx 
ich rozdelil  na "Buržoáziu a Proletariát."  Aj  keď tieto  pojmy nevymyslel  sám,  z 
praktických dôvodov z nich spravil bojové slová dneška, samozrejme s pomocou 
celosvetovej konšpirácie.  

Buržoáziou  mal  na  mysli  ľudí  z  triedy  moderných  kapitalistov,  alebo 
vlastníkov prostriedkov výroby, zamestnávateľov robotníkov. V skutočnosti každý 
zo strednej triedy, kto vlastnil aspoň malý obchod bol zaradený medzi buržoáziu. 
Ako všetci vieme stredná trieda je skutočná sila a opora národa, no práve proti 
týmto ľuďom Marx obrátil svoju invektívu a hnev, a tvrdil, že ako trieda musia byť 
zničení.  

Buržoázia pôvodne označovala obyvateľov miest, no počas romantizmu sa 
tento termín preniesol na všetkých ľudí zo strednej triedy či žili v meste alebo nie. 
Obchodníci  od  najväčších  magnátov  až  po  malých  obchodníkov,  lekárov, 
právnikov, učiteľov a ostatných vzdelaných ľudí a odborníkov, všetci ktorých dnes 
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nazývame  "biele  goliere"  boli  podľa  Marxa  súčasťou  buržoázie  a  museli  byť 
zničení.  Marxova  definícia  sa  stalo  novou  ekonomickou  definíciou  buržoázie: 
"vlastníci  prostriedkov  kapitalistickej  výroby."  A  túto  definíciu  používa  na  celú 
strednú triedu.  

Marx  sa  vyhlasoval  za  veľkého  ochrancu pracujúcej  triedy,  ktorú  nazýval 
"Proletármi".  Tento  pojem  získal  zo  starovekého  Ríma,  kde  proletármi  bola 
nazývaná trieda bez moci (málo dôležitá), ktorá nemala dosť majetku pre svoje 
deti (proles). Aj keď chudobní z Ríma nemali nič spoločné s továrňami, Marxovi sa 
tento  termín  páčil  nakoľko  veril,  že  má  romantický,  historický  dosah.  Medzi 
proletárov nezaradil len robotníkov z tovární, ale i chudobných či už pracovali v 
továrňach alebo nie, tak ako sedliakov, o ktorých si myslel, že skôr či neskôr kvôli 
ekonomickej núdzi prídu do mesta. Buržoázia, by sa tiež stala proletármi, nakoľko 
by kvôli kapitalistickej konkurencii zbankrotovali a ponorili sa do masy proletárov. 
Fakt, že sa to ani po sto rokoch nestalo, a stredná trieda narástla a prosperovala 
za  hranice  všetkého  predpovedaného  v  polovici  19.  storočia,  židovských 
propagandistov dneška netrápi.   Stále len hlásajú rovnakú marxisticko-židovskú 
doktrínu,  približujúc zotročenie sveta. Mohli  by sme dodať, že je to len jedna z 
teórií a predpovedí Karla Marxa, ktorá sa ukázala ako nesprávna. 

Marx  v  Manifeste  Komunistickej  Strany píše:  "Robotníci  nemajú  vlasť. 
country.  Izolovanie  národov  a  protiklady  medzi  nimi  miznú  čoraz  viac  už  s 
rozvojom buržoázie, slobodným obchodom, svetovým trhom." Aj to nie je pravda, a 
možno ešte hlúpejšie než všetko ostatné čo napísal vo svojom spise – a napísal 
ozaj mnoho hlúpych a klamlivých vecí. Nakoľko Manifest Komunistickej Strany bol 
napísaný po večeroch počas sérií židovských revolúcii  spustených v roku 1848, 
Marx usúdil,  že je  čas na národné pocity.  No nemohol  sa viac mýliť.  Začiatok 
vzkriesenia národného cítenia  medzi  pracujúcim ľudom bol  presne v  čase keď 
Marx vyhlásil, že pracujúci ľud nemá vlastnú krajinu.  

Marx  bol  majstrom  v  poukazovaní  na  rozkoly  v  triedach  ktoré  vymyslel 
prakticky sám. V prvej kapitole Manifestu Komunistickej Strany vykresľuje Európu 
v mukách ukrutnej vojny o "vedenie medzi nastupujúcou buržoáziou a rozvíjajúcimi 
sa proletármi."  Písal,  že blížiaci  sa bo bude poznačený štrajkami,  sabotážami, 
bankrotmi, obchodnými krízami, súčasnými povstaniami priemyselných spolkov a 
odborov, rastúcim "uvedomením si triedy" proletármi, a násilím. Týmto načrtol plán 
na rozdelenie krajiny a národa ktorý skrytá ruka Židov propagovala so zápalom a 
silou, a ktorý mal byť použitý a zničenie niekoľkých mocných štátov sveta, a i dnes 
podkopáva tých,  ktorí  ešte nepadli.  Videl  to  ako  dramatický  spor  medzi  dvomi 
nezlúčiteľnými a nepriateľskými triedami spoločnosti, ktorí nemôžu spolu žiť inak 
než bojom na smrť. Ako nasledovník Hegela verila j tomu, že pokrok sa získava 
"plodným  bojom  protichodných  zásad,"  a  tento  proces  Hegel  i  Marx  nazývali 
"dialektikou".  Takto  opisoval  boj  medzi  dvoma  protivníkmi,  tézu  a  antitézu, 
nakoniec  vyúsťujúce  do  syntézy.  Syntéza  sa  stala  novou  tézou,  ktorá 
vyprodukovala  antitézu,  ktorá  by  opäť  prerástla  do  novej  syntézy  atď.  až  do 
nekonečna.  Takáto  nezmyselná  teória  dostala  smiešny  názov  "dialektický 
materializmus." 

V  druhej  kapitole  Manifestu  Komunistickej  Strany s  názvom  Proletári  a 
Komunisti predstavuje argument buržoáznej kritiky či je komunizmus dobrý alebo 
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nie.  Keď  sa  pýta  otázku  "v  akom  vzťahu  stoja  komunisti  voči  proletárom  ako 
takým?" Odpoveďou by malo byť nijaký, nakoľko v tomto období ešte komunistická 
strana neexistovala. No podvodnícky a arogantný Marx (s vlastnosťami jeho rase 
vlastnými)  bezohľadne  rozpráva  akoby  bola  existencia  strany  a  následný  pád 
buržoázie faktom a v tejto kapitole ďalej uvádza komunistický program zabavenia 
súkromného majetku a ďalej zatracuje a ohovára buržoáziu. Vyobrazuje ich ako 
zlodejských, nafúkaných a hlúpych podliakov, a toto stanovisko nasledovali jeho 
židovský podporovatelia aj v ďalšom storočí.  

V tejto druhej časti  Marx stupňuje svoju invektívu a jeho útoky proti buržoázii 
sa stávajú hrošími. Obraňuje komunistický program a jeho ciele na zničenie štátu, 
kultúry, náboženstva a rodiny, samozrejme tvrdiac, že to zavinila buržoázia. 

Tvrdí,  že  na  strate  majetku  buržoázie  nie  je  nič  zlé,  nakoľko  sami  tento 
majetok  ukradli  tvrdo  pracujúcim  proletárom  a  farmárom,  ktorý  ho  vybudovali. 
Podľa Marxa už v roku 1848 bolo všetko zničené buržoáziou vrátane kultúry, štátu, 
náboženstva,  rodinného  života,  skromného  majetku  a  na  takýchto  šialených 
základoch  ospravedlňuje  komunistické  ciele  samovražedného  zničenia  národa, 
tvrdiac, že všetko bude úžasné hneď ako po zničení všetkého a nastolení vlády 
pracujúcej  triedy.  Tieto  obvinenia  sú  také  smiešne  a  oddelené  od  skutočného 
sveta, že i priemerný človek by sa mal čudovať či je Marx vôbec normálny, ak nie 
je, tak určite sám neveril tomu čo napísal.  

Odpoveďou samozrejme je, že tomu určite neveril, a určite si nemyslel, že 
pracujúca trieda by získala na tom čo opisoval. Nemal ani tušenie o prospechu 
pracujúcej triedy z čohokoľvek. Musíme mať na pamäti jeden istý fakt, Marx bol 
Žid, oddaný svojej rase a zničeniu Bielej Rasy. Tak ako Kázeň na vrchu, ktorá 
hlása  "miluj  svojich  nepriateľov,  nastav  druhé  líce,  predaj  čo  máš a  rozdaj  to 
chudobným, neodporuj zlému," Marxove myšlienky boli  rovnako plné deštrukcie, 
zničenia a samovraždy.  Nikoho však  v  skutočnosti  nezaujímali  a  nikto  na nich 
celkom nenaletel. No vďaka obrovskej propagande medzinárodného židovstva ich 
uvrhli  na  svet  rovnako  ako  pred  2000  rokmi  zapredali  svetu  samovražedné 
myšlienky z Nového Zákona.  

Marx  potom  obhajuje  deštrukciu  rodiny  ako  takej.  Tento  samovražedný 
nábeh obhajuje  (no nemá podporu  ani  v  pracujúcej  triede ani  u  nikoho iného) 
ďalším  zákerným  útokom  proti  buržoázii.  Majme  však  na  pamäti,  že  pojem 
buržoázia neznamenal nič pokiaľ ho Marx a židovská propaganda neudomácnili, a 
ani dnes nič neznamená nakoľko existujú ľudia s rôznymi príjmami a rôzne veľkým 
majetkom. No Marx ďalej napáda buržoáziu ako keby to bol stelesnený diabol a 
pýta  sa  otázku:  "na  akom  základe  je  založená  buržoázna  rodina?"  potom 
prichádza s nezmyselnou odpoveďou a vraví: "na kapitále a súkromnom zisku." 
Ďalej uvádza, že 9/10 ľudí v Európe nevlastní žiadny majetok. Keď si tieto dva 
argumenty vezmeme dohromady, samozrejme si odporujú, nakoľko proletári, ako 
tvrdí, tvoria 90% ľudí, no aj oni majú rodiny a celkovo sú ich rodiny väčšie ako 
rodiny buržoázie. Na základe tohto divného tvrdenia tých 9/10 ľudí (keďže nemajú 
kapitál a rodina je založená na kapitále) nemá ani rodinu. A takto je to so všetkým. 
Skáče od jedného nezmyselného argumentu k druhému, no vždy obraňuje svoje 
tvrdenie o zničení spoločnosti, teda Bielej spoločnosti.  
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Potom  v  týchto  nezmysloch  pokračuje  a  tvrdí,  že  ženy  by  mali  byť 
"oslobodené" a mali by sa stať objektmi "slobodnej lásky." Obhajuje to tvrdením, 
že komunistom to netreba vysvetľovať, nakoľko "to existuje už od nepamäti." Preto 
všetko  čo  jeho  komunisti  chcú  je  "zaviesť  namiesto  pokrytecky  zastretého 
spoločenstva žien spoločenstvo otvorené a oficiálne." 

Pokračuje ďalej. Ničiť, ničiť, ničiť. Všetko čo doteraz civilizácia vytvorila chce 
Marx zničiť. 

Je veľmi divné, že celý program a celá kniha sú preplnená tvrdeniami ako 
zničiť súčasný buržoázny systém, ako propagovať revolúciu,  ako zvrhávať,  ako 
ničiť. Ak zahliadneme za myšlienky o ničení, zvrhávaní a deštrukcie, len ťažko, ak 
vôbec, nájdeme návod ako niečo vytvoriť, niečo vybudovať. Ničiť, búrať, rúcať a 
zvrhávať, to je starý židovský program. Ďalším komunistickým bodom je zničenie 
krajín a národnosti, argumentujúc tvrdením, že robotníci nemajú vlasť, čo je hrozná 
lož! Potom uvádza, že rozdiely medzi národmi sa denno-denne strácajú, fakt, ktorý 
bol v roku 1840 úplne opačný ako fakty histórie. Národné cítenie nebolo nikdy také 
vysoké ako v tomto období, a nielenže sa nezmenšovalo, ale stále narastalo do 
väčšej sily nasledujúce polstoročie.  

Marx pokračuje v týchto nezmysloch ďalej, úplne mimo faktov, histórie alebo 
skutočností,  s  hlavnou  témou ničenia.  Výsledkom bude,  že  "Proletariát  využije 
svoje politické panstvo na to, aby postupne vyrval buržoázii  všetok kapitál,  aby 
sústredil všetky výrobné nástroje v rukách štátu, t. j. proletariátu zorganizovaného 
ako panujúca trieda." No akosi zabúda uviesť v koho rukách vlastne štát bude. Má 
však  na  mysli,  že  všetko  bude  v  rukách  Židov,  ako  to  história  dokázala  za 
posledných 50 rokov tyranie židovského komunizmu v Rusku.  

Záver druhej časti  tvorí desať bodov manifestu komunistickej strany, ktoré 
však nie sú známe kvôli ich vnútornej múdrosti ktorú obsahujú, ale opäť len kvôli 
židovskej  propagande  ktorá  ich  uchopila  a  hodila  zvyšku  sveta  na  úkor 
nešťastného ľudstva.  

Uvedieme si  tu  týchto desať  bodov doslovne aby sme zistili  aké pokroky 
doteraz  Židia  dosiahli  v  ich  uplatňovaní  nielen  v  komunistických  krajinách  kde 
vládnu, ale i v tzv. "slobodných" západných krajinách ako USA, kde rapídne rúcajú 
štruktúry týchto národov a základy Bielej Rasy.  

Toto je smeti, ktoré Židia tak preslávili:  

Manifest Komunistickej Strany

1.  Vyvlastnenie  pozemkového  vlastníctva  a  použitie 
pozemkovej renty na štátne výdavky.

2. Vysoká progresívna daň.

3. Zrušenie dedičského práva.
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4. Konfiškácia majetku všetkých emigrantov a rebelov.

5.  Sústredenie  úveru  v  rukách  štátu  prostredníctvom 
národnej banky so štátnym kapitálom a výhradným monopolom.

6. Sústredenie dopravy do rúk štátu.

7. Zvýšenie počtu národných tovární, výrobných nástrojov, 
zúrodňovanie a skvalitňovanie pôdy podľa spoločného plánu.

8.  Rovnaká  pracovná  povinnosť  pre  všetkých,  zriadenie 
priemyselných armád, najmä pre poľnohospodárstvo.

9.  Spojenie  výroby  poľnohospodárskej  a  priemyselnej, 
úsilie o postupné odstránenie rozdielu medzi mestom a dedinou.

10.  Verejná  a  bezplatná  výchova  všetkých  detí. 
Odstránenie  továrenskej  práce  detí  v  jej  terajšej  podobe. 
Spojenie výchovy s materiálnou výrobou atď.

Uvedený program nemá ani nejakú zvláštnu logiku, ani nie je známa potreba 
pre takéto zmeny. No keď si vezmeme ako pri uplatňovaní tohto programu Židia 
pokročili,  je  to  niečo  hrozné.  Je  až  úžasné  pozorovať,  že  Židia  vytvorili  dve 
nepriateľské skupiny, umelo ich rozdelili, označili za buržoáziu a proletariát, a na 
týchto  nepodložených  a  chabých  tvrdeniach  vybudovali  program  na ovládnutie 
sveta.  No nech sa  to  zdá  akokoľvek  fantastické,  silou  peňazí,  propagandou  a 
organizáciou vo svojich rukách to Židia dokázali.  

V tretej kapitole Marx neuvádza žiaden nový materiál alebo myšlienky, ktoré 
by stáli za zmienku. Väčšinu kapitoly opodstatňuje slabými podkladmi a zvrátenou 
logikou  to   čo už uviedol.  Teda snaží  sa z  toho čo nazýva buržoáziou  spraviť 
strašiaka a vyzdvihnúť opozičnú skupinu ktorú nazýva proletármi.  

Jedna vec je však zaujímavá a významná, aj keď nie v takom štýle akým to 
myslel on, t.j.  že komunizmus a kresťanstvo toho majú veľa spoločného. Vraví: 
"Nie je nič ľahšie ako dať kresťanskému asketizmu socialistický náter. Nehorlilo 
azda aj kresťanstvo proti súkromnému vlastníctvu, proti manželstvu, proti štátu? 
Nehlásalo azda namiesto toho dobročinnosť a žobrotu, celibát a umŕtvovanie tela, 
kláštorný život  a kostol? Kresťanský socializmus je len svätenou vodou,  ktorou 
farár požehnáva šľachticovu zlosť." 

Aj  keď  to  Marx  nenazval  práve  pravým  menom,  nevedomky  priniesol 
záležitosť  ktorú  chceme  zdôrazniť,  a  je  ňou  podobnosť  medzi  židovským 
kresťanstvom a židovským komunizmom, ktoré sú si úžasne podobné, aj keď s 
tým nikdy nebudú ani komunisti ani kresťania súhlasiť. Napriek tomu sú si veľmi 
podobní a my si ich tu porovnáme.  

Jedným  z  bodov  komunizmu  je  zrušenie  súkromného  majetku.  To  isté 
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propaguje i  kresťanstvo,  a  v  skutočnosti  dookola  kritizuje  produktívnych  členov 
spoločnosti  ktorí  majú  energiu  na  zaopatrenie  svojich rodín.  Nový  Zákon stále 
opakuje:  "predaj  všetko  čo máš a rozdaj  to  chudobným."  "Ťažšie  je  dostať  sa 
bohatému do nebies ako ťave prejsť cez ucho ihly." "Moje kráľovstvo nie je na 
tomto svete." "Nehromaď poklady na zemi, ale radšej na nebesiach." "Viďte poľné 
ľalie ako rastú, nenamáhajú sa...a Váš otec nebeský ich živí", atď. Stále opakujú, 
že ten kto je dosť silný a ambiciózny aby pracoval a zaopatril svoju rodinu nie je 
najlepším kandidátom na vstup do kráľovstva nebeského.  

Potom sa dostávame k záležitostiam rodinného života. Tu nájdeme Ježiša 
ako  vraví:  (Mat.  10:34):  "Nenazdávajte  sa,  že  som  priniesol  mier  na  zem; 
nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s 
materou, nevestu so svokrou. A nepriateľ človeka budú vlastní domáci. Kto miluje 
matku alebo otca väčšmi ako mňa , nie je ma hoden, a kto miluje syna, alebo 
dcéru  väčšmi  ako  mňa,  nie  je  ma  hoden."  Máme  tu  jasný  dôkaz  vyslovený 
samotným  Ježišom,  že  cieľom  nového  náboženstva  je  rozdeľovať  –  rozdeliť 
domácnosť, rodinu, zničiť rodinu.  

Môžeme spomenúť iné príklady ako kresťanská cirkev rúca rodinu a potláča 
plodenie  vlastných  ľudí.  Takmer  2000 rokov  katolícka  cirkev  propaguje  celibát. 
Kňazi sa stále nemôžu ženiť. Založili mnoho kláštorov, ktorých členovia, mnísi, sú 
oddaní  životu  bez  manželstva.  Najlepšie  a  najoddanejšie  mladé  dievčatá  sú 
privádzané do kláštorov kde sa stanú mníškami, zabúdajúc všetky ženské potreby 
aké pôvodne majú. Sú prísne podriadené "matke predstavenej", tráviac väčšinu 
života  až  po  smrť  neproduktívnym  životom,  bez  detí,  svojim  náboženským 
prevedením ničiac pokračovanie svojho rodu. 

Ďalšou  podobnosťou  medzi  židovským  komunizmom  a  židovským 
kresťanstvom je filozofia útoku na produktívnych, tvorivých vodcov spoločnosti. Už 
sme odhalili  zlomyseľné útoky  komunistov proti  tzv.  buržoázii,  a  vychvaľovanie 
hodnôt proletariátu, t.j. ľudí ktorí sa rozhodli nič nedosiahnuť. To že dôvodom je 
nedostatok ambícií sa už však nespomína.  

Rovnako Nový Zákon stále osočuje bohatých, ktorí nadobudli nejaký majetok 
alebo zisky. Či to dosiahol vlastnou tvrdou prácou a šporením, to už ignorujú. Stále 
len opakujú, že sa tým vylučuje od vstupu do nebies a ďalej uvádzajú: "Načo však 
sú človeku zisky, keď získa celý svet, ale stratí svoju dušu?" Potom v Kázni na 
vrchu vychvaľujú  lenivých,  nesmelých  a nedbanlivých.  Vravia:  "blahoslavení  sú 
chudobní na duchu", "blahoslavení sú krotkí," atď. Tieto predstavy sú však v úplne 
v protiklade ideám a hodnotám Bieleho Človeka, ktorý vždy uznával hodnoty ako 
produktivita, tvorivosť, pokrok vo vysokej miere. 

V  ďalšej  kapitole,  v  druhej  časti  knihy  budem  detailnejšie  porovnávať 
komunizmus a kresťanstvo. Tu stačí povedať, že Marxizmus je židovský vynález, 
vytvorený na podkopanie a rozdelenie spoločnosti Bieleho Človeka, jej rozpad a jej 
otvorenia ako mŕtvoly na ktorej sa parazitický Žid môže kŕmiť. 

Pokračujúc  treťou  a  štvrtou  časťou  Manifestu  Komunistickej  Strany 
zisťujeme:  (a)  nesprávne  a  zmätočné  posúdenie  histórie,  kde  sa  Marx  snaží 
históriu  prekrúcať  tak  aby  opodstatnil  svoje  argumenty,  (b)  jeho  oceňovanie 

164



existujúcich  a  konkurenčných  socialistických  strán.  Vraví  o  nich  len  málo  a 
predvída im rýchly pád. Trvá na tom, že mal pravdu, a že všetky strany nazývajúce 
sa socialistickými boli  neschopné, nevedecké, zlé a skazené. Či už mal pravdu 
alebo nie, všetky takéto skupiny neskôr zmizli, tak ako to predvídal Marx.  

No treba dodať, že to tak nebolo vďaka Marxovým ideám, ktoré aj keby sa 
tak dali nazvať, nemali vyššiu hodnotu ako iné. Naopak, boli ešte neschopnejšie, 
nevedeckejšie,  ešte  horšie  a  skazenejšie  ako  tie  ktoré  osočoval.  Úspech 
Marxových  ideí  bol  dosiahnutý  klen  vďaka  tomu,  že  jeho  ideológiu  židovský 
konšpiračný aparát vybral ako svoj nástroj v programe pre zničenie Bielej Rasy.  

A k tomu je celý program namierený. Nalieha na "násilné zvrhnutie celého 
doterajšieho  spoločenského  zriadenia."  Poslednú  kapitolu  zakončuje  výzvou  k 
všetkým  robotníkom:  "Nech  sa  trasú  panujúce  triedy  pred  komunistickou 
revolúciou! Proletári nemajú v nej čo stratiť, len svoje putá. Dobyť môžu celý svet. 
Proletári všetkých krajín, spojte sa!" 

To je sumár toľko vychvaľovaného Manifestu Komunistickej Strany. V skratke 
Marx vyberá z histórie dva pojmy, proletári  a  buržoázia, prekrúca ich, dáva im 
nový zmysel a využíva ich ako deliaci klin vytvárajúc dve nepriateľské skupiny, 
ktoré  predtým  neexistovali.  Potom  rozpútava  kampaň  urážania,  špinenia  a 
nenávisti  aby podnietil  pracujúcu triedu na zničenie všetkého a každého kto za 
svoj  život  nadobudol  akýkoľvek majetok produktívnou prácou. Na tejto  "chabej" 
teórii, ak sa to dá takto nazvať, je spustený celý program na zničenie spoločnosti, 
rodiny, štátu, a ako sám vraví, "na zničenie doterajšieho spoločenského poriadku." 

Kapitál

    Teraz sa budeme zaoberať jeho tisícstranovým dielom, nazývaným 
majstrovským dielom, knihou Kapitál. Nebudeme mu však venovať nejako mnoho 
času, nakoľko toho nie je hoden. Na tých tisíckach strán je len málo úrody na 
zožatie. Prevažne sú to plevy. V skutočnosti sú to len hlúpe, suché plevy. Snaží sa 
spojiť a zmiešať ekonomickú a politickú teóriu s históriou, sociológiou a vlastnou 
utópiou. Výsledkom je jedno nešťastie. Veľa píše o svojej teórii "nadhodnoty," o 
ničom čo ani nevynašiel, ale len prevzal z klasickej britskej ekonomickej doktríny 
danej doby.  

Marxovou  metódou  nebolo  skúmanie  a  logická  dedukcia  toho  čo  zistil. 
Namiesto  toho  mal  svoje  fixné  predstavy  –  teda,  že  spoločnosť  by  mala  byť 
zničená  –  a  potom  pracuje  na  prekrúcaní  masy  "klamlivých"  dôkazov,  ktoré 
prekrúca tak, aby podporovali jeho teórie. Ešte aj v tom neuspel. No zdá sa, že 
tisíckami strán predsa len niekoľko ľudí presvedčil (aj keď to možno ani nečítali, 
ani tomu nepochopili), že na tom predsa len niečo je. A sotva presvedčili niekoho 
kto  už  vopred  nebol  naklonený  ideám  revolučného  Marxizmu.  Ekonómovia, 
historici  a  filozofi  už  vopred  upustili  od  názoru,  e  ide  o  seriózne  prispenie  na 
komkoľvek poli. Kniha je taká nudná a hlúpa, že ani mnohí marxisti je ešte nečítali 
alebo jej nerozumejú.  

Najlepšia  funkcia  knihy  pre  svet  Marxistického  socializmu  je  zaberanie 
miesta na polici, kde vyzerá zaujímavo, a dá sa na ňu poukazovať ako na doklad, 
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že  niekde  na  tisíckach  strán  musí  existovať  aspoň  jeden  inteligentný  dôkaz 
čohokoľvek čo oddaný marxista verí. 

Manifest Komunistickej Strany bol vydaný v roku 1848. Prvá časť Marxovho 
Kapitálu bola vydaná v roku 1867, takmer o dvadsať rokov neskôr. Bolo to asi 800 
strán. Keď Marx v roku 1883 zomrel,  druhá a tretia časť nebola ničím než len 
popletenou zbierkou poznámok, vyjadrení a téz. Engels ich sformoval do finálnej 
podoby  a  pripravil  na  vydanie.  Stalo  sa  tak  v  rokoch  1885  a  1894,  tvoriac 
dohromady viac ako 1000 strán smeti.  

Väčšina Marxových organizačných aktivít ho priviedla do sporov s ostatnými 
socialistickými vodcami, konkrétne nemeckým odborárom Ferdinandom Lassallem 
a  ruským  anarchistom  Michailom  Bakuninom.  Pomohol  založeniu  nevydarenej 
asociácii  pracujúceho  ľudu  v  roku  1864,  ktorá  je  v  histórii  známa  ako  "Prvá 
Internacionála." No jeho boj proti Bakuninovmu prevzatiu tejto organizácie viedol k 
jej  rozpadu  v  1870-tych  rokoch.  Po  jeho  smrti  už  nebola  žiadna  komunistická 
organizácia o ktorej by sa oplatilo hovoriť. 

Väčší  rozvoj  organizácii  vyznávajúcich  marxistické doktríny nastal  po jeho 
smrti. V 1880-tych rokoch medzinárodný židovský aparát skutočne prevzal vládu 
nad jeho  teóriami,  ktoré  napomáhal  rozvíjať  a  vybudovať  na  strany  významné 
najmä v európskych krajinách, hlavne Nemecku, Francúzsku a Taliansku. V roku 
1889 sformovali medzinárodný výbor nazývajúci sa "Druhá Internacionála."  

Aj keď Marx prispôsobil svoj program pre Nemecko ako prvú obeť, história sa 
vydala iným smerom. Lenin,  ďalší Žid, založil  dôležitú ruskú marxistickú stranu, 
Boľševikov v rokoch 1909 až 1913. tí sa neskôr premenovali na komunistov podľa 
Marxovho názvu Manifestu Komunistickej Strany.  

Leninova strana, s však od teórií Karla Marxa líšila a len ťažko sadá nazývať 
marxistickou. Lenin vzal väčšinu doktríny o "dialektickom materializme" od iných 
ruských revolucionárov, napr. N.G. Černyševskija viac než od Marxa. Sformoval 
plány  pre  Boľševickú  stranu,  malú,  disciplinovanú,  konšpiračnú,  elitnú  skupinu 
kdesi  pozadí zaostalej sedliackej krajiny zo skorších ruských revolučných teórií a 
praktík, nie od Marxa, ktorý takéto teórie odsúdil ako "nevedecký adventurizmus." 
Jediná  vec  ktorú  si  Lenin  od  Marxa  prevzal  bola  "vedecká"  myšlienka  o 
"neodvrátiteľnosti" socialistickej revolúcie a zdôrazňovanie proletariátu.  

Aj keď tu nemáme dosť miesta na zaoberanie sa históriou Ruskej revolúcie, 
nepleťme  sa,  že  išlo  o  záujem zo  strany  Marxových  "brilantných"  teórií,  alebo 
Leninových. Hrozný príbeh o zničení ruského ľud je o niečom úplne inom.  

Rusko už od pradávna bolo zamorenejšie Židmi ako ktorákoľvek iná krajina. 
Tí konšpirovali a plánovali anarchiu a revolúciu už dlho. Lev Trotsky, ďalší Žid, bol 
s  ďalšími  3000  židovskými  revolučnými  hrdlorezmi  cvičený  v  New  Yorku  na 
zvrhnutie ruskej vlády. Jacob Schiff, židovský finančník z New Yorku na to venoval 
20 miliónov dolárov. Keď nastal ten pravý čas, Trotsky a jeho banda revolučných 
hrdlorezov boli poslaní do Ruska, a spolu so svojimi židovskými bratmi na započal 
krvavý  štátny  prevrat.  Bol  to  ten  najlepší  príklad  taktiky  židovskej  konšpirácie. 
Ruský  ľud  a  ruský  proletári  nemohli  chápať  čo  sa  vlastne  deje.  Židovská 
propagandistická sieť v Rusku i mimo neho to potom hlasno vyhlasovala za triumf 
"chudobných, pošliapaných" ruských robotníkov nad tyranským režimom cára.  

Obe tvrdenia boli obrovskou lžou. Ak ruský cár mal nejaké chyby, nebola to 
tyrania, ale tolerancia, slabosť a váhanie. Ruský robotníci ani nechápali čo sa deje, 
a nemali ani predstavu aký hrozný osud ich vlastne čaká. 

Keď sa Židia v Rusku dostali k moci, uchopili všetky strategické miesta vo 
vláde a propagande. Okamžite spustili obrovskú kampaň na záhubu 20 miliónov 
Bielych Rusov.  
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Musíme dodať,  že išlo o Nordických Bielych Rusov, ktorí  boli  po stáročia 
intelektuálnymi  a  tvorivými  vodcami  ruského  ľudu,  a  v  skutočnosti  vybudovali 
moderné  Rusko.  Práve  preto  bola  táto  elitná  skupina  ruského  národa  terčom 
židovských zverstiev hneď po prevzatí moci nad revolučnou vládou. Pokračovali 
vládou teroru akú svet predtým nevidel, vládou, ktorá pokračuje dodnes. Za pár 
rokov  zabili  20  miliónov  Bielych  Rusov,  vrchol  a  vedenie  ruského  národa, 
ponechávajúc Slovanov v gulagoch ako otrokov svojich židovských pánov. Stali sa 
zásobovačmi svojich židovských pánov, ktorí im sľúbili robotnícky raj na zemi. 

A tak sme sa stali svedkami smrti ruského národa a založenia židovského 
komunizmu so základňou v najväčšej krajine sveta a s tým i kontroly obrovských 
prírodných zdrojov. 
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01. Príroda a Náboženstvo
Pri študovaní tvorom Prírody sme zistili,  že každý tvor má svoje špeciálne 

spôsoby pre prežitie,  propagáciu,  získavanie potravy,  obrany a privedení  novej 
generácie. Každý tvor má spôsob prežitia, ktorý je typický výlučne len preň. Napr. 
bobor inštinktívne vie ako budovať priehrady a v tom je jeho spôsobov prežitia. 
Mačka inštinktívne vie ako chytiť myš a to jej v prežití obrovsky pomáha. Mačka 
odkáže  i  mnoho  iných  vecí  ktoré  sú  pre  ňu  typické,  no  určite  nevie  stavať 
priehrady. Nikdy by sme však mačku nedokázali naučiť plávať ako bobor, stavať 
priehrady  ako  bobor,  rúcať  stromy  ako  bobor,  skrátka  chovať  sa  ako  on. 
Inštinktívne vrodené zvláštnosti bobra sú len jeho, a tak je to i u mačky. 

Podobne  nájdeme  vrodené  charakteristické  vlastnosti  a  schopnosti  i  v 
ľudskom druhu a to je nasledovanie istej viery. Keď študujeme históriu rôznych 
civilizácií, rôznych ľudí, rôznych rás, ktoré na svete existovali, zistíme, že takmer 
bez výnimky mali všetky nejaký druh náboženstva. Či už to bola vyvinutá civilizácia 
z  Egypta,  Grécka  alebo  Ríma,  alebo  nejaký  zaostalý  farebný  kmeň  indiánov 
niekde od Amazonky z  Južnej  Ameriky,  alebo Hotentotov v  Severnej  Amerike, 
nech už sú, alebo boli, akokoľvek primitívni, všetci mali nejaké náboženstvo a majú 
nejaké i dnes.  

Faktom je,  že ľudská  rasa,  najvyvinutejšie  i  najprimitívnejšie  národy,  mali 
tisícky náboženstiev, každá iné. Dokonca i v rámci jedného náboženstva sa delili a 
rozdeľovali na ďalšie ako napr. kresťanstvo, kde každý kresťan má odlišnú vieru 
ako jeho spoluverec,  každý veriac že našiel  kľúč k múdrosti  a vedomostiam a 
každý kto verí v niečo iné ako on nemá pravdu, je zlý. 

Zmätený  kresťan  si  neuvedomuje  klamlivé  a  chabé  princípy  ktoré  sú 
základom jeho viery a už vôbec si neuvedomuje jej skutočný pôvod.  

V žiadnom náboženstve neboli rozpory, hádky, rozdiely, vnútorné rozkoly a 
nezhody zjavnejšie ako v samotnom kresťanstve. Môžete si však byť istí,  že to 
takto plánovali Židia. 

Avšak na základe uvedených faktov musíme skonštatovať, že náboženstvo a 
náklonnosť  ľudstva k náboženstvu je vrodená črta ktorou nás Príroda obdarila, 
ktorú vložila do našich génov. Očividne však potrebujeme náboženstvo venované 
nášmu prežitiu.  

Faktom je, že je to tak. Ako sa píše v Starom Zákone: ľudia bez vízie zahynú. 
Všetci  ľudia,  ak  chcú  prežiť,  potrebujú  isté  náboženstvo,  istú  vieru,  životnú 
filozofiu.  Súrne  potrebujú  náboženstvo  ktoré  im  ukáže  smer,  cieľ  a  zmysel. 
Potrebujeme niekam patriť. Bez toho ľudstvo tápa, chradne a umiera ako ryba bez 
vody. Všeobecne, čím viac je náboženstvo spojené s rasovou dušou, tým zdravšie 
a dynamickejšie pre danú rasu je. Šťastná je rasa ktorej náboženstvo je založené 
na vlastnej rasovej duši.  

Mnohé náboženstva boli pre rasu ktorá ich prijala škodlivé, ako keď napr. 
Biela Rasa prijala kresťanstvo, alebo lepšie povedané, keď ho na ňu vrhli Židia. 
Niektoré  neboli  ani  zlé,  ani  dobré,  ale  len  smiešne  či  nezmyselné.  Takýmto 
príkladom je náboženstvo s mnohými  bohmi ako mali  Rimania a Gréci,  bohmi, 
ktorí behali po nebi a páchali neveru, zrady a iné nezmysly.  

Je len niekoľko ktoré boli pre rasu ktorá ich prijala dobré. Jedným notoricky 
známym príkladom je Judaizmus Židov, ktorý táto parazitická rasa sama vytvorila. 
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Je to najlepšia vec akú vyprodukovali a opierajú sa o ňu už niekoľko tisíc rokov. 

Celkovo môžeme skonštatovať, že väčšina náboženstiev bola pre rasy zlá, a 
je smolou Bielej Rasy, že je posledných 2000 rokov prekliata jedným z najhorších 
z nich.  

Osobne som veľmi šťastný, že som členom tvorivej Bielej Rasy. Som hrdý, 
že som jej členom a milujem ju viac než čokoľvek na svete. Príroda Bielu Rasu 
obdrala hlbokou inštinktívnou vernosťou k vlastnému druhu – rasovou vernosťou. 
Príroda nás touto inštinktívnou vlastnosťou obdarila v záujme nášho prežitia. Tento 
zdravý inštinkt však bol ohavne potlačený zákerným cudzím náboženstvom ktorým 
sme prekliati a ktorého sa, ako sa zdá, nemôžeme striasť. 

Áno,  sme prekliati  židovským náboženstvom,  kresťanstvom,  či  sa vám to 
páči  alebo nie.  Je to choré,  smrteľné  náboženstvo,  ktoré nás ničí.  Dusí každý 
zdravý  inštinkt  ktorým  nás  Príroda  obdarila  a otupuje  a rozvracia  tie  najlepšie 
vlastnosti  ktorými Príroda Bielu Rasu tak štedro obdarila. Naliehavo potrebujem 
nové  náboženstvo,  vlastné  náboženstvo,  vytvorené  tvorivým  géniom  samotnej 
Bielej  Rasy,  nie  také,  ktoré  na nás uvalili  zradní  Židia.  Naliehavo potrebujeme 
dobré náboženstvo. 

Ale čo je to vlastne dobré náboženstvo? 

Na to je  ozaj  ťažké odpovedať.  Dobré je také,  ktoré pomáha propagovať 
a rozvíjať rasu ktorá ho prijala. Ak jej pomáha, je dobré. Ak ani nepomáha, ani 
neškodí, je zbytočné. Ak brzdí rasu ktorá ho prijala v je boji o prežitie, potom je zlé 
a škodí svojim nasledovníkom.  

Stokrát sme počuli ako ľudia vravia: "ale v niečo predsa musíte veriť." Je to 
ozaj  pravda  a  každý  potrebuje  životnú  filozofiu,  ktorá  sa  týka  a  súhlasí  so 
skutočným svetom v ktorom sa nachádzame a pomáha nám udržať si realistický a 
racionálny pohľad na náš boj o prežitie na tomto nepriateľskom svete. Čím viac je 
táto filozofia, náboženstvo, či viera, nazvite si to ako chcete, v súlade so Zákonmi 
Prírody, tým prínosnejšia, užitočnejšia a realistickejšia je. Čím viac sa vzďaľuje od 
Zákonov  Prírody  a  oddáva  sa  letu  z  reality  do  sveta  snov  a  fantázie,  tým 
neprirodzenejšou, nerealistickou a nebezpečne škodlivou sa stáva.  

Nakoľko sa zaujímam len o členov Bielej Rasy, bez okolkov môžem povedať, 
že sa zaujímame o vieru, ktorá pomôže propagovať, zachovať, rozvíjať a šíriť Bielu 
Rasu. Zaujíma nás viera, ktorá pomôže Bielej Rase v tomto nepriateľskom svete v 
boji o prežitie. Nezaujíma nás viera pre Papuáncov z Novej Guinei; nezaujíma nás 
viera  Indiánov  zo  Severnej  Ameriky;  nezaujíma  nás  viera  negrov  v  Afrike; 
nezaujíma  nás  viera  Indov  ani  Číňanov.  Nezaujímame  sa  ani  o  univerzálne 
"spasenie" celého ľudstva. Ozaj nie. Zaujímame sa len o vieru pre prežitie Bielej 
Rasy,  jedine Bielej  Rasy, a  o pomoc tejto rase vyvinúť sa do väčších výšok o 
akých kedy Biely Človek sníval.  

Keď nad tým uvažujeme takto,  v rámci dvoch spomenutých ideí, že viera, 
alebo náboženstvo je pre rasu dobré ak pomáha rase ktorá ho prijala a zaujímame 
sa len vieru pre Bielu Rasu, riešenie je ľahké. V skutočnosti môže byť nová viera 
pre Bielu  Rasu sformulovaná do jednej  vety –  vedúcim princípom takejto  viery 
musí byť: bude to pre Bielu Rasu dobré?  

Aj  keď  sa  sformulovanie  novej  viery  zdá  jednoduché,  čelíme  väčšiemu 
problému vyčistenia pôdy od msti, neporiadku a trosiek súčasného náboženstva 
ktorým sme zaťažení.  Tak ako pri  stavbe novej budovy musí byť plocha najprv 

170



očistená od trosiek a odpadu, toto čistenie predstavuje často väčší problém ako 
samotné budovanie. A tak je to aj s vierou. Vybudovanie nového náboženstva nie 
je také zložité ako vyčistenie mozgov našich Bielych Rasových Druhov od smeti a 
neporiadku.  Našou  úlohou  je  odhaliť  nezmyselnosť  kresťanského  učenia  a 
privedenie našich Bielych Rasových Druhov späť k zmyslom aby mohli vidieť čo je 
pre  nás,  naše  deti,  ďalšie  generácie  a  našu  rasu  dobré.  Stojím  pred  úlohou 
odstrániť  chyby  ktoré  sa  v  mysliach  Bielej  Rasy  nahromadili  za  posledné  dve 
tisícročia a priniesli takmer jej pád. Našim prvotným cieľom je: narovnať myslenie 
Bieleho Človeka.  

Prvotnou  a  najsúrnejšou  otázkou  ktorú  si  musí  Biely  Človek  položiť  je 
záležitosť  nájdenia  sa  a  nasledovania  brilantného  osudu,  ktorý  mu  Príroda 
pripravila.  Ostatné  problémy  ako  zásoba  potravy,  znečistenie,  preľudnenie, 
financie, atď., sa hneď ako Biely Človek získa kontrolu nad svojim osudom stanú 
detskou  hrou.  Ak  nevyrieši  tento  problém,  ostatné  nebudú  vyriešené  nikdy,  a 
vlastne na nich ani nebude záležať. Ak ostane Biely Človek v pasci židovských ideí 
bude  tápať  v  zmätku  až  kým  vymazaný  z  povrchu  Zeme  a  na  ostatných 
problémoch už potom ozaj nebude záležať.  

Našim najväčším problémom nie je ani prekonanie Židov a ostatných podrás 
sveta.  Našim  hlavným  problémom  je  narovnanie  myslenie  Bieleho  Človeka. 
Musíme jeho myslenie preorientovať späť k základným hodnotám. Keď raz jeho 
myseľ očistíme od židovského jedu a dostaneme Židov a podrasy z našich zemí, 
zvyšok bude len detskou hrou. Toto je drahocenný cieľ ktorému je naša nová viera 
oddaná. 

Biely Človek musí byť privedený späť k svojim zmyslom. No než začneme 
narovnávať jeho myslenie, je tu ešte niekoľko vecí ktoré si musíme vyjasniť. Prvou 
je to kam vlastne patrí prvotná vernosť Bieleho Človeka? Druhou, aký účel má jeho 
život tu na Zemi?  

Pri zodpovedaní prvej otázky si my, Biela Rasa musíme uvedomiť, že sme 
uprostred  našej  vojny  o  prežitie.  Započal  ju  zradný  a  zákerný  nepriateľ,  ktorý 
zmiatol mysle Bielych Ľudí do takej miery, že väčšina z nich ani nevie kto je ich 
nepriateľom a väčšina dokonca ani nevie, že sa v tomto boji v ktorom sú obeťami 
určenými  k  vyhubeniu,  nachádza.  Smrteľný  nepriateľ  Bieleho  Človeka, 
medzinárodný židovský aparát, tak zmiatol a poplietol mysle Bielych Ľudí, že dnes 
nekladú žiaden odpor. Mysle Bielych Ľudí sú tak znečistené zlými predstavami a 
ideami, že sa pridali k Židom do boja o vlastné zničenie.  

V  každom  boji  je  dôležité  vedieť  kto  je  vašim  nepriateľom;  aké  používa 
zbrane; aký je silný; ako operuje a mnoho ďalších faktov, ktoré vám len napadnú. 
Poznajte svojho nepriateľa.  Čím viac o ňom viete, čím viac poznáte jeho silu a 
slabosti, tým lepšie ste pripravený na boj.  

Musíte poznať nielen silu a slabosti svojho nepriateľa, ale i vlastné a najmä 
to, kto stojí na vašej strane a kto nie. Ďalej musíte mať svojský plán boja ktorý 
podporí vieru vo víťazstvo. Tento program musí byť špecifický len pre vás. Musíte 
mať skrátka cieľ.  

Jednou z najsilnejších zbraní aké Židia majú je skvelá manipulácia mysľami 
Bielych Ľudí. Šíri zmätok ako roľník hnojivo po svojom poli, no jeho úroda v boji  a 
deštrukcii  našich ľudí je tisíckrát väčšia a produktívnejšia ako roľníkove hnojivo. 
Jednou zo záležitostí ohľadom ktorej sú Bieli Ľudia zmätení je – komu patrí ich 
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vernosť?  

Ďalšou podstatnou otázkou je: aký je účel nášho života? 

V  dlhších  dvoch  kapitolách  sa  týmito  dvoma  podstatnými  otázkami  – 
otázkami ktoré Bielu Rasu nekonečne zmiatli zaoberať. Mojim zámerom je vysloviť 
postoj výlučne Hnutia Kreativity k týmto dvom základným otázkam života.  
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02. Vaša vernosť – Posvätná 
Povinnosť

Komu patrí vaša prvoradá vernosť? 

Ak patríte ku skupine Kóšer Konzervatívcov, určite ste počuli ako musíte byť 
verní krajine, zástave atď. "Patriotizmus" je tá najvyššia hodnota, tak Vám kážu. 
Dokonca aj  Židmi  ovládané noviny vám povedia to  isté,  aj  keď v ihneď začnú 
znesväcovať a špiniť všetky tieto veci tými najhoršími pojmami, rovnako ako špinia 
všetky inštitúcie a znaky Bieleho Človeka. 

Faktom však  je, že vernosť človeka nepatrí ničomu z toho. Prvoradá vernosť 
patrí rasovej rodine, ktorá je prepojením vlastnej rodiny. Inými slovami, prvoradá 
vernosť Bieleho Človeka patrí Bielej Rase. Všetky ostatné rasy inštinktívne vedia, 
že ich prvoradá vernosť patrí  ich rase. Židia to vedia,  negri  to vedia,  a všetky 
ostatné rasy to vedia tiež, okrem Bieleho Človeka, ktorý je však prvotným cieľom 
deštrukcie v tejto zákernej vojne do ktorej sme zatiahnutí, či sa nám to páči alebo 
nie, či o tom vieme alebo nie.  

Žid môže byť občanom Francúzska či Nemecka. No o blaho danej krajiny sa 
vôbec nestará. Nepozná vernosť k žiadnej krajine. Naopak, obyčajne sa zapája do 
zničenia štruktúry krajiny v ktorej  žije, v neustálom plieniacom procese. Má len 
jednu vernosť – k židovskej  rase.  Nech sa len akákoľvek krajina pokúsi  ublížiť 
Židom kdekoľvek na Zemi – ako to bolo pri ruských únoscoch, alebo atómových 
špiónoch Rosenbergovcoch – a všetci Židia na svete povstanú volajúc do nebies: 
"Zachráňte Rosenbergovcov!", "Nechajte našich ľudí na pokoji!" Fakt, že odsúdení 
Židia sú zločincami  ich vôbec nezaujíma.  Treba och zachrániť  za každú cenu. 
Odvolávajú  sa  na  perzekúciu.  Spravia  čokoľvek  aby  zachránili  každého  Žida, 
nezáležiac na tom ako je vinný, nezáležiac na tom čo spáchal.  

Nezabúdajme, že to je rasová vernosť, ktorá Židom, priniesla celosvetovú 
silu akú dnes majú.  

Rasová vernosť je základný inštinkt, ktorý nám Príroda dala na zachovanie 
svojej rasy.  Čím zdravší je tento inštinkt  a čím viac ho rasa prijme, tým väčšie 
šance na prežite má. Čím viac je potlačený podvodom alebo znečistením mozgu, 
tým ľahšie zničiteľná rasa je pre tých ktorí svoje inštinkty využívajú. 

Majú ju čierni a Židia to ľahko využili na propagovanie rasovej vernosti medzi 
negrami, na jej organizovanie a využitie pre zničenie Bielej Rasy. Negrov naučili 
hovoriť o "čiernej kultúre" ktorá vlastne ani neexituje. Naučili ich hovoriť o "čiernej 
hrdosti",  aj  keď nemajú  na čo byť hrdí.  Židia  zručným využívaním propagandy 
naučili negrov kričať "zabi belocha!" Nenávisť voči Bielej Rase však nerozosial len 
medzi negrov a mulatov v Amerike, ale i medzi podľuďmi na celom svete.  Jeho 
plánom  je  rozmiestniť  podradné  farebné  rasy  sveta  ako  úderné  jednotky  pre 
skríženie Bielej Rasy a na zabitie tých, ktorí sa skrížiť odmietnu.  

Tento program skríženiam a vyhladzovania sa dnes deje pred našimi očami 
v  Amerike.  Zaviedli  miešané  školstvo,  zákerný  útok  na  mládež  Bielej  Rasy, 
program na skríženie ďalšej generácie. Ich cieľom je pumpovať čiernu krv do žíl 
Bielych  Američanov.  Ak  si  niekto  myslí,  že  židovský  program  "spojenectva"  a 
"miešania"  počas  školy,  posilnený vymývaním mozgov  v  školských  laviciach,  v 
televízii a ostatných médiách neskončí miešanými manželstvami a miešaním rasy, 
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klame  len  sám  seba.  Kríženie  je  židovská  zbraň  ktorú  si  proti  nám  pripravili. 
Využijú každú presilovku, každý trik propagandy a každý zákon ktorý len môžu na 
dosiahnutie svojho cieľa, skríženia Bielej Rasy.  

Práve  dnes  som  čítal  ako  nejaká  Židovka  Cohenová  učí  skupinu 
"kresťanských"  Bielych  žien  o  och  "kresťanských"  povinnostiach.  Podľa  nej  žili 
Biele rodiny v  akomsi  umelom svete a mali  by začať adoptovať  si  čierne deti, 
nakoľko  je  čiernych  detí  prebytok  a  dať  im  domov  je  ich  "kresťanskou" 
povinnosťou. Pyšne dodáva, že ak by si tieto deti  neadoptovali  sami,  určite by 
vznikol zákon, ktorý by ich k tomu donútil. Opäť sa neklamme, kým toto šialenstvo 
nezastavíme, Židia ho budú úspešne nasledovať až kým nás nakoniec neskrížia.  

Ďalšou časťou programu zredukovania výkvetu americkej mládeže bol počas 
nezmyslenej vojny vo Vietname kde bolo každý týždeň zabitých 50 a viac mladých 
Bielych  Američanov  v  najlepšom  veku.  Ďalšie  stovky  ich  bolo  zmrzačených  a 
poznamenaných  na  zvyšok  života.  Tisíce  sa  ich  vrátilo  s  návykom na lieky,  s 
tragicky  zničenými  životmi,  robiac  z  nich  po  návrate  do  rodnej  zeme  nielen 
neužitočných ľudí, ale dokonca i kriminálnikov.  

Opakujem: Žid vie kam patrí jeho vernosť a vie to i každá iná farebná rasa, k 
vlastnej rase. Len Biela Rasa je stále zmätená – rasa ktorú Príroda korunovala za 
najlepší výtvor a predurčila ju vládnuť svetu.  

Vďaka ohromnej sile Židov nad nástrojmi propagandy je dnes Biely Človek 
tak  naplnený dobročinnosťou a zachraňovaním všetkých bezcenných parazitov na 
zemi,  že  si  neuvedomuje  ako  sa  rýchlo  tieto  parazity  množia  kým Biela  Rasa 
upadá, a ani to, že tieto parazity ho chcú zničiť hneď ako na to budú mať dosť síl.  

Je to rasová samovražda. 

Takže  my,  členovia  Bielej  Rasy,  opäť  musíme  nadobudnúť  svoje  zmysly 
a zbaviť sa tejto idiotskej, sebadeštruktívnej filozofie. Protiví sa všetkým zmyslom. 
Protiví sa všetkým dobrým, zdravým inštinktom, ktoré nám Príroda dala pre vlastné 
prežitie. Prieči sa zdravému rozumu.  V prvom rade musíme praktikovať rasovú 
vernosť – vernosť jednej a jedinej Bielej Rase.  

Musíme sa vzdať samovražedného postoja ktorý sme v minulosti nasledovali 
a obrátiť  sa  k zdravému,  realistickému  smeru  určenému  samotnou  Prírodou. 
Z miliónov druhov Prírody ani jeden nepovie: "s ohľadom na slabšie a podradnejšie 
druhy budeme držať  na uzde náš nárast  a  budeme im pomáhať  aby sa mohli 
množiť, prevýšiť nás a vytlačiť z povrchu zeme."  

Nik  nepraktizuje  takýto  idiotský  program  súcitnosti  voči  špine,  slabším  a 
podradnejším. Nik, teda okrem Bielej Rasy.  

Hnutie Kreativity preto odmieta myšlienku Kóšer Konzervatívcov o vernosti 
ku krajine alebo zástave.  

Ktorý  Američan  môže  byť  verný  svojej  krajine  keď  sa  stáva  preplnenou 
negrami a judaizmom a ktorej prvotným národným cieľom je skríženie a vyhladenie 
Bielej Rasy? Každý inteligentný člen Bielej Rasy si uvedomuje, že takáto krajina je 
jeho nepriateľom, či sa mu to páči alebo nie, a nedlhuje jej žiadnu vernosť. No 
musíme si uvedomiť, že vinníkom nie je krajina ako taká, ale jej zradný systém 
ktorý sa ujal jej moci, pod vedením Židov.  

Ak by som videl ako americký neger bije Bieleho Kanaďana, nebol by som 
na strane negra pretože je Američan, ale na strane Kanaďana, pretože je Biely. 
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Pripadá  mi  hlúpe  byť  oddaný  vláde  ak  táto  vláda  svojimi  skutkami  neustále 
dokazuje,  že podporuje blaho a množenie sa podľudí a deštrukciu Bielej Rasy. 
Žiadni starostliví rodičia neostanú a nevychovajú svoje deti v krajine, ktorá sa stala 
preplnenou negrami, ako napr. na Haiti. Nakoľko túto skutočnosť mnohí rodičia vo 
veľkých mestách USA už spozorovali, plánujú sa odsťahovať napr. do Austrálie či 
inam, kde nie je až toľko negrov. Mnohí tak už aj spravili.  To len dokazuje, že 
zodpovední rodič v ťažkých chvíľach v prvom rade myslí na svoju rodinu a rasovú 
budúcnosť- nie na zem kde býva. 

Keď  však  odporúčam  Bielym rodičom  vernosť  svojej  rase,  nemôžem  im 
navrhnúť aby ušli. Verím, že musia ostať vo svojej krajine a bojovať za opätovné 
uchopenie osudu do našich rúk.  Musíme byť odhodlaní v našej  krajine ostať a 
bojovať o to čo nám patrí. Mal by sme konať, nie utekať.  

USA sú dnes jedinou krajinou Bielej sily dosť silnou na prekonanie zradných 
Židov. Bieli Ľudia Ameriky by mali povstať, ako to urobili Nemci pred generáciou. 
Ak by sa to stalo, masívne produktívna sila tejto krajiny by sa pridala na stranu 
Bielej Rasy a nie proti nej, tak ako tomu bolo v druhej svetovej vojne. Opakujem, 
útek niekde do Austrálie či inam nie je riešením. Riešením je vyhnanie negrov – 
späť do Afriky kam patria – a to skôr než stiahnu naše krajiny do žumpy histórie.  

Musíme zmeniť nás postoj. Mali by sme konať, nie utekať.  

Preberme si teraz vernosť k zástave ako je to u Američanov. Pravdou je, že 
zástava je len symbolom, v minulosti mnohokrát zmeneným. Menila sa vždy keď 
pribrali nový štát, ako Havaj, alebo Aljašku. No čo je podstatnejšie, zástava je len 
taká hrdá ako národ ktorý ju vztyčuje. Viala na strane Únie keď Židia viedli Bielych 
Američanov do vojny proti ostatným Bielym Američanom. Nazývali ich "Severanmi" 
a "Južanmi". Táto zákerná bratovražedná vojna bol židovskou žatvou v ktorej si 
nahrabali  bohatstvo,  a  bola  i  hanlivou  deštruktívnou  epizódou v  histórii  Bielej 
Rasy. Prvá a druhá svetová vojna opäť viedla Bielych bratov proti Bielym bratom, a 
opäť tu profitovali len Židia, zatiaľ čo tiekla krv Bielych. Američania do týchto Židmi 
organizovaných jatiek kráčali pod vlajkou s hviezdami a pruhmi, no nemajú načo 
byť hrdí. Kým neočistia krajinu, minulosť a zástavu ktorá nad nimi veje od Židov a 
negrov, nebudú mať zástavu na ktorú by mohli byť hrdí. 

Keď Biela Rasa opäť získa kontrolu nad vlastným osudom, určite zástavu 
vymení  za  novú,  takú  ktorá  bude  skutočným  symbolom Bielej  Rasy.  Bude  to 
zástava na ktorú budú môcť byť Bieli Ľudia hrdí. 

Kanada vymenila  svoju  storočnú zástavu  za  novú  –  prevažne červenú – 
ktorá  farbou  symbolizuje  smer  ktorý  krajina  nabrala.  Zástava  sa  dá  vymeniť 
kedykoľvek, no keď je raz Biela Rasa zničená, bude navždy preč a nič ju už nevráti 
späť.  

Nie! Naša vernosť nepatrí krajine ani zástave, ale našim ľuďom – našej rase. 

Niektorí  Američania  sú hrdí  na Konštitúciu  a  tvrdia,  že je  zodpovedná za 
veľkoleposť akú Amerika dosiahla. Vraj vďaka tejto unikátnej a skvelej Konštitúcii 
dosiahli Američania životný štandard vyšší než má akákoľvek iná krajina na svete. 
Vraj vďaka Konštitúcii – "najlepšiemu dokumentu slobody aký kedy človek vytvoril" 
– si môže Američania užívať toľko "slobôd." 

No nie je to pravda. "Dlženie skvelej Konštitúcii" je trocha mylné. Konštitúcia 
obsahuje sama o sebe mnoho chýb, pričom niektoré sú ozaj fatálne. Je jasné, že 
Američanov  v  žiadnom  prípade  nezachráni  pred  židovským  ovládnutím 
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spoločnosti. 

Toto sú niektoré zo závažných chýb v Konštitúcii:

(a) Nezakladá založenie Ameriky na rasovom základe. Zlyhala pri  tom pri 
budovaní Ameriky Bielym Človekom aj  keď bol  v tom čase mimoriadne rasovo 
uvedomelý pri boji proti červeným indiánom. Vtedy na to bola najlepšia príležitosť, 
nakoľko krajina ešte nebola tak zamorená Židmi, aj keď ich počty narastali.  

(b)  Namiesto  zapojenia  vodcovského  princípu,  jediného  základu  pre 
vytvorenie  trvalej  spoločnosti,  zakladá  spoločnosť  na  rozdelení  práv,  tzv., 
demokratickom princípe. Potom vychvaľuje princípy "rozdelenia síl"  a nazýva to 
"republikánskou" formou vlády ako keby vytvorili niečo nové. No nebolo na tom nič 
nové.  Rimania  mali  republikánsku  formu  vlády  pred  viac  ako  2000  rokmi  a 
nakoniec ju aj tak zrušili kvôli prechodu na ríšske zriadenie, s cisárom ako vládcom 
a prijali vodcovský princíp. 

(c)  Akosi  šialene  do  Konštitúcie  zaradili  "hrdinské"  tvrdenie  z  deklarácie 
nezávislosti,  že  "všetci  ľudia  sú  si  rovní."  Je  to  však  obrovská  lož  odporujúca 
histórii,  Prírode a skúsenostiam. Aj keď Deklarácia nezávislosti  nie je súčasťou 
Konštitúcie,  toto  tvrdenie  hralo  v  prospech  liberálov,  Židov  a  "dobrákov",  a 
prevrátilo zmysel pre skutočnosť, podporovalo podradné rasy a potláčalo najlepšie 
elementy Bielej Rasy. Z tohto nešťastného tvrdenia vznikla celá sieť škodlivých lží. 

(d)  Ďalšou  slabosťou  bolo  rozdelenie  štátu  a  cirkvi.  Hoci  ideológia  cirkvi 
propaguje myšlienky ako "neodporuj  zlému",  "miluj  svojich nepriateľov",  "nastav 
druhé líce", atď., základom každého štátu je autorita, zákon a poriadok.  

Harmonickejší vzťah sa dá dosiahnuť len ak je vláda, cirkev a viera zladená 
na  rovnakých  princípoch.  Samozrejme  nemôžeme  viniť  Zakladateľov  za  ich 
neschopnosť to docieliť, nakoľko v tomto čase nemal žiadne rasové náboženstvo, 
ale  boli  len  zavalení  samovražednou  ideológiou  kresťanstva.  Nanešťastie  sa 
mnohí z nich týmto židovským podvodom preplnili.  

(e) Nakoniec, a čo je najdôležitejšie, Konštitúcia neudržala Židov mimo tejto 
krajiny a nezabránila ich zamoreniu tejto novej, sľubnej zeme. ak by Zakladatelia 
počúvli  radu Benjamina  Franklina  a prijali  jednu klauzulu – o vylúčení Židov  – 
spravilo by to viac dobra ako Konštitúcia a Listina práv dohromady.  

Benjamin Franklin na prvej Konštitučnej schôdzi USA v roku 1778 povedal:  

"Všade  kde  sa  Židia  usadili  vo  väčšom  množstve,  oslabili  morálku; 
znehodnotili obchodnú jednotu; oddelili sa a nezlúčili sa s krajinou; vysmievali sa a 
podkopávali  kresťanské  náboženstvo  na  ktorom  bol  daný  národ  založený 
poukazovaním ne jeho zákazy; vybudovali štát v štáte; a ak im niekto odporoval, 
pokúsili  sa danú krajinu finančne udusiť,  tak akoto bolo v prípade Španielska a 
Portugalska. 

Viac ako 1700 rokov Židia oplakávali svoj smutný osud, vyhostenie z vlasti 
nazývanej Palestínou. Ale páni, aj ak by im ju svet dal zadarmo, našli by si dôvod 
prečo sa tam nevrátiť. Prečo? Pretože sú to vampíry a vampíry nežijú z vampírov. 
Nemôže žiť len medzi vlastnými. Musia sa živiť kresťanmi a inými ľuďmi inej rasy. 

Ak ich v tejto Konštitúcii nevženiete z USA, za 200 rokov sa tu zhluknú v 
takom množstve, že pohltia a ovládnu našu zem, a zmenia formu našej vlády za 
ktorú Američania preliali krv, položili životy, svoje majetky a riskovali svoju slobodu. 
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Ak ich nevženiete, za 200 rokov budú naši potomkovia pracovať na poliach 
aby im zaistili majetky, kým si oni budú v bankách mädliť ruky. Varujem vás páni, 
ak Židov navždy nevženiete, vaše deti vás budú preklínať.  

Židia, páni, sú aziati, nech už sa narodia kdekoľvek, je jedno koľko generácií 
žijúc mimo Ázie, nikdy sa nezmenia. Ich myšlienky sa nepodradia americkým, a to 
nikdy, aj keby medzi nami žili desať generácií. Leopard nemôže znieť svoje bodky. 
Židia sú aziati, ak im bude povolený vstup do tejto krajiny budú jej pohromou, preto 
by mali byť Konštitúciou vylúčení." 

Amerika  dlhuje  svoj  úspech  v  prvom  rade  rasovému  zloženiu  –  jej  prví 
imigranti boli Bieli – Angličania, Íri, Škóti, Nemci, Švédi a z iných Bielych národov. 
Po druhé,  na rozdiel  od Španielov v Južnej  Amerike sa nekrížili  s  domorodým 
obyvateľstvom  –  svoju  krv  udržiavali  čistú.  Zahnali  podradných  divochov  a 
vybudovali  obrovské impérium od Atlantiku po Tichý oceán – a toto obdobie je 
najdramatickejšou ságou a najproduktívnejším obdobím v histórii Bielej Rasy. Ich 
životný štandard rýchlo prekonal i štandard ich európskych predkov, nakoľko mali, 
a majú i dnes, väčšie zásoby zeme a prírodných zdrojov.  

Prví Američania nespravili rovnakú chybu ako Španieli pri kolonizácii Južnej 
Ameriky. Pretože Španieli boli silne nábožensky založení a pod vplyvom katolíckej 
cirkvi, uzatvárali manželstvá a krížili sa s podradnými domorodými indiánmi, a tým 
otrávili  krv  budúcich  generácií.  Preto  nám  história  dne  sna  svojich  stránkach 
ponúka  jasnú  ukážku  rozdielu,  a  v  Južnej  Amerike  a  Mexiku  mažme  vidieť 
neustále  revolúcie,  chudobu,  zaostalosť  a  ich  budúcnosť  posiatu  spormi  a 
anarchiou. Bieli  Američania však dnes akosi  hlúpo týchto skrížených potomkov 
Španielov podporujú  miliardami dolárov ročne.  

Ďalším dôkazom o tom, že toľko vychvaľovaná Americká Konštitúcia má len 
málo do činenia s úspechom tejto krajiny je, že keď sa krajiny Latinskej Ameriky 
stali nezávislými do Španielska, takmer doslova Konštitúciu odkopírovali. Zaručilo 
im to však úspech a veľkoleposť? Určite nie. Stredná a Južná Amerika sa takmer 
neustále zmietajú v nepokojoch, revolúciách, chudobe a inflácii.  

Ak majú rovnakú "skvelú" Konštitúciu, prečo nedosiahli rovnaký úspech ako 
USA? Odpoveď je jasná a jednoduchá: podstata je v rase a krvi, a určite nie v 
Konštitúcii,  zástave  či  území.  Sú  to  miešanci,  a  USA boli  vybudované  Bielou 
Rasou. To je odpoveďou. Južná Amerika je minimálne rovnako bohatá na prírodné 
zdroje ako Severná, ak nie ešte viac.  

Úspech Američanov teda nie je v "skvelej" Konštitúcii. Leží v rasovom druhu, 
bohatstve a kráse tejto zeme. konštitúcia s tým má len málo čo dočinenia. Dnes, 
keď Židia naplno pracujú na zničení Ameriky  a Bielych Ľudí, ktorí ju vybudovali, 
Konštitúcia  ich  slobody,  krajinu  ani  rasu  nezachráni.  Američania  už  nie  sú 
slobodní.  Kvôli  trikom,  podvodom  a  zrade,  kvôli  nedostatku  rasovej  vernosti 
potomkov zakladateľov Ameriky sa stala okupovanou zemou – vydanou na milosť 
medzinárodného  židovstva.  Je  ekonomicky  zotročená,  kultúrne  "požidovštená". 
Deti sú vháňané do miešaných škôl, aby skrížili nasledujúce generácie a zničili tým 
Bielu Rasu. 

Najväčším omylom aký zakladatelia pri  písaní Konštitúcie spravili  bolo, že 
nepočúvli radu Benjamina Franklina – jedného z najväčších Bielych politikov. 

Dôležitou súčasťou našej viery je napraviť fatálnu chybu spravenú pri písaní 
Konštitúcie. Musíme vziať Židom moc a vyhnať ich z našich zemí. Len tak môžem 
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získať kontrolu na našimi vládami a osudom Bielej Rasy. Chceme ho vložiť do rúk 
Bielych Ľudí a vyhnať Židov, tak aby sa už Biela Rasa nemusela nikdy hanbiť a 
trápiť v rovnakej situácii v akej je dnes.  

Takže, moji Bieli Rasoví Bratia, vaša vernosť nepatrí ani krajine ani zástave 
a v prípade Američanov ani Konštitúcii, nakoľko sú všetky pominuteľné a môžu sa 
zmeniť. Prvoradá vernosť patrí krvi, ľuďom, veľkej a skvelej Bielej rasovej rodine. 

Tento zrejmý fakt nikdy nezabudnime, je základom  a ktorom stojí naša nová 
viera – ktorá nielen zaručí opätovné získanie nezávislosti Bielej Rasy, ale posunie 
nás za hranie našich najkrajších snov.  

Týmto zakladáme novú vieru pre Bielu Rasu. Nazývame ju Kreativita. Naša 
organizácie je Hnutie Kreativity a členovia Tvorcovia.  

V ďalšej kapitole si preberieme náš účel a cieľ. Preberieme si zmysel nášho 
bytia i zmysel samotného života.  
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03. Účel Života
Po tisícročia ľudstvo, a obzvlášť filozofi, hľadali zmysel života. Táto otázka 

bola isto problémom a týkala sa prakticky každého premýšľajúceho človeka na 
zemi.  Len  pár  ich  počas  života  prišlo  k nejakým  záverom,  nechávajúc  otázku 
nezodpovedanú  o smrti.  Touto  otázkou  som  sa  počas  istých  období  života 
zaoberal  aj  ja,  začínajúc  počas  dospievania.  Aj  keď  som  skúmal  písomnosti, 
náboženstvá  a filozofie,  žiadne z nich  mi  nedalo  uspokojujúcu  odpoveď.  Mojim 
záverom bolo, že život nemá nejaký hlbší zmysel, nemá špecifický účel a náš život 
na  zemi  je  len  bezvýznamná,  neužitočná  cesta,  ktorej  ani  netreba  venovať 
pozornosť.  V skutočnosti  som  bol  pred  desiatimi  rokmi  tak  presvedčený 
o zbytočnosti nášho života, že som začal písať knihu Boj o Život do Zabudnutia.  

No faktom ostáva, že tu sme,  budeme a budú tu i naši  potomkovia skrze 
nasledujúce generácie ďalšie tisícročia. Zjavné je, že druh ľudí, ktorí tu budú po 
tisícročia naďalej žiť bude určený každou predošlou generáciou, jej návykmi, ich 
výzorom,  filozofiami  a náboženstvom.  Je  jasné,  že  naši  potomkovia  budú 
ovplyvnení  tým čo spraví  naša generácia,  tak ako sme my ovplyvnení tým, čo 
spravili, resp. nespravili naši predkovia.  

Čím viac som však študoval históriu, tým jasnejšie my bolo, že históriou je 
prepletený nekonečný faktor – rasa. Začali sa predo mnou objavovať jasné faktory 
– jediná rasa vybudovala všetky civilizácie – a bola to Biela Rasa. Ďalej bolo čoraz 
jasnejšie, že za úpadok každej civilizácie mohlo otrávenie krvi tvorivej Bielej Rasy 
a tieto pády predchádzal nezáujem Bielej Rasy brániť si čistotu krvi.  

Ďalšie  skúmanie,  študovanie  a overovanie  si  faktov  histórie  ozrejmilo,  že 
ľudstvo  ako  celok,  nasledovalo  rovnaké  evolučné predlohy  ako  všetky  ostatné 
druhy,  a evolúcia  všetkých  druhov  nasleduje  nemenné  Zákony Prírody.  Človek 
nebol výnimkou, aj keď si vďaka svojej domýšľavosti a hlúposti často nahováral, že 
prekonáva Zákony Prírody, alebo že, pokoril Prírodu.  

To myslel, no nič nie je vzdialenejšie pravde. Kľudná a kritická štúdia histórie 
a Zákonov Prírody ukazuje, že vývoj ľudstva nasleduje Zákony Prírody rovnako 
ako vývoj, napr. dinosaura. Všeobecne, zmiznutie človeka je rovnako možné ako 
zmiznutie dinosaurov z povrchu zeme.  

Z týchto  štúdií  vzišli  isté  zrejmé  závery.  I.  človek  je  druh,  ktorého  vývoj 
a pobyt na zemi je subjektom organizovaných Zákonov Prírody. II. najneúprosnejší 
Zákon  Prírody  je  prežite  najschopnejšieho.  III.  Príroda,  aby  druhy  neustále 
vylepšovala, podporuje segregáciu druhov kde jeden druh bojuje proti druhému, 
a ten lepší vyhráva. Tí, ktorí nie sú schopní obstáť v krutom boji s kompetenciou, 
neprežijú a vymrú.  

Je teda jasné, že Príroda sa nezaujíma o prežitie jednotlivca, a do každého 
jednotlivca jednotlivého druhu vložila potrebu podporovať a zachovať svoj druh. Pri 
tom, v zúrivom boji o prežite druhov, núti druhy vylepšovať sa, ak nechcú vymrieť.  

Práve v tomto Zákone Prírody nájdeme zmysel života a dôvod prečo sme tu. 
Sme tu aby sme zachovávali a rozvíjali náš druh. To sa však netýka len ľudí, ale 
prakticky všetkých druhov okolo nás, či  je to jeleň, alebo ďateľ, ryba v mori, alebo 
vtáky  na  nebi.  Všetky  ich  snahy  a celý  život  je  venovaný  tomuto  účelu,  ktorý 
Príroda  jednotlivcom  udelila:  propagovať,  podporovať  a zachovávať  svoj  druh, 
a pritom ho neustále vylepšovať. Buď to alebo vyhynutie. Príroda v presadzovaní 
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svojich zákonov nie je ani milá, ani nemilá, súcitná ani nesúcitná. Nerobí výnimky 
a netoleruje žiadne výhovorky. Len okázalý, namyslený blázon si môže myslieť že 
predbehol alebo prekonal Prírodu. 

Každý tvor vie aký je jeho účel. Hneď ako je na to dosť vyspelý, začne svoj 
druh propagovať, založí rodinu a vychová potomstvo do dospelosti. Týka sa toho 
prevažná časť ich života. Zdá sa, že presne vedia aký je ich účel. Zdá sa, že len 
Biela Rasa je ohľadom svojho účelu, ktorý jej Príroda pripravila zmätená, či si to 
uvedomuje  alebo  nie.  Človek,  rovnako  ako  iný  tvor,  väčšinu  svojho  života 
nasleduje  cestu  ktorú  preňho  pripravila  Príroda:  propagáciu  svojho  druhu, 
založenie rodiny a zachovanie svojej rasy.  

A tak sme došli k odpovedi na otázku aký je účel nášho života. Účel, ktorý 
nám, Bielej Rase, udala sama Príroda, je propagovať, rozvíjať a šíriť Bielu Rasu, 
vrcholný výtvor Prírody.  

My, Biela Rasa, sme ten najlepší druh. Sme korunou Prírody. Máme tu česť 
a nesieme toto ťažké bremeno. Trvalo milión rokov než sa Biela Rasa vyvinula do 
súčasného  štádia.  Je  teraz  na  nás,  aby  sme  v propagácii,  zachovaní,  rozvoji 
a šírení elity z výtvorov Prírody pokračovali. No nemáme v tom len pokračovať, ale 
i dvíhať  ju  stále  na  lepšiu  úroveň,  udržiavať  rozvoj  tohto  nádherného  výtvoru 
Prírody  a generáciu  za  generáciou  ho  vylepšovať.  V tomto  štádiu  histórie  ešte 
stále  môžeme  zrýchliť  vylepšovanie  Bielej  Rasy,  no  je  i rovnako  možné  tento 
nádherný fenomén v hostórii, Bielu Rasu, zničiť.  

Sú  to  nepopierateľné  lekcie  z histórie  a nevyhnuteľné  závery  zistené  zo 
zákonov  samotnej  Prírody.  Niektorí  ľudia  trávia  svoj  život  hľadaním  pravdy. 
V tomto procese môžu niekedy hlavou vraziť do právd ktoré hľadali bez toho aby 
ich spoznali, a hľadať ďalej až do nekonečna. Niektoré pravdy sú úplne zrejmé a aj 
tak uniknú pozornosti najlepších "hľadačov." Hovoríme o najjasnejšej zo všetkých 
zrejmých právd, ktorá bola ignorovaná a  prehliadaná, prekračovaná a vynechaná. 

To však Zákony Prírody nezmení,  rovnako ako gravitačný zákon nezmení 
jeho ignorovanie. Je to prste tu a môže to vidieť každý – Príroda chce aby ste 
zachovávali svoj druh, a vylepšovali ho, inak váš druh zmizne z povrchu zeme. 
Príroda sa však nezaujíma či tento fakt prijmete alebo ignorujete, nezáležiac na 
tom sa jej zákonom podriadite. A na tomto fakte je založená celá naša filozofia. 
Celá naša viera je založená práve na Zákonoch Prírody.  

Keďže je  to  tak,  sme presvedčení,  že každá filozofia  alebo náboženstvo, 
ktoré  je  v  súlade  so  Zákonmi  Prírody  je  pre  danú  rasu  dobré.  Každé,  ktoré 
neharmonizuje so Zákonmi Prírody je neprirodzené, umelé a škodlivé, a nakoniec 
zničí ľudí, alebo rasu ktorá ho prijme.  

Naša  viera  je  preto  v  súlade  s  tým  čo  po  nás  Príroda  chce.  Chceme 
podporovať, propagovať, šíriť a rozvíjať Bielu Rasu na veky vekov. Nemôžeme si 
predstaviť lepší cieľ, ani vznešenejšiu vieru než je tá, ktorá pomáha a podporuje 
najlepší výtvor Prírody – Bielu Rasu. 

Veríme,  že  v  procese  podpory  svojho  druhu  nájde  jednotlivec  najvyšší 
zmysel života. Pritom získa i najvyššie uspokojenie a úžitok z rokov svojho života 
na  ktoré  ho  Príroda  na  tento  svet  umiestnila.  Muž  a  žena  nájdu  najväčšie 
naplnenie  a  uspokojenie  v  dospetí,  vybudovaní  rodiny,  privedení  detí  na  svet, 
zaobstaraní ich blaha a pozorovaní ako zdravo rastú a vyvíjajú sa. Všetky ostatné 
činnosti sa týkajú tohto veľkého účelu – výchovy detí do dospelosti aby opäť mohli 
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s opačným pohlavím svojho druhu vytvoriť rodinu, propagovať svoj druh, spraviť 
ho silnejším, zdravším, inteligentnejším, krajším a schopnejším. V skratke vylepšia 
novú generáciu a pošlú je svojou cestou aby opäť priviedla na svet nasledujúce 
generáciu. Toto je ten najvyšší cieľ v živote, ktorý nám Príroda vo svojej múdrosti 
pripravila,  či  už  sa  jedná  o  Bielu  Rasu,  alebo akýkoľvek  iný  druh,  ktorý  je  jej 
výtvorom.  

Každá činnosť, ktorá bráni, alebo ohrozuje tento skvelý cieľ je neprirodzená a 
tým  sa  stáva  porušením  Zákonov  Prírody.  Všetci  vieme,  že  homosexualita  je 
neprirodzená  a  preto  takýchto  ľudí  nazývame  úchylnými.  Musíme  si  však 
uvedomiť, že Príroda takýchto ľudí trestá a vyhladzuje zo sveta. Je nám jasné, že 
spoločnosť  homosexuálov  by  nevydržala  dlho  a  Príroda  by  takúto  spoločnosť 
vyhladila zo zeme.  

Pre  dnešné  myslenie  však  už  nie  je  až  taký  jasný  jeden  zo  základných 
Zákonov Prírody o udržiavaní čistoty druhu, v našom prípade udržaní čistej rasy, 
neznečistenej krvou iných rás. Príroda však nenávidí krížencov. Pohŕda miešaním 
rás. A nakoľko nás, Bielu Rasu, Príroda určila za vrchol vývoja, je viac než našou 
povinnosťou chrániť ju za každú cenu.  

Z tohto dôvodu bola vynájdená i naša viera, a založená naša organizácia. 
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04. 16 Prikázaní

 
I.  Posvätnou povinnosťou a zodpovednosťou každej  generácie je zaistiť  a 

navždy chrániť existenciu Bielej Rasy na planéte Zem.

II. Buď plodný a množ sa. Rob všetko preto, aby si zaľudňoval svet svojim 
druhom. Je tvojim posvätným cieľom zaľudniť Zem výhradne Bielymi Ľuďmi.

III.  Pamätaj,  že  podradné  "podrasy"  sú  našimi  smrteľnými  nepriateľmi  a 
najnebezpečnejšia  z  nich  je  židovská  rasa.  Našim  bezprostredným  cieľom  je 
neoblomne šíriť Bielu Rasu a zrážať nepriateľov.

IV. Vedúci princíp všetkých našich činov by mal byť: čo je najlepšie pre Bielu 
Rasu?

V. Mal by si udržiavať svoju rasu čistú. Znečistenie Bielej Rasy je hnusný 
zločin proti Prírode a proti vlastnej rase.

VI. Tvoja prvá vernosť patrí Bielej Rase.

VII. V obchodných dohodách prednostne jednaj s príslušníkmi vlastnej rasy. 
Postupne  vyraďuj  všetky  dohody  so  Židmi,  tak  skoro  ako  sa  len  dá. 
Nezamestnávaj negrov a farebných. Maj spoločenský kontakt len s členmi vlastnej 
rasovej rodiny.

VIII. Znič a vyhosti všetky židovské myšlienky a vplyvy zo spoločnosti. Pracuj 
tvrdo na čo najskoršom stvorení Bieleho sveta. 

IX. Práca a tvorivosť sú géniom. Považujeme prácu za urodzenú činnosť a 
vôľu pracovať za požehnanie našej rase.

X. Od raného veku buď rozhodnutý, že spravíš aspoň jeden trvalý príspevok 
pre Bielu Rasu.

XI. Vyzdvihuj česť svojej rasy - vždy!

XII.  Našou povinnosťou a privilégiom pre širší  plán Prírody,  je  usilovať  o 
pokrok a zlepšenie budúcich generácií.

XIII. Mal by si ctiť, chrániť a uctievať posvätnosť člena rodiny a udržať ho 
posvätného. Je to terajší článok v dlhej, zlatej reťazi Bielej Rasy.

XIV. Počas svojho života čestne vyzdvihuj naše vyznanie viery krvi, pôde a 
cti. Praktizuj to usilovne, je to srdcom viery.

XV. Ako hrdý člen Bielej Rasy mysli a konaj pozitívne, buď odvážny, sebaistý 
a agresívny. Používaj konštruktívne svoju tvorivú schopnosť.

XVI.  My,  rasoví  druhovia  Bielej  Rasy,  sme  určení  prevziať  úplnú  a 
bezpodmienečnú kontrolu nad našim osudom.

     

Popis 16-tich Prikázaní: 
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I. Chráň Existenciu Našej Rasy  
Aj dnes na Zemi vymierajú tvory, ktoré sú tu už viac ako 200 miliónov rokov. 

Aj  existencia  Bielej  Rasy  na  tomto  svete  je  dosť  neistá.  Avšak  než  drasticky 
nezmeníme zločinne nezodpovedný program, ktorý sme v minulosti nasledovali, je 
neisté či Biela Rasa ako taká prežije nasledujúce dve alebo tri generácie.  

Už skôr sme si objasnili, že smrteľnými nepriateľmi Bielej Rasy sú podrasy, a 
obzvlášť  židovská  rasa.  Náš  pokles  však  nie  je  kvôli  neschopnosti  našej  rasy 
postarať sa o seba. Naopak, naša nadradenosť v boji o prežitie proti podrasám je 
taká  zrejmá,  až sme ju  umožnili  využiť  proti  nám,  na našu škodu,  v  prospech 
nášho zničenia. Našim problémom nebol nedostatok sily alebo neschopnosť, ale 
súcitnosť, ľahnutie si na chrbát aby sme sa čo najviac podobali poddaným rasám, 
a všeobecne pomútenosť, až kriminálna nedbalosť o ochranu toho najdrahšieho. 

Aj to je úplne v rozpore so Zákonmi Prírody. Príroda žiadnej rybe, vtákovi ani 
inému tvorovi nevraví: s ohľadom na slabšie, neschopnejšie druhy sa drž späť a 
daj im šancu; buď k nim fér; daj im lepšiu šancu množiť sa na svoj úkor a nechaj 
ich vytisnúť ťa zo zeme.  

No  presne  to  Biela  Rasa  vo  svojej  posadnutosti  "bratskou  láskou"  k 
podradným rasám sveta robila. Teraz keď sme chrbtami pritlačení k múru, budeme 
musieť  toto  samovražedné  myslenie  úplne  vyhodiť.  Táto  láskavá,  umiernená, 
kresťanská  sentimentalita  musí  byť  nahradená  večnými  a  pevnými  Zákonmi 
Prírody.  

Preto musíme práve takto preorientovať svoje myslenie. Musíme sa uistiť, že 
naše prežitie na tejto planéte už nikdy nebude ohrozené prirodzenými nepriateľmi. 
Je to prvý a najvyšší Zákon Prírody, ktorý na nás uložila. 

Spôsoby na dosiahnutie sú uvedené ďalej v Prikázaniach.  

II. Zaľudňuj Svet
Plán  Prírody  pre  živých  tvorov  môžeme  sumarizovať  ako:  zrod,  rast, 

reprodukcia a smrť. Tento plán Príroda určila všetkým živým tvorom, či už je to 
najnižší  hmyz  žijúci  len  deň,  alebo  človek,  ktorý  môže  žiť  svoj  život  niekoľko 
desaťročí. Príroda žiadneho jedinca z určitého druhu nepripravila na večný život. 
každý jedinec  len  hrá  rolu  ohnivka  v  zlatej  reťazi  druhov.  Úmyslom Prírody je 
nechať žiť druhy. No aj tak druh, ktorý nieje dosť silný a nebojuje o svoje prežitie, 
vyhynie.  Niektoré  druhy,  ktoré  sa  svojmu  prostrediu  a  boju  o  prežitie  dobre 
prispôsobili  prežili  i  milióny  rokov.  V  skutočnosti,  žraločí  rod  existuje  už  200 
miliónov rokov bez nejakých väčších zmien, a to vďaka jeho schopnosti prežiť. 
Porovnajte týchto 200 miliónov rokov s krátkym obdobím života jednotlivca na tejto 
planéte.  

A takto je to i s ľudskou rasou, a konkrétne i s Bielou Rasou o ktorú sa tu 
zaujímame. Mali by sme si pripomenúť, že to je Zákon Prírody a uvedomiť si účel 
pre ktorý nás Príroda na tento svet priviedla. Príroda nám jasne a ahlasno vraví, 
že našim účelom je propagovať náš druh a tým zachovať svoj druh. V procese 
prirodzeného výberu a prežitia najschopnejšieho nám vraví aby sme sa neustále 
zlepšovali. Nezaručuje vak večný života ani žiadnemu jedincovi, ani generácii.  

Nie, práve naopak, istá je len smrť, no vy zachovávate svoj druh skrze vaše 
deti a nasledujúce generácie. Toto je nesmrteľnosť, ktorú vám Príroda pripravila.  

Stávate sa večnými v krvi vašej rasy a časťou v nekonečnej reťazi potomkov, 
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ktorí môžu pokračovať nielen storočia, ale dokonca tisícročia a milióny rokov ďalej. 
Je to jediná možnosť večného života akú vám Príroda dokáže garantovať. No len 
ak ste plodní a množíte sa, teda ak máte deti.  

Či už ide o muža alebo ženu, najdôležitejším činom aký spraví je založenie 
rodiny.  Mať  vlastné  deti  je  tým  najvýznamnejším,  najuspokojujúcejším  a 
najvďačnejším úspechom vo vašom živote. Je to jediná trvácna vec akú môžete 
spraviť. Nech máte hocikoľko peňazí, nech ste akýkoľvek slávni, s postupom času 
sa  to  všetko  vytratí.  No  výsledné následky  manželstva  a  splodenia  potomstva 
budú  pokračovať  z  generácie  na  generáciu.  Budú  znieť  po  veky  –  nielen  po 
stáročia, ale po tisícročia až milióny rokov.  

Ešte dlho potom ako bude akýkoľvek váš čin už dávno zabudnutý a zmizne 
zo sveta, budú vaši potomkovia chodiť po zemi a pokračovať históriou. Je to však 
možné len ak Biela Rasa prežije. Ak neprežije, nezmiznú len vaši potomkovia ale i 
snahy tých, ktorí tu boli ešte pred vami.  

Len súčasná generácia môže napraviť chyby generácie minulej a priviesť na 
svet nasledujúce generácie. Ste spojnicou Bielej Rasy a tých čo tu boli pred vami, 
a Bielou Rasou a tých, ktorí tu prídu po vás. Ak súčasná generácia nesplní to čo 
má, zničí ťažko vyhrané boje, ktoré tisícky generácií pred vami dosiahli privedením 
nás na úroveň, ktorú sme dnes dosiali; a nebude možné ani priviesť nasledujúce 
generácie, ktoré by túto evolúciu dosiahli do ešte väčších výšok.  

Samotný boj o prežitie určitého druhu, konkrétne však o prežitie Bielej Rasy, 
záleží na tom aký plodný a úrodný bude každý z nás pri plodení novej generácie. 
Len naplnením nášho osudu dosiahneme plnohodnotný a vďačný život.  

Vedúc vlastný dobrý život, plniac záväzky minulých generácií a povinností 
voči generáciám budúcom robte všetko čo môžete a majte toľko detí, koľko len 
môžete. Pamätajte, veľkým osudom Bielej Rasy je zaľudniť svet, inak vymrie.  

Nieje to len boj s časom ale i s počtami. Ak nezvrátime súčasný smer akým 
svetová populácie ide, budeme pohltení a zničení podrasami ktoré nás prečíslia. 

Našou povinnosťou je túto výzvu prekonať a hnať ľudí na stále vyššiu úroveň 
evolúcie. Dokáže to však len Biela Rasa.  

Morálnou povinnosťou členov našej rasy, ktorí sú nadpriemerne inteligentní, 
schopnejší a  atraktívnejší snažiť sa mať viac než len priemerné rodiny. Keď sa raz 
Biela Rasa ujme kontroly nad svojim osudom, privedie našu spoločnosť k istým 
programom, ktoré budú podporovať nárast počtu a množenie najlepších jedincov 
našej rasy, ktorí tak budú môcť prispieť ku genetickému vylepšeniu našej rasy.  

III. Rozširuj Bielu Rasu, Obmedzuj Našich Nepriateľov
Prakticky každý druh v Prírode má svojho prirodzeného nepriateľa, niektorí 

i viac než jedného. Líška má okrem človeka len niekoľko prirodzených nepriateľov, 
no zajaca ohrozuje mnoho predátorov, prenasledujúc ho ako potravu. Medzi nimi 
sú orol, jastrab, líška, vlk a mnohí iní.  

Aj človek mal v histórii svojich nepriateľov, a väčšinou bol jeho nepriateľom 
práve človek samotný. Dokonca ja predtým ako Biely Človek dorazil do Ameriky, 
indiánske  kmene  bojovali  jeden  proti  druhému,  zabíjajúc  sa  a berúc  si  zem 
porazeného.  Rovnako  bola  vojna  medzi  kmeňmi  negrov  v Afrike,  kde  víťazi 
nakoniec často porazených nepriateľov zjedli. Túto schému prirodzeného vývoja 
evidentne pripravila sama Príroda, pričom nadradenejšia rasa prežije a tá slabšia 
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je porazená a vymizne.  

Ja som tento program nevymyslel. Len uvádzam fakty z Prírody, ktoré tu sú 
od  nepamäti.  Vždy  to  takto  bolo,  a  nielen  v boji  medzi  rasami,  ale  i v bojoch 
o prežitie medzi zvieratami, vtákmi, rybami  a inými tvormi. 

Zjavne  to  fungovalo  a ľudstvo  sa  tak  vyvíjalo  na  stále  vyššiu  úroveň. 
V skutočnosti bol Biely Človek v časoch príchodu kresťanstva, stelesnený rímskou 
ríšou, najvyspelejším tvorom na vtedy známom svete. Dokonca ak by tento smer 
nasledoval,  nepochybne  by  pokoril  i zvyšok  sveta  ako  Indiu,  Afriku,  Čínu 
a Ameriku,  a Biela  Rasa  by  dnes  ovládala  celý  svet.  Dnes  by  bol  svet  určite 
zaľudnený výlučne Bielou Rasou. Ak by si v tej dobe boli Rimania vedomí hodnoty 
ich rasy a udržali ju čistú, určite by to tak dnes bolo.  

Je však smutné, že tento prirodzený smer nepokračoval ako mal. Rimania si 
nanešťastie  neuvedomili  hodnotu  ich  nadradenej  rasy.  Aj  keď  boli  vysoko 
inteligentní, neuvedomili si jeden z najvyšších Zákonov Prírody – udržiavanie rasy 
čistej. Za tento priestupok draho zaplatili.  

V ich blízkosti  však pracoval  ich prirodzený nepriateľ,  rozšírený ríšou ako 
vírus,  pripravený rozložiť  rímske impérium a zničiť samotnú Bielu Rasu.  Týmto 
vírusom boli Židia. Už inde v tejto knihe sme si prebrali chaos aký Židia priniesli 
medzi  Rimanov  predstavením  a propagovaním  smrteľného  jedu  "nového" 
kresťanského učenia, ktoré mysle Rimanov zmiatlo a pomýlilo. Za pár storočí ich 
prinútilo  spáchať samovraždu,  propagovaním deštrukcie  vlastnej  ríše,  vlastných 
zákonov, vlastného náboženstva a konečne i vlastnej rasy.  

Už v  časoch Rímskej  ríše boli  Židia  v  obchodovaní  s otrokmi   na prvom 
mieste. Práve židovskí obchodníci s otrokmi, viac ako ktorýkoľvek iní, prinášali do 
Ríma otrokov zo všetkých častí sveta. Už vtedy Židia propagovali miešanie rás, 
ktoré  spolu  s  kresťanstvom  zničilo  Rímsku  ríšu.  Nanešťastie  sa  už  nikdy 
nepozviechalo.  

Židia  si  dávno  boli  vedomí  svojich  parazitických  schopností,  škodeniu  a 
oslabovaniu  myslí  Bieleho  Človeka,  a  i  dnes  tento  kurz  nasleduje  s  rovnakou 
vášňou ako  pred  tisíckami  rokov.  Žid,  stáročia  bohatnúci  privážaním otrokov  z 
Afriky dnes pokračuje s programom skríženia Bielej Rasy s touto pliagou. Negri, s 
pomocou Židov, Bielu Rasu zničia a zničia i  našu civilizáciu, a privedú svet do 
skríženého pekla, ktoré dnes môžeme vidieť v Indii. I na Haiti môžete na vlastné 
oči vidieť čo sa stane krásnej krajine ak sa dostane do rúk polodivošskej, miešanej 
mase.  

Preto musíme mať vždy na pamäti: (a) Židia sú našimi najnebezpečnejšími 
prirodzenými nepriateľmi; (b) negri sú nimi, tiež, a nemôžeme s nimi spolunažívať 
v jednej krajine, ani na tom istom kontinente; (c) všetky podrasy sú k bielej trase 
nepriateľské a sú jej prirodzenými nepriateľmi. 

Zákony  Prírody sú  však  jasné:  ak  chcete prežiť,  v  prípade že  sa  nejaká 
hrozba objaví, je napadnutá a zničená. Preto musí byť našim prvoradým cieľom 
vyhnať negrov a Židov z našich krajín. 

Musíme si i uvedomiť, že podrasy sú naši prirodzení nepriatelia a hneď ako 
budú schopní nás prekonať  a zničiť,  spravia tak.  Či  sa nám to páči  alebo nie, 
musíme zaujať postoj aby Biela Rasa, tak ako Rimania, zaľudnila svet – inak bude 
zničená.  Ani  túto  situáciu  som  nevynašiel  ja,  ani  ju  umelo  nevytváram.  Len 
uvádzam historické  fakty  a  poukazujem na neúprosné  a  nezmeniteľné  Zákony 
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Prírody. 

Napriek faktu, že všetky mäkké srdcia budú volať po opaku, a pokúšať sa to 
poprieť; napriek ich rečiam o humanite, súcite a bratskej láske, všetko čo som tu 
povedal sú tvrdé fakty a nič na svete ich nezmení. Zem bude patriť  buď Bielej 
Rase, alebo podradným podrasám.  

Ako členov Bielej Rasy je našou morálnou povinnosťou a jasným osudom 
uistiť sa, že prežije Biela Rasa. V dnešnej dober získavajú Židia a podrasy jedno 
víťazstvo za druhým, a Biely človek sa len vzdáva, opúšťa zem a uteká pred nimi. 
Je to fenomén keď sinejší uteká pred slabším, v Prírode nevídaný jav. Aj keď v 
roku 1920 prevyšoval počet Bielej  Rasy podrasy v pomere 2:1,  dnes (1973) je 
prevýšená podrasami v pomere 7:1, a (židovské) OSN veselo prehlasuje, že za 
dvadsať rokov to bude v pomere 49:1.  

Našim nemenným programom do budúcnosti musí byť: rozširovať Bielu Rasu 
a obmedzovať podrasy, až kým nebude Biela Rasa najvyšším tvorom na Zemi.  

IV. Zlaté Pravidlo: Všetko Dobré Pre Bielu Rasu 
Je to základ celej našej viery: čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť; 

čo je pre Bielu Rasu zlé, je najhorší hriech. Je to jasné a jednoduché. Od tohoto 
výroku môžeme nekonečne pokračovať k veciam ktoré sú pre Bielu Rasu dobré a 
ktoré sú zlé, čo i v tejto knihe robíme. Všeobecne, ak si každý člen Bielej Rasy toto 
krédu  udrží  v  mysli  v  každej  chvíli,  bude  relatívne  ľahké  domyslieť  si  čo  v 
jednotlivých životných situáciách robiť.  

Našim Zlatým pravidlom je: konať to čo je pre Bielu Rasu dobré. Držte sa 
tohto princípu počas celého života a bude vám pomáhať až dokonca vašich dní.  

V. Rasová Čistota 
Príroda sama,  vo svojej  neskonalej  múdrosti,  nariadila  aby si  každý druh 

svoju krv udržiaval čistú a nakontaminovanú inými druhmi. Príroda i jasne nariadila 
vnútornú  segregáciu  druhov.  Existuje  napr.  175  druhov  ďatľov,  75  druhov 
škovránkov a pod. V mori  existuje 258 druhov žralokov. Nech hľadáme dôkazy 
kdekoľvek, je ich dostatok a Príroda to ustanovila za jeden z najvyšších zo svojich 
Zákonov. Porušenie tohto jasného a podstatného zákona je priamym narušením 
Zákonov Prírody. Všeobecne všetky druhy,  vrátane ľudskej  rasy,  majú vrodenú 
lásku, pud párenia a žitia s členmi vlastného druhu. Príroda dokonca každému 
druhu, a najmä ľuďom, dala inštinktívne dištancovanie sa od kríženia sa s inými 
druhmi, v prípade ľudskej rasy, s akoukoľvek rasou.  

Ak má Biela Rasa možnosť stať sa korunou výtvorov Prírody, jej najlepším 
výtvorom,  Hnutie  Kreativity  kríženie  najlepšieho  výtvoru  Prírody  s  akýmkoľvek 
nižším druhov považuje za zločin. To, že dnes po celkom svet prebieha skríženie 
Bielej Rasy je výsmechom do tváre Prírody. No tento fakt sa nielenže odohráva 
priamo pred našimi očami, ale Biela Rasa proti tomu nedvíha ani prst. Na druhej 
strane Židia prilievajú do ohňa benzín aby tento proces zrýchlili.  

Biela  Rasa musí  rýchlo  prísť  k  svojich zmyslom a  spoznať  tieto  prírodné 
pravdy, ktoré i vtáky, ryby a ostatné tvory v Prírode inštinktívne vedia už po tisíce 
rokov. 

Kľúčom tejto dilemy je rasová vernosť. Rasová vernosť je rasové prežitie. 
Kríženie je rasová samovražda. 
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Civilizácia je majetkom Bielej Rasy a je jej najvýraznejším znamením. Je to 
neviditeľná dohoda našej rasy medzi nenarodenými, žijúcimi a slávnymi predkami, 
ktorí túto pochodeň niesli dlho pred nami.  

V  našich  rukách  je  teraz  zodpovednosť  nesenia  tohto  drahocenného 
dedičstva, ktoré je načim odkazom. Musíme to odovzdať našim potomkom – zatiaľ 
nenarodenej  Bielej  Rase.  Nielenže  sme  povinní  nasledujúcim  generáciám 
odovzdať to čo nám predkovia zanechali, ale i k tomu prispieť počas nášho života. 
Je  našou  najvyššou  povinnosťou  udržať  našu  krv  čistú  a  pokračovať  v  je 
genetickom zlepšovaní, aby boli nasledujúce generácie silnejšie, inteligentnejšie, 
krajšie a lepšie ako tie predošlé.  

Nech preto  Biela  Rasa povstane,  zomkne  sa  a  vyženie  negrov,  mulatov, 
podrasy  a  Židov  z  našej  blízkosti.  Nech  je  jasné,  že  už  nebudeme,  nikdy  v 
budúcnosti, tolerovať špinenie najlepšieho výtvoru Prírody.  

VI. Rasová Vernosť 
Už v predošlých kapitolách sme si prebrali, že napriek tomu čo nám tvrdia 

konzervatívci a liberáli, naša prvoradá vernosť nepatrí krajine ani zástave. Naša 
prvá, posledná a všetka vernosť patrí našej rase, nášmu druhu. Príroda nám to 
prízvukuje veľmi jasne v každom jej čine – vaša prvoradá povinnosť je zachovať 
vlastný  druh.  Smutným  faktom  histórie  je,  že  Biela  Rasa  bola  židovsko-
kresťanským učením tak zmätená a oklamaná, že stratila možnosť vnímať večné 
pravdy. 

Nekonečnou úlohou našej viery, Kreativity, je naplniť mysle a duše Bielych 
Ľudí zrejmým faktom, navždy vryť do ich svedomia, že práve táto skutočnosť je 
základom prežitia.  

Rasová vernosť je rasové prežite.  

Príroda nám túto vlastnosť dala v záujme vlastnej ochrany. Obdarovala nás 
prirodzeným odporom k ostatným rasám a odporom voči páreniu a kríženiu sa s 
inými rasami než vlastnou. Túto silnú vernosť môžeme vidieť i medzi podrasami. 
Neger je verný svojej rase, indiáni tiež, Číňania takisto a všetci ostatní tiež. No 
rasová vernosť a rasová solidarita je najsilnejšia u židovskej rasy. U nikoho iného 
nie je táto vlastnosť taká zrejmá ako u tejto parazitickej rasy, a rasová solidarita 
prispela k nadvláde Židov tak, že dnes ovládajú celú Bielu Rasu i celý svet. Židia 
vynikajú v podvodoch, zrade a mnohých iných vlastnostiach, no jeho najvlastnejšia 
rasová solidarita bola najužitočnejším nástrojom v zotročení ľudskej rasy. Rasová 
vernosť sa môže stať a stane, najsilnejšou zbraňou Bieleho Človeka,  ktorá mu 
vydobyje slobodu a prinesie mu spásu.  

V boji o znovunadobudnutie kontroly nad vlastným osudom musíme rasovú 
vernosť spraviť hlavným bodom. Musíme nakresliť ostrú a hrubú čiaru medzi tými 
čo  sú  rase  verní  a  tými,  ktorí  Bielu  Rasu  zrádzajú.  Musíme  prinútiť  všetkých 
Bielych Ľudí  aby povstali  a  pridali  sa – buď sú s  nami,  alebo proti  nám.  Buď 
vyjadria vernosť Bielej Rase slovom i skutkom, alebo budú onačení za zradcov 
svojej rasy.  

Zrada Bielej Rasy bude považovaná za najhorší zločin aký môže ktokoľvek 
len spáchať, ešte hroší ako zrada krajiny. Pijem "zradca rasy" bude najhorším a 
najhanlivejším výrazom v našej slovnej zásobe. 

Príde  deň,  keď  tí,  čo  dnes  zrádzajú  Bielu  Rasu  predstúpia  pred  súd. 
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Rozsudok bude stručný a končený. Beda zradcom našej rasy!  

VII. Prednosť v Obchodovaní
Dnes majú Židia monopol nad obchodovaním a remeslami nielen v Amerike 

ale  i  po  celom svet.  Je  preto  takmer  nemožné,  aby  ste  sa  pri  v  obchodných 
reťazcoch nestretli  so židovskými  obchodníkmi,  či  už kupujete  oblečenie,  auto, 
alebo potraviny.  Je  preto zložité,  ak  nie  ja  nemožné,  v  tomto  bode sa len tak 
obrátiť a prestať so Židmi obchodovať. Avšak exituje niekoľko vecí, v ktorých si 
vybrať môžeme.  

U  odborníkov,  napr.  ak  si  vyberáme právnika,  účtovníka,  alebo lekára  si 
môžeme vybrať a vyhnúť sa jednaniu so Židmi.  Praktikujte  rasovú vernosť.  Pri 
výbere  realitného  agenta  alebo  projektanta  môžeme,  a  musíme,  dať  prednosť 
členom našej  rasy,  a  vyhnúť  sa  Židom.  Ak  idete  do  železiarstva,  alebo iného 
maloobchodu,  ktorý  nie  je  súčasťou  reťazca,  si  môžeme  vybrať  ten,  ktorý 
nevlastnia Židia. Ak by si boli všetci Bieli Ľudia vedomí idei neobchodovania so 
Židmi, a bojkotovali ich, netrvalo by dlho než by začali prevládať Bieli obchodníci. 
Dokonca aj obchodné reťazce by stratili na dôležitosti a Židia by bol pritlačení k 
múru.  

Aj keď to nie je hlavný spôsob ako Židom vziať moc a vplyv, je to napriek 
tomu  podstatný  doplnok  k  nášmu  celkovému  programu  vyhnania  Židov  a 
vytvorenia rasovej vernosti. Preto budeme neustále budovať politickú i náboženskú 
silu, ktorá nakoniec Židov zbaví moci a vyženie z našich krajín. Súčasťou tohto 
programu by malo byť i odmietnutie Bieleho Človeka pracovať pre Žida.  

Čo sa týka negrov, zatiaľ čo sme v prechode a ešte nie dosť zjednotení aby 
sme ich poslali späť do Afriky, mali by sme čo najskôr prijať politiku odmietnutia 
zamestnať negrov na akúkoľvek pozíciu. Nezamestnávať ich ani ako záhradníkov, 
sluhov, čašníkov v reštauráciách, alebo čo i len umývačov riadu. Nemali by byť ani 
taxikármi, manuálnymi robotníkmi, výpomocou alebo čímkoľvek iným.  

Niektorí ľudia by mohli argumentovať tým, že potom pôjdu automaticky na 
podporu a len zvýšia záťaž na Bieleho daňovníka. Žiaľ je to pravda, no z nášho 
pohľadu  je  lepšie  odsunúť  negrov  na  pozíciu  zbytočných  parazitov  našej 
spoločnosti. Je lepšie ak sa zničí sám drogami, alkoholom a lenivosťou. Čoskoro 
sa pre každého Bieleho Človeka stane jasným, že neger je len zbytočný parazit 
našej  spoločnosti  a  musí  byť  vyhnaní.  Dokonca  aj  tým mäkkým srdciam bude 
čoskoro jasné, že jediné čo sa bude dať robiť je poslať ich späť do Afriky.  

Podobná politika  by sa  mala prijať  i  pri  kúpe výrobkov  pochádzajúcich  z 
krajín týchto podrás. Každá krajina je dnes zaplavená tovarom z Japonska, Hong 
Kongu, či Taivanu, vyrobeného v továrňach postavených z peňazí Bielych Ľudí. 
Preto musíme uprednostňovať produkty vyrobené v Bielych krajinách.  

Nos ú top len smernice na prechodné obdobie. Keď sa raz úplne zmocníme 
kontroly nad vlastným osudom, žiaden z týchto faktorov už nebude problémom. 

Najhoršou myšlienkou akú  môžeme mať  je  to,  že  negrov  použijeme ako 
lacnú  pracovnú  silu.  Tejto  chyby  sa  však  Biely  Človek  dopúšťal  počas  celej 
histórie. Dovolil Židom priviesť negrov do našich krajín ako lacnú pracovnú silu, 
veriac že je to nevyhnutné a lacnejšie ako zamestnať Bielych. Presne tejto fatálnej 
chyb sa Biely Človek dopustil pred asi tisíc rokmi v Indii. Rovnakú chybu spravili i 
Južanskí majitelia plantáží v Amerike, no len na našu škodu. Rovnakú chybu robili 
Bieli zamestnávatelia v Južnej Afrike a Rodézii.  
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Faktom je, že negrov nepotrebujeme. V dobe moderných technológií bude 
neger úplne zbytočný. Dokonca i dnes je zbytočnejší ako kôň a koč. S vynájdením 
spaľovacieho motora a elektriny je posledné čo Biely Človek potrebuje je neger 
ako lacná pracovná sila.  Faktom je,  že Biely Človek negrov ako pracovnú silu 
nikdy nepotreboval. História nám jasne dokazuje, že aj keď Južania zamestnávali 
negrov ako lacnú pracovnú silu, Západ bol dobytý a vybudovaný bez akejkoľvek 
pomoci  negrov.  Dokonca  i  v  severovýchodných  štátoch  USA  nebol  pokrok  a 
prosperita bez prítomnosti negrov o nič menšia.  

Dnes je   kvôli  spaľovacím motorom,  elektrárniam a nukleárnej  sile  neger 
úplne  nepotrebný,  zastaralý  v  plnom zmysle slova.  No je  veľmi  nebezpečný a 
rýchlo našim rasovým telom šíri rakovinu. Čo najrýchlejšie musíme spraviť súrnu a 
drastickú operáciu. 

VIII. Zničiť Židovský Vplyv 

Aj tento program sa týka prechodného obdobia, keď ešte máme Židov na 
chrbtoch. Je mnoho vecí, ktoré môžeme spraviť aby sme narušili alebo zničili ich 
vplyv, a jednou z najefektívnejších je poukazovanie na židovské veci, a naliehanie 
na Bielych ľudí k ich bojkotu. To zahŕňa kampane proti židovským hercom, knihám, 
politikom a židovským úradníkom.  Musíme byť aktívni  v odhaľovaní  zákulisných 
židovských manipulátorov. Najprv ich odhaliť a potom to všade vyhlásiť. Prebudiť 
Bielych Ľudí. Zorganizovať ich proti každej židovskej činnosti, ktorá prebieha.  

Ľudia  sa  najviac  zo  všetkého  dajú  ovplyvniť  slovom  a  rečami.  Preto  je 
obzvlášť  efektívne  neustále  Židov  odhaľovať,  rozprávať  o ich  konšpirácii,  ich 
zradách, a neustále z nich robiť predmet sporu. 

Organizujte  sa proti  Židom,  bojkotujte  ich,  odhaľujte  ich.  Bojujte  proti  nim 
neustále až kým z našich krajín nevyženieme posledný náznak židovského vplyvu 
i samotných parazitov.  Chceme a musíme vyhnať Židov z akej  blízkosti  a očistiť 
našu spoločnosť od posledného náznaku židovského vplyvu ktorý nám tak dlho 
škodil. Víťazstvo bude nakoniec naše. Je to nezvrátiteľné. 

IX. Práca a Požehnanie 
Podľa  židovskej  biblie keď  Pán  vyhnal  Adama  a Evu  z raja,  preklial  ich 

a okrem iného povedal: "V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb." To znamená, 
že človek bol prácou prekliaty.  

To  je  však  len  židovská  idea.  Hnutie  Kreativity  však  toto  tvrdenie  úplne 
odmieta.  

Veríme, že práca je požehnaním. Veríme, že Príroda Bielu Rasu špeciálne 
obdarila istými kvalitami v jej schopnosti pracovať, tvoriť a produkovať.  Je to tá 
najotvorenejšia  charakteristika  Bielej  Rasy.  Na  toto  veno  sme  obzvlášť  hrdí  a 
činnosť, ktorú my, Hnutie Kreativity, s nadšením podporujeme.  

X. Trvalý Prínos Pre Bielu Rasu 

Ak si vezmeme lekciu zo židovskej histórie, zistíme, že hlavným dôvodom ich 
úspechu pri  snahe ovládnuť svet bol  ich neustály záujem o blaho rasy a ničím 
neobmedzená oddanosť ich záujmom. Ako jedincom sa im to obrovsky oplatilo, a 
ako rase to nesmierne pomohlo.  

Židovský úspech má tri hlavné dôvody úspechu:  

1. Držia spolu. 
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2. Sú jednomyseľne odaní rase viac než čomukoľvek inému.  

3. Majú ďalekosiahly plán, a vravia: "Ľudia bez pohľadu do budúcna zhynú." 

Židia sú štátom v štáte. Väčšina židovského bohatstva je celkovo odvádzaná 
späť záujmom židovskej rasy. Založili stovky nadácií aby mohli odvádzať obrovské 
bohatstvo  židovsko-komunistickým  cieľom.  Z  USA  sú  odvádzané  do  Izraela 
obrovské sumy, a všetky bez dane. No Židia do Izraela neposielajú len vlastné 
peniaze, ale využívajú i mnoho spôsobov ako vysať peniaze gojimských národov a 
poslať ich do Izraela.  Napr.  len z povojnového Nemecka bola vysatá viac ako 
miliarda  dolárov  a  zaslaná  do  Izraela  na  "reparácie",  no  v  podstate  je  to  len 
obyčajné zlodejstvo a vydieranie.  Veď si to predstavte. Prinútiť Bielych Nemcov 
zaplatiť miliardu dolárov štátu ktorý v čase keď boli údajné "zločiny" proti Židom 
spáchané ani  neexistoval  ako bolestné za činy ktoré ani spáchané neboli,  a to 
Nemcami,  ktorí  v tom čase ani  neboli  na svete.  Bieli  Američania zas posielajú 
Izraelu  pomoc  formou  stíhačiek  Falcon  Jets,  formou  "zahraničnej  pomoci"  v 
hodnote  až  niekoľko  stoviek  miliónov  ročne.  No  nech  to  nezahalí  faktom,  že 
samotní Židia posielajú Izraelu a stovkám, až tisícom organizácií v tejto krajine. 
Obvykle keď Žid zomrie, zanechá svoj majetok v takej či onakej forme židovským 
záujmom.  

Podľa  ekonomických  novín  Jewish  Independent  zanechá  priemerný  Žid 
majetok 126 000 dolárov.  To je však len známa suma atak sa skutočná môže 
pohybovať  okolo  pol  milióna.  V  porovnaní,  priemerný  Biely  Človek  po  smrti 
zanechá len nejakých 2500 dolárov, čo stačí tak na jeho pohreb. No máme ešte 
mnoho Bielych biznismanov, ktorí si počas života nahromadili značný majetok – v 
hodnote niekoľko miliónov. No čo sa stane s peniazmi po ich smrti?  No, nakoľko 
to  neplánovali  až  takto  ďaleko,  a  nehľadali  nejakú  skutočne  dobrú  vec  ktorej 
peniaze  zanechať,  aj  keby  ju  hľadali  nevedeli  by  sa  rozhodnúť,  ich  bohatstvo 
obyčajne končí v rukách Židov. Je tragické, že i muža ako Henry Ford, ktorý celý 
život  proti  Židom bojoval,  získal  obrovský multimiliónový  majetok,  len  aby tieto 
peniaze  po  jeho  smrti  prepadli  do  rúk  jeho  nepriateľov,  a  aby  boli  použité  na 
pomoc židovsko-komunistickým záležitostiam.  

Ak by sám založil nadáciu venujúcu sa Bielym Ľuďom v akejkoľvek forme, do 
jej čela dosadil oddaných ľudí a previedol tam veľkú časť svojho majetku ešte pred 
smrťou, nestalo by sa to. Všeobecne, ak by v tej dobe existovalo hnutie venované 
zachovaniu  a  podpore  Bielej  Rasy,  ako  je  Hnutie  Kreativity,  tento  veľký  Biely 
Američan by mu určite zanechal značnú časť svojho majetku.  

Dnes tu už Hnutie Kreativity je a bojuje za Bielu Rasu. Preto sa obraciame k 
všetkým  verným  Bielym  Ľuďom,  ktorých  zaujíma  prežitie  vlastného  druhu  s 
prosbou, aby v poslednej vôli zanechali časť svojho bohatstva svojej viere – viere 
Bieleho Človeka a nenechali  svoje peniaze prepadnúť do rúk Židov,  na pomoc 
Židov, najsmrteľnejšiemu jedu ktorý škodí Bielej Rasy.  

Takisto navrhujem aby boli založené nadácie, ktoré by sa venovali podpore 
Bielej  Rasy.  Tieto  organizácie  by  však  mali  byť  dobre  naplánované  a  vopred 
premyslené. Musia sa spraviť opatrenia, aby peniaze skutočne išli tam kam majú. 
V každom prípade navrhujem, aby bohatý Biely Človek nečakal na smrť, než budú 
jeho peniaze prevedené záujmom Bielej Rasy. Opäť si vezmime lekciu ponaučenia 
od  Židov,  štedro  dávajú  všetkým  kampaniam,  ktoré  sa  venujú  židovským 
záujmom. Napr. pre Židov nie je neobyčajné zriadiť akúkoľvek nadáciu "na pomoc 
Izraela" a za pár dní vyzberať 200 000 000 dolárov. V rovnaní s týmto si pozrite 
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biedne sumy vyzbierané nejakou pravicovou stranou pre svoju vec. Možno je to i 
kvôli tomu, že Biely Človek doteraz nemal nejaký program, ktorému by sa oddal a 
ktorému by prispel svojim ťažko zarobeným majetkom.  

Avšak prišiel správny čas, a dnes už ho má.  

Existuje mnoho iných spôsobov akými oddaný a verný člen Bielej Rasy môže 
prispieť vlastnému druhu, Bielej Rase, aj inak ako finančne. Napr. môže založiť 
poriadnu organizáciu venovanú jeho rase. Môže vstúpiť do politiky a angažovať sa 
na politickej scéne. Môže napísať a vydať knihu, ktorá bude jeho rase príspevkom. 
Napr. treba prepísať históriu ľudskej  rasy, neovplyvnenú zákernými Židmi. Židia 
boli veľmi vplyvní pri manipulácií vojen a deštrukcii národov posledných niekoľko 
tisíc rokov. Takisto sú autormi kníh histórie o celom svete. Nakoľko však bolo ich 
ovplyvňovanie  z  kníh  chytro  vymazané,  na prepísanie  histórie  bude treba  veľa 
výskumu a skladania faktov dohromady.  

Ďalším  projektom  by  mohlo  byť  založenie  inštitúcie  zaoberajúcej  sa 
výskumom a štúdiou Bielej histórie. Ďalším výskumným inštitútom ktorý by mal pre 
budúcnosť Bielej Rasy obrovský význam by bol taký, ktorý by študoval spôsoby 
pre podporu nárastu počtu lepších jedincov a obmedzoval by nárast počtu nižších 
jedincov našej rasy. 

Zoznam príspevkov ktoré by naši ľudia mohli spraviť je takmer nekonečný a 
obmedzuje ho len naša predstavivosť.  

XI. Rasová Česť 

História  nám ukázala,  že  akákoľvek  rasa,  akýkoľvek  národ,  ktorý  zmierni 
svoju  česť  čoskoro  stratí  celistvosť  a  slobodu.  Biela  Rasa  bola  vždy  hrdou  a 
ctihodnou rasou. Hrdosť, sebaúcta, hrdinstvo, boli vždy jej charakteristiky. Práve 
tie  spravili  z  Bielej  Rasy  dominantného  vládcu  sveta  počas  obdobia  rímskeho 
impéria. No zákerné židovsko-kresťanské učenie o pokore a skromnosti; myšlienka 
že  sme  bezcenný;  aby  sme  nastavili  druhé líce;  právo  toto  zvrátené myslenie 
prinieslo  pád  rímskeho  impéria  a  Bielej  Rasy.  Musíme  toto  zákerné  a 
samovražedné myslenie vymazať z našej filozofie a postojov, a opäť sa uchopiť 
vlastností, ktoré sú základom našich prirodzených inštinktov.  

Musíme  si  zachovať  a  ctiť  tie  základné  hodnoty,  ktoré  má  Biela  Rasa 
vrodené. Sú to statočnosť, ochota položiť život za rodinu a za svoju rasu. Sú to 
najvyššie hodnoty hrdej a cnostnej rasy.  

Keď si človek začne vážiť svoj život viac ako podstatné hodnoty ako česť a 
rasa, otvorene sa vydal smerom k svojmu zotročeniu. 

Všetci ľudia a každá rasa, ktorá sa prepadla tak nízko, že tieto podstatné 
hodnoty odhodila bokom kvôli dočasným výhodám , obyčajne zistí, že nestratila 
len svoju česť, ale i svoju slobodu a často i život.  

Musíme si uvedomiť, že pre človeka nie je najhoršou situáciou keď čelí smrti, 
ale otroctvu, keď sa z neho stane otrok. Pre hrdú Bielu Rasu je to katastrofa horšia 
ako smrť.  

XII. Zlepšovanie 

Príroda  sa  vo  svojej  nekonečnej  múdrosti  snaží  druhy  zlepšovať.  Je  to 
nekonečný proces. V Prírode je to takto neustále, do nekonečna.  

Počas posledných 2000 rokov bol tento prirodzený proces nielen zastavený, 
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ale  vďaka  parazitickej  židovskej  manipulácii  Bielej  Rasy  i  zvrátený.  Geneticky 
spravila  Biela  Rasa len  malý,  ak  nejaký,  pokrok  od  čias  Rimanov  a Grékov  z 
klasickej histórie.  

Teraz keď máme vieru Bielej Rase vlastnú, Bielej Rase venovanú, a sme si 
vedomí jej hodnoty a dbáme o jej osud, musíme sa zapojiť do jej zlepšovania. 
Musíme  však  spolupracovať  so  Zákonmi  Prírody.  Musíme  pomáhať  zlepšovať 
lepšie  elementy našej  rasy aby a podporovať  ich množenie sa,  a odrádzať  od 
množenia  slabších.  Všeobecne  musíme  zaistiť,  aby  sa  idioti  a  inak  mentálne 
postihnutí jedinci nemnožili a neprenášali tak svoje nešťastie do ďalších generácií. 

Som si vedomý, že Biela Rasa bola rozdelená na mnoho skupín. Viem, že 
bola rozdelená do troch hlavných skupín: Árijskej alebo Nordickej, Stredomorskej a 
Alpskej. No existuje mnoho iných klasifikácií a odvetví Bielej Rasy, ktoré zvyknú 
antropológovia používať. Zámerne som sa v tejto knihe týmto termínom vyhýbal, 
pretože  sú  v  našom boji  skôr  rozdeľujúce než  konštruktívne.  Naším cieľom je 
zjednotiť Bielu Rasu, dať je zmysel pre solidaritu a spoločný účel. Tým je oslobodiť 
sa od židovskej nadvlády, opäť získať kontrolu nad svojim osudom a zaľudniť svet 
našou rasou.  

No ešte pred dosiahnutím tohto cieľa musíme myslieť a plánovať zlepšovanie 
našej rasy.  

To  však  neznamená,  že  musíme  pri  plánovaní  rodín  použiť  nátlak  či 
usmerňovanie. Nie až tak celkom. Bez deštruktívneho vplyvu Židov sa bude Biela 
Rasa zlepšovať prirodzenou cestou. No pre podporu výberového zlepšovanie toho 
i dnes môžeme spraviť veľa. 

Môžem to dosiahnuť postojom ktorý hlása naša viera. Ak sme oddaní prežitiu 
slabších jedincov našej  rasy, budeme podporovať zhoršovanie.  No ak je našou 
filozofiou  zlepšovanie  a  rozvoj  našej  rasy,  automaticky  budeme  podporovať 
zlepšovanie. Tento program sa dá podporovať pomocou vzdelávania,  kultúry, a 
dokonca i  vládnou pomocou.  Pod vplyvom židovskej  demokracie  v  ktorej  dnes 
žijeme,  môžem  určite  vidieť  ako  vláda  rôznymi  programami  podporujúcimi 
miešanie rás podporuje skríženie a zhoršenie Bielej Rasy. Nie je preto problémom 
vidieť, že presný opak, podpora zlepšovania, pokroku a rozvoja našej rasy môže 
byť dosiahnutá rovnako ľahko. Preto veríme eugenike a rasovému zdraviu.  

Je to dôležitou súčasťou programu Hnutia  Kreativity. Za pár  generácií  po 
získaní  kontroly  nad  svojim  osudom,  keď  budeme  pokračovať  v  programe 
zlepšovania  a  rozvoja  našej  rasy,  budú  výsledky  prekračovať  naše  predstavy. 
Nakoľko  bola  Biela  Rasa  nadradená  ostatným  druhom  už  doteraz,  s  takýmto 
programom bude vývoj budúcich generácií úžasným už na pohľad.  

XIII. Posvätnosť Rodiny 

Pri zbieraní skúseností z lekcií histórie, zisťujeme že prežili len tie rasy, ktoré 
si ctili  rodinu. Je to také podstatné až je to samozrejmé, nov  dnešnom rýchlo 
upadajúcom  svete  bola  táto  základná  pravda  takmer  pochovaná  a  zabudnutá. 
História nám dokazuje, že keď slabnú rodinné putá a rodina ako jednotka upadá 
na národnej škále, upadá a rozpadá sa i národ.  

My Tvorcovia silne veríme v rodinný život a posvätnosť rodiny. Veríme, že je 
to základný kameň každého národa a rasy. Sme hrdí na zodpovednosť akú na 
seba berie hlava rodiny pri staraní sa o ňu. V porovnaní s negrami, ktorí sa množia 
mimo rodiny bez akejkoľvek  zodpovednosti  k  nej  je  to  úžasná vlastnosť  Bielej 
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Rasy. 

Preto za zodpovednosť každého jedinca považujeme udržiavanie, ochranu a 
zachovanie posvätnosti Bielej rodiny. No takúto zodpovednosť v žiadnom prípade 
nepripisujeme rodinám podľudí. 

Našim záujmom a povinnosťou ako rasy je ekonomicky, sociálne a duševne 
podporovať to čo pomáha budovaniu rodiny. Naša rasa je taká zdravá ako naše 
rodiny a tieto dva pojmy, rasu a rodinu, považujeme za posvätné a nezmeniteľné.  

XIV. Krv, Pôda a Česť 

1. Krv znamená pokrok našej rasy, Bielej Rasy, a udržanie jej čistej. To naša 
rasa vybudovala civilizácie sveta, kultúru, pokrok a technológiu. Dobyla krajiny a 
priniesla zákon, poriadok a vládu všetkým ľuďom. Najvyššou hodnotu našej viery 
je podporovať, zlepšovať a šíriť Bielu Rasu. Sme plne oddaní idei eugeniky.  

2. Pôda znamená zem. Aby mohla rasa expandovať, musí mať na to priestor 
a  úrodnú  zem.  História  nám  dokazuje,  že  v  zlých  podmienkach  rast  počtu 
obyvateľstva  stagnuje.  Napr.  Za  posledných  1000  rokov  Íri  vo  svojej  zemi 
neprekročili hranicu 3 500 000 obyvateľov. No keď dostali priestor – viac zeme v 
Amerike – dosiahli počet 20 000 000 Američanov s írskym pôvodom. Je to viac 
ako  6-násobok počtu  obyvateľov  v  ich  rodnej  zemi.  A to  i  napriek  faktu,  že  v 
Amerike sú len niekoľko storočí.  

Ak chce Biela Rasa prežiť – a prežiť musí - musí rásť.  Žiť znamená rásť. 
Stagnovať znamená mrieť, nechať sa prevýšiť podrasami, našimi najsmrteľnejšími 
nepriateľmi. 

Aby sme mohli naplniť úlohu ktorú nám Príroda určila – rásť a množiť sa – 
musí mať Biela Rasa viac a viac zeme, až kým nebude obývať celý svet.  

Nechceme však len ovládať svet – tejto chyby sa totiž dopustili mnohé Biele 
civilizácie ako napr.  Rimania.  Viedlo by to k rovnakej  katastrofe  ako v prípade 
Egypta, Číny, Indie a inde. Nechceme ani zotročiť a ovládať podradné rasy sveta. 
Nechceme žiadnych otrokov.  To by len opäť viedlo k nášmu kríženiu. Chceme 
nasledovať rovnakú politiku akú nasledovali  ranní Američania – zaľudniť zem – 
zaľudniť svet výlučne Bielou Rasou. 

Buď sa náš počet zvýši a zaľudníme svet, alebo budeme vytlačení zo zeme 
prílivovou vlnou podrás. Samozrejme podporujeme prvú možnosť, a chceme túto 
politiku nasledovať až k jej slávnemu koncu.  

3.  Dostávame  sa  k  najpodstavnejšej  zložke,  cti.  Žiadna  rasa  neostane 
slobodnou ak zmierni svoju česť – hrdosť na rasu a česť totiž patria k sebe. Je 
veľmi podstatné aby sme v našich ľuďoch vybudovali myšlienku hrdosti na rasu, že 
česť je samotnému životu len prospešná a slobodní sú len ľudia, ktorí si strážia 
svoju  česť.  Všeobecne  si  musíme  uvedomiť,  že  v  boji  v  ktorom  sa  dnes 
nachádzame prežijú len hrdí a slobodní.  

XV. Hrdosť a Význam 

Určili  sme Bielu  Rasu za najlepší  výtvor  Prírody.  Príroda ju  obdaril  istý  i 
unikátnymi vlastnosťami,  ktoré sú vlastné  len Bielej  Rase.  Tie  odlišujú  Bieleho 
Človeka od všetkých ostatných tvorov.  

Niektoré z nich sú: vyšší intelekt; úžasná tvorivosť a produktivita; neúnavné 
nadšenie pre dobrodružstvo a nekonečné putovanie za novými obzormi, či už na 
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poli geografických objavov alebo zlepšovaní vedomostí, či nových vynálezov. Biely 
Človek je obdarený úžasnou tvorivosťou, ktorá sa prejavila na poli umenia, či ide o 
sochárstvo,  hudbu,  literatúru,  architektúru,  vedu,  matematiku,  technológie alebo 
vynálezy. Faktom je, že zoznam polí na ktorých vyniká tvorivosť Bieleho Človeka 
je takmer nekonečný.  

Biely Človek je v prirodzenom prostredí najlepším bojovníkom. Je agresívny, 
statočný  a  hrdinský.  Pred  2000  rokmi  Biela  Rasa,  reprezentovaná  Rimanmi, 
dobyla  za  niekoľko  storočí  celý  svet.  Biely  Človek  sa  nachádza  v  súčasnom 
nešťastnom stave len preto, že nenasledoval svoje prirodzené inštinkty. Nechal sa 
pokoriť a ovládnuť židovsko-kresťanským podvodom, ktorý oklamal, zvrátil a zničil 
úžasné inštinkty  ktorými  ho Príroda tak štedro obdarila.  Hnutie  Kreativity preto 
prosí a nariaďuje Bielemu Človeku aby sa k týmto úžasným inštinktom, ktorými ho 
Príroda obdarila a priniesli mu neprekonateľnú minulosť, vrátil.  

Vlastnosťou  Bieleho  Človeka  je  vždy  dúfať  v  lepšie  a  očakávať  lepšiu 
situáciu o ktorú sa postará, zlepšenie Bielej Rasy, a celkovo i zlepšenie obrazu 
sveta. Vlastnosťou Bieleho Človeka je pozitívne myslenie, pozitívne činy, plány a 
celkove pozitívny postoj.  

Na rozdiel  od kresťanstva nechceme zaujímať  postoj  v  zbožnej,  skrčenej 
humanistickej  filozofii.  Musíme  byť  čestní  sami  k  sebe  ako  nám  to  predurčila 
Príroda – pevní, agresívni, hrdí, tvoriví, produktívni a nadovšetko, pyšní na svoje 
schopnosti,  na naše miesto v Prírode.  Nechceme byť ani  pokorní  ani  trpezliví. 
Chceme byť takými akých nás Príroda vytvorila  - chceme byť pánmi tejto planéty. 

Obdarený týmito úžasnými kvalitami je Biely Človek povinný využiť  ich vo 
svoj prospech a prospech svojej rasy, tak ako sa len dá. Pamätajte, Príroda nás 
určila za svoj najlepší výtvor. Obdarila vás týmito úžasnými vlastnosťami. Využite 
ich naplno. Môžete a musíte to spraviť.  

XVI. Kontrola Na Našim Osudom
Vziať  Židom moc a vyhnať  Židov  a  podrasy z  našej  v  blízkosti  je  našim 

najneodkladnejším  cieľom.  Kým  tak  nespravíme,  nebudeme  schopní  získať 
kontrolu nad svojim osudom, nad našimi záležitosťami, ani našim osudom. Kým 
nedosiahneme to, nezáleží na ničom inom, pretože sa nič nevyrieši, kým nebude 
mať Biela  Rasa kontrolu  nad svojim osudom.  Preto  musíme neúprosne ísť  za 
týmto cieľom.  

Aby sme to  dosiahli  musíme ľuďom vštiepiť  rasovú vernosť,  mať  vieru  a 
solidaritu k Bielej Rase, a musíme mať dynamický program zakotvený vo vlastnej 
viere.  Tento  program,  túto  vieru  dnes  máme v  Hnutí  Kreativity.  Podstata  jeho 
programu je zakotvená v Šestnástich Prikázaniach, ktoré sme tu uviedli.  

Keď raz dosiahneme bezpodmienečnú kontrolu nad našim osudom, osudom 
Bielej Rasy, riešenie všetkých problémov, ekonomiky, ciest, bývania, znečistenia, 
potravín, vzdelania a ostatných budú len detskou hrou. Keď raz získame výlučnú 
kontrolu nad svojim osudom, všetky tieto problémy budeme môcť považovať za 
vyriešené.  No ak sa kontroly  nášho osudu nezmocníme,  nikdy nevyriešime ani 
jediný z týchto problémov a nebude na tom ani záležať nakoľko sa budeme rútiť k 
vlastnej záhube.  

Musíme  získať  a  my  i  získame  kontrolu  nad  svojim  osudom.  Musíme  a 
vyženieme Židov z pozícií moci. Víťazstvo Bielej Rasy je isté. Teraz dozrel čas, 
keď si Biela Rasa uvedomuje svoju tvorivú genialitu a úžasnú moc, síce pomaly 
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ale iste.  Spôsob ako sa tejto úžasnej  moci  zmocniť  v  prospech Bielej  Rasy je 
vybudovať Hnutie Kreativity na celosvetovej úrovni. 

Preto buďte šťastní! Víťazstvo Bielej Rasy je nevyhnuteľné. Oddajte sa už 
dnes a pridajte sa k boju za prežitie Bielej Rasy. Zvíťazíme a dosiahneme svoj 
triumf.  Hojnosť  a  krása  sveta budú čoskoro  naše,  a  tento svet  bude úžasným 
svetom, bude to Biely svet.  
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05. Nemecko, Adolf Hitler a 
Národný Socializmus

Pri  štúdii  boja Bielej  Rasy o oslobodenie sa spod židovskej  tyranie  meno 
Adolf  Hitler  žiari  ako  najjasnejšia  hviezda.  Biela  Rasa  v  budúcnosti  určite 
vyprodukuje ešte väčších mužov, no podľa mňa je Adolf Hitler zo všetkých ľudí, 
ktorí kedy žili a žiť budú ten najväčší. Môže to znieť ako nadhodnotenie, no ak to 
tak je, nik si ho nezaslúži viac. 

To  čo  tento  muž  spravil  pre  záujmy  Bielej  Rasy  a  zvrhnutie  židovskej 
inšpirácie  bude v  histórii  jednou z  najhrdinskejších  bitiek  v  histórii  ľudstva.  Ak 
uvážime to málo s čím začínal, to málo s čím pracoval, veľkosť prekážok ktoré 
musel prekonať, snahy ktoré musel vyvinúť a hrdinský boj ktorý zvádzal, môžeme 
to vyjadriť bez obáv slovami Williama Shakespeara: "elementy sa v ňom tak spojili, 
že i Príroda by mohla vstať a celému svetu povedať, to bol ale človek!"  

V skutočnosti Adolf Hitler nereprezentoval en človeka, ale i najlepšie kvality 
ktorými  Biela  Rasa  oplýva  –  česť,  hrdinstvo,  genialitu,  tvorivosť,  vodcovstvo, 
umeleckého ducha a ochotu obetovať sa pre dobro svojej rasy.  

Keby nebolo tohto muža, Nemecko by bolo nepochybne v 30-tych rokoch 20. 
storočia  úplne  znárodnené.  Nakoľko  je  Nemecko  kľúčovým  národom  v  srdci 
Európy,  za  krátko  by  bol  iste  celý  kontinent  obeťou  židovsko-marxistického 
komunizmu.  

Ak  by  Adolf  Hitler  a  Národno-sociálne  hnutie,  ktoré  založil,  nezachránilo 
Nemecko,  Španielsko  by  sa  stalo  obeťou  tejto  rakoviny  tiež.  Nepochybne  by 
španielska občianska vojna nedopadla v prospech bojovníkov proti  židovskému 
komunizmu.  Ak  by  nebolo  španielska  a  Nemecka,  zakrátko  by  marxistickému 
vírusu  prepadlo  i  nakazené  Francúzsko.  S  Nemeckom,  španielskom  a 
Francúzskom  na  jednej  strane  a  komunistickým  Ruskom  na  druhej,  by 
nepochybne  krajiny  ako  Rumunsko,  Československo  a  ostatné  márne  bojovali 
proti židovskému nájazdu na Európu. Po state kontinentu by i ostrovné kráľovstvo 
Veľkej  Británie, citadela sily židovských peňazí, padlo.  I  fašistické Taliansko by 
bolo rýchlo zničené, ak by bolo treba i vojenskou silou, a ostatné malé  a relatívne 
slabé  krajiny,  ako  škandinávske  štáty  a  Grécko  by  nepredstavovali  žiadne 
prekážky. Takže môžeme vidieť, že ak by sa nezrodil Adolf Hitler, Európa by bola 
pohltená židovským marxizmom úplne.  

Bez pochýb by v polovici 30-tych rokov bola Európa v pazúroch tejto zloby, 
dnes nazývanej komunizmom, no v skutočnosti židovského programu pre zničenie 
Bielej Rasy a jej civilizácie. Nite pochýb, že ani Amerika, majúca viac Židov ako 
ktorýkoľvek iný štát, zásobujúca peniazmi, materiálom a zbraňami vojny, by tiež 
neodolala nájazdu tejto rakoviny. Preto môžeme bezpečne prehlásiť, že len vďaka 
prezieravosti  a  objaveniu  sa  Adolfa  Hitlera  na  scéne  svetových  dejín  dnes 
nežijeme v nočnej more, ktorá zatemnila Rusko a východoeurópske štáty.  

No mohli  by ste namietať, Adolf Hitler  je preč, Nemecko bolo porazené a 
Národný Socializmus bol zničený do poslednej kvapky.  

Je  pravdou,  že  Adolf  Hitler  je  mŕtvy,  Nemecko  bolo  smutne  porazené  a 
zničené. Je pravdou, že Národný Socializmus bol vyhubený ako politická strana v 
Nemecku. Takže čo pre nás, pre Bielu Rasu, Adolf Hitler dosiahol? 
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Dokázal toho veľa. Dal nám minimálne čas. Ako sme uviedli, bez pochýb by 
koncom 30-tych rokov  bola  Európa a  snáď  aj  celý  svet  zničený  a  vyplienený, 
ležiaci  pri  nohách židovskému monštru  –  komunistickému marxizmu.  No Adolf 
Hitler nezomrel márne. Zomrel pre milovanú Bielu Rasu, vrátane mňa aj vás. Dal 
ním minimálne 50 rokov času kedy by sme sa mohli spojiť a pokúsiť sa víťazne 
zničiť monštrum ktoré nás dnes dusí.  

Áno, dal nám čas, ale i viac než len to, dal nám smer a inšpirujúci príklad. 
Vyzval toto čisté zlo a ukázal nám, že sa môžeme postaviť všetkému zlu na svete 
a môžeme ho i poraziť. V skutočnosti sa k víťazstvu dostal ozaj blízko. Dal nám 
nádej, príklad, a ideológiu za ktorú bojovať. Jasne nám odhalil nepriateľa a vyjasnil 
cieľ. Založil prvú bielu vládu, ktorá bola založená na základe rasy.  

Adolf Hitler ozaj nezomrel márne. Z jeho popola povstane fénix, ktorý opäť 
ožije a povedie boj za záchranu Bielej Rasy na celom svete.  

Životný  príbeh  Adolfa  Hitlera  nepochybne  predstavuje  najfantastickejší 
príbeh aký bol kedy napísaný. Je to však pravdivý príbeh, nie nejaká vymyslená 
fantázia  z  hláv  spisovateľov.  Je  to  slávny príbeh,  ktorý  sa stal  len  nedávno a 
môžeme byť hrdí, že sme mu tak blízko.  

Aby  sme  pochopili  príbehu  Adolfa  Hitlera,  musíme  siahnuť  po  samotnej 
hostórii Nemecka, dokonca ešte ďalej, po histórii nemeckého ľudu.  

* * * * *

Každý kto  študuje  ukážky geniality Bielej  Rasy nemôže uniknúť  úžasu z 
povahy  nemeckých  mien  na  zozname.  Či  sa  jedná  o  pole  hudby,  literatúry, 
chémie, matematiky, vynálezov, alebo fyziky, príspevky génia Nemcov na všetkých 
poliach sú ozaj bohaté. No nielen to, Nemci dokonca stelesňujú i také kvality ako 
je  hrdosť  na  Bielu  Rasu  –  tvrdo  pracujú,  sú  produktívni,  energickí,  statoční 
bojovníci a nadovšetko, veľmi tvoriví.  Na druhej strane, majú i  obrovskú chybu, 
ktorá je  pre  Bielu  Rasu tak  charakteristickou  –  sú  naklonení  sporo  a  bojom s 
vlastnými ľuďmi a sú náchylní židovskej propagande. 

Stáročia  Nemci  nepredstavovali  len  najlepšie  kvality  nordickej  krvi  Bielej 
Rasy,  ale  boli  i  blízko  stredu  Európy,  a  preto  boli  v  každom rozvoji  kľúčovým 
elementom.  

Prečo potom Nemecko, mohli by ste sa spýtať, meškalo za Francúzskom, 
španielskom a Anglickom v získavaní kolónií,  a vskutku i  v založení svetového 
impéria? Odpoveď leží v jeho Achillovej päte. Žiadny národ nemôže prežiť ak stojí 
proti  sebe.  Žiadny iný národ netrpel  toľkými  rozkolmi  a vnútornými  spormi  ako 
Nemci. Bolo tak aspoň kým neprišiel veľký vodca, Adolf Hitler. 

Od  čias  Rimanov,  cez  vládu  Karola  Veľkého  a  po  ďalšie  stáročia  bolo 
Nemecko  rozdelené  na  malé  kniežatstvá  a  kráľovstvá.  Snáď  od  čias  pádu 
babylonu nebol  nik  tak napadnutí  židovskými  parazitmi ako malé kniežatstvá v 
Nemecku. Na ne sa Žid upevnil  a skrze ich vládcov – požičiavajúc im peniaze, 
skazil ich morálku a podnietil vojny.  

V 16. storočí sa stále viac prejavovalo, že Nemecko sa stáva novou mocou v 
srdci Európy a ak ho nechajú tak vďaka svojim ľuďom, priemyslu a technológii 
čoskoro ovládne Európu. Ak exituje niečo čo Židia nechcú a nemienia tolerovať (ak 
je to možné), je to fakt, že by sa Bieli Ľudia ako Nemci zjednotili a ovládali svetovú 
politiku.  Asi  v tomto čase začali  Židia propagovať to čo je  v neskoršej  histórii 
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známe ako "Veľká Schizma." Židia na Bielu Európu vrhli protestantskú reformáciu 
a s ňou i bratovraždy neslýchaných rozmerov.  

Židia  ktorí  kresťanstvo  vytvorili,  a  potom  ho 1500  rokov  skrze  hierarchiu 
rímskokatolíckej  cirkvi  ovládali,  cirkev  skazili  do  takej  miery,  až  bol  priemerný 
"veriaci"  úplne  chorý  a  znechutený  výstrelkami  vedenie  cirkvi  a  bol  pripravený 
povstať. Potom Židia priviedli bábku, ktorá mala viesť povstanie proti cirkvi, ktorá 
mala na celom Bielom svete rozpadnúť, od Nemecka a Švédska cez Francúzsko 
po Anglicko.  

Medzi žiadnymi inými ľuďmi neboli nepokoje väčšie než medzi Nemcami. Po 
asi storočí tletia tieto nepokoje prepukli  do ohnivej bitky Nemcov proti Nemcom. 
Dnes  to nazývame Tridsaťročnou vojnou.  

V  rokoch  1618 až  1648,  30  zničujúcich  rokov,  sa  Nemci  rozdeľovali.  Po 
skončení tento tragický rozkol zanechal Nemcov rozpadnutých a krvácajúcich, 5/6 
majetku  bolo zničeného a  1/3  obyvateľov  zabitá.  Keď toto  vraždenie  nakoniec 
ukončil  Vestfálsky mier, jeho znenie nenapísali Nemci, ale okolité vonkajšie sily, 
ktoré obetiam vkladali do úst slová.  

Netreba snáď ani dodať, že v tom opäť mali  prsty prefíkaní Židia nakoľko 
posledná vec ktorú chceli vidieť bolo zjednotené Nemecko. Naplánovali obnovenie 
rozdelených  kniežatstiev  ako  tomu  bolo  pred  vojnou,  no  tentoraz  sa  objavil 
problém s katolíckym a protestantským obyvateľstvom. No vojna medzi Nemcami 
vyvolala  i  kopu nenávisti,  neodlišujúcej  sa od nenávisti  vyvolenej  Židmi  neskôr 
medzi severom a juhom v americkej občianskej vojne.  

Táto krvavá a odporná skúsenosť sebadeštrukcie vrátila Nemcov možno 300 
rokov späť čo sa týka vývoja ich štátnosti a stála ich svetové vedenie.  

Takáto bola situácia v Nemecku až do príchodu Bismarcka, ktorý nemecké 
štáty zjednotil  no rozpútal  vojnu proti  Nemcom v Rakúsku, ktorých i  v bitke pri 
Hradci Králové v roku 1866 porazil. Táto bitka a víťazná vojna proti Francúzsku v 
roku 1870 zjednotila nemecké štáty pod vedením Pruska, a Bismarck korunoval 
kráľa Wilhelma I. za hlavu nemeckej ríše.  

Nemecko bolo opäť na ceste k zjednoteniu a svetovému vedeniu aj keď bez 
Nemcov z rakúska.  

Napriek  času  ktorý  Nemecko  stratilo  kým  iné  veľké  európske  národy 
získavali kolónie, bolo Nemecko zrazu svetovou mocou s ktorou bolo treba počítať 
a neúprosne sa stávalo najsilnejším národom Európy i jej vládcom.  

Napriek  nesmiernej  cti  pripisovanej  Bismarckovi  za  zjednotenie  Nemecka 
nikdy neprišiel na povrch s riešením židovského problému, a tak židovská moc i 
vplyv   ostali  v  Nemecku  nekontrolovanými,  bez  dohľadu.  No  aj  tak  sa  sila  a 
produktivita  Nemcov  stala  zrejmou,  a  ak  je  niečo  čo  Židia  nechcú,  tak  je  to 
skutočnosť aby sa kvality vrodené v nemeckej  krvi  ujali  vodcovstva nad Bielou 
Rasou. S propagandou v rukách v krajinách ako Nemecko, Francúzsko, Anglicko a 
ostatných európskych krajinách, rovnako ako v USA, a s národnou nenávisťou 
udržiavanou pri živote posilňovanou propagandou boli Židia úspešná pri privedení 
Európy do prvej svetovej vojny. 

Ak by si obe strany boli rovné, a obe by boli bez vplyvu a moci Židov, aj tak 
by bolo Nemecko vojnu vyhralo, a v skutočnosti to ani nemohlo dopadnúť inak. No 
nestalo sa tak, nakoľko to takto Židia nechceli. Nechceli aby sa objavil silný Biely 
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vodca  ako  Nemecko.  Už  počas  prvej  svetovej  vojny  bola  židovská  kontrola 
Nemecka takmer kompletná. Minister vojnovej produkcie bol Žid, a v skutočnosti 
bola celá nemecká vláda plná židovských byrokratov. Keď  na jar 1918 Nemecko 
snažilo  víťazne  zakončiť  vojnu,  židovská  konšpirácia  priniesla  doma  štrajk 
zbrojárov, čo sabotovalo všetky nemecké vojnové snahy.  

S uzdami propagandy pevne v rukách Židia v srdci Nemecka zorganizovali 
komunistickú  revolúciu,  zatiaľ  čo  hrdí  nemeckí  chlapi  zomierali  na  bojových 
poliach.  Koniec ta  nebol  v  dohľadne.  V novembri  zradené a Židmi  skľučované 
Nemecko  požiadalo  o  mier,  kým  jej  hrdí  bojovníci  ešte  stále  bojovali  na 
nepriateľskom území. 

Jeden zo statočných bojovníkov vyradený útokom bojového plynu, ktorý bol v 
čase podpísania prímeria v nemocnici, bol neznámy desiatnik Adolf Hitler. 

Keď počul správy o porážke Nemecka vyjadril sa slovami: "odo dňa keď som 
stál nad hrobom svojej  matky som neplakal.  Keď ma v mladosti  tvrdo zasiahol 
osud,  môj  vzdor  len  rástol.  Keď  počas  vojny  smrť  siahla  na  toľkých  drahých 
priateľov z  našich  radov,  pripadalo mi  hriechom sa sťažovať  – koniec koncov, 
nezomierali  pre Nemecko? A keď ma nakoniec  – v  posledných dňoch bojov - 
zasiahol plyn a začal mi rozožierať oči, v strachu, že navždy oslepnem som takmer 
nachvíľu stratil srdce, hlas môjho svedomia mi vravel: ty chudák, chceš plakať keď 
sú tisíce iných na tom ešte horšie ako ty? A tak som sa ponoril od ticha. No teraz 
tomu už nedokážem zabrániť. Len teraz vidím ako osobné utrpenie nič neznamená 
proti utrpeniu otčiny."  

Spadol a plakal.  

"Nasledovali hrozné dni a ešte horšie noci – vedel som, že som stratený. Len 
blázni, klamári a zločinci mohli dúfať v milosť nepriateľa. Počas týchto dní vo mne 
rástla nenávisť, nenávisť voči tým , ktorí sú za to zodpovední." 

"So Židmi nemôžete uzatvárať dohody; môžete byť len tvrdí: buď - alebo." 

"ja, som sa rozhodol ísť do politiky." 

Kto teda bol ten muž - Adolf Hitler? 

Tento génius Bielej Rasy, snáď najväčší vodca akého budú Bieli Ľudia mať 
mal  neblahé  začiatky.  Narodil  sa  rodičom  strednej  triedy,  v  malom  meste  ma 
hranici Rakúska a Nemecka, na rakúskej strane. Nazývalo sa Braunau an Inn a 
bol to 20. apríl 1889. 

Už  počas  školy  mladý  Adolf  prejavil  sklony  k  vodcovstvu.  Dychtivo  sa 
venoval  histórii  a  bol  silne  národne  naklonený,  verný  svojej  rase.  Takisto  bol 
požehnaný umeleckým cítením. Keď mal 12 rokov, rozhodol sa, že bude umelcom 
a oznámil to svojmu otcovi. 

Otec bo však proti tomu. Tento spor nakoniec skončil otcovou smrťou keď 
mal Adolf 13 rokov. Rodina sa ocitla vo finančných ťažkostiach a tak sa jeho matka 
rozhodla poslať ho do školy v Linzi. Tam sa jeho talent v maľovaní a architektúre 
prejavil naplno.  

Asi  v  tomto  období  sa  prejavil  i  jeho  cit  k  nemeckému  nacionalizmu  i 
historické myslenie. Vraví: "Zvyk historického myslenia, ktorému som sa v škole 
priučil ma neopusti ani v nasledujúcich rokoch. História sveta sa pre mňa stále viac 
stávala  nevyčerpateľným  zdrojom  pochopenia  historických  udalostí  súčasnosti; 
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inými slovami, politiky. Nechcel som sa ju len naučiť, chcel som aby ma viedla." 

Keď mal Hitler 18 rokov odišiel do Viedne aby sa stal maliarom a umelcom. 
Potrebnú skúšku robil vo Viedenskej Akadémii umenia.  

Na jeho veľké prekvapenie zistil, že skúšku nespravil. Skúšajúci profesor mu 
povedal, že jeho talent neleží v maľovaní ale na poli architektúry. Jeho záujem o 
architektúru  posledné  roky  narastal,  no  uvedomil  si,  že  nemôže  daný  odbor 
študovať, nakoľko mu chýba potrebné vzdelanie. 

Nie dlho na to mu zomrela i matka a stal sa sirotou, ktorá sa o seba musí 
postarať sama. Musel si nejako zariadiť život. nebol ani odborne vyučený a nemal 
ani potrebné zamestnanie. Jeho budúcnosť vyzerala ozaj hrozivo.  

No pri hrobe svojich predkov sa vyjadril, že pôjde do Viedne a nevráti sa ký 
nedá veci do poriadku.  

"S kufrom plným oblečenia a prádla v ruke, a neskrotnou vôľou v srdci som 
sa vydal do Viedne. Aj ja som dúfal, že ma stretne šťastie ako môjho otca pred 50 
rokmi; aj ja som dúfal, že budem niekto, no nie štátny zamestnanec." 

Nasledujúce štyri roky 1909 až 1913 boli pre pevného mladého muža z Linzu 
obdobím nešťastia a chudoby. Boli  to tie najformujúcejšie roky,  ktoré ho naučili 
najhorkejšie lekcie školy tvrdých kopancov.  

V hlavnom meste Viedni, ktorej 10% tvorili Židia, si Hitler začal uvedomovať 
fakty o mocnom stisku hlavného mesta a sveta Židmi. 

Stal sa horlivým čitateľom a neustále čítal dennú tlač. V tomto čase i nazrel 
do politiky a uvidel čo pod zámienkou marxizmu robí slizká ruka Židov nemeckému 
ľudu.  

Povedal: "Viedeň bola a ostane najtvrdšou, i najlepšou školou života. Vkročil 
som do mesta ako chlapec a odišiel ako muž, tichý a prostý." 

"V tomto období sa vo mne vyjasnil obraz a filozofia, ktorá sa stala žulovým 
základom všetkých mojich činov. K tomu čo som potom vytvoril som už nemusel 
nič pridávať, nič som nemusel meniť." 

V  tomto  čase  študoval  i  jedovaté  efekty  hnutia  sociálnej  demokracie  v 
Rakúsku, čo však bol len iný názov pre komunistický marxizmus. 

Vraví: "Pochopil  som hanebný duševný teror, ktorý toto hnutie hádzalo na 
buržoáziu, ktorá nebola ani morálne ani mentálne na takéto útoky pripravená; na 
povel spustilo skutočnú bariéru lží a ohovárania proti všetkým protivníkom,  ktorí 
sa  zdali  byť  nebezpečnými,  kým  sa  napadnutá  osoba  nezrútila...je  to  taktika 
založená na vypočítavosti  z ľudských slabostí,  a  jej  úspech je vyrátaný takmer 
matematickou presnosťou..."  

Po  štyroch  rokoch vo  Viedni,  najhorších  rokoch jeho  života,  Hitler  mesto 
opustil nadobro a vydal sa do Mníchova, bola to jar 1912. Bol rád, že sa dostal z 
Viedne, ktorú nazýval kozmopolitným "rasovým Babylonom."  V Mníchove sa cítil 
viac ako doma, duševne i politicky, nakoľko jeho silné pro-nemcké národné cítenie 
tu bolo viac v harmónii ako v rakúsku plnom iných rás. V tomto čase mal Hitler 24 
rokov, a snáď každému okrem seba pripadal ako stroskotanec. Nemal priateľov, 
rodinu, prácu, ani domov. No mal niečo iné: neuhasiteľnú vieru v samého seba a 
hlboký zmysel pre cieľ. Takisto miloval Nemecko a nemecký ľud. Nik v tom čase 
nemohol predvídať obrovskú úlohu ktorú bol Adolf Hitler v jeho novo adoptovanej 
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domovine, Nemecku predurčený naplniť. 

Keď v auguste 1914 vypukla vojna, okamžite, už v tretí deň vojny požiadal 
bavorského kráľa Ľudovíta III.  o povolenie pridať sa k regimentu a čo mu bolo 
odobrené.  

O tomto historickom bode zlomu svojho života Hitler vraví: "Tieto hodiny mi 
pripadali  ako vykúpenie z bolestivých pocitov z detstva. Ani dnes sa nehanbím 
povedať,  že  som  porazený  prudkým  nadšením  padol  na  kolená  a  ďakoval 
nebesiam z celého srdca za možnosť žiť v tejto dobe." 

"Boj o slobodu za začal...no nešlo už len o osud Srbska či Rakúska, išlo o to 
či nemecký národ bude alebo nebude." 

Počas 4 a pol roka v službách armády bol Hitler dvakrát ranený a obdržal 
železný kríž druhého a neskôr prvého stupňa. Už sme prebrali ako bol na konci 
vojny napadnutý plynom a oslepený, keď prijal horké správy o zrade a porážke 
jeho vlasti.  

Je však veľmi dôležité si tu prebrať tragédiu, pokoru a deštrukciu  ktorá sa 
zmocnila povojnového Nemecka. Po zákernom bodnutí do chrbta ktoré mu zasadil 
štrajk  zbrojárov  organizovaný  Židmi  v  srdci  Nemecka,  bolo  úplne  ponížene  a 
zničené.  

Po zničení Nemecka ho Židia osedlali horkou a pomstychtivou Versaillskou 
zmluvou,  dohodou napísanou a nadiktovanou Židmi  pre  spútanie  Nemecka na 
ďalších  100  rokov.  Plody  jeho  práce  mal  byť  zhabané  víťazmi,  teda 
medzinárodnými židovskými  záujmovými skupinami.  

Versaillská  zmluva  na  Nemecko  uvrhla  kruté,  diktátorské  a  drakonické 
termíny.  Všetky  nemecké  držby,  jeho  kolónie  a  územia  mu  boli  odoberané  a 
rozdelené  medzi  ostatné  národy,  no  najviac  získala  Veľká  Británia.  Nemeckí 
zradcovia, ktorí sa stali  "reprezentantmi"  Nemecka pri  mierovom stole podpísali 
vyhlásenie  o  zodpovednosti  za  začatie  vojny,  a  tak  sa  vina  vojny  uvalila  na 
Nemecko  a  nemecký  ľud.  Na  Nemecko  bola  uvalená  fantastická  suma  na 
"reparácie"...suma  trikrát  väčšia  ako  celková  hodnota  Nemecka.  Aby  to  mohli 
zaplatiť, spolu s úrokmi, Nemci by museli byť zotročení naveky vekov.  

No hanba a pokora uvalená ne Nemecko, reparácie, stratené kolónie a vina 
vojny boli len časťou tragédie ktorá s Nemecka dotkla. Doma boli Nemci bezradní 
a bez vodcu, pričom Židia, revolucionári a zradcovia viedli ich provizórnu vládu. 
Pažraví  Židia  sa  potom  zbiehali  z  celého  sveta  by  mohli  okrádať  a  rozobrať 
nemeckú ríšu, a uvaliť na bezradných ľudí revolúcie a deštrukciu. 

V období hneď po prvej svetovej vojne sa dostali Nemci na dno. Nešťastie a 
úbohosť, hlad a chudoba, zmätok a chaos boli po celej zemi. Milióny Nemcov bol 
bez práce a hladovali. Denne ich od hladu zomreli tisíce. V rovnakom čase Židia 
zásobovali fondy komunistických revolucionárov na zničenie Nemecka zvnútra a 
jeho  prevzatie.  Židia  prichádzali  s  peniazmi  z  celého sveta  -   peniazmi,  ktoré 
ukradli  iným  krajinám,  a  prišli  do  Nemecka  kde  skúpili  majetky  všetkých 
hladujúcich ľudí. Hotely, reštaurácie, továrne aj dokonca domovy Židia odkúpili za 
pár  centov.  Ak  chceli  Nemci  prežiť,  nemali  veľmi  na  výber  len  predať  svoje 
majetky, a všetko čo mali Židom len aby získali dosť peňazí na prežitie. Aby ste si 
však  mohli  predstaviť  aké  hrozné  boli  podmienky  v  Nemecku  po  vojne,  je 
nevyhnutné  tento  subjekt  precízne  preštudovať.  Naši  Bieli  bratia  žili  doslova  z 
odpadkov.  

201



A Židia vlastnili  všetok obchod. Ukradli  ho Nemcom len za pár drobných. 
Získali  všetko jedlo, zdravotnícke zariadenia, pričom Nemci nemohli  nič. Mnoho 
Nemcov  idúcich  ulicou  postávalo  pred  reštauráciami  ktoré  im  kedysi  patrili, 
hladujúc  a  kŕmiac  sa  odpadkami,  zatiaľ  čo  vnútri  sedeli  Židia  a  kŕmili  sa 
delikatesami. So zjavnou aroganciou Nemcom ukazovali  ako jedia, smejúc sa a 
prehlbujúc v nich nešťastie.  

Zadalo sa, že v tej dobe sa nedá robiť nič pre nápravu. Kontrola nad políciou 
a všetkými súdmi bola v rukách Židov. Nemci sa tak nemohli na súdoch dovolať 
žiadnej spravodlivosti. Práca bola len pre tých Nemcov, ktorí sa nestavali proti ale 
len poslušne skláňali hlavy pred komunistickými, židovskými pánmi.  

V  stánkoch  bola  dostupnou  špinavá  literatúra,  a  i  malé  deti  boli  tejto 
degradácii  podrobené,  rovnako ako tomu je dnes v Amerike.  Noviny, časopisy, 
pornografia všetkého druhu bola všade na dosah. No proti Židom nemohol nikto 
nič povedať. Nemecké ženy boli na ulici bité a ak sa sťažovali, zatkli ich úrady. 
Školy a univerzity boli plné komunistických židovských profesorov.  

I keď v Nemecku sa to dialo už v rokoch 1918 až 1933, mnoho z toho s dnes 
deje v USA. Ak ste nepracovali po boku Židov pre zničenie Bielej nemeckej rasy, 
boli  ste bojkotovaní,  bez práce a dokonca i  bez dostatku jedla pre vás a vašu 
rodinu. 

Súdy boli úplne skorumpované a v rukách Židov. Žiadne vyhlásenie nevzišlo 
bez toho aby ho podporil Žid, alebo aby ho sám vyslovil.  

Dokonca i  bohatí  obchodníci,  ktorí  celý  život  čestne pracovali   prišli  kvôli 
Židom o svoje majetky. Mnohí museli pracovať ako obyčajní robotníci, no ak mali 
šťastie, v rovnakých továrňach ktoré kedysi vlastnili. Podmienky boli také úbohé a 
žalostné, až sa sŕdc Nemcov zmocňovala bezradnosť.  Bieli  Nemci a Nemky si 
večer  líhali  hladní  s  prosbou  o  príchod  skutočného  vodcu,  ktorý  ich  z  tejto 
židovskej nočnej mory vytiahne. 

Ich prosby boli vypočuté. Z ich radov ozaj povstal muž. Jeho meno bolo Adolf 
Hitler,  ten istý pokorený, slepý a neznámy vojak,  ktorý ležal  v posteli  keď bolo 
11. novembra 1918 podpísané prímerie.  

Krátko  po  podpísaní  prímeria  sa  v  Mníchove  sformovala  malá  politická 
strana.  Dala  si  meno  nemecká  robotnícka  strana.  Mala  len  šesť  členov.  Ich 
problémy boli obrovské a budúcnosť sa zdala beznádejná. No stalo sa, že v roku 
1919 tento neznámy vojak navštívil jedno z ich stretnutí. Jeho predstavivosť mu 
napovedala, že s týmto malým začiatkom by sa dalo niečo spraviť. Pridal sa ku 
strane a stal sa členom číslo sedem. 

Svojou výrečnosťou, doteraz neobjavenou, začal Hitler dávať tejto skupinke 
tvar.  V roku  1920 sa strana  premenovala  na Národno-Socialistickú  Robotnícku 
Stranu Nemecka (NSDAP).

Počas  nasledujúcich  troch  rokov,  1920  až  1923,  Hitler  a  jeho  verní 
nasledovníci získali obrovský úspech v prebúdzaní v Nemcoch ich rasovú hrdosť a 
veľkolepú minulosť. Musíme mať na pamäti, že v tom čase bolo Nemecko plné 
komunistických  revolucionárov,  boľševikov  a  iných  židovských  bábok,  ktoré 
produkovali zmätok, deliac národ na kúsky.  

Aby mohol Hitler a jeho verní usporiadať čo i  len jediné stretnutie, museli 
bojovať proti komunistickým hrdlorezom aby neprelomili ich stretnutia. Značná časť 
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tejto strany bola ochotná za udržanie mítingu a možnosť slobody slova bojovať i 
päsťami ak to bolo nevyhnutné. Táto jednotka nazývaná Storm Troopers, nemala 
žiadne zbrane a spoliehala sa len na päste. Napriek ich obozretnosti ich bolo v boji 
o záchranu nemeckej rasy zabitých niekoľko tisíc.  

V roku 1923 Židia prišli s najzákernejšou infláciou a tak bolo Nemcom treba 
miliardy mariek aby si mohli kúpiť čo i len chleba. Židia vysávali Nemecko finančne 
i morálne. Ich židovskí príbuzní z Ameriky prilietali ako kobylky a takmer za nič si 
mohli kúpiť zlaté hodinky, obytné domy, pozemky a Nemcov úplne vykoristiť. 

Asi v tomto čase si nacistická strana uvedomila, že pre záchranu nemeckého 
národa  treba  urobiť  viac.  V  novembri  1923  zorganizovali  v  Mníchove  puč  na 
zvrhnutie bavorskej vlády, no zlyhali. Židia ovládali nemeckú armádu a tak zničili 
poklus o prevrat.  Pri  tomto pokuse o záchranu nemeckej  ríše bolo zabitých 16 
verných členov strany, Bielych hrdinov.  

Hitler  unikol  smrti  a  pre  jeho  veľkolepejší  osud  ho  zachránila  len 
prezieravosť.  

A  tak  bol  súdený.  Pri  obhajobe  svojej  strany  predviedol  niekoľko 
výnimočných rečí aké kedy nemecký ľud počul. No keďže boli súdy úplne v rukách 
Židov, bol odsúdený na 5 rokov vo väzení v Landsbergu.

Kvôli  obrovskému  tlaku  zo  strany  samotných  Nemcov  bol  po  deviatich 
mesiacoch,  20.  decembra  1924  prepustený.  V  mnohých  ohľadoch  to  bolo 
požehnanie.  Vďaka  tomu  mal  prvýkrát  v  živote  čas  sadnúť  si  a  spísať  ciele 
nacistickej strany. Spísal do dvoch zväzkov knihy Mein Kampf. Princípy uvedené v 
tejto knihe sú dodnes pochodňou žiariacou na cestu oslobodenia Bielej Rasy. 

Keď sa Hitler  dostal  v roku 1924 z väzenia,  jeho strana bola rozpadnutá, 
neorganizovaná, ležiaca v chaose. Imanie strany bolo skonfiškované súdmi a tie 
isté súdy mu zakázali i rečniť v mnohých nemeckých štátoch. Stál pred najťažšou 
úlohou.  

Naplnený neskrotnou vôľou a zápalom znovu postaviť na nohy svoju krajinu 
Hitler pokračoval v práci. Zákaz rečniť v niektorých štátoch pomaly vymizol a Hitler 
opäť obnovil svoje snahy o reorganizáciu a vybudovanie strany energiou takmer 
nadľudskou. 

30. januára 1933 boli snahy jeho strany korunované úspechom a Hitler sa 
stal kancelárom Nemeckej ríše.  

Množstvo  problémov  ktorým  teraz  čelil  bolo  kolosálne  a  takmer 
neprekonateľné.  dostal  do rúk krajinu,  ktorá bola úplne skrachovaná,  osedlaná 
tyranskou  Versaillskou  zmluvou  zaručujúcou  neprekonateľné  otroctvo.  Samotní 
Nemci  boli  rozdelení  na  nasledovníkov  Hitlera  a  nacistickej  strany  proti 
komunistom,  boľševikom  a  Židov,  ktorí  mali  stále  neobmedzenú  kontrolu  nad 
majetkom a financiami krajiny. Nemecko nemalo kolónie, bez akejkoľvek cti. Bolo 
úplne bez zbraní v nepriateľskom svet ktorý túto krajinu obklopoval. Krajina bola 
plná chudoby a bez ilúzií. Viac ako 6 miliónov ľudí bolo bez práce, hladujúc bez 
akejkoľvek budúcnosti. Po 13-tich rokoch bojov osamelý, neznámy vojak z prvej 
svetovej vojny sa nestal len hlavou nemeckej vlády, ale i vodcom nemeckého ľudu. 
Stal sa dokonca vodcom všetkých Bielych Ľudí na celom svete v ich boji  proti 
židovskému monštru. 

Od  kedy  prišiel  v  januári  1933  k  moci  Hitler,  zdalo  sa,  že  Nemecko 
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prechádza  zázrakom.  Zakrátko  mali  Nemci  opäť  nádej,  hrdosť  a  účel.  Svojim 
talentom v inšpirovaní, organizácii a vedení ľudí za dva roky, kým sa svet ešte 
stále váľal v depresii a nezamestnanosti Hitler úplne vyriešil problémy nemeckého 
ľudu.  Zrazu  pracoval  každý.  Vybudovali  sa  nové  cesty,  priemerný  robotník  si 
čoskoro mohol kúpiť dom. Pracujúci ľudia, ktorí si donedávna nemohli kúpiť ani 
bicykel  zrazu  mali  Volkswagen.  Aj  keď  bolo  Nemecko  úplne  bez  zbraní  a 
bezmocné,  Hitler  opäť  zriadil  vojenskú službu,  vybudoval nemecké zbrojovky a 
spravil z Nemecka národ, ktorý bol opäť rešpektovaný a obávaný jeho nepriateľmi. 

Židia boli vyhnaní z úradov, súdov a vlády. Rasové zákony zakazovali Židom 
občianstvo Nemecka. Židia už nemohli zastávať pozície na univerzitách, kde mohli 
zavádzať  a  špiniť  mysle  nemeckej  mládeže.  Židia  už  nemali  prístup  ani  k 
odborným profesiám. Neviedli divadlá, ani kultúru; neviedli v bankách, médiách ani 
na poli  propagandy. Napriek  mnohým židovským lžiam ktoré boli  tomto  období 
Nemecka nerozprávané s nimi neoblo zle zaobchádzané. Žiadni neboli ani zabití, 
či uväznení, či inak napadnutí, ak nešlo o zločincov. So židovským i zločincami sa 
zaobchádzalo rovnako ako s nemeckými. No po odobratí moci sa mnohí rozhodli 
Nemecko opustiť, mnohí na radosť samotných Nemcov.  

Po oslobodení sa od židovskej nadvlády a útlaku bolo vzkriesenie Nemecka 
ako  zázrak.  Pri  preberaní  dôvodov  zázračného  vzkriesenia  Nemecka  musíme 
pripísať  veľkú  česť  Hitlerovmu  inšpiratívnemu  vedeniu.  Ďalšími  faktormi  jeho 
vzkriesenia bola jeho schopnosť organizácie a  schopnosť Nemcov produkovať a 
tvoriť. 

Jedným z  neposledných  faktov  akými  Hitler  okamžite  zmenil  ekonomickú 
biedu  v  Nemecku  bolo  oslobodenie  nemeckých  financií  od  pút  židovských 
bankárov.  Hitlerova vláda  začala vydávať  vlastné peniaze  – peniaze nevydané 
židovskými bankármi, či podporované židovským zlatom. Opierali sa o schopnosť 
Nemecka produkovať. Nemohli sa tak stať subjektom špekulácií židovských bánk, 
či výmenných búrz. Boli vydávané bez úrokov, bez židovských úrokov a akejkoľvek 
židovskej manipulácie. Takéto niečo odvtedy nedosiahla žiadna iná krajina. Tento 
faktor bol pre vzkriesenie Nemecka v 30-tych rokoch nesmerne dôležitý. 

Nie  je  možné  spísať  tu  zoznam všetkých  úspechov  Hitlerovej  éry  počas 
mieru  v  rokoch  1933  až  1939.  Na  to  by  bolo  treba  mnoho  kníh.  My  tu  nato 
nemáme ani miesto, a nie je to ani našim cieľom. Preto uvediem len krátky sumár 
hlavných úspechov dosiahnutých za toto extrémne produktívne obdobie v histórii 
Bielej Rasy.  

Po uchopení oprát moci Nemecka Hitler začal s politickou, ekonomickou a 
spoločenskou reorganizáciou Nemecka, ustanovujúc nacistickú stranu za jedinú 
politickú stranu v júli 1933; pokúšajúc sa o náboženské uvedomenie Nemcov v júli 
1933 a apríli 1935; regulujúc národné pracovné sily a priemysel v januári 1934; 
uvedením  Dr.  Josepha  Goebelsa  za  šéfa  propagandy  a  kultúrneho  života;  a 
vyhodením nespoľahlivých členov strany a nebezpečných politických oponentov v 
júni 1934, Nemecko očistiť. "Vzbúrenci boli potlačení", varoval Hitler, "v súlade so 
železnými  zákonmi,  ktoré  sú  večné a  nemenné."  Po  smrti  von  Hindenburga v 
auguste 1934 Hitler spojil prezidentské úrady s ríšskymi kancelárom a ustanovil si 
titul Der Fuehrer (Vodca). 

V rokoch 1933 až 1938 vyhnal  Hitler  Židov z väčšiny profesií,  odobral  im 
vedúce  pozície  v  obchodoch,  a  ustanovil  Norimberské  zákony  zakazujúce  a 
regulujúce vnútorné vzťahy "medzi Židmi a občanmi Nemecka." 
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Počas  revolúcie  v  rokoch  1933-1939  bol  Hitler  schopný  zorganizovať, 
upovedomiť  a  pozdvihnúť  nemeckú  mládež;  zmeniť  národnú  psychológiu  od 
beznádeje  k  oddanosti  tretej  ríši  a  znížiť  nezamestnanosť  opatreniami,  ktoré 
vyvrcholili štvorročným plánom v septembri 1936 a súbežným plánom opätovného 
zbrojenia. 

Nakoľko  Hitler  vedel,  že  Židia  spravia  čokoľvek  len  aby  okolité  národy 
pohnali  do  boja  proti  rozkvitajúcej  Nemeckej  ríši  bez  Židov,  už  od  nastúpenia 
k moci, začal s prípravami na vojnu, aby sa jeho krajina mohla v takom prípade 
brániť.  No priatelil  sa s okolitými národmi  a dúfal  v mier,  so susedmi,  ktorí  boli 
Židmi  haní  k vojne  a vedení  k  nenávisti  voči  Nemcom.  V marci  1935 opätovne 
zriadil vojenskú službu a tak sa zbavil Versaillskej zmluvy. Západným mocnostiam 
navrhol mier v roku 1935. V marci 1936 znovu začal okupovať Porýnie. Jedným z 
jeho  najväčších  triumfov  bolo  spojenie  s jeho  vlasti  rakúska,  s jeho  otčinou 
Nemeckom 14. marca 1938.  

Spojenie Germánov z Rakúska a Nemecka bolo miliónmi Germánov žiadané 
po  mnohé  generácie.  "Anschluss",  teda  politická  jednota  bola  dosiahnutá  keď 
Hitler prišiel do Viedne, mesta ktoré mu v mladosti prinieslo len ťažkosti a žiaľ. Keď 
sa prihováral ľuďom z Viedne, ktorí to prijímali s nadšením a radosťou, bola to iste 
jedna z jeho najskvelších chvíľ. 

Viac ako tri milióny Nemcov žilo len blízko za hranicami, v Československu, 
v oblasti nazývanej Sudety, ktorú od Nemecka odtrhla zradná Versaillská zmluva. 
Židia však týchto ľudí začali perzekvovať, zabíjať a trápiť. Bola to situácia, ktorú 
čestný Nemec nemohol tolerovať. 29. septembra 1938 sa predsedovia vlády veľkej 
Británie a francúzska a taliansky Duce stretli v Mníchove aby si vypočuli Hitlerove 
požiadavky ohľadom pripojenie Sudet k Nemecku. Asi v polovici októbra do tejto 
oblasti  vpochodovali  nemecké  vojská  a tak  sa  tri  milióny  Nemcov  sa  pripojili 
k otčine. 15. marca 1939 nemecké vojsko zabralo zvyšok Československa.  

Versaillská  zmluva takisto  prezieravo  položila  základy pre  nezhody medzi 
Nemeckom a Poľskom, odňatím značnej časti východného Pruska  a pridelením 
ho  Poľsku,  čím  rozdelila  Nemecko  na  kusy.  Keďže  sa  však  Židia  v okolitých 
krajinách rozhodli rozosiať nenávisť a túžbu po vojne proti Nemecku, opäť použili 
rovnakú  taktiku  trápenia  a  vrážd  na  Nemcov žijúcich  v Poľsku,  v oblasti,  ktorá 
kedysi patrila Nemecku. A tak prišli Nemci opäť pomôcť svojim pokrvným bratom. 
Keďže boli patrične hrdí, nemohli len tak nečinne sedieť a pozerať sa ako sú ich 
bratia zabíjaní a týraný len neďaleko za hranicou, najmä ak išlo o kraj ktorý kedysi 
právoplatne patril Nemecku.  

Hitler robil čo mohol aby tento problém vyriešil mierumilovne. Keďže videl, že 
Židmi ovládané demokratické vlády nechcú byť ani rozumné a nechcú ani zmier, 
dal Poliakom ultimátum. Toto ultimátum Poľsko odmietlo 1. septembra 1939 a tak 
nemecký Wehrmacht do Poľska vpochodoval a nemilosrdne poľské jednotky i ich 
vládu za tri týždne zničil.  

Francúzsko a Anglicko, v tej dobe nekompromisne ovládané Židmi, tak ako 
je  tomu  dodnes,  to  použili  ako  výhovorku  pre  vstup  do  vojny  proti  Nemecku, 
výhovorku  povinnosti  pomôcť  napadnutému  Poľsku.  V skutočnosti  však  nemali 
najmenší  záujme Poľsko zachrániť,  chceli  len zničiť  Nemecko, ktoré sa zbavilo 
Židov no bolo tým postavené samé proti svetu.  

Všetci vieme čo nasledovalo. Vďaka propagande a peniazom a kontrole vlád, 
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ktoré boli v na celom svet v rukách Židov, vrátane USA, jedna krajina za druhou 
vyhlásila nemeckému ľudu vojnu. 

Namiesto  toho  aby  nasledovali  nemecký  príklad  a pomohli  zvyšku  sveta 
oslobodiť  sa  od  Židov,  sa  zmätení  ľudia  z USA,  Anglicka  a Francúzka  nechali 
využiť pri pomáhaní Židom zničiť Nemecko a Nemcov, no dokonca zničiť i samých 
seba.  

Našim zámerom však nie je tu prebrať celú históriu druhej svetovej vojny. 
Prepísaná a uvedená (a skreslená) už bola v tisícich článkoch knihách vydaných 
Židmi.  

Všetci vieme ako židovské bábky, chorý egoista Franklin D. Roosevelt a opitý 
sionistický agent Winston Churchill uspeli v klamaní vlastným ľuďom, podviedli ich 
a zatiahli do vojny  na stane ktorá im najviac uškodila. 

Nemci  pod  vedením  najväčšieho  vodcu  Bielej  Rasy  bojovali  hrdo 
a nebojácne.  Ich  hrdinské  činy  budú  navždy  vyryté  na  stránkach  histórie. 
Nemecko, ktoré malo len šesť rokov na pozviechanie sa z finančnej, priemyselnej 
a duševnej krízy, bolo schopné ďalších 4 a pol roka odolávať, než sa ho nakoniec 
väčšine sveta, vrátane USA a sovietskeho Ruska podarilo zničiť.  

Opakujem, nie je našim zámerom uviesť celú históriu  tejto katastrofy kde 
Biely  brat  zabíjal  Bieleho  brata,  jeden bojujúc  za  prežitie  a oslobodenie  sa  od 
židovskej nadvlády, a druhý pod chorým vplyvom smrteľného nepriateľa, zradného 
medzinárodného Žida.  Našim zámerom je len udalosti  symbolicky spomenúť  a  
uviesť lekcie a závery z nej vyplývajúce. 

Aké lekcie sa môžeme z tohto obdobia kratšieho ako 25 rokov priučiť?  

V jednom  ohľade  môžem  byť  mimoriadne  hrdí,  že  Biela  Rasa  dokázala 
vyprodukovať  takého skvelého vodcu ako bol  Adolf  Hitler.  Na druhej  strane sa 
musíme hanbiť za to koľko dobrých Bielych ľudí bolo príliš hlúpych a nespoznali 
medzi sebou takéhoto génia. Ďalej sa musíme hanbiť za to ako boli Bieli Ľudia 
príliš ľahkoverní a nechali sa Židmi zviesť z cesty k najväčšiemu úspechu, a zmarili 
najlepšiu príležitosť pre zničenie najväčšieho škodcu na svete, Judaizmus.  

Môžeme byť  však  hrdí  a vziať  si  k srdcu  fakt,  že  židovská  moc  bola  na 
veľkom území Európy prelomená. V skutočnosti Hitler a Nemci len o chlp prešvihli 
možnosť oslobodenie zvyšku ľudstva spod tyranie medzinárodného Žida. Ak by sa 
ruka  osudu len v niekoľkých  prípadoch vydala iným smerom,  víťazstvo Bieleho 
Človeka by bolo isté.  

Napríklad, ak by to bolo celé načasované troška neskôr, je pravdepodobné 
veľmi  možné,  že  nemeckí  vedci  by  v obrodenom  Nemecku  dokončili  atómovú 
bombu skôr  ako USA.  Len kvôli  tlaku druhej  svetovej  vojny sa USA pozbierali 
a pustili do takéhoto obrovského projektu. Ak by bola vojna, dajme tomu na tri/štyri 
roky  zdržaná,  Nemecko  by  malo  atómovú  bombu  prvé,  ak  by  tomu  bolo  tak, 
história by sa vydala úplne iným smerom, viac k úspechu Bielej Rasy a katastrofe 
rasy židovskej. 

Alebo ak by sa podobný vodca ako Hitler objavil  v 30-tych rokoch v USA, 
veci by pre Židov  a osud Bielej Rasy určite dopadli inak. Amerika mala niekoľko 
sľubných vodcov ako Huey Long z Louisiany — zavraždený židovským lekárom – 
alebo  Charlesa  Lindberga,  ktorý  mohol  byť  schopným  americkým  vodcom. 
Nanešťastie na to Lindberg nemal dostatočnú povahu.  
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Alebo  ak  by  oplecká  židovská  bábka,  Winston  Churchill,  z akéhokoľvek 
dôvodu  počas  vojny  o Britániu  skonal,  vôľa  Britov  mohla  skolabovať  a  s  ňou 
i akékoľvek vojnové snahy proti Nemcom. 

Alebo možno ak by prvá zima keď Nemci napadli Rusko v roku 1941 neprišla 
tak  skoro  a nebola  taká  krutá,  moji  Nemci  Rusko  dobyť  už  v prvom  roku.  Po 
kolapse ruského odporu mohli byť schopní zorganizovať obrovské prírodné zdroje 
tejto krajiny a vybudovať úžasnú základňu, ktorú by zvyšok sveta nebol schopný 
zničiť za žiadnych okolností.  

Alebo ak by sa na strane  Nemcov vyskytol  akýkoľvek nový  vynález,  ako 
napr. rakety V-2, Nemci mohli vo vojne získať výhodu a nakloniť víťazstvo na svoju 
stranu. 

Každopádne  je  normálne  skonštatovať,  že  víťazstvo  mohlo  kľudne  prísť 
v prospech Bieleho Človeka v jeho boji  o slobodu a obrátiť sa proti  celosvetovej 
židovskej konšpirácii. V skutočnosti tomu tak i takmer bolo a preto sa Biela Rasa 
nesmie  podvoliť  myšlienke,  že  víťazstvo  na  medzinárodnou  židovskou 
konšpiráciou je nemožné. Našim osudom je stať sa pánmi sveta. To si musíme 
pamätať navždy s neskrotným odhodlaním a neutíšiteľnou túžbou. Úplné víťazstvo 
Bieleho Človeka je v najvyššom záujme jeho prežitia. Biely Človek má teda len dve 
možnosti: Biela nadvláda alebo vyhynutie. Biely Človek totiž nebol stvorený aby 
bol otrokom parazitickej rasy, ktoré nebola schopná vyvinúť ani len vlastnú kultúru. 

Dnes nám samotní Židia ponúkajú množstvo dôkazov o tom akou hrozbou 
pre  nich  bola  Hitlerova  rasová  filozofia.  Aj  toľko  rokov  po  jeho  smrti  nie  je 
nezvykom pri čítaní novín naraziť na nejaké lži s ním spojené. Aj keď si len pustíte 
TV, narazíte na aspoň maličkú narážku týkajúcu sa Hitlera. Ako to bolo pri útoku 
na Rimanov, Židia neustále a vytrvalo útočia na to, čo je pre Bielu Rasu najlepšie. 
Ako výsledok dnes získavajú Rimania a Adolf Hitler viac urážok a špiny zo strany 
židovského aparátu ako ktokoľvek iný.  

Avšak aj v nacistickej filozofii a Hitlerovom programe môžem nájsť niekoľko 
chýb, z ktorých by sme sa mali priučiť.  

Najväčšou  slabosťou  Hitlerovho  programu  bolo  to,  že  bol  založený  na 
nadvláde germánskej rasy a nie Bielej Rasy celkovo. História nám jasne dokazuje, 
že  Briti  mali  dosť  vole,  energie  a génia  aby  vytvorili  Britské  impérium,  ktoré 
pokrývalo takmer štvrtinu povrchu Zeme. rovnako viem, že francúzsky národ pod 
velením  Napoleona  dokázal  vyprodukovať  obrovské  prepuknutie  energie 
a vojenských úspechov. Je zrejmé, že na poli výtvarného umenia prispeli talenty 
z Holandska, Francúzska, Talianska, Anglicka, Belgicka a iných krajín. Čo sa týka 
opery, v Taliansku sa objavili takí géniovia ako Verdi, Puccini, Mascagni a iní. Na 
poli  vedy mnohí  Bieli  vedci  z rôznych  krajín  prispeli  na  poliach chémie,  fyziky, 
matematiky,  vynálezov a technológií.  I na poli  objavov sa objavili  takí  muži  ako 
Columbus, kapitán James Cook a stovky iných.  

Každopádne, aj bez ďalšieho rozoberanie problému, je zrejmé, že začlenenie 
všetkých Bielych ľudí mal dobrý základ. Aj keď bola Hitlerova výzva adresovaná 
len Germánom, zo slušnosti  k Adolfovi  Hitlerovi  veríme,  že jeho zámerom bola 
spása celej Bielej Rasy, no aby mohol postaviť takúto obrovskú základňu, chcel 
najprv zorganizovať Nemcov. Dokázal to na základe príslušnosti k národu, vďaka 
ktorému spojil Nemcov, no Britov a Francúzov označil za ich minulých i budúcich 
nepriateľov. Či sa to dalo spraviť i inak za krátke obdobie ktoré mal aby ochránil 
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Nemecko  pred  úplným  pohltením  boľševizmom,  môže  byť  už  len  predmetom 
špekulácií.  Každopádne  je  smutné,  že  srdce  a duša  Národného  Socializmu 
zahŕňala len Nemcov a Pangermanizme. 

* * * * *

V tomto  bode sa  Hnutie  Kreativity  s Národným  Socializmom  ideologicky 
rozchádza. Podporujeme Rasový Socializmus, nie Národný Socializmus. Veríme, 
že nacionalizmus je pre Bielych Ľudí rozdeľujúcou myšlienkou, nie zjednocujúcou. 
Ako  náboženstvo,  bol  použitý  na  rozdelenie  Bielych  Ľudí  na  celom  svete  po 
stáročia, čo malo za následok vojny a deštrukciu. Nielenže Angličania bojovali proti 
Francúzom,  Francúzi  a Angličania  proti  Nemcom,  atď.,  ale  pod  záštitou 
nacionalizmu zabíjali Germáni Germánov vo vojne Rakúsko-Uhorska proti Prusku. 

Preto  Národný  Socializmus  odmietame  a  nahradzujeme  ho  Rasovým 
Socializmom.  Nezaujíma nás  či  je  Biely  Človek  Angličan,  Nemec,  Švéd,  alebo 
Francúz. Naše puto je rasa, nie národnosť. Židov po stáročia nezajímalo či majú 
Americkú, Anglickú alebo Nemeckú národnosť. Ich spoločným putom je rasa a krv. 
Svoju silu z veľkej časti dosiahli práve vďaka vrodenej rasovej vernosti.  

Nezajíma  nás  ani  to  či  je  Biely  Človek  Nordický,  Árijský,  Alpský,  alebo 
Stredomorský typ. Aj to rozdeľuje a vylučuje mnoho dobrých Bielych bratov. Preto 
vždy myslíme na Bielu Rasu ako celok, nie na Árijcov,  Kaukazcov, atď. 

Aj  my  musíme  myslieť  na  vernosť  Bielej  Rase.  Nesmieme  sa  nechať 
zatiahnuť do sietí nacionalizmu, ktorý medzi členmi Bielej Rasy zapríčiňoval vojny. 

Z týchto  dôvodov  je  naša  viera  založená  na  Rasovom  a nie  Národnom 
Socializme. Tento rozdiel je však i mimoriadne dôležitý. V nasledujúcej kapitole si 
túto ideu rozoberieme detailnejšie. 

* * * * *

Ďalšou kritikou Adolfa Hitlera je, že jeho program bol založený na politickom 
a nie náboženskom základe. Hitler sa nikdy nezaoberal problémom kresťanstva 
a namiesto  toho  ho  toleroval  a pokúšal  sa  s ním  žiť  bok  po  boku.  Nikdy  si 
neuvedomil,  že  kresťanstvo  je  židovským vynálezom,  uvaleným na Bielu  Rasu 
s úmyslom ju zničiť. Zatiaľ čo sa Hitler pokúšal žiť a nechal kresťanstvo žiť, oni 
proti nemu bojovali zubami nechtami. Katolícka cirkev, s celosvetovou základňou 
v Ríme, kolaborovala so Židmi a komunistami, a robila čo sa dalo aby  podkopala 
boj  nemeckého  ľudu  za  slobodu  proti  celosvetovej  židovskej  konšpirácii. 
Protestantská cirkev tejto kampani pre zničenie rasovej uvedomelosti nebola o nič 
zdržanlivejšia. Dokonca aj v Nemecku cirkvi proti Hitlerovi bojovali a pokúšali  sa 
využiť všetok svoj morálny a duševný vplyv na rozdelenie ľudí a postavenie ich 
proti  vláde.  Dokonca  ja  počas  kritických  vojnových  rokov  nemeckí  cirkevní 
vodcovia páchali  proti  Nemcom a nemeckej vláde zradu, zatiaľ čo tí  bojovali  vo 
vojen na život a na smrť.  

Je nadovšetko zrejmé, že náboženstvo ktoré učí o Židoch ako vyvolených 
ľuďoch;  o ich  dohode  so  bohom;  o ich  nedotknuteľnosti  pretože  Pán  povedal: 
"požehnám tých čo ťa budú žehnať a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať,"  je 
úplne nezlúčiteľné z filozofiou Bielej rasovej nadvlády. Myslím si preto, že Hitler 
nedokončil  svoju  prácu  len  kvôli  tomu,  že  sa  do  veci  pustil  z  politického  a 
vojenského hľadiska,  namiesto  toho aby vytvoril  novú vieru,  ktorá by sa týkala 
celej Bielej Rasy a oponovala podľuďom sveta.  
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Dokonca aj  fakt,  že sa spojil  s  japonským impériom,  impériom žltej  rasy, 
podkopáva predstavu Bielej rasovej nadvlády.  

Opäť kvôli  úcte k  Adolfovi  Hitlerovi  uvádzam, že to tak bolo možno kvôli 
nedostatku čas a záujmu. Možno ak by vojnu vyhral a pevne držal v rukách zdroje 
aby  mohol  ďalej  viesť  revolučné  zmeny,  vysporiadal  by  sa  s  cirkvami  a  ich 
pokryteckým podkopávaním Bielej Rasy. Možno by tomu tak bolo, no v tom čase 
a za takých podmienok tak nespravil.  

Však založil Hitlerovu mládež a vštiepil jej novú filozofiu "Krvi, Pôdy a Cti." 
Mládež  s  novými  rasovými  myšlienkami  nemala  záujem  chodiť  do  kostola.  V 
skutočnosti bolo načasovanie mítingov  v rozpore s chodením do kostola. Kňazi a 
pastori  nesúhlasili  s  filozofiou ktorú mládeži  vštiepila nacistická strana, nakoľko 
kvôli  tomu  strácali  členov  z  radov  mládeže.  Ak  by  Hitler  vojnu  vyhral, 
nepochybujem, že by to viedlo k demisii  kresťanských cirkví a nahradeniu tejto 
samovražednej filozofie novou a silnou filozofiou založenou na prežití a nadvláde 
Bielej Rasy.  

Nech je ako chce, som presvedčený, že prežitie kresťanskej viery a Bielej 
Rasy je nezlúčiteľné. Buď prežije kresťanstvo dosť dlho aby zničilo Bielu Rasu, čo 
zničí i kresťanstvo, alebo príde Biela Rasa k zmyslom a zbaví sa samovražednej 
kresťanskej  filozofie,  a  nakoniec  založí  vlastnú  vieru  založenú  na  čistote  a 
nadradenosti Bielej Rasy.  

Prvýkrát som Hitlerov  Mein Kampf  čítal v nemčine keď som mal 20 rokov. 
Mnoho krát som ho prečítal  znova po anglicky. Aj keď verím, že ide o jednu z 
najlepších  kníh  vôbec,  neverím,  že  má  úplný  program  pre  očistenie  sveta  v 
súčasnosti. obsahuje niekoľko nedostatkov. Spomeniem zopár: (a) je založená na 
politickom a nie náboženskom prístupe, (b) zdôrazňuje Pangermanizmus, nie Bielu 
Rasu celkovo, (c) netýka sa židovského kresťanstva, najkritickejšieho omylu. To 
som však už spomenul v revízii  Národného Socializmu. A exituje ešte niekoľko 
faktorov, ktoré tento program robia nevhodným pre jeho použite v záujme Bielej 
Rasy v súčasnosti.  

V prvom rade bola kniha napísaná v roku 1924, pred mnohými rokmi keď 
bolo Nemecko porazené a zničené vojnou, čo je dosť odlišná situácia od tej v akej 
sme dnes. Aj keď bola príčina problémov Nemecka v tej dobe rovnaká ako dnes – 
medzinárodný Žid – situácia je značne odlišná. Aj keď bolo Nemecko v 20-tych 
rokoch chudobnou a hladujúcou krajinou, v dnešnom svete si užívame dostatok 
zásob ako nikdy predtým. Aj keď bolo Nemecko porazeným národom spútaným 
hroznou Versaillskou zmluvou, pre dnešného človeka to nemá širší význam. V istej 
časti knihy Hitler vyjadruje zlobu Versaillskej zmluvy. 

Dnes  sú  tieto  problémy pre  priemerného  Bieleho  Človeka  nepodstatné  a 
mnoho ľudí ani len netuší o čom vlastne Versaillská zmluva bola. Preto sa mi zdá, 
že Mein Kampf je pre súčasného človeka nielen ťažkým na pochopenie, ale i na 
čítanie a ani v takej miere nezapaľuje.  

Naše  problémy  sú  značne  iné.  Keďže  boli  Nemci,  okrem  Židov,  jedným 
rasovým  druhom,  v  mnohých  krajinách,  napr.  v  Amerike,  rastie  hrozivá  vlna 
negrov,  ktorú  si  ľudia  i  uvedomujú.  Avšak  so  Židmi,  liberálmi  a  komunistami 
šíriacimi propagandu miešania rás je priemerný Biely Človek čo sa týka riešenia 
tohto problému nesmierne zmätený.  

Potom sú  tu  iné  problémy  –  zahraničné vojny,  školstvo,  sociálne  výhody 
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podľuďom, zločin na ulici a mnoho ďalších, ktoré dnešný svet od Nemecka z rokov 
20-tych, ktoré bolo základom Hitlerovej knihy, značne odlišujú.  

Bez  zachádzania  do  ďalších  detailov  nevzhliadam  k  nacizmu  ako  k 
perspektívnemu rušeniu problémov dnešnej Bielej Rasy. Potrebujeme obsiahlejšiu, 
ďalekosiahlejšiu  filozofiu,  ktorá  nie  je  založená  len  na  politike,  ale  i  na  viere, 
týkajúcu  sa  celovo  Bielych Ľudí  sveta,  nielen  Germánov.  Vlastne kvôli  stigme, 
ktorú Židia  uložili  na svastiku a nacizmus, je  nemožné osloviť  potencionálneho 
člena Hnutia Kreativity označený nacistickým symbolom. Zamietnu vás skôr než 
začnete. Skôr budete prijatí ak budete reprezentovať záujmy celovo Bielej Rasy.  

Preto  usudzujem:  Hitler  obrovsky  prispel  Bielej  Rase;  ukázal,  že  vláda 
založená na rasovom základe je oproti mnohojazyčnej demokracii výhodou; odhalil 
medzinárodnú  židovskú  sieť  na  celosvetovej  báze;  ukázal  nadradenosť 
vodcovského  princípu;  avšak  ani  program  uvedený  v  knihe  Mein  Kampf,  ani 
Národný Socializmus, per se, nie sú viac než len čiastočným riešením problémov 
Bielej Rasy dneška. 

Preto potrebujeme, a dnes i máme, komplexnejšiu vieru, vieru, ktorá zahŕňa 
celú Bielu Rasu, je založená na rasovo-náboženskom základe a je modernejšie, 
prispôsobená situácii v dnešnom svete.  

* * * * *

V každom prípade musíme pokračovať tam, kde nás veľký vodca prestal a to 
hneď. Dostali  sme druhú šancu, a vďaka obete a snahám tohto veľkého vodcu 
nemeckého ľudu máme na dosiahnutie nášho cieľa viac času. V čase keď sa cirkvi 
obrátili k liberalizmu a degradovali na úroveň uznávania miešania rás a spojenia 
sa  so  židovským  komunizmom  máme  skvelú  príležitosť  na  zničenie  oboch 
samovražedných židovských filozofií  a vybudovanie novej  viery pre Bielu Rasu. 
Adolfovi Hitlerovi môžem ďakovať za čas ktorý pre nás získal.  

Celkovo však exituje viac vecí za ktoré by sme mohli byť tomuto veľkému 
vodcovi vďační. Dal nám inšpiráciu a veľkú nádej na zničenie židovskej nákazy. 
Upovedomil celý svet na židovskú hrozbu a poukázal, že komunizmus je zjavne 
židovským vynálezom. Ukázal svetu, že Biela Rasa sa dokáže spojiť na rasovom 
základe a keď tak spraví, môže za záchranu svojej rasy, krajiny a cti bojovať. Hitler 
svetu a histórii ukázal celkovú hodnotu rasy a to, že rasa je základom pokroku, 
kultúry a civilizácie. Ukázal svetu nadradenosť vodcovského princípu, ktorý je lepší 
ako  židovský  demokratický  systém.  Preukázal  jeho  nadradenosť  nielen  v  čase 
vojny ale  i  skrze pokrok,  ktorý  zbankrotované Nemecko spravilo  za krátkych 6 
rokov mieru.  Tento úspech bol dosiahnutý pod vedením Bieleho Človeka, ktorý 
ovládal osud Bieleho národa, využívajúc práve vodcovský princíp.  

Ukázal smer k lepšej organizácii formou vlády, ktorá je modelom pre budúce 
Biele vlády sveta. Vymyslel a udal nový smer na poliach umenia a kultúry. 

Hitlerov národno-sociálny režim môžeme považovať za prvú skutočnú vládu 
založenú na rasovom princípe, akú kedy Biela Rasa mala. Mnoho ľudí si pletie 
Mussoliniho fašistické a Hitlerove nacistické hnutie. Považujú ich za rovnaké, no 
nie je to pravda.  

Obe boli  založené na vodcovskom princípe,  a  obe vyviedli  svoj  národe z 
močiaru židovského komunizmu. No podstatným rozdielom bolo: hoci Mussoliniho 
fašizmus považoval  štát  za najvyššie stanovisko,  Hitler  tvrdil,  že nadovšetko je 
rasa, a štát je len loďou ochraňujúcou a zastrešujúcou najlepšie záujmy rasy. Je to 
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podstatný  rozdiel  a  preto  Hitlerove  Nemecko považujem za  prvú  rasovú vládu 
Bielej Rasy.  

Na  záver  povedzme,  že  Hitler  nám  dal  čas  na  prekonanie  celosvetovej 
židovskej siete. Bez jeho veľkého boja by bol svet bez pochýb v rukách židovskej 
tyranie,  prsne  ako  je  to  v  Rusku.  Vďaka  nemu  je  celá  Biela  Rasa  hrdá  na 
vodcovstvo a inšpiráciu ktorou naplnil nemecký ľud v ich boji za slobodu. Založil 
novú  filozofiu,  ktorá  bola  založená  na  hodnote  rasy takou  cestou  ako  dovtedy 
nikdy,  a v dovtedy nepoznanej  miere. Dal  Bielej Rase nádej,  že židovská rasa 
môže byť, a bude porazená. Z týchto i ďalších dôvodov môžeme priznať, že Adolf 
Hitler bo najväčším vodcom akého kedy Biela Rasa mala, a najväčší Biely Človek 
aký kedy žil.  

30. apríla o 15:00 bol Adolf Hitler zabitý v boji keď bránil Berlín pred hordami 
z východu. Na rozdiel od verzie nepriateľ a nespáchal samovraždu, ani neušiel do 
inej  krajiny.  1.  mája  1945  nemecké  rádio  odvysielalo  nasledovný  oznam:  "Z 
hlavného  stanu  nášho  vodcu  prichádzajú  správy,  že  Adolf  Hitler  bol  zabitý  v 
popoludňajšom boji,  keď až do posledného dychu chránil  Nemecko v boji  proti 
komunizmu..." Nezomrel márne. On a milióny hrdinských Nemcov zomrelo v boji 
za našu vec, aby mohla Biela Rasa prežiť diabolský židovský nápor.  

Len  krátko  pred  smrťou  Hitler  prorocky  povedal:  "Kdesi  na  vzdialenom 
mieste hrá nacistická kapela Dixie a Suwannee River, krv bude tiecť v uliciach 
Ameriky a Veľkej Británie, potom môj duch povstane z hrobu a svet pochopí, že 
som mal pravdu."  

Dnes, po mnohých rokoch duch Adolfa Hitlera stále žije a v srdciach miliónov 
Bielych  Rasových  Druhov  prekvitá  viac  ako  kedykoľvek  predtým v  histórii.  Pri 
zločinoch Židov a negrov, ktoré sú zo dňa na deň horšie začínajú mať toho už Bieli 
Ľudia  dosť  a  sú  pripravení  bojovať.  Hľadajú  vodcu,  ktorý  sa  ujme  vedenia  v 
nasledujúcej bitke.  

Od tohto najväčšieho Bieleho Človeka sme dostali smer a inšpiráciu. Toto sú 
jeho inšpirujúce slová:  

"Keď  sú  ľudské  srdcia  zlomené  a  ľudské  duše  zúfajú,  tu  sa  z  prítmia 
minulosti  objavia veľkí  dobyvatelia  biedy a núdze, pohany a potupy,  duchovnej 
neslobody a telesného násilia  a  podajú zúfalým smrteľníkom svoju nesmrteľnú 
ruku! Beda ľuďom, ktorí sa ju hanbia prijať!"

Hitler vedel, že on i jeho ľud v tomto boji spravil svoje a v boji budú musieť 
pokračovať ďalší. I dnes nám podáva svoju pomocnú ruku, pomáha nám v ceste 
vpred.  

Pokračujme teda v boji tam kde on skončil – a prisahajme ho dokončiť! 
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06. Rasový Socializmus
Vo  svojich  zúrivých  a  nekonečných  snahách  otupiť  a  potlačiť  zdravé, 

prirodzené inštinkty Bieleho Človeka, sa Žid snažil zmiasť ho v záležitostiach, ktoré 
sú priamo dôležité pre jeho prežitie. Tu som už spomenul zmätok aký uvrhol na 
naše idei o rasovej vernosti a našej náboženskej orientácii.  

Ďalšou ideou, v ktorej je Biely Človek beznádejne zmätený je socializmus a 
kolektivizmus, a zámerne tieto slová používam zvlášť. Nakoľko bola táto myšlienka 
Židmi,  komunistami  a  Kóšer  Konzervatívcami  zmätená  do  miery  keď  môže 
znamenať takmer čokoľvek, uvediem tu postoj a význam akým Hnutie Kreativity 
chápe  pojem  socializmus:  socializmus  je  pre  nás  organizovaná  spoločnosť.  V 
našom chápaní nezhŕňa ani vlastnenie spôsobov výroby, ani nezahŕňa konfiškáciu 
súkromného majetku. Naopak.  

 Vyjasnime si to: Hnutie Kreativity oponuje štátnemu vlastníctvu prostriedkov 
výroby  ako  sú  polia,  továrne,  obchody,  atď.  Sme  za  vlastníctvo  súkromného 
majetku jednotlivcami. Veríme, že exitujú isté oblasti, ktoré najlepšie fungujú pod 
organizovanou  spoločnosťou.  Patria  sem  diaľnice,  letiská,  prístavy,  národná 
obrana, verejný poriadok a mnoho iného.  

Avšak s nezaujímame o dogmatické politické pojmy, ktorými sa Biela Rasa 
nechala  rozdeľovať  hádkami  o  teoretických  aspektoch  každého  z  nich.  Zo 
"súkromného podnikania" ani "kapitalizmu" nechceme robiť zlaté oči!  Nezaujíma 
nás ani idea "republikánskej" formy vlády, ktorá toľkých ľudí očarila.  

Všetky  tieto  termíny  sú  prinajlepšom  len  teoretické.  V  skutočnosti  sa 
zaujímame o: najpraktickejší a najživotaschopnejší typ organizovanej spoločnosti v 
ktorej môže Biely Človek žiť. A pritom sa vraciame späť k nášmu krédu: čo je pre 
Bielu Rasu najlepšie?  

Pri  skúmaní  otrepaných  politických  fráz,  ktoré  tak  Kóšer  Konzervatívci 
ospevujú,  zisťujeme,  že  sa  netýkajú  základného vodidla:  čo je  pre Bielu  Rasu 
najlepšie?  Idea "republiky" padla pred našimi očami za posledné dve storočia. Už 
v prvom storočí p. n. l. ju odmietli i Rimania. Bola však perfektným nástrojom, ktorý 
Židia  využili  na  okradnutie  a  zničenie  Bielej  Rasy.  Kóšer  Konzervatívci  budú 
oponovať,  že  sa  zmenila  na  "demokraciu"  a  našim  problémom  je  práve 
demokracia.  Rozdiel medzi  "demokraciou" a "republikou" je však len vo výbere 
slova. V praxi  to znamená vládu davu,  typ vlády,  kde horši  jedinci  spoločnosti 
vládnu lepším ľuďom, parazity sa množia a ničia produktívnejších.  

Podstata  demokracie  (alebo republikanizmu)  je  v  dvoch (alebo viacerých) 
strán, ktoré sú si opozíciou. Je to jasný židovský nástroj na rozdeľovanie. V praxi 
to znamená, že bez ohľadu na to aké závažné a jasné problémy sú, postupom je: 
rozdelenie  a  opozícia.  A  aj  tak  po  dlhých  hádkach,  bez  ohľadu  na  to  aký 
kompromis bo "zvolený", opozičná skupina blokuje a bráni v uplatnení zmeny.  

Priemerný  človek  žijúci  v  demokracii  nechápe  tisícom  komplexných 
problémov  a  štátnych  záležitostí  viac  ako  vie  obyčajný  pasažier  o  pilotovaní 
lietadla.  Bez  úplného  pochopenia  problému  len  volí  a  volí,  čo  je  však  nielen 
zbytočné, ale dokonca i nebezpečné.  

Hnutie  Kreativity  nepodporuje  demokraciu,  ale  rasový  Socializmus,  čo  je 
spolupráca povýšená na najvyšší  stupeň dokonalosti  v záujme rasy ako celku, 
vedenej  najschopnejším  vodcom.  Spája  to  najlepšie  z  tímovej  spolupráce  a 

212



súťaženia. Ak je "tímový duch" a boj za "domáci tím" skvelou hodnotou (čím aj je), 
potom je spojenie rasy v záujme spoločného dobra najvyšším cieľom aký môžeme 
mať.  

To  znamená  Rasový  Socializmus  ako  to  najlepšie  pre  organizovanú 
spoločnosť Bielej Rasy.  

Pozrime sa lepšie i na pojem "slobodné podnikanie." Aj to je teoretický mýtus 
a zavádzajúci klam. Každý kto niekedy hral spoločenskú hru Monopoly vie aký je 
koniec  otvoreného  slobodného  podnikania:  ešte  pred  koncom  hry,  jeden  hráč 
pohltí ostatných a potom nech kocka padne akokoľvek, na konci hry vlastní všetko 
– domy, pozemky, továrne a banky.  

A takto  je  to  i v skutočnom  živote.  Je  zrejmé,  že  ak  by  povedzme  firma 
Standard Oil hrala podľa pravidiel hry známych ako "slobodné podnikanie" už od 
počiatku by mohla z biznisu vyhnať ostatné firmy a tískať celý naftový biznis len 
pre seba. Ľahko by pol nad celosvetovým naftovým  biznisom dosiahla monopol. 
Nátlakovou hrou a finančnou silou by mohla získať  všetky čerpacie stanice na 
svete. Potom by sa mohla kľudne presunúť do bankového biznisu, kde by získala 
všetky  banky.  Ak  by  bola  ponechaná  bez  kontroly,  ľahko  by  sa  mohla  stať 
vlastníkom všetkého priemyslu ako elektrikárskeho a.i.  S nárastom jej finančnej 
moci  by  mohla  skúpiť  diaľnice,  nehnuteľnosti,  atď.,  až  kým  by  táto  jediná 
spoločnosť nevlastnila všetko a každého.  

Toto je podstata "slobodného podnikania", presne to "slobodné podnikanie", 
o ktorom Kóšer Konzervatívci tak radi tárajú.  

V podstate sa presne toto i na svete stalo, len namiesto firmy Standard Oil 
drží  v  svet  v  rukách  židovský  dom  Rotschildovcov  a  medzinárodní  židovskí 
bankári. Nielenže vlastnia prakticky všetok fyzický a finančný majetok sveta, ale i 
vlády.  

V  tejto  knihe  toto  klišé  nazývame  židovská  konšpirácia.  Týka  sa  celej 
židovskej rasy, praktizujúcej svoje náboženské učenie z Talmudu.  

Preto je podľa lekcií z hostórie našim záverom, že ani "republikánska" forma 
vlády,  ani  "slobodné podnikanie",  ani  toľko  oslavovaná konštitúcia  nezachránia 
Bielu Rasu pred skrížením a deštrukciou.  

Aby  mohla  Biela  Rasa  prežiť  a  expandovať  musí:  (a)  spojiť  sa,  (b) 
zorganizovať sa, (c) praktizovať rasovú vernosť, (d) mať vieru ktorá všetky tieto 
aspekty zahŕňa.  

Nakoľko  som  už  definoval  socializmus  ako  organizovanú  spoločnosť,  je 
jasné, že Biely Človek musí mať socialistickú vládu, ktorou už od nepamäti každá 
vláda i bola. Širšie povedané musí Biely Človek prijať Rasový Socializmus, teda 
vládu  organizovanú  na  základe  primárneho  cieľa,  ktorým  sú  najlepšie  záujmy 
Bielej Rasy. Musí byť založená na rasovom základe.  

V  podstate  Hnutie  Kreativity  verí  na  harmonické  spojenie  cirkvi  a  štátu. 
Veríme, že Biela spoločnosť bude najlepšie fungovať pod spojením rasovej vlády a 
rasového  náboženstva,  perfektne  harmonizujúcich  a  propagujúcich  najlepšie 
záujmy Bielej Rasy. 

Nevidíme  ani  hodnotu  v  rozdelení  Bielych Ľudí  na  mnoho náboženských 
táborov, ktoré proti sebe stoja a ktorých nenávisť sa často končí bojom ako je tomu 
v Írsku, alebo v stovkách prípadov z minulosti.  
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My, Hnutie Kreativity, chceme zjednotiť Bielu Rasu na podstatnom základe 
všetkého – najlepších záujmoch Bielej Rasy – našej hlavnej dogme.  

Ďalej sa usilujeme o zharmonizovanie našich cieľov a filozofie našej vlády s 
naši  m  náboženským  myslením.  Oddeľovať  od  seba  tieto  hlavné  sily  našej 
spoločnosti je úplným bláznovstvom.  

Veríme na  organizovanú spoločenskú  štruktúru;  veríme vo vieru,  ktorá  je 
založená na najlepších záujmoch Bielej Rasy; veríme na celkové spojenie Bielej 
Rasy  pod  takouto  vierou,  než  aby  bola  rozdelená  na  stovky  oponujúcich  a 
samovražedných kresťanských učení;  veríme,  že vláda by sa mala zosúladiť  s 
náboženským učením a byť založená a rovnakom základe. Ďalej veríme, že vláda 
najlepšie funguje ak je založená na vodcovskom princípe.  

Toto nazývame Rasovým Socializmom. 

Aby  sme  správne  pochopili  termín  socializmus,  musíme  ho  očistiť  od 
všetkých  zavádzajúcich  ideí,  ktoré  nám  nahovorili  Židia,  komunisti  a  Kóšer 
Konzervatívci. 

Socializmus nie je taký zlý ako nám to tvrdia Kóšer Konzervatívci. V podstate 
znamená  organizovanú  spoločnosť,  snažiacu  sa  kolektívne  presadzovať  svoje 
najlepšie záujmy. No tom nielenže nie je nič zlé,  ale je to i  jediný spôsob ako 
civilizovaný človek môže prežiť a rozvíjať sa.  

Bez organizovanej socialistickej štruktúry by sme neboli schopní vlastniť ani 
chrániť majetok, stavať diaľnice, formovať vládu, mať školy, cirkvi, obranné zložky 
a stovky iných podstatných potrieb. Všetci sme závislí na príspevkoch druhých k 
sociálnej štruktúre. Sme závislí na stovkách priemyselných odvetví – železniciach, 
elektrárniach, poľnohospodárstve, atď. pre život v dnešnej vysoko špecializovanej 
spoločnosti  potrebujeme  pomoc  miliónov  ostatných  ľudí.  Práve  toto  malo  za 
následok  vyprodukovanie  našej  skvelej  civilizácie,  a  pripomínam,  že  Hnutie 
Kreativity nie je proti civilizácie ale za civilizáciu, za civilizáciu Bieleho Človeka.  

Faktom je, že človek je rovnako ako ostatné druhy Prírody spoločenský tvor, 
a svoju existenciu, a vlastne i pokrok, dlhuje faktom, že bol schopný sa kolektívne 
organizovať,  že  bol  schopný  efektne  zorganizovať  funkčnú  spoločnosť. 
Socializmus je takouto organizovanou spoločnosťou. Človek ho využíval tak dlho 
až sa stal  hlboko vkoreneným a dnes ho využíva  už intuitívne.  Ak by to  takto 
nebolo, stále by sme boli na úrovni pračloveka z jaskyne, kde by sa každý staral 
len o potravu pre samého seba ako domorodci v Austrálii. No dokonca aj tí majú 
zdanie o spoločenskej organizácii.  

Človek  sa  na  vyššie  stupne  civilizovanosti  dostával  keď  začal  formovať 
a organizovať  spoločenskú  štruktúru,  a organizovať  sa,  deliť  a špecializovať  na 
veci,  ktoré  boli  potrebné.  Vtedy  sa  jeden  stal  obuvníkom,  iný  krajčírom,  ďalší 
farmárom,  atď.  a tak  sa  stal  členom  vysoko  produktívnej  "socialistickej" 
spoločnosti, ktorej členom je i dnes. Bez tohto rozdelenia práce a špecializácie by 
sme stále boli na úrovni domorodcov, ktorých sme spomínali.  

No nielen  to, človek má dokonca isté duševné potreby patriť niekam, patriť k 
svojmu  kmeňu,  stotožňovať  sa  s  rovnakými  ľuďmi,  čo  pre  Bieleho  Človeka 
znamená Biela  Rasa.  Keď vám naivní  konzervatívci  povedia,  že kolektivizmus, 
alebo socializmus je zlý, a Rusko je presne takýmto socializmom zvierané, klamú. 
Rusko nie je kolektivistický štát.  Rusko je obrovský štát pod železným opätkom 
židovskej  tyranie,  najkrutejšej  akú svet kedy videl.  Kolektivistická  spoločnosť je 
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prirodzená spoločnosť v ktorej sú prirodzení vodcovia proste prirodzení vodcovia a 
vedú  svoj  ľud  organizovaným štýlom k  vlastnému  kolektívnemu  zlepšeniu,  nie 
nejaký otrokári, ktorí podrobili inú rasu len aby ju rozdrvili a zničili.  

Pravý  a  úžasný  príklad  prirodzeného  vodcovstva  a  poriadku  nám  dalo 
nacistické  Nemecko  v  30-tych  rokoch,  vedené  prirodzeným  vodcom,  Adolfom 
Hitlerom. Je to príklad pravého Nemca vedúceho svoj ľud, Nemcov, obdivovaného 
a  rešpektovaného  miliónmi  oddaných  nasledovníkov.  Je  to  jeden  z  najlepších 
príkladov  ľudí  fungujúcich  v  prirodzenom poriadku,  ktoré  im  predurčila  Príroda 
inštinktívne,  čím  dosiahla  plný  potenciál  ich  produktivity,  tvorivosti  a  rasovej 
jednoty. Práve tento prirodzený poriadok vyberá to najlepšie z rasy a podporuje 
nekonečnú potrebu neustále sa zlepšovať a dosahovať vyššie stupne existencie. 
Bola to skvelá renesancia Bielej Rasy. No je najväčšou tragédiou histórie, že boli 
Židia vďaka kontrole nad väčšinou Bielej Rasy schopní tento výbuch Bielej Rasy k 
lepšiemu zastaviť  a zničiť.  

V časoch Hitlerovho nacistického Nemecka vlastnil Nemec viac súkromného 
majetku ako kedykoľvek predtým počas demokracie vo Weimarskej republiky. Mal 
viac nádeje, viac osobnej slobody, viac príležitostí  a vyššiu životnú úroveň. Bol 
šťastnejší a žil konštruktívnejší život než počas židovskej "demokracie" v 20-tych 
rokoch, či kedykoľvek inokedy.  

Už skôr v tejto knihe sme spomenuli, konkrétne v prvej kapitole, že mnohé 
tvory Prírody sú spoločenskými tvormi a žijú v organizovanej spoločnosti. Prebrali 
sme si spôsob života včiel i vysoko organizovanú spoločenskú štruktúru ktorej žijú. 
Každá včela presne pozná svoju funkciu, inštinktívne vie ako svoju prácu robiť a 
tým pomáha kolónii  ako  celku.  Vybudovaním kolónie  a  životom v  nej  je  včela 
schopná prežiť  a zachovať svoj  druh. Každej  včele to takto  predurčila  Príroda. 
Nemôže to byť nikdy inak. Ak by chcela žiť individuálne umrela by i včela i jej druh. 

V tomto štádiu evolúcie sa Biely Človek nachádza v rovnakej opozícii ako 
spomínaná  včela.  Prirodzeným  štýlom  života  Bieleho  Človeka  je  žiť  ako  člen 
svojho kmeňa, ako člen väčšej  spoločenskej  štruktúry. Ak by žil  mimo nej  ako 
jednotlivec,  zrútila  by sa jeho spoločnosť  a  bez pochýb by zmizla  i  jeho rasa. 
Opakujem, Biela Rasa, pri dosiahnutí stupňa dokonalosti aký dosiahla, je vysoko 
komplexný  spoločenský  tvor,  ktorého duša  je  zakorenená  v  jeho  spoločenskej 
štruktúre,  žijúc  v  spoločenstve  členov  vlastnej  rasy.  Ako  včele  ho  Príroda 
inštinktívne naprogramovala na určitý druh spoločnosť do ktorej sa hodí a v ktorej 
musí žiť aby mohol prežiť. 

Vyvíjalo  sa to  už od prvých  kmeňov a prerástlo  až do vysokých stupňov 
spoločnosti,  ktorých  vrcholom  bolo  snáď  Hitlerove  Nemecko.  Našim  cieľom  je 
vývoj Bieleho Človeka ďalej vylepšovať na vyššie stupne.  

Tento prirodzený poriadok má isté vlastné charakteristiky. Prvou je rasová 
vernosť – vernosť vlastným ľuďom. Touto charakteristikou nás Príroda obdarila 
inštinktívne – je to nutkanie na zachovanie čistoty rasy. Znamená to, že milujeme 
vlastný druh a nenávidíme tých, ktorí medzi nás nepatri a ohrozujú našu rasu. Do 
takéhoto spoločenského zriadenia je inštinktívne vložená i potreba obrany žien a 
rešpekt k nim. Prirodzený inštinkt ochrany čistoty rasy vyvoláva u mužov bojovnú 
nenávisť voči znečisteniu rasy skrze ženu členom inej rasy. Ani nie tak dávno bol 
trest za znásilnenie Bielej ženy negrom veľmi rýchly a konečný. Obvykle ho obesili 
na najbližší strom. 
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* * * * *

hnutie Kreativity pevne verí v ideu súkromného vlastníctva a verí, že najlepší 
príklad  socialistickej  Bielej  spoločnosti  bol  doteraz  preukázaný  Hitlerovým 
národno-socialistickým Nemeckom (ktoré  chránilo  súkromný  majetok).  Môžeme 
však odkázať, že i spoločnosť ktorej majetok je vlastnený komunálne, ak je bez 
židovského zamorenia, môže nielen prežiť ale je i schopná postarať sa o svojich 
ľudí a šíriť Bielu Rasu. Krásny príklad tohto bol dokázaný ľuďmi nazývajúcimi sa 
Huteriti, žijúcimi na Americkom kontinente.  

Huteriti žijú v "kolóniách" s asi 70 až 130 členmi. Neexistuje žiadny súkromný 
majetok, všetko vlastnia komunálne.  

Títo ľudia majú dosť zaujímavú a pestrú históriu. Pochádzajúc z Moravy z 
roku 1528,  si  dali  meno po vodcovi  Jacobovi  Hutterovi,  ktorého na kole upálili 
milujúci  kresťania  v  roku  1536.  Na konci  16.  storočia  mali  Huteriti  asi  20 000 
členov.  Mali,  a  dodnes  majú,  svoje  slabosti  medzi  ktoré  patrí  pacifizmus  a 
nezáujem o  politiku,  čo  i  ohrozovalo  ich  existenciu.  Nakoľko  boli  pacifistami  a 
nebohovali, boli  ohrozovaní armádami oboch strán vo vojne medzi Rakúskom a 
Tureckom v roku 1593. Boli  týraní, mnohí vzatí  do zajatia a popravení.  V roku 
1622 boli všetci Huteriti vyhnaní z Moravy. Po sťahovaní sa z miesta na miesto boli 
ruskou vládou pozvaní v roku 1770 aby sa usadili.  Pozvanie prijalo 123 členov, 
ktorí  sa  neskôr  presunuli  do  neprebádanej  oblasti  v  Ukrajine,  kde  sa  pokúšali 
farmárčiť.  Táto  skupina  100  rokov  prosperovala  až  kým  nebola  v  roku  1874 
zbavená armádnej  výnimky.  Opäť  sa  museli  zbaliť  a  ísť  preč.  V  tom čase sa 
skupina asi 800 členov rozhodla skúsiť to znova, tentoraz v Amerike.  

Presunuli  sa  do  Južnej  Dakoty.  Tam  asi  polovica  z  nich,  sčasti  kvôli 
problémom  získať  veľké  pozemky  ktoré  potrebovali  k  životu  a  možnosti  ľahko 
farmárčiť  samostatne,  opustila život  v kolónii.  Verní ktorí ostali  založili  v rokoch 
1874 až 1877 tri kolónie. Tieto kolónie nachádzajúce sa na hraniciach prerástli do 
nejakých 200 kolónií, ktoré stále existujú v západných štátoch USA a západných 
provinciách Kanady. 

Dnes tieto kolónie tvorí asi 20 000 členov. Najzaujímavejšie je, že tri kolónie 
s asi 400 členmi boli schopné rozrásť sa na dnešných 20 000 členov. A to i napriek 
faktu,  že  Huteriti  prakticky  nikdy  nezískavajú  nových  členov  nábormi.  20  000 
členov získali len vďaka reprodukcii v rámci vlastného druhu. To znamená, že títo 
Bieli Ľudia za storočie dokázali svoj počet zvýšiť 50 násobne.  

Pri štúdii ich života zistíme, že žijú v komunálnych kolóniách. Každá kolónia 
pred  rozdelením sa  dosiahne  130 členov,  potom sformuje  kolónu novú.  Tento 
proces je veľmi podobný včelím kolóniám.  

Nakoľko neveria v súkromný majetok, všetko vlastní celá kolónia. Zaujímajú 
sa len o poľnohospodárstvo. To zahrňuje veľký kus zeme určený na pestovanie 
alebo budovanie. Majú komunálne budovy a všetci jedia v jednej veľkej jedálni. Sú 
dosť nábožensky založení a každá kolónia má vlastného kňaza.  

Každá kolónia má i svojho vodcu, ktorý riadi prácu a obchody skupiny. Každý 
člen má svoju špecifickú prácu, ktorú i svedomito vykonáva. Nazáležiac na druhu 
práce je každá práca považovaná za rovnocennú. Nikto však nedostáva plat, no o 
každého je dobre postarané.  

Každý z nich môže opustiť kolóniu kedy chce, no len sotva to niekto spraví. 
Členovia sa zdajú byť šťastní, zdraví a prekvitajúci. Bez pochýb sú šťastní a sú i 
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lepši zladení so skupinou ostatnými členmi, a majú lepší cit pre členstvo ako má 
priemerný človek.  

Hoci by som v takejto kolónii nechcel žiť, možno len preto že som takto nebol 
vychovaný  a  verím  na  súkromný  majetok,  dáva  nám  to  skvelý  príklad,  že 
spoločnosť ktorá praktizuje komunálne vlastníctvo môže prežiť, ale i prosperovať 
ak nie je znečistená vplyvom Židov. To by mohlo raz a navždy vyvrátiť tvrdenie 
Kóšer Konzervatívcov, že "socializmus" je zlý. 

Ďalším zaujímavým aspektom na štýle  života Huteritov  je  zistenie,  že  za 
menej ako storočie ich počet oproti počtu pôvodných členov 50-násovne narástol. 
Je to ozaj zaujímavé a dosiahli to najmä kvôli faktu, že sú veľmi plodní a zakladajú 
si veľké rodiny. Je pozoruhodné, že hoci majú i 12-člôenné rodiny, sú schopní sa o 
ne postarať, nakŕmiť ich, ošatiť a zabezpečiť pokojný život aby boli schopní priviesť 
ďalšiu generáciu bez zníženia životnej úrovne alebo kvality rasy. 

Huteriti sú obzvlášť dobrí v tom pre čo nás Príroda predurčila – vychovávať 
krásnu rodinu plnú  detí.  Pre šírení  Bielej  Rasy a zaľudňovaní  krajiny  vlastným 
druhom boli veľmi úspešní. Mal by som dodať, že "ich vlastný druh" predstavuje 
niekoľko najlepších vlastností Bielej Rasy, intelektuálnych, morálnych, fyzických a 
estetických. Sú jasným dôkazom, že i Biela Rasa dokáže byť rovnako plodná ako 
iné.  

* * * * *

Závery ohľadom Rasového Socializmu uvádzam v nasledovných zisteniach: 

I. Bielej Rase sa najlepšie darí v organizovanej spoločnosti, teda socializme. 

II. Biela Rasa inak nemôže prežiť.  

III. Biely Človek má vrodený prirodzený poriadok do ktorého patrí. 

IV. Kľúčom k takejto spoločnosti je vodcovský princíp.  

V. Práva na súkromný majetok nie sú v rozpore s rasovým Socializmom, sú 
práve jeho súčasťou.  

VI. Len vďaka organizovanej spoločnosti môže jednotlivec adekvátne chrániť 
svoj majetok. 

VII.  Bielemu Človeku sa najlepšie  darí  pod socialistickou  vládou,  kde má 
kontrolu nad svojim osudom a môže sa brániť proti deštruktívnym prienikom Židov. 

VIII. Najideálnejšou kombináciou je situácia keď náboženstvo a vláda rasy 
perefektne spolupracujú v záujme najlepších záujmov rasy. 

IX. Udržanie Židov preč a zachovanie čistoty rasy sa dá najlepšie dosiahnuť 
spoločenským zriadením ktorého podstatou je rasa. 

* * * * *

V ďalšej kapitole si preberieme základné predstavy Vodcovského princípu. 
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07. Vodcovský Princíp
Na význame vodcovského princípu by nemalo byť nič nejasné. Je to prsne 

také  jednoduché  ako  to  znie.  No  vďaka  všetkému  špineniu  mozgov  sme  boli 
zaplavený "demokraciou", "republikou" a inými frázami o ktorých význame nemá 
priemerný Biely Človek ani potuchy. 

Vodcovský princíp je starší ako samotná civilizácia a siaha až k začiatkom 
organizovanej spoločnosti prvotných ľudí. Na druhej strane je moderný ako všetky 
súčasné výdobytky sveta. Prvé kmeňové organizácie používali vodcovský princíp 
rovnako ako dnešné moderné priemyselné spoločnosti. Je to proste organizovaná 
spoločnosť na čele ktorej je vodca, ktorý vedie, plánuje a riadi všetko v záujme 
najlepších záujmov celej skupiny. Takýto vodca má príslušnú autoritu aby mohol 
riadiť a na druhej strane je i úle zodpovedný za celú skupinu.  

Perefektným  príkladom  vodcovského  princípu  je  Kehilla,  židovská 
organizácia ktorú sme opísal v jednej z predošlých kapitol. Na jej čele je "princ", 
alebo "patrón."  Á pod sebou siedmych mocných Židov, ktorí prijímajú jeho príkazy 
a podávajú ich dole po reťazi ďalším siedmym podriadeným. To sa opakuje na 
siedmych stupňoch až po konečných 824 543 podriadených, pričom každý prijíma 
príkazy od svojho priameho nadriadeného.  

Za  krátko  sa  tak  myšlienka  alebo  rozkaz  najvyššieho vodcu  dostane  i  k 
poslednému členovi organizácie.  

Rovnako organizovaná je i armáda. Po vrchnom veliteľovi pokračuje reťaz 
cez generálov, plukovníkov, atď., až k najposednejším vojakom. V takejto reťazi 
nachádzame jednotný cieľ, rýchle rozhodovanie a predstavuje tú najvýkonnejšiu a 
najefektívnejšiu organizáciu akú kedy človek vynašiel.  

Poďme však špekulovať  a  preberme si  prípad dvoch proti  sebe stojacich 
armád,  jednej  organizovanej  vodcovským  princípom  a  druhou  riadiacou  sa 
"demokratickými"  princípmi.  Predpokladajme,  že  seržanti  druhej  armády  dajú 
každej rote na výber aký druh akcie zvolia. Mohli by povedať: "tak chlapci, idem na 
to a napadneme nepriateľa, alebo pôjdeme na piknik?"  

Dokážete  si  predstaviť  akým nepoužiteľným davom by sa  takáto  armáda 
stala? Nepochybne by ju armáda využívajúca vodcovský princíp zničila. A takto je 
to i s vedením štátu, alebo akejkoľvek inej organizácie, ktorá by sa chcela odchýliť 
od  rokmi  overeného  princípu.  Židia  vychvaľujú  demokraciu  a  presviedčajú  a 
zavádzajú nás, že si  tak ideme sami.  Oni však vedia,  že je to len zradná hra. 
Prefíkane používajú túto frašku na rozdelenie a pokorenie Bielych Ľudí aby sebe 
pomohli a nám poškodili. Keď však ide o ich organizácie, dobre vie ako je riadená 
Kehilla a prikláňa sa k vodcovskému princípu. 

Židovskou propagandou sme boli zavedený k presvedčeniu, že vodcovský 
princíp je synonymom tyranie a všetky diktatúry sú tyranské. Neustále poukazujú 
akým krutým diktátorom bo Adolf Hitler.  

No ako sme videli v predošlej kapitole, je to jedna z najväčších lží aká bola 
od zmätenia Rimanov kresťanstvom pred 2000 rokmi na Bieleho Človeka uvalená. 
Adolf  Hitler,  vládnuc  vodcovským  princípom  dal  Nemcom  najkonštruktívnejšiu, 
najbenevolentnejšiu, najoddanejšiu a najlepšiu vládu akú mohli mať. Vzrástla ich 
životná úroveň, mali viac slobody, a boli šťastnejší ako pod nejakou demokraciou.  

218



História nám ukazuje, že vodcovia vlastného ľudu (oproti zradcom bojujúcim 
cudziu rasu) sú najoddanejšími  vlastnému ľudu. Keď Rím zmenil  republikánsku 
formu vlády na cisársky systém, dosiahol najdlhšie obdobie mieru a prosperity aké 
kedy svet poznal. Od vlády cisára Augusta na ďalšie dve storočia pokračoval "Pax 
Romana,"  Rímsky  mier,  obdobie  mieru  a  prosperity,  ktoré  už  nikdy  nebolo 
dosiahnuté.  

Nanešťastie však neboli všetci rímsky cisári dobrí. Problémom bolo, rovnako 
ako dnes, že v pozadí boli prítomní Židia, manipulujúci s intrigami na cisárskom 
dvore. Napr. Nero mal pri sebe židovskú manželku Poppae, a tak to išlo ďalej. 

Avšak napriek všetkým slabostiam rímskych cisárov (väčšinou boli dobrí) si 
Rím  viedol  oveľa  lepšie  ako  cisárstvo,  než  republika,  až  kým  sa  neobjavilo 
kresťanstvo, ktoré Rím úplne zničilo.  

Rím nemal a potreboval dve veci: (a) rasovú vieru ktorá by mu dala imunitu 
voči Židom, a (b) metodický program nástupníctva.  

Druhá  vec  nie  je  ani  taká  ťažká,  veď  už  samotní  Židia  v  24.  Protokole 
navrhujú formát ich "židovského kráľa". Mal by byť dobre vytrénovaný a opatrne 
vybraný Mudrcmi, ktorí rozhodnú o nástupníctve. Takýto formát, alebo podobný, je 
ozaj zmysluplný. Určenie nástupníctva však nie je neprekonateľným problémom, 
na rozdiel od toho ako nám to tvrdia Židia.  

Ako nám ukazujú Protokoly, Židia sú majstrami vo využívaní vodcovského 
princípu, no zapálene bojujú proti vlastnému vodcovi Bielej Rasy.  

Mojim zistením je,. Že hostória nám už odpradávna ukazuje, že vodcovský 
princíp je tým najlepším a najefektívnejším štýlom organizácie, nielen čo sa týka 
vlády,  ale  každej  organizácie.  Celý  systém  demokratickej  vlády  bol  vynájdený 
Židmi.  Výsledkom  je  vedenie  davu,  pričom  je  dav  zavádzaný  židovskou 
propagandou  a  trikmi.  Výsledkom  sú  hádky,  patové  situácie,  pustošenie, 
pokrytectvo a oslabenie. Ľudia potrebujú ma ť na čele vodcu, nie postavičky ktoré 
sa len snažia uspokojiť  tých,  ktorí  ich zvolili.  Niečo viac sa môžeme priučiť  od 
Židov a ich Protokolu č. 10 kde sa píše, že programy musí viesť centrálny mozog. 
Ak je plán rozdelený na časti pochádzajúce z myslí mnohých, zanecháva po sebe 
zmätenú hromadu. Ako nám skúsenosti ukázali, v tomto majú pravdu.  

No  záver,  čo  dnes  potrebuje  Biela  Rasa  (a  rovnako  i  v  budúcnosti),  sú 
skutoční vodcovia. Naplnení Kreativitou, ktorá uznáva, že to čo je pre Bielu Rasu 
dobré  je  najvyššia  cnosť,  budú  vodcovia  aj  nástupcovia  nasledovať  rovnakú 
konštruktívnu  cestu.  Organizovanú,  spojenú  a  majúcu  konštruktívnu  vieru  a 
program, nič nezastaví Bielu Rasu pred dosiahnutím a najvyššieho úspechu. 

Organovaná a spojená je Biela Rasa desaťkrát silnejšia ako zvyšok sveta.  

Cieľom tejto knihy je zásobiť Bielu Rasu potrebnými programami a bojovným 
učením na dosiahnutie toho čo dosiahnuť musíme – zaľudnenie všetkých dobrých 
častí tohto sveta. Nech všetci vodcovia našej rasy povstanú a začnú organizovať 
svoje okolie. Z takéhoto začiatku povstanú vodcovia našej rasy – vodcovia ktorí 
nás oslobodia od židovských okov a povedú nás k vyšším stupňom úspechov a 
dokonalosti. 
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08. Základy Našej Bielej 
Spoločnosti

Tak ako sa včela inštinktívne organizuje v  súlade s  tým čo jej  predurčila 
Príroda,  a  len  vďaka  tomu  prežije,  rovnako  má  Biely  Človek  predurčený  istý 
poriadok pre organizovanie svojej spoločnosti.  Ak ho bude nasledovať prežije a 
môže sa množiť. Ak pôjde proti Prírode, Príroda sa mu pomstí a postupne ho zničí 
rovnako ako to bolo s dinosaurami, vtákom dodo, alebo tisíckami iných vyhynutých 
druhov.  

Aj Biela Rasa má svoj jasný prirodzený poriadok ktorý jej Príroda predurčila. 
Ak by ho nenarúšal žiadny parazit, ako Žid, Biely Človek by tento smer prirodzene 
nasledoval.  Tu  uvádzame  niekoľko  základných  zákonov,  ktoré  má  Biela  Rasa 
vrodené a sú jej vlastné: 

I. Vernosť a Láska k Vlastnému Druhu 

Tak ako boli vernosťou svojmu druhu v záujme jeho zachovanie obdarené 
Prírodou všetky druhy, je to i u Bieleho Človeka. Aj on cíti potrebu spájať sa len s 
členmi  vlastného  druhu  a  zachovávať  tak  svoj  druh.  Je  to  úplne  v  súlade  so 
Zákonom  Prírody  o  segregácii  druhov  a  jej  nekonečným  programom  vývoja  a 
zlepšovania druhov. Fakt, že Biela Rasa dosiahla vrchol dokonalosti nado všetky 
ostatné druhy Prírody, je len jedným z indikátorov mocnej potreby Bieleho Človeka 
oddeľovať sa od ostatných a neustále vylepšovať svoju rasu.  

II. Nenávisť Iných Rás a Ich Vylúčenie z našej Blízkosti 
Tieto dve emócie – láska a nenávisť – spolu súvisia a sú dvomi stranami 

rovnakej mince. Prirodzene milujete svoj druh a bránite ho za každú cenu. Ak sú tí 
ktorých milujete,  teda vaša rodina, vaše deti,  alebo vaša žena ohrozovaní inou 
rasou, je nenávisť a túžba po ochrane prirodzenou emóciou, ktorá je vlastná nielen 
pre ľudí, ale i pre ostatné druhy. Ak niekto ohrozí mláďaťa tigra, ich matka ich bude 
odhodlane  brániť.  Pri  tom  pociťuje  obrovskú  nenávisť  a  hnev.  Len  ťažko  si 
môžeme predstaviť, že by sa bez nenávisti postavila na obranu. A rovnako je to i s 
ľudskými bytosťami. Bez nenávisti voči hrozbe ohrozujúcej vašich milovaných  by 
sme len ťažko povstali a bránili ich. Preto idiotská propaganda, ktorú nám neustále 
hlásajú liberáli,  Židia  a kresťania,  že by sme nemali  nenávidieť a  mali  by sme 
dokonca  milovať  našich  nepriateľov  je  úplne  v  rozpore  s  Prírodou  a  našimi 
najlepšími, zdravými inštinktmi.  

III. Obrana Územia 

Okrem parazitov, ktorí žijú na chrbtoch ostatných, si prakticky každý zdravý 
druh uvedomuje a uznáva potrebu nároku na isté príslušné územie v ktorom môže 
žiť a kde sa môže šíriť.  Musí myť zem z ktorej môže využívať prírodné zdroje 
potrebné pre život.  Orly to poznajú a každá orlia  rodina okupuje územie veľké 
niekoľko km2. aj vlci poznajú tento základný Zákon Prírody a tiež si uplatňujú nárok 
na vlastné územie v ktorom lovia.  Bobria  rodinka žije  v určitej  oblasti  a ak sa 
dostatočne rozrastie, vybuduje novú hrádzu na novom mieste kde sa presunú jej 
potomkovia. Aj malé vtáky si pískaním vymedzujú územie na ktoré si nárokujú a 
oznamujú tak ostatným aby doň nevstupovali.  

IV. Vodcovský Princíp 
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Ruku v ruke s touto myšlienkou ide celková organizácia spoločnosti. V histórii 
ľudská  rasa,  a  Biela  Rasa  konkrétne,  obrovsky  pokročila  vďaka  vlastnostiam 
skvelých vodcov. Bez vodcov by sa Biela Rasa zrútila a rozpadla. Pod vedením 
vodcov ako napr.  Adolf  Hitler,  sa ľudia ktorí  utrpeli  hroznú porážku a ktorí  boli 
úplne zničení židovskými parazitmi, pozbierali a rýchlo spojili do mocného národa. 
Pod  jeho  vedením  národ  vyhodili  jedovatých  parazitov  ktorí  tento  národ 
podkopávali  a ničili,  a rýchlo nastalo vzkriesenie,  ktoré bolo zázrakom storočia. 
Pod takýmto konštruktívnym vedením sa opäť postavili  na nohy a za pár rokov 
vybudovali najmocnejší národ na svete.  

V. Reťaz Príkazov 

Vodcovského princípu sa tiež týka reťaz príkazov, ktorú dobre reprezentuje 
organizácia armády, alebo iných veľkých korporácií ako General Motors, du Pont, 
alebo hociktorá iná veľká spoločnosť z tisícok. Je to vlastne jediný zmysluplný a 
účinný spôsob organizácie. Celá židovská propaganda o "demokracii" v porovnaní 
s  vodcovským  princípom  len  dokázala,  že  vodcovský  princíp  je  základom 
organizovanej  spoločnosti.  Demokracia  je  len  "vláda  davu"  ktorú  Židia 
propagandou  a  zavádzaním  vedú  nielen  k  jeho  zničeniu,  ale  i  k  zničeniu 
národnosti,  krajiny a rasy. V demokracii,  kde by mal byť každý zodpovedný za 
všetko,  a rozhodnutia sa robia pokryteckou voľbou, to obyčajne funguje tak,  že 
niekto nie je zodpovedný za nič. 

VI. Posvätnosť Rodiny 

K Bielej civilizácii patrí i rodina, ktorá je základnou bunkou celej spoločnosti. 
Ak zničíte rodinu, zničíte rasu. Rodina je súčasné ohnivko v zlatej reťazi našej 
rasy. Ak by bola v ktoromkoľvek štádiu civilizácie zlomená, padla by s ňou celá 
reťaz a bola by nenapraviteľne zničená. S myšlienkou posvätnosti rodiny je silne 
spojená myšlienka ochrany ženstva. Toho sa týka i posvätnosť materstva, ktoré je 
základom rodiny.  

Bielej  Rase  škodí,  že  tieto  posvätné  myšlienky  boli  v  posledných rokoch 
poškvrnené.  Kvôli  šialenej  snahe dostať  podľudí  na  roveň Bieleho  Človeka  sa 
Biely Človek zníži na jeho úroveň. Jedným z obrovských rozdielov medzi Bielou 
Rasou a  negrami  je  rozdiel  v  type rodinného života ktorý  vedú Biele  rodiny a 
neexitujúcou,  degenerovanou  rodinou  negrov,  ktorú  skvelo  reprezentuje  vtipná 
poznámka: "zmätočný ako deň otcov v Harleme."  

VII. Cítenie Rasovej Duše 

V každej rase, ktorá dosiahla homogenitu, t.j. podobnú štruktúru na základe 
rovnakého pôvodu,  existuje  určitá  vlastnosť  alebo kvalita  ktorá sa dá najlepšie 
opísať ako rasová duša. Je to podstata bytia a je to spoločný pocit ktorý priťahuje 
rasovú vernosť. Má ju dokonca aj najnižší neger. Zo všetkých rás ľudstva je rasová 
duša Bieleho Človeka tou  najvyššou,  najkrajšou  a najtvorivejšou.  Práve  vďaka 
tejto kvalite každý člen cíti,  že je súčasťou niečoho väčšieho, časť spolčeného 
ducha. Práve rasová duša zvádza ľudí dohromady a zjednocuj ich. Právna tejto 
kvalite  Žid  pracoval  dlho  a  úporne  aby  ju  mohol  využiť  na  zničenie  Bieleho 
Človeka. Práve túto kvalitu musíme v Bielom Človeku prebudiť a vyvinúť ju uňho 
do úplného potenciálu.  

Každá ľudská bytosť cíti,  že patrí  k niečomu väčšiemu než je  sám a má 
pravdu ak cíti, že je súčasťou veľkej zjednotenej rasovej komunity. Ak je umiestený 
do rôznorodého multi-rasového prostredia, je chorý, zmätený a ako ryba na súši. 
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Tak ako iné tvory Prírody, aj človek má inštinkt patričnosti, akési vnútorné nutkanie 
patriť niekam. Je to prirodzený inštinkt a je to jeden zo základných inštinktov ktoré 
nám Príroda udelia v záujme vlastného prežitia a oddelenia druhov. Neschopnosť 
Bieleho Človeka uvedomiť si v súčasnosti tento základný pud ho úplne odzbrojila 
od  užitočných  inštinktov  a  zanechala  ho  otvoreného  pred  židovskou snahou  o 
skríženie a zničenie Bielej Rasy.  

Na  záver  v  učení  Hnutia  Kreativity  uvádzame  základné  potreby  pre 
vybudovanie zdravej Bielej spoločnosti. Sú to: 

I. Rasová vernosť 

II. Nenávisť a vylúčenie cudzích rás 

III. Výhradné územie

IV. Vodcovský princíp 

V. Reťaz  príkazov

VI. Posvätnosť rodiny 

VII. rasová duša 

Bez  tohto  nemôžeme  vybudovať  silný  Biely  spoločenský  poriadok  a  v 
skutočnosti  ani  prežiť.  Opäť  som to  nevymyslel  ja,  ale  ide o základné Zákony 
Prírody, ktoré Príroda vložila do našich najhlbších inštinktov za tisíce rokov keď sa 
Biela Rasa vyvíjala na stále vyššiu úroveň svojej existencie. 

Súčasťou  našej  viery  je  preto  podporovať,  dvíhať  a  prechovávať  tieto 
prirodzené  inštinkty,  posilňovať  ich  a  tým  posilovať  i  našu  rasu  a  náš  Biely 
spoločenský poriadok.  
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09. Dôležitosť Zeme a Územia
Dokonca  aj  ten  najprimitívnejší  divoch  si  je  vedomý  podstatnosti  zeme, 

priestoru a územia na ktorom môže jeho kmeň žiť a prežívať. Táto myšlienka je 
taká zrejmá a istá, že sú ochotní bojovať a riskovať svoje životy, len aby mohli 
brániť svoju zem, rozšíriť ju alebo zabrať zem susedného kmeňa. Dokonca i pred 
príchodom  Bieleho  Človeka  na  Americký  kontinent  medzi  sebou  jednotlivé 
indiánske kmene bojovali. A prečo? Bojovali za zem, priestor a územie na ktorom 
by mohol ich kmeň loviť a žiť, kde by mohol stavať svoje teepee, a kde by mohli 
ich  potomkovia  žiť  a prosperovať  ďalej.  Tento  pud  a znalosť  sú  také  základné 
a inštinktívne,  že  si  toho  sú  vedomé  i zvieratá.  V mnohých  prípadoch  si  i oni 
ohraničujú svoje územia. Vedia, že potravu si môžu zohnať len na určitom území, 
a sú odhodlaní si ho brániť.  

Už v predošlej kapitole sme si uviedli ako si svoje územie v ktorom žije a kde 
sa mu darí, chráni orol.  

V rovnakej kapitole sme si prebrali vlčiu tlupu, ako si svoje územie chránia 
ako si ho pravidelne preznačujú. Dozvedeli sme sa, že i iné vlčie tlupy majú svoje 
vymedzené  teritóriá,  a rešpektujú  ich  hranice.  Všetci  inštinktívne  vedeli,  že  to 
územie je pre ich prežitie nevyhnutné. Získali si ho a chránia si ho. Medzi vlčími 
tlupami  sú  práva  na  vlastné  územie  vážnou  záležitosťou  a všetko  je  dobre 
organizované.  

Medzi  pumami  je  to  rovnaké.  Vedia  koľko  priestoru  potrebujú  na  život, 
chránia si ho a v rámci tohto územia si dokážu zabezpečiť dostatok potravy na 
zabezpečenie  svojej  rodiny.  Niektoré  druh  púm  si  dokonca  neorganizujú  len 
hranice svojho územia, ale i hierarchiu v rámci kmeňa. Aj vtáky, keď si popiskujú to 
nerobia  len  z radosti,  ale  oznamujú  svetu  hranice  svojho  územia  a  vyzývajú 
narušiteľov na ústup. Na druhej strane, plodný hlodavec z Arktídy, lumík, má iné 
riešenie  problému.  Aby  udržali  svoju  populáciu  v rámci  svojho  územia  a jeho 
možností,  a pre  ochranu  pred  premnožením  sa,  vedú  každých  niekoľko  rokov 
samovražednú cestu k oceánu, kde sa ich státisíce utopia.  

Pokúšam sa poukázať na to, že zem a územie sú synonymom populácie, či 
už  ide  o vtákov,  zvieratá,  alebo  ľudské  bytosti.  Zem  je  podstatná  nielen  pre 
zabezpečenie dostatku potravy, ale i ako životný priestor. Km2 môže zabezpečiť 
potravu  len  obmedzenému  množstvu  ľudí.  Stále  to  niekoľko  ľudí  popiera, 
argumentujúc  tým,  že  s pokrokom  technológie  môžeme  zabezpečiť  stále  viac 
potravy až donekonečna. Nielenže má zem svoju hranicu produktivity, nezáležiac 
na tom akú vyspelú technológiu použijete, ale s nárastom populácie je stále viac 
úrodnej  zeme  použitej  na  stavbu  domov,  miest,  ciest,  atď.  Napr.  si  všimnite 
pomarančové  sady,  ktorých  bolo  pred  cca.  30-timi  rokmi  v južnej  Kalifornii 
obrovské množstvo.  Dnes sú prakticky všetky preč,  pričom na ploche kde stáli 
vyrástli obydlia. 

No je  jasné,  že v miestach kde je  dostatok  priestoru bude rýchlejšie  rásť 
i ľudská populácia. Voľná plocha akoby nútila mať väčšie rodiny. Napr. sa pozriem 
na raných pionierov, osídľujúcich západ. Ak bývali na voľných, riedko osídlených 
plochách, mali väčšie rodiny. Naopak, tí, ktorí žili  v mestách kde bola populácia 
hustejšia, mali menšie rodiny.  

Ak sa na to pozrieme z uhla pohľadu celých krajín, zistíme, že napr. Škótsko 
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a  Írsko,  ktoré  majú  obmedzený  priestor,  majú  i menšiu  plodnosť.  Zistíme,  že 
populácie Írska je asi 3,5 milióna a Škótska asi 5 miliónov. Kvôli obmedzenému 
územiu sa ich počet za posledných 100 rokov zmenil len málo a dokonca boli časy 
keď  ich  počet  klesal.  Porovnajte  to  napr.  s počtom  ľudí  so  škótskym a írskym 
pôvodom žijúcimi v Amerike a zistíte, že napriek tomu, že v novom svete žili len 
relatívne krátko, v Amerike žije niekoľkokrát viac ľudí s takýmto pôvodom ako v ich 
pôvodnej  krajine.  To  len  potvrdzuje  fakt  Prírody,  že  rasa  a ľudia  na  prežitie 
potrebujú územie, dostatok miesta, teda zem.  

Ďalším  jasným  faktom  je,  že  na  tomto  svet  je  obmedzené  množstvo 
použiteľnej  zeme a nebude jej viac.  Ďalším faktom je,  že populácia sveta stále 
narastá, a prevažne sa jedná o nárast počtu podrás. To však len vďaka pomoci 
a technológii Bieleho Človeka, ktorú im poskytol, a kvôli faktu, že Bieleho Človeka 
o jedlo a všetko ostatné na zásobenie podrás a vo svoj prospech okrádajú Židia. 
To,  že  to  všetko  agentúry  židovskej  propagandy  skrývajú  za  pojmy  ako 
dobročinnosť a humanita je vedľajšie. Je to však len zločin krádeže napomáhajúci 
podrasám množiť sa a Bielemu Človeku upadať. Netreba ani toľko predstavivosti 
aby ste si dokázali následky čakajúce nás v budúcnosti predstaviť.  

Ak sa Biela Rasa rýchlo nepozbiera a nevezme si osud do vlastných rúk, 
bude zatláčaná na stále sa zmenšujúci priestor až nebude nakoniec vytlačená zo 
Zeme. keď bude počet Bielych Ľudí dostatočne malý aby ich podrasy mohli zničiť 
silou, Židia, ktorí v nich už dávno zapálili nenávisť, dajú signál na zničenie zvyškov 
Bielej Rasy.  

Nemýľme sa – zem tohto sveta a jej zásoby sú obmedzené a čoskoro príde 
čas,  keď  sa  buď  Biela  Rasa  zorganizuje  aby  osídlila  celú  Zem,  alebo  bude 
vytlačená z jej povrchu podrasami. Nakoľko už dnes nie je, a teda nikdy nebude, 
dostatok  priestoru  aby  svoj  druh  zachovala  Biela  Rasa  i podrasy,  stojím  za 
názorom aby sme my boli  tí  čo prežili.  Som si istý, že žiaden člen Bielej  Rasy 
nechce byť vytlačený a nakoniec zabitý, teda vyhynúť, len preto, že sme boli príliš 
milí, aj keď lepší, no príliš hlúpi aby sme bojovali v boji o prežite. 

Nie, Príroda nevytvorila Bielu Rasu ako svoje vrcholné dialo len preto aby 
bola  zničená  a vytlačená  z povrchu  Zeme  podradnými  podrasami.  Príroda  ani 
nepripravila určité časti Zeme, ako napr. Afriku, pre negrov, čo kohokoľvek iného. 
Samotné  Zákony  Prírody  vravia,  a skúsenosti  z hostórie  to  jasne  dokazujú,  že 
pôda a priestor patrí tým, ktorí majú dosť vôle, odhodlania a sily na ich vydobytie, 
zaľudnenie a ochranu pred votrelcami. 

Kvôli nedostatku bystrosti Bieleho Človeka, alebo skôr kvôli zradnému židovi, 
ktorý ovláda svet niekoľko posledných tisíc rokov, je Biely Človek vytláčaný na 
stále menšie územie kým sa zatiaľ podrasy a mulati množia a zaberajú väčšinu 
najlepšej  zeme.  Napr.  Afrika  je  jednou z najlepších  zemí na svete  a predsa je 
zaľudnená prevažne podradnými negrami. USA, relatívne mladá krajina, je zasa 
2,3-násobne hustejšie osídlená ako africký kontinent.  

Or compare the highly gifted and energetic German people who are now 
crowded into a land area smaller than Texas, whereas the backward Mongolian 
tribes of East Asia and the Slavic Tribes of Europe and Russia occupy vast areas 
dozens of times the size of Germany. 

Alebo si  vezmite  Britov,  žijúcich na malom ostrove,  ktorí  i po víťazstvách 
v dvoch svetových vojnách prišli o svoje kolónie. Takto Židia nielen okradli Britské 
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impérium,  ale  i dnes  doň  posielajú  hordy  podľudí,  špiniac  miesta,  ktoré  nikdy 
pošpinené neboli.  

Áno, naše právo na pôdu a územie sveta je  najposvätnejšie  právo Bielej 
Rasy. Príroda Bieleho Človeka obdarila nielen právom osídliť všetku zem sveta, 
ale i inteligenciou, energiou a silou vďaka ktorej toto právo môžu uplatniť. Bolo by 
zbabelou hanbou a zanedbaním povinností ak by sme si top neuvedomovali, ak by 
sme  nesplnili  povinnosť  ktorú  nám  Príroda  nariadila.  Ak  v tom  zlyháme  kvôli 
nedostatku  zdravého  rozumu  a odvahy,  spáchame  najkriminálnejší  zločin  proti 
našej vlastnej i ostatným generáciám.  

No  "mäkké  srdca"  by  mohli  namietať:  ak  nasledujete  takýto  postup, 
nezatracujete  civilizáciu  a  nevraciate  sa  späť  k  zákonom  džungle?  Nie, 
nezatracujeme.  Naopak,  rozširovaním  Bielej  Rasy  a  obmedzovaním  podrás 
nasledujeme  najbezpečnejšiu  cestu  k  zachovaniu  civilizácie.  Musíte  mať  na 
pamäti, že práve Biela Rasa vytvorila civilizáciu, a keď sa potom stala skríženou a 
zmizla,  zmizla s ňou i  civilizácia.  No my sa až tak nezaujímame o zachovanie 
civilizácie ako o budúcnosť nášho druhu, našej rasy. Je to prvotný, najzákladnejší 
a najdôležitejší Zákon Prírody a boli by sme zbabelcami ak by sme odmietli naplniť 
poslanie, ktoré nám Príroda predurčila.  

Je žalostné, že tieto "mäkké srdcia" kričiace do neba o právach negrov a 
ostatnej špiny, sa nezaujímajú o Bielu Rasu. Nezaujíma ich ak im poviete, že táto 
generácia Rusov pod kontrolou Židov, vyhnala 9 miliónov Nemcov z ich domovov 
v Prusku a východného Nemecka, území, ktoré obývali mnoho rokov. Nezaujíma 
ich ani  to,  že Židia počas ruskej  revolúcie  zabili  asi  20 miliónov Rusov, vrchol 
inteligencie a originálnych tvorcov umenia, civilizácie, priemyslu a osvietenstva v 
Rusku. Nezaujíma ich ani to, že v súčasnosti Židia vyhnali 1,5 milióna arabov z 
vlastnej zeme do púšte, zo zeme ktorú obývali posledných dvetisíc rokov. Židia to 
dokonca  urobili  úplne  protiprávne,  nárokujúc  si  zem  len  svojimi  palnými 
náboženskými výmyslami. Potom ďalej znečisťujú mysle Bielej Rasy to takej miery, 
že väčšina Bielych Ľudí, ktorí by mohli mať dosť rozumu, ich podporuje a pomáha 
im, pri páchaní historických zverstiev.  

Chladný, realistický pohľad na dnešné fakty a čísla by nemal  vyvolávať v 
našich mysliach pochybnosti,  že Biela Rasa smeruje k nešťastiu.  Nielenže nás 
mulati  a  podrasy  rapídne  prečísľujú  (vďaka  našim  štedrým  zásobám  jedlom, 
technológiou a liekmi), ale nás rapídne i vytláčajú z našej pôdy a zdrojov.  

Populácia na svete sa rozrastá rapídnym tempom. V roku 1650 bol počet 
obyvateľov Zeme asi pol miliardy. V tom čase tento počet rástol tempom asi 0,3% 
za  rok.  Pri  takomto  tempe by  bolo  treba  250 rokov  na  zdvojnásobnenie  tohto 
počtu. No percento nárastu narastá každým rokom. V roku 1970 to bolo už 2,1% 
za rok, čo je sedemnásobný nárast oproti roku 1650.  

Dnes má Zem ( v roku 1973, pozn. prekl.) 3,6 miliardy obyvateľov, prevažne 
farebných. Predpokladá sa, že v roku 2000 bude mať Zem 7 miliárd obyvateľov, 
pričom podrasy  budú  obývať  i oblasti,  ktoré  sú  dnes  prevažne  Biele.  Takýmto 
tempom bude za 60 rokov na Zemi štyridsaťkrát viac ľudí ako dnes. Trúfnete si 
predpovedať ich farbu? 

Teraz  si  preberme  zdroje  ktoré  máme,  vrátane  ornej  pôdy,  pitnej  vody, 
nerastov,  lesov  a pohonných  látok.  Na  Zemi  je  podľa  posledných  štúdií 
prinajlepšom 7,86 miliárd akrov ornej pôdy. Asi polovica z nej, t.j. tá najlepšia, je 
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dnes už obrábaná. Druhá polovica leží ladom a bolo by treba nesmierne náklady 
aby sa vyčistila, zavlažila a zúrodnila, aby mohla produkovať aspoň nejakú úrodu. 

Podľa správy U.N. Food and Agricultural Organization (F.A.O.) sprístupnenie 
tejto pôdy nie je ekonomicky možné a to i napriek nedostatku potravy na svete. To 
i napriek faktu, že väčšina sveta dnes trpí hladom a podvýživou. Ak by bol celý 
svet zásobovaný potravinami podľa noriem USA, potrebovali by sme o 225% viac 
zeme ako je dnes obrábanej, teda zeme ktorá ani neexistuje.  

Odkiaľ potom zoberieme potravu na nakŕmenie hladnej hordy v roku 2000? 

Odpoveď znie,  nastanú nepokoje a politické spory, boj  o prežitie.  Bude to 
vojna rasová a ak Biela  Rasa nebude psychologicky pripravená brániť  sa silou 
zbraní, bude premožená. 

Míňa sa nám však nielen pôda, ale i nerastné suroviny, ktorými sme vystavali 
a poháňali našu technológiu. Spotreba potrebných, neobnoviteľných zdrojov, ako 
napr. meď, hliník, striebro, atď. napreduje ešte rýchlejšie ako populačná explózia. 
Populácia dnes narastá počtom 2,1% za rok a spotreba napr. hliníka je na úrovni 
asi  6,4%  za  rok,  medi  4,6%,  petroleja  2,9%  za  rok.  Takýmto  tempom  budú 
nerastné suroviny vyčerpané za niekoľko desaťročí. Aj keby sme našli nové zdroje 
nerastných surovín, aj tie sú tak ako úrodná pôda, obmedzené. Ako pri úrodnej 
pôde,  nové náleziská sa hľadajú stále  ťažšie,  sú nákladnejšie  a koniec koncov 
i obmedzené. 

Aj  keď  uvedené  fakty,  kvôli  nedostatku  priestoru,  predstavujú  len  opis 
a nekompletnú analýzu úrodnej pôdy a nerastných surovín ktoré máme na Zemi 
k dispozícii, aj tak dobre vykresľujú celý obraz a ich následky sú nadovšetko jasné: 
nemáme ani dosť pôdy ani nerastných surovín aby sme dokázali uživiť súčasnú 
populačnú explóziu počas ďalšej generácie. O niečo prísť musíme. 

Otázka je do neba volajúca: kto prežije? Biela Rasa, ktorá dosiahla súčasnú 
vyspelú úroveň technológie alebo podrasy a miešanci? 

Keďže Žid ovláda vlády a nervové centrá moci; núti podrasy stavať sa proti 
Bielym; súri ich aby sa rýchlejšie množili; zaťažuje Bieleho Človek stále väčším 
množstvom parazitov, záver nie je taký zložitý. Zdá sa , že si dnes Biely Človek 
vôbec  neuvedomuje  nebezpečenstvo  v ktorom  sa  nachádza,  ani  to,  že  je  len 
obeťou  predurčenou  k záhube.  Biela  Rasa  s správa  akoby  bola  na  drogách 
a bezmocná.  Ostáva neorganizovaná a neschopná dvihnúť  na svoju obranu čo 
i len prst.  

Lekcie  z uvedeného  sú  nadovšetko  urgentné.  Sú  jasné  a jednoduché. 
Musíme  drasticky  zmeniť  svoj  postoj  ohľadom  svojej  roly  na  tomto  svete. 
Nesmieme  hrať  samovražednú  rolu  a hrať  sa  na  štedrého  deda  Mráza, 
starajúceho  sa  o  podrasy  sveta.  Nemôžeme  si  dovoliť  podporovať  množenie 
podradných  rás  veta,  ktoré  nás  aj  tak  neznášajú.  S touto  samodeštruktívnou 
hlúposťou musíme čím skôr skoncovať. 

Bieli Ľudia musia prijať nové učenie a diametrálne opačnú politiku. Musíme 
sa  sústrediť  na  zachovanie  vlastné.  Musíme  byť  veľmi  rasovo  uvedomelými 
a zjednotiť sa. Musíme sa zorganizovať. Spojení a zorganizovaní sme desaťkrát 
silnejší ako Židia a podrasy dohromady. Musíme zachrániť svoju rasu. 

Z uvedeného  sa  musíme  priučiť,  že  ne  svete  nieje  dostatok  zeme 
a prírodných zdrojov aby prežila i Biela Rasa i podrasy. Musíme sa naučiť lekcie 
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z histórie od amerických pionierov z 18.a  19. storočia: vyhnať podrasy a zabrať 
všetku dobré zem.  

Verím v ducha pionierskej Ameriky. Príroda nám jasne ukázala ten správny 
smer.  Pokračovať  je  už  len  na  nás.  Tak  ako  pionierski  predkovia,  aj  našou 
posvätnou povinnosťou zabezpečiť sebe i nasledujúcim generáciám všetku pôdu a 
zdroje  tejto  planéty.  Názor  Hnutia  Kreativity  ohľadom  tohto  problému  je  jasný 
a jednoduchý: obmedzovať podrasy a šíriť Bielu Rasu kým neosídli všetku cennú 
pôdu tejto planéty. Neexistuje žiadna iná alternatíva. 
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10. Jasný Osud
Biely Človek je úžasný budovateľ. Počas niekoľkých momentov hostórie keď 

bol nespútaný a slobodný aby mohol konať tak ako mu to určila Príroda, staval, 
tvoril, budoval impériá.  Ak si v istej dobe slobodne vládol, jeho tvorivá práca sa 
stala  popravde  úžasnou.  Jedným  z takýchto  období  bolo  budovanie  Ameriky 
a dobytie západu.  

V polovici  19.  storočia,  bola  väčšina  Američanov  presvedčená,  že  je  ich 
Jasným Osudom aby dobývali  a zaľudňovali  Ameriku  od Atlantického  po  Tichý 
oceán. A isto ju i dobyli! 

Naše knihy histórie nám vravia mnoho smeti o dôležitosti Otcoch pútnikoch, 
Puritánoch  a celkovo  role  kresťanstva pri  budovaní  Ameriky.  Školopovinné  deti 
a väčšina  ľudí  celovo  dnes  verí  židovským  myšlienkam,  že  Amerika  bola 
vybudovaná kresťanmi, pre kresťanov a na kresťanských princípoch. Bližší pohľad 
na jej  históriu však ukazuje,  že Amerika nebola vybudovaná kresťanmi,  ani  na 
kresťanských  princípoch,  ale  naopak,  bola  vybudovaná  napriek  kresťanským 
prekážkam.  

Kto boli ozajstní budovatelia Ameriky? Určite to neboli pútnici alebo Puritáni, 
či  iní  náboženskí nadšenci,  aj  keď sa medzi  ranými  usadlíkmi nachádzali  aj  tí. 
Neboli to ani mnohí utečenci pred náboženskou perzekúciou, ktorí tiež tvorili časť 
raných amerických prisťahovalcov.  V základe boli  prví  usadlíci,  ktorí  vybudovali 
Ameriku tí najlepší z Bielej Rasy. Mali vrodeného ducha dobrodružstva a hľadali 
lepšiu zem, lepšiu príležitosť kde by mohli vychovávať svoje rodiny a kde by sa im 
mohlo dariť. Boli odvážni, agresívni, nebojácni, energickí a nadovšetko, mali víziu 
a chceli  budovať. Boli rovnakí ako tí, ktorí posunuli hranice Bieleho Človeka na 
celom svete po rozdielnych kontinentoch po tisíce rokov.  

Kto títo ľudia boli? Boli tým najlepším z našej rasy na čo môžeme byť hrdí. 
Boli to pionieri, lovci, objavitelia, farmári, stavitelia ciest, a nadovšetko, bojovníci 
proti  Indiánom.  Prišli  do Ameriky  z preľudnenej  Európy, ktorá bola rozdelená a 
využitá židovským finančným monopolom, a zapletená do rozvratného sporu Židmi 
uvaleného kresťanstva.  Boli  to  ľudia,  ktorí  hľadali  priestor  a slobodu aby mohli 
nasledovať svoje prirodzené sklony a nároky. V žilách a krvi cítili svoj Jasný Osud 
osídľovať a zaľudňovať novú, bohatú zem. 

Z tohto vznikol najlepší najprekvitajúcejší výkvet Bielej produktivity aký kedy 
svet  videl.  "Dobytím  Západu"  bolo  preukázaný ten  najširší  a   najväčší  úspech 
ľudskej rasy. Hrdinským dobytím západu sa napísala jedna z najslávnejších kapitol 
histórie Bielej Rasy, a vlastne aj akejkoľvek rasy. Úderom odvahy a práce bolo 
vybudované to  najproduktívnejšie,  najtvorivejšie,  najmocnejšie  a  najprínosnejšie 
impérium aké kedy svet videl.  

Dnes  Amerika,  aj  keď  jej  obyvateľstvo  tvorí  menej  ako  5%  ľudí  sveta, 
produkuje viac hodnôt  a výrobkov ako zvyšok sveta dohromady. A to aj napriek 
faktu,  že  Američania  boli  zaťažení  mnohými  reštrikciami  a  obmedzeniami,  aké 
predtým nepoznal žiaden iný národ. Na chrbtoch Bielych Američanov sa vezie asi 
30 miliónov (možno aj 70) čiernych parazitov, ktorí nie sú len ťažkým nákladom, 
ale i  vážnym handicapom produktivity.  Všetka produkcia prichádza z  Ameriky  i 
napriek faktu, že Američania sú nútení podporovať svojich rivalov a nepriateľov 
zahraničnou  pomocou,  technológiou,  výrobkami,  pôžičkami,  monetárnymi 
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reštrikciami  a  inými  formami  obmedzení,  ktoré  si  Židia  vysnívali.  K  tomu  ešte 
pridajte dusiaci efekt Židov z tejto krajiny, údajne 6 miliónov, no pravdepodobne 
ich je tam viac.  

Dnes je  Amerika bez pochýb základnou pevnosťou Bielej  Rasy.  I  z tohto 
dôvodu  je  pod  ťažkou  paľbou  Židov,  ktorí  chcú  Ameriku  skrížiť  a  stiahnuť  do 
rovnakej hadej jamy akou bola pred tisíckami rokov India, pred storočiami Južná 
Amerika, a pred 150-timi rokmi Haiti. Amerika je veľkou pevnosťou Bielej Rasy a 
práve tam by sa mal viesť boj, tam by mal byť Žid pokorený, tam by mala byť 
sformulovaná a ujať sa nová filozofia pre Bielu Rasu. 

Naši  predkom,  ktorí  na  tento  pustý  a  nepriateľský  kontinent  prišli  len  s 
odhodlaním a vrodenými schopnosťami tvoriť a budovať, dlhujeme ozaj mnoho. 
Medzi  nimi  boli  prví  obchodníci  s  kožušinami  a  lovci,  objavitelia,  neúnavní, 
energickí  hľadajúci  nové  dobrodružstvá  a  širšie  rozhľady.  S  nimi  prišli  i  prví 
usadlíci a roľníci. Ako sa tí tiahli stále viac na západ, rančeri, králi dobytka a ich 
kovboji m stále pomáhali pokoriť nové nevyužité miesta rozširujúcej sa Ameriky. 
Tých nasledovali  stavitelia miest, železníc a obchodníci,  s najlepšími úmyslami. 
Ako budovali  toto impérium, každý z nich, viac či menej, bol i  bojovníkom proti 
Indiánom.  

Nakoľko bola na jednej strane Americká história skreslená a na druhej strane 
boli raní osadníci zlomyseľne ohováraní za ich politiku proti Indiánom, je dôležité 
aby  sme  si  túto  politiku  pionierskej  Ameriky  proti  podradným  domorodcom, 
indiánom, prebrali.  

Je jasné, že Biely Človek osídľoval zem ktorú obývali Indiáni, rasa od nich 
odlišná  ajasne  podradná.  Aj  keď  bola  invázia  spočiatku  len  malá,  Indiánom 
netrvalo dlho aby si uvedomili,  že boli napadnutí a obraní o zem. Ako prerástlo 
nepriateľstvo,  čo  bolo  samozrejmé,  netrvalo  Bielemu  Človeku  dlho,  aby  si 
uvedomil, že Indiáni sú jeho smrteľnými nepriateľmi a hrozbou pre jeho existenciu, 
majetok a životy jeho rodín. 

Z  toho  sa  vytvorilo  v  Bielej  Rase  také  puto,  aké  nebolo  v  Európe nikdy 
známe. Biely Človek si uvedomil, že ak chce prežiť musí sa spojiť, a tak sa zrodilo 
jedno z najlepších období rasovej vernosti Bielych Ľudí rôzneho pôvodu. V Bielom 
Človeku  to  prebudilo  tie  najlepšie  vlastnosti  –  rasovú  vernosť,  dômyselnosť, 
vynaliezavosť a odvahu. Keď dal voľný priebeh týmto prirodzeným vlastnostiam, 
postupoval pomaly vpred, hnal Indiánov západne a zaberal ich zem. Aj keď bol 
mnohopočetne prečíslený,  nebol  to  preňho handicap,  lebo ak  jed Biely Človek 
spojený a odhodlaný ísť za cieľom, dokáže prekonať všetky prekážky. Biely Človek 
si jasne uvedomil, že Indiáni sú jeho nepriateľmi a nepísaným zákonom zeme sa 
stalo motto: "len mŕtvy Indián, je dobrý Indián."  

Preto je nehoráznosťou tvrdiť, že Amerika bola vybudovaná na kresťanských 
princípoch. Amerika nebola vôbec postavená na kresťanských princípoch. Ak by 
raní Bieli  americkí pionieri nasledovali príkazy kresťanskej etiky ako napr. "miluj 
svojho  nepriateľa,"  "nastav  druhé  líce",  predaj  všetko  čo  máš  a  rozdal  to 
chudobným", "nesúď", atď., a iné samovražedné kresťanské nezmysly, nikdy by to 
nedokázal. Bol by rýchlo porazený a zabitý Indiánmi ešte skôr než by čokoľvek na 
americkom kontinente získal. V žiadnom prípade nebola Amerika vybudovaná na 
kresťanských  princípoch,  a  ani  sa  viac-menej  nik  o  kresťanstvo  nezaujímal. 
Ameriku vytvorili najlepší jedinci Bielej Rasy – Biela Rasa využila svoju vrodenú 
agresivitu a dala priechod svojim najlepším schopnostiam a vlastnostiam.  
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V  súčasných  knihách  hostórie,  filmoch  a  inej  židovskej  propagande 
počúvame o tom aký bol Biely Človek zákerný, ako porušil dohody s Indiánmi, ako 
ich podviedol, ako klamal a ako ich zradil. Je to samozrejme ako som už povedal, 
len – židovská propaganda – snažiaca sa degradovať a ponížiť hrdinského Bieleho 
Človeka. Biely Človek jednoducho bojoval a porazil  indiánov a vyhnal ich z ich 
zeme. Neuzatváral s nimi dohody, nemusel ich preto podvádzať alebo im klamať, 
či  niečo sľubovať,  šiel  dobýjať.  Bojoval  proti  nim,  porazil  ich,  zabil  a zničil  ich, 
vyhnal  a potom si  vzal  ich zem. Jednoducho ich porazil  a zatlačil.  Bola to len 
záležitosť dobýjania a obvinenie proti Bielemu Človeku z podvodov a zrady sú len 
ďalším židovským trikom. Biely Človek s Indiánmi  neuzatváral  dohody. Diktoval 
podmienky,  väčšinou  sa  však  jednalo  o  začlenenie  Indiánov  do  rezervácií  po 
porážke. Nemusíte uzatvárať zmluvy ani sa dohadovať s porazenými nepriateľmi, 
proste len kladiete podmienky a takto to bolo i s Americkými Indiánmi.  

Buďme čestný. Bieli Európania prekročili oceán, vošli na americký kontinent 
zaľudnený podradnou rasou, a vydali sa na západ; pokorili  červených Indiánov; 
vzali si ich zem; zabili väčšinu svojich oponentov; a keď ich úplne pokorili; nahrnuli 
ich na územia nepotrebnej zeme nazývané rezervácie. Nech sa na to pozeráte 
akokoľvek,  bolo to otvorené,  ľubovoľné dobývanie,  hra prirodzenej  sily,  bolo to 
najlepšie z Bieleho Človeka. Ak by to naši predkovia nespravili, dnes by nebolo 
Ameriky – neexistovala by zásobáreň Bielej Rasy. Je dokonca otázne, či by Biela 
Rasa prežila dodnes.  

Aby sme lepšie vykreslili  myslenie a postoj  Bielych pionierov,  ich vládu a 
vojsko ako také, citujeme tu text vyhlásenia guvernéra Johna Evansa občanom 
územia Colorada z roku 1864: 

VYHLÁSENIE

Potom  ako  sme  k  Indiánom  na  pláňach  vyslali  špeciálnych  poslov 
nariaďujúcich priateľské stretnutia vo Fort Lyon, Fort Lamed, Fort Laramie a Camp 
Collins, v mene bezpečnosti a obrany, varujúc ich, že všetci nepriateľskí Indiáni 
budú prenasledovaní a zničení, sa teraz vrátil posledný posol a tak máme dostatok 
dôkazov,  že  väčšina  indiánskych  kmeňov  z  plání  sú  vo  vojne  proti  Bielym  a 
nepriateľsky naladení, a to i napriek mojej snahe primať indiánov k stretnutiu na 
určenom  mieste,  sľubujúc  im  podporu  a  ochranu,  čo  však  okrem  niekoľkých 
výnimiek všetci odmietli.  

Preto teraz ja, John Evans, guvernér coloradského teritória, vyslovujem toto 
vyhlásenie,  oprávňujúce všetkých  občanov Colorada,  jednotlivo  i  v  skupinkách, 
postupovať proti  nepriateľským Indiánom z plání,  svedomito  sa však vyhýbajúc 
tým, ktorí moje pozvanie na stretnutie prijali, zabiť a zničiť ako nepriateľov krajiny 
všetkých takto nepriateľsky naladených Indiánov. A ako jedinú odmenu za tieto 
služby,  ktorú môžem ponúknuť,  povoľujem občanom, alebo skupinám občanov, 
brať zajatcov a využívať ich vo svoj prospech, zabrať všetku pôdu nepriateľských 
Indiánov,  aby  takto  získali  náhradu  za  Indiánmi  ukradnutý  majetok.  Takáto 
odmena je považovaná za dostatočnú.  

Ďalej  skupinkám ktoré  sa  budú pre  tento  účel  organizovať  pod zákonom 
domobrany zeme navrhujem, zaopatriť sa zbraňami a muníciou, a postúpiť svoje 
výdavky,  akoby  bežných  vojakov,  za  seba,  svoje  kone,  potreby  a  dopravu 
Kongresu, ktoré budú na základe uistenia vedúceho odboru vyplatené.  

Vojna  je  tu  a  atak  vyzývam  všetkých  dobrých  občanov  aby  konali  svoju 
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povinnosť a postavili sa na obranu svojich domovov a rodín. 

Na dôkaz som tohto vyhlásenia som prisahal a vybavil ho plombou pečate 
Coloradského teritória 11. augusta 1864. 

Z moci Guvernéra, Johna Evansa 

S.H. Elbert, tajomník územia Colorada 

Nakoľko  bolo  Dobytie  západu  a  vybudovanie  Ameriky  jednou  z 
najkreatívnejších a produktívnych epoch v histórii Bieleho Človeka, mali by sme sa 
z  nej  naučiť  niekoľko  lekcií.  Ak  bola  vojna  proti  podrasám,  Indiánom,  taká 
produktívna pred toľkými rokmi v zmysle rozšírenia a prospechu Bielej Rasy, a ak 
na základe takejto agresie bolo vybudované bohaté impérium, čo je na prijatí a 
podpore  takejto  politiky  dnes  na  globálnej  úrovni  zlé?  Prečo  hýčkame  a 
pomáhame sa množiť podradných Afričanov v našich krajinách, ak máme dosť sily 
sa  tejto  špiny  v  našich  zemiach  zbaviť  a  poslať  ich  späť  do  Afriky?  Prečo 
nepodporujeme našich pionierskych Bielych bratov v  Južnej  Afrike a Rodézii  a 
nepomáhame im vyhnať domorodých negrov severne k rovníku?  

Príroda samotná nás obdarila neodcudziteľným právom na prežitie, podporu, 
pokrok a šírenie Bielej Rasy proti všetkým ostatným nepriateľom. Nezabudnime, 
že najsmrteľnejší nepriatelia Bielej Rasy sú farebné rasy, podrasy. Všetky takéto 
rasy  sú  nepriateľmi  Bieleho  Človeka.  Najlepšou  ochranou  akú  si  Biely  Človek 
môže  zabezpečiť  je  rozširovanie  územia  a  jedincov  Bielej  Rasy  na  globálnej 
úrovni, a obmedzovanie podrás, ktoré sú našimi nepriateľmi, až kým táto hrozba 
nepominie. 

Kým  mala  nepriateľská  červená  rasa  prevahu  v  číslach  a  sile,  bola  pre 
amerických Bielych pionierov hrozbou. No keď ich Biely Človek prečíslil, hrozba 
života a majetku pominula. Rovnako je to s podrasami na globálnej úrovni. Všetky 
sú nepriateľmi Bielej Rasy a to zo dňa na deň viac, a tak sú nebezpečenstvom pre 
prežitie Bielej Rasy. Ak bola rasová politika Bielej Rasy v Amerike pred toľkými 
rokmi taká produktívna, prečo by takou nemohla byť i dnes na globálnej úrovni? 

Nemožné? To nie, dokonca to je nielen možné, ale je to i jediná zmysluplná 
politika akú môže Biela Rasa nasledovať. Nemýľte sa, Židia spolu s podrasami 
vybrali Bielu Rasu aby bola zničená, postupujú stále vpred – a majú úspech.  

Je  to  najvyššie  právo,  najzákladnejší  Zákon  Prírody,  boj  o  prežitie  za 
akúkoľvek cenu! Musíme chrániť existenciu Bielej Rasy na tejto planéty za každú 
cenu  a  vždy.  Biely  Človek  to  ľahko  dokáže  ak  sa  spojí  a  dosiahne  rasovú 
solidaritu. Tak ako v časoch Ríma, dokázal rímsky vojak so svojimi prostriedkami, 
mečom, štítom, kopijou, atď., prekonať možno šiestich (možno desiatich) čiernych 
divochov,  dokáže  dnes  s  modernou  technológiou,  ktorá  je  produktom  Bieleho 
Človeka, niekoľko trénovaných pilotov bombami vyhladiť všetok odpor negrov v 
Afrike  doslova  za  chvíľku.   Fakt,  že  naše  zbrane  sú  teraz  v  rukách  našich 
nepriateľov,  ktorí  by ich nikdy  nedokázali  vyrobiť  sami,  je  smutným následkom 
nedostatku vernosti a plánov Bielej Rasy.  

No aj keď sa dnes veci majú takto zle, nie je neskoro a nie je to nemožné. 
Keď Biela Rasa dosiahne politickú jednotu a ideologickú solidaritu, podrasy vyhynú 
kvôli  neschopnosti  sa o seba postarať, a žiaden bombový holokaust,  z ktorého 
príprav nás Židia neustále obviňujú, nebude potrebný.  

Odpoveď je  jasná: Biely Človek,  zjednoť  sa,  alebo vymrieš!  Zaľudni  svet, 
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alebo sa staň skríženým otrokom!  

Nakoľko podrasy páchajú väčšinu násilných (i ostatných ) zločinov, je jasné, 
že  ak  znížime  ich  počty,  klesne  kriminalita.  To  isté  platí  pre  nevzdelanosť  a 
chudobu.  Preto  ak  chceme  zredukovať  zločiny,  chudobu,  necudnosť  a 
nevzdelanosť, najlepším programom je zredukovať počty podrás.  

Rasový  program  Hnutia  Kreativity  je  preto  jasný:  šírte  Bielu  Rasu, 
obmedzujte podrasy.  

Takýto musí byť náš večný program na globálnej úrovni.  

Akosi hlúpo sme pod vplyvom Židov a kresťanských princípov robili presný 
opak. Na celom svete, každá politika ktorú Biely Človek šialene nasledoval, či už je 
to  zahraničná  pomoc,  sociálna  pomoc,  daňová  politika,  technologická  pomoc, 
alebo  ktorákoľvek  zo  stovky  iných,  vždy  slúžila  na  podporu  množenia  podrás 
a zredukovanie počtu produktívnej Bielej Rasy.

Podrasy  celého  sveta  nás  nadovšetko  nenávidia.  Vďaka  snahám 
celosvetovej židovskej tlače je Biela Rasa primárnym cieľom na celej Zemi. Biely 
Človek  však  nieje  nenávidený  len  v cudzích  zemiach,  ale  i v jeho  vlastných 
zemiach sa podrasy nemôžu dočkať kým naň budú môcť siahnuť. 

Prečo by sme mali  "nastaviť druhé líce" a kŕmiť, podporovať a zásobovať 
podrasy,  ktoré  nás  aj  tak  nenávidia.  Veď  je  to  samovražda.  My  podrasám 
nedlhujeme absolútne nič. Pustia sa do nás hneď ako na to budú  mať dostatok 
sily.  Organizované  Židmi  na  to  budú  mať  dosť  sily  už  čoskoro,  a  tak  nám 
nezaostáva iné než sa spojiť a zorganizovať. 

Opakujem, spojená a zorganizovaná je Biela Rasa desaťkrát  silnejšia ako 
zvyšok sveta dohromady. 

Aj politika apartheidu v Južnej Afrike a Rodézii je samovražedná, hoci sú obe 
označované za rasistické. Obe krajiny, aj keď sú ich metódy rozdielne, pomáhajú 
"vychovať"  každoročne väčší  počet negrov.  Najmä Rodézia má šialenú politiku 
snažiacu sa "pozdvihnúť" negra (čo je nemožné), "vzdelávať" ho, a nakoniec mu 
odovzdať  stále  väčšiu  moc  vo  vláde.  Jasným  koncom  tohto  šialenstva  bude 
samozrejme samovražda Bielej populácie. Je to rovnako samovražedné ako kŕmiť 
a zásobovať kopu potkanov až kým vás nezožerú sami. 

Austrália mala chytrú rasovú politiku, asi najlepšiu zo všetkých krajín. Boli 
však nepozorní voči Židom a tým teraz Austrália patrí. A to i napriek faktu, že tento 
kontinent  vybudoval  Biely  Človek,  no to  je  už tá  istá  pesnička.  Koniec koncov 
Austráliu jej rasová politika nezachráni ak zvyšok sveta padne.  

* * * * *

v Prírode  sa každý druh snaží rozšíriť sa rozšírením sa do nových teritórií. 
Napr. keď sa zajac dostal do Austrálie, množil sa až kým tento kontinent nepokryl 
celý. Keď škorce prišli  do Severnej Ameriky, tiež sa po celom kontinente rýchlo 
rozmnožili. Keď sa na Floridou dostal hyacint, rozšíri sa do každého kanála, ktorý 
bol pre jeho rast a šírienie sa vhodný. Keď sa burina zakorení v obilnom poli, ihneď 
sa začne snažiť zväčšovať svoje územie, šíriť svoje semená kam je to len možné a 
ak sa dá, zabrať celé pole, celú krajinu, celú zem. 

Program Prírody je nasledovný: kolonizujte novú územia a šírte sa ako sa len 
dá – cez všetky prekážky. 
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Po tisícročia Biela Rasa kolonizovala územia a kontinenty, niekedy úspešne, 
niekedy menej. Počas obdobia Rímu však bola nesmierne úspešná. Ak by Bielu 
Rasu nezastavila samovražedné, myseľ zničujúca choroba zvaná kresťanstvo, isto 
by kolonizovala celý svet. No nanešťastie, ako nám to ukazuje história, Rimania 
prepadli kresťanstvu. Túžba Bielej Rasy ísť vpred stroskotala, samotná Biela Rasa 
začal hniť a bola takmer zničená moslimskými Maurmi.  

V 16., 17., 18. a 19. storočí, sa Biela Rasa opäť pohla vpred a jej kolonizácia 
sa  dotkla  každého  kontinentu  no  ako  sme  zistili,  najráznejšia  bola  v Severnej 
Amerike.  

Dnes,  v 20-tom  storočí  je  Biely  Človek  opäť,  kvôli  rýchlo  sa  šíriacemu 
židovskému  jedu,  komunizmu,  oslabený.  Akosi  šialene  ustupuje,  uteká  pred 
podradnejšími bytosťami, obmedzuje sám seba a pomáha nepriateľom sa množiť. 

Namiesto  kolonizovania  sú  naše  krajiny  kolonizované  nielen  hordami 
čiernych  Afričanov,  ale  špinou z celého sveta.  Dnes  nekolonizuje  Biely  Človek 
Afriku,  ale  Afričania  kolonizujú  Biele  krajiny  rovnako  ako  ich  kolonizujú  aziati 
a mulati. Florida je kolonizovaná miešanými Kubáncami. Dokonca ja kedysi hrdé 
Britské impérium, Anglicko, je rýchlo kolonizované podrasami, ktoré sa tam množia 
ako potkany. Dokonca aj medzi krásnymi,  blond Švédmi nie je výnimkou vidieť 
čiernych negrov a samotní Švédi proti tomu nehnú ani prstom. 

* * * * *

skutočným  riešením  pre  Bieleho  Človeka  je  prijať  zdravú,  jasnú  rasovú 
politiku: Biela Rasa sa musí šíriť kým neobsadí všetku dobrú pôdu tejto planéty; 
všetky  podrasy  musí  uznať  za  svojich  nepriateľov;  musí  im  prestať  akokoľvek 
pomáhať;  musí  ich  vytlačiť  z povrchu  Zeme  tak  ako  to  urobila  s Indiánmi 
v Amerike.  

Ak  chceme  prežiť,  naše  heslo  musí  znieť:  buď  oni  alebo  my!  Prvotným 
cieľom Hnutia Kreativity je uistiť sa, že Biela Rasa bude naveky vekov v bezpečí. 

Preto  sa  my,  Biela  Rasa,  musíme  priučiť  veľkolepú  historickú  lekciu  od 
hrdých pionierov z Ameriky. Toto veľké nutkanie Bielej Rasy  musíme premietnuť 
na  celosvetovú  úroveň.  Opäť  musíme  plánovaným  a zámerným  programom 
pokračovať  v kolonizácii  sveta,  ktorú  Biela  Rasa  v posledných  storočiach  tak 
skvelo  nasledovala,  či  už  vďaka  náhode  alebo pevnému odhodlaniu.  Tak  ako 
americkí  pionieri  aj  my, dnešná Biela Rasa musíme za svoj  Jasný Osud prijať 
dobytie sveta a zaľudnenie všetkej zeme našimi ľuďmi.  
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11. Islam – Sila Militantného 
Náboženstva

Ako sme si uviedli v prvej kapitole tejto knihy, celá Príroda a celý vesmír je 
riadený zákonmi. Celý vesmír, vrátane nášho maličkého sveta, je riadený Zákonmi 
Prírody, ktoré sú univerzálne, pevné, neohybné a navždy nemenné.  

Partií tu zákon o prežití druhov, ktorý určite patrí i pre ľudský druh. Mnoho 
ľudských rás prišlo a zmizlo, mnohých už niet. Niektoré nám pred očami vymierajú 
dnes. Tieto druhy, vrátane ľudskej rasy, majú svoje špecifické spôsoby obrany a 
agresie, vrátane parazitov. Medzi ľudské druhy sme zahrnuli i večného parazita – 
Žida. Jednou z najúžasnejších vlastností ktorú Žid vyvinul na vysokú úroveň pre 
vlastné prežitie je umenie podvodu, intríg a trikov. Žid je bez pochýb najmocnejším 
pánov podvodov. Keďže je i parazitom, vyvinul umenie náboženstva ako jednu zo 
svojich  najmocnejších  zbraní  na  podvádzanie,  kontrolu,  zotročenie,  využívanie, 
okrádanie a zničenie.  

Žid  nie  je  len "pánom lží"  a  zručným manipulátorom propagandy,  ale  už 
skoro  vo  svojej  histórii  si  uvedomil,  akou  mocnou  zbraňou  je  náboženstvo. 
Náboženstvo  je  mocná  zbraň  schopná  spojiť  rasu  pre  spoločný  cieľ.  Židia  to 
dosiahli  u  vlastných  ľudí.  Náboženstvo  však  využívali  i  na  zničenie  svojich 
nepriateľov a v tomto ohľade je ich najlepším vynálezom kresťanstvo, vynájdené 
na zničenie Rimanov.  

Skrátka Židia  vynašli  Starý Zákon na ujednotenie svojej  rasy,  aby jej  dali 
spoločnú  tradíciu,  cieľ  a  zmysluplný  program ktorým  možno  okradnúť  a  zničiť 
ostatné rasy. V záujme úspechu ho Židia poskytli i iným rasám, konkrétne Bielej 
Rase v podobe kresťanstva, ktoré ich protivníkom prináša presný opak toho čo 
Judaizmus Židom. Dali Bielej Rase vieru ktorá ju zmiatla, rozdelila a rozdrobila, 
robiac  z  nich  ľahkú  obeť  pre  pažravých  Židov.  Fakt,  že  sú  v  tejto  konšpirácií 
úspešní je dôkazom, že to takto opatrne a pozorne plánovali. Ako k tomu došlo 
sme vyjasnili  dôkazmi v predošlých kapitolách a budeme v tom pokračovať i na 
ďalších stránkach. 

Prebrali sme si i to akou skvelou Bielou civilizáciou bol Rím, ako dobyl svet a 
bol najsilnejším a neporaziteľným. Ukázali  sme si,  že Ríme dosiahol  200-ročné 
obdobie  mieru  a  pokroku  známe ako  Pax  Romana,  keď  Židia  začali  rímskym 
impériom  šíriť  vírus  v  podobe  židovsko-kresťanského  učenia.  História  nám 
ukazuje, že v roku 313 n. l. sa cisár Konštantín stal prvým kresťanským cisárom a 
vyhlásil  kresťanstvo za oficiálne náboženstvo  ríše.  Videli  sme ako sa Rimania, 
ktorí  prepadli  týmto samovražedným radám stali  fanatickými  kresťanmi,  prestali 
chrániť svoje domovy, krajinu, či ríšu, a za ďalšie storočie a pol, sa v roku 476 n. l. 
rímska  ríša  úplne  zrútila  a  rozpadla  na  kusy.  Taktiež  vieme,  sa  s  príchodom 
kresťanstva  sa  Biela  Rasa,  vrátane  zbytkov  rímskeho  impéria  a  celej  Európy, 
dostala do tisícročného obdobia známeho ako Doba temna.  

Potom ako priviedli kedysi hrdú a mocnú rímsku ríše k tejto katastrofe, sa 
Židia neuspokojili a neponechali Bielu Rasu tam kde bola. Tak ako pomohli skrížiť 
egyptskú civilizáciu pred tisíckami rokov, aj tu sa chceli uistiť, že skrížia celú Bielu 
Rasu v celej a navždy ju zničia.  

Aby to dokázali, vynašli náboženstvo – Islam. 
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Je  viac  než  náhodou,  že  Judaizmus,  kresťanstvo  a  islam  pochádzajú  z 
relatívne malého územia Ázie, siahajúceho od Palestíny po Saudskú arábiu, alebo 
z Jeruzalema do Mekky. Židia, ako povedal Benjamin Franklin, sú aziati. Toto malé 
územie,  obývané  semitmi,  ležiace  východne  od  Stredozemného  a  Červeného 
mora, prinieslo tri náboženstvá, ktoré mali všetky obrovský a hrozný vplyv na Bielu 
Rasu.  

V  tom  či  Mohamed  bol  Žid  alebo  nie  histórie  nie  je  jednotná.  Medzi 
semitským Židom a semitským Arabom je okrem náboženstva taký malý rozdiel, 
že je ťažké ich rozlíšiť. Mohamed bol semita, to je isté. Než sa stal prorokom a 
zakladateľom moslimského  náboženstva,  vzal  si  za  ženu veľmi  bohatú  vdovu, 
ktorá  bola  Židovka.  To,  že  židovská  rasa  hrala  dôležitú  úlohu  pri  vytvorení  a 
propagovaní  Islamu  je  nielen  jasné  z  udalostí,  ale  i  hlasne  prehlasované 
samotnými Židmi.  

Našim  cieľom  je  tu  ukázať  ako  Islam  zomkli  do  mocného  nástroja  aby 
pomocou neho mohli  nasledovať  svoj  dlhodobý cieľ  skríženia  a zničenia  Bielej 
Rasy.  

Videli sme ako kresťanstvo uspelo pri zničení rímskej ríše a zanechalo z jej 
trosky, a v roku 476 n. l. Rím ako taký prestal existovať. Ale čo vlastne nasledovalo 
počas ďalších storočí po rozpade Ríma? 

V  tomto  čase  bola  Biela  Rasa  snáď  najslabšia  a  najrozdelenejšia  za 
posledné tisícročia. Vytrvalý a zradný Žid nechcel túto zlatú príležitosť na konečné 
zničenie  Bielej  Rasy prepásť.  Takže  čo  spravil?  Spojil  a  zorganizoval  podrasy 
novým agresívnym a smrteľným náboženstvom, ktoré bolo presným opakom toho 
ktorým naočkoval Bielu Rasu.  

Rimanom dal náboženstvo ktoré im kázalo: nastav druhé líce; miluj svojho 
nepriateľa; neodporuj zlu; nesúď ak nechceš byť súdený, a Arabom dal dynamické 
náboženstvo, ktoré bolo presným opakom.  

V  čase  keď bola  Biela  Rasa najzmätenejšia  a  najrozdelenejšia  v  histórii, 
prišiel  Islam  s  prudkou  a   agresívnou  filozofiou  ktorá  inšpirovala  jeho 
nasledovníkov aby dobýjali  a konvertovali  silou meča. Stúpencom tohto nového 
náboženstva bolo tvrdené, že nebesá sú nádherná, zelená záhrada plná blaha. 
Tam duša veriaceho, odetá v zelených šatách, leží na zelených vankúšoch, užíva 
si odpustenie, ovocie, víno a služby nádherných čiernookých panien s bohatým 
poprsím a oblými bokmi. Stúpencom bolo tvrdené, že ak umrú boji, pôjdu na toto 
miesto hneď. To arabov inšpirovalo s takým zápalom, že šli do boja, nedbajúc o to 
čo prežijú alebo nie. 

Tieto púštne kmene, podpálené fanatickým zápalom, šírili Islam od Indie po 
Španielsko. Egypt, Sýria, malá Ázia, Severná Afrika, Španielsko a Konštantínopol 
padli ešte pred vznikom Moslimskej ríše. Vojny arabov pokračovali víťazne a zo 
španielska  sa presunuli  do samotného srdca Francúzska,  a  mohli  pokoriť  celú 
Bielu Európu. Len vďaka prezieravosti v roku 732 veľký Biely hrdina, Karl Martel, 
porazil arabov v boji pri Tours, vo Francúzku a tým zarazil dobytie celej Európy. 

Aká len odlišná mohla byť história Európy ak by ju mosilmovia dobyli! 

Dobyli  však  Španielsko  a  priviezli  so  sebou  čiernych  Maurov  z  Afriky  a 
semitskú  krv  arabov.  Až  v  roku  1492  ich  Izabela,  hrdinská  Biela  španielska 
kráľovná vyhnala. Pre Španielsko to bol slávny rok. Kráľovná Izabela uspela nielen 
pri  vyhnaní  Maurov  zo  španielska,  ale  v  tom  istom  roku  vyhnala  i  Židov  a 
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Kolumbus  sa  doplavil  do  Ameriky.  Po  vyhnaní  Maurov  a  Židov  nastalo  pre 
Španielsko  to  najveľkolepejšie  a  najúžasnejšie  obdobie  jeho  histórie,  a 
nasledujúcich sto rokov môže byť považovaných za zlatý vek španielska. 

Avšak  škody  už  boli  napáchané.  Takmer  tisíc  rokov  maurskej  držby 
španielska  a Portugalska navždy znečistilo  krv  nešťastných národov,  a trvácna 
škoda na rasovom druhu je badateľná i dnes. Verím, že Židia plánovali inšpirovať 
arabské výpady do Európy a znečistiť  západné krajiny Európy čiernou africkou 
krvou. Za to, že v tom neuspeli môžeme ďakovať len veľkému Bielemu vodcovi, 
Karlovi Martelovi, ktorý sa im hrdinsky postavil v bitke pri Tours. 

Byzantská ríša s hlavným mestom Konštantínopolom bola východná polovica 
rímskej  ríše.  Prežila  o  takmer  1000  rokov  dlhšie  ako  západná  polovica,  ktorej 
hlavným mestom bol Rím. Dôvodom jej prežitia bol postoj voči židovskému vplyvu 
v ríši. Židom bolo zakázané podieľať sa na vláde, vzdelávaní, či v medicíne a v 
mnohých ďalších oblastiach bol ich vplyv tiež striktne obmedzený. Avšak v roku 
1453 Turci, ktorí boli časťou Moslimskej ríše, Konštantínopol dobyli a s ním padla i 
byzantská ríša a Biela nadvláda v Malej Ázii.  

Z tohto moslimského vzplanutia moci sa môžeme naučiť aký úžasný vplyv 
môže  myť  agresívne  a  správne  vedené  náboženstvo  na  rozptýlenú  a 
neorganizovanú  skupinu  ľudí,  aj  keď  je  zaostalá  ako  boli  arabské  kmene  zo 
Severnej Afriky a Arábie. Tým, že zjednotilo a spojilo nejednotnú masu arabských 
a beduínskych kmeňov položilo základy vzniku arabskej ríše. Nielenže vybudovalo 
obrovskú ríšu, ktorá sa rozprestierala od brehov Severnej Afriky po Filipíny,  no 
dnes sú Moslimovia početní i v severnej Afrike, na Strednom a Blízkom Východe, 
Indii a celej Ázii. V malom žijú i na Kaukaze, v Strednej Ázii a Číne. Dokonca i v 
Európe  žijú  asi  3-milióny  moslimov,  takmer  výlučne  však  na  balkánskom 
polostrove.  

Mohamed nielen založil nové náboženstvo ktorého svätou knihou je Korán, 
ale vybudoval i Moslimskú ríšu, a s ňou celú arabskú kultúru, ktorá prežila dodnes. 
Islam nasleduje pätina ľudstva a neustále si získava nových členov rýchlejšia ako 
ktorékoľvek iné náboženstvo.  

Nedokážem  dosť  silne  vysvetliť  akou  úžasnou  fontánou  energie  je 
náboženstvo ak je vytvorené prsne pre ľudí ktorí ho príjmu. Nech sa Biela Rasa 
túto lekciu dobre naučí.  
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12. Kráľovná Izabela – Inšpirujúca 
Križiacka

Náš dlh veľkej kráľovnej Kastílie a Léonu je ťažko zmerateľný a každopádne 
je fenomenálny. Táto pozoruhodná žena bola mala tie najlepšie vlastnosti na ktoré 
môžete byť hrdí ako charakteristické pre Bielu Rasu. Už ako dieťa bola obdarená 
pokojným  sebaovládaním  a mala  príjemné  vystupovanie.  To  nie  je  až  také 
prekvapujúce ak vezmeme do úvahy jej predkov anglických kráľov Alfréda veľkého 
a Viliama Dobyvateľa, francúzskeho kráľa Ľudovíta XI. Svätého a kastílskeho kráľa 
Ferdinanda.  Tak  ako  jej  predkovia,  Viliam  Dobyvateľ  a Henrich  II.,  i ona  mala 
železnú vôľu, a keď si zaujala nejaký cieľ, len ťažko sa od neho odvrátila. Viac 
počúvala ako vravela a keď už niečo vravela, tak k veci.  

Aby sme čo najviac pochopili  činy tejto neobyčajnej  ženy a úžasnú úlohu 
ktorú zohrala pri zmene smeru histórie, je dôležité pochopiť časy v ktorých žila. Je 
taktiež  dôležité  zoznámiť  sa  so  storočiami  predchádzajúcimi  jej  vládu 
a nebezpečenstvo,  do  ktorého Maurovia  a Židia  priviedli  nielen  Španielsko,  ale 
i celú Bielu Európu. 

* * * * *

Už v predošlej kapitole sme si prebrali ako Židia medzi Arabmi prezentovali a 
šírili  nové  náboženstvo,  ako  chceli  podvodom  utvoriť  mocnú  moslimskú  ríšu 
a potom týmto baranidlom napadnúť, poraziť a zničiť Bielu Európu. Po tom ako 
silou meča Arabi porazili a prekonvertovali všetky kmene na brehoch Afriky až po 
Gibraltár, španielski Židia pozvali Saracénov do Španielska. Keď tam v roku 709 
na podnet afrických Židov dorazili, španielski Židia im radi otvorili brány za čo boli 
odmenení  vládou  v Granade,  Seville  a Cordobe.  V tomto  novom   moslimskom 
štáte Židia dosiahli úžasnú úroveň prosperity a obrovský vplyv.  

Židia si to zaumienili dosiahnuť i napriek odhaleniu, že chceli priviesť arabov 
z Afriky aby tak zvrhli Gótske kráľovstvo (Španielsko) a obvineniu z otroctva, a aj 
po ich oslobodení, keď aj tak boli potláčaní ustanoveniami striktných Vizigótskych 
zákonov. Napriek tomuto všetkému prosperovali a na začiatku 8. storočia boli vo 
všetkých väčších mestách španielska takí mocní a bohatí, že kľudne mohli zradiť 
nešťastnú krajinu a otvoriť brány fanatickým Maurských útočníkom.  

Postupné opätovné dobytie polostrova Bielymi Španielmi samotných Židov 
nejako nevzrušovalo. Keď sv. Ferdinand dobyl v roku 1224 Sevillu, bol dosť hlúpy 
na to aby nechal Židom 4 maurské mešity premeniť na synagógy; ako miesto ich 
pobytu im nechal jednu z najlepších častí mesta a chcel len aby prestali napádať 
kresťanstvo a konvertovať kresťanov. 

Samozrejme,  že  Židia  tieto  podmienky  nedodržali  a niekoľko  neskorších 
kráľov, najmä tí, ktorí potrebovali peniaze, k nim boli láskaví, napr. Alfonz VIII mal 
židovského pokladníka. 

Tu vidíme večnú pochabú slabosť Bielych kráľov, dobrovoľne kolaborujúc so 
svojimi smrteľnými nepriateľmi, Židmi, ponechávajúc im dostatočnú finančnú silu 
na  vyberanie  daní.  To  isté  môžeme spozorovať  i v Amerike  –  v minulosti  mali 
dvoch židovských riaditeľov daňových odborov – jeden sa volal  Cohen a druhý 
Kaplan. 

Na konci  13-teho storočia  boli  Židia  vo španielsku  takí  mocní,  že takmer 
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ukončili španielske znovudobytie zeme od Maurov. Počet Židov v španielsku bol 
asi  4-5  miliónov  z celkovej  populácie  25-30  miliónov,  čo  je  nejakých  15-20%. 
Zároveň prebiehal program premeny kresťanskej doktríny skupinou známou ako 
albigenci, sektou (opäť vytvoreniu Židmi), ktorá učila priamo samovražedné učenie 
– aby urýchlila zvrátenie mozgov a deštrukciu Bielej Rasy. Dokonca sa niekoľko 
nežidov dalo obrezať aby tieto bludy mohli učiť voľne (ako Židia), za čo mohli byť 
ako kresťania potrestaní.  

Katolícka  cirkev  vždy  akosi  šialene  považovala  úžeru  za  hriech,  čo 
ponechávalo  pole  financií  otvorené  pre  Židov,  ktorí  si  tu  získali  monopol 
bankovníctva a pôžičiek. Pomaly sa celý kapitál a obchody krajiny presunuli do ich 
rúk.  V Aragónsku účtovali  20% úroky a v Kastílii  až viac ako 33%. Počas hladu 
v roku 1326 dokonca od mesta Cuenca žiadali 40% úrok za požičanie peňazí na 
nákup  pšenice.  Občan  ktorý  musel  platiť  dane,  roľník  ktorý  nemal  peniaze  na 
nákup pšenice ktorú by zasial a ostatní občania sa tak museli v beznádeji obrátiť 
na  židovského  úžerníka  a  stali  sa  tak  jeho  ekonomickými  otrokmi.  Požičaním 
peňazí  kráľom  sa  Židia  dostali  ku  kontrole  nad  vládou.  Obyčajní  ľudia  ich 
nenávideli  lebo  si  od  kráľov  často  kúpili  právo  na  vyberanie  daní  a bezcitne 
vyžmýkali občanov o všetko čo mohli.  

Čas od času tak Španieli reagovali zdravo inštinktívne. Keď sa pre občanov 
stali veci príliš neznesiteľnými, jednoducho povstali a zmasakrovali niekoľko Židov. 

Vo  väčšine  prípadov  za  Židov  postavil  pápež  a urobil  všetko  pre  to  aby 
zastavil ľud v jeho spravodlivom rozhorčení masakrovaní Židov – ďalší príklad, že 
kresťanstvo vzniklo na podnet Židov a stále viac je pod kontrolou Židov viac než 
pod silou pápeža.  

Keď čierna smrť za dva roky zabila polovicu populácie Európy, Židia utrpeli 
najviac, nakoľko ich zúfalí ľudia obviňovali zo zavinenia nákazy otravovaním studní 
a pustili s atak do zabitia všetkých v Európe. Existuje mnoho dôkazov, že to Židia 
ozaj  robili  –  hádzali  nakazené telá  do studní  a iných zdrojov vody aby rozšírili 
nákazu a zabili väčší počet Bielej populácie.  

Pápež Klement VI tieto obvinenia proti Židom vyhlásil za lži a poukazoval na 
to,  že nákaza bola rovnako smrteľná krajinách kde Židia  nežili,  no to je  ťažké 
dokázať  či  vyvrátiť.  Navrhoval  potrestať  ľudí,  ktorí  sa  na  týchto  masakrách 
zúčastňovali  a nazýval  ich  fanatikmi.  Napriek  tomu  Španieli  v zabíjaní  Židov 
pokračovali. 

V roku  1391  ich  bolo  v Castille  zmasakrovaných  niekoľko  stoviek.  Ako 
výsledok  mnoho  Židov  naoko  prijalo  kresťanstvo  a stali  sa  tak  známi  ak 
Marranovia. Takto sa zrodila nová trieda židovských "kresťanov", z ktorých bolo 
len málo úprimných a väčšina sa po nedeľňajšej omši zúčastňovala ešte tajných 
stretnutí v synagógach a jedla len kóšer jedlá. Vyhlasovaním sa za "kresťanov" sa 
tak vyhli tvrdým reštrikciám, ktoré platili  pre ich bratov v synagógach a mohli sa 
zosobášiť s ktorúkoľvek španielskou rodinou. Takto sa pre nich otvorilo nové pole, 
nakoľko  ako  kresťania  mohli  byť  i  kňazmi,  alebo inak  sa  oddať  cirkvi  aby  tak 
preukázali svoju "vernosť" svojmu novému náboženstvu, čo malo za následok, že 
v časoch Izabely ovládali katolícku cirkev v španielsku na veľkej úrovni.  

V  španielsku  bolo  mnoho  katolíckych  kňazov  ktorí  boli  tajne  Židmi  a 
vysmievali sa z omší a sviatostí, ktoré vykonávali. Napr. Jeden kňaz nikdy nedal 
pri  spovedi  rozhrešenie.  Španielskych  katolíkov  to  prirodzene  pohoršovalo  a  z 
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dobrých dôvodov obviňovali Židov z rozširovania úpadku cirkvi. V skutočnosti starí 
kresťania, teda Španieli, nenávideli marranov ešte viac ako Židov v synagógach, 
ktorých mohli aspoň spoznať. Mnoho z nich si zo sviatostí robili posmech, a keď šli 
na spoveď, spovedajúcemu obyčajne klamali. 

Židia teda dostali Španielsko pod svoju kontrolu a okrádali tak svoje obete. 

Takáto vola politická a náboženská situácia vo španielsku keď sa desaťročná 
Izabela dostala na kráľovský dvor svojho staršieho brata. Bol to  Henrich IV, kráľ 
Kastílie. Keď Izabele zomrel otec, Henrich zdedil trón. 

* * * * *

Izabela bola krásna žena nordického typu, mala svetlo červenkasté vlasy a 
výraznú  bradu,  trocha  veľkú  oproti  iným  črtám,  a  modré  oči  so  zelenkavým 
nádychom. Mala dobré vzdelanie, nie ako iné dcéry španielskych šľachticov v tej 
dobe. Hovorila kastílsky zvučne a s eleganciou, a písala ňou na úrovni. Študovala 
gramatiku, rétoriku, maľovanie, poéziu históriu a filozofiu. Po otcovi zdedila lásku k 
hudbe a poézii, a od svojich učiteľov, vyštudovaných na univerzite Salamanca, sa 
učila filozofiu Aristotela a Sv. Tomáša Akvinského.  

Keď s  mladším bratom Alfonzom prišli  na dvor  Henrich  IV,  boli  šokovaní 
nesmrteľnosťou a zradou na kastílskom dvore. Slabý a hýrivý Henrich bol hanbou 
trónu a zradcom Bielej Rasy. Arcibiskup Carrillo z Toleda ho takto obvinil: "hnusné 
hriechy sú také odporné, že ich nemôžem ani menovať, sú všade navôkol a sú 
odpornou škvrnou ľudskej nátury." Arcibiskup sa potom pridal k iným nespokojným 
šľachticom  v  Burgose,  kde  spísali  niekoľko  vynikajúcich  obvinení  verejne 
adresovaných kráľovi. 

Vyhlásili,  že  kráľova  maurská  stráž  a  ostatní,  ktorým dal  moc,  "znásilnili 
vydatú ženu a znesväcovali panny a chlapcov proti Prírode; a dobrí kresťania, ktorí 
sa  na  to  sťažovali  boli  verejne  bičovaní."  Vinili  kráľa  zo  zničenia  majetku 
španielskej robotníckej triedy tým, že povolil aby ich Mauri a Židia využívali; zavinil, 
že  ceny  sa  neúnosne  dovolili  znehodnotením  meny;  povolil  aby  jeho  úradníci 
praktikovali úplatky a vydieranie  na obrovskej úrovni; robil si zo spravodlivosti a 
vlády posmech zlomyseľnými predpismi a nepotrestaním odporných činov; skazil 
cirkev  zvrhnutím dobrých biskupov  z  ich stolíc  a  ich nahradením pokrytcami  a 
politikmi.  

Ku  cti  Izabely  a  jej  brata,  princa  Alfonza  slúži,  že  prešli  touto  skazenou 
atmosférou  kráľovského  dvora  bez  nakazenia  sa  a  vyšli  odtiaľ  s  celoživotným 
odporom voči takýmto veciam, vrátane vplyvu moslimov a Židov.  

Na dvore bolo mnoho intríg a v krajine s rozhorievali nepokoje a revolúcie. 
Izabelin brat, princ Alfonz, bol prvým dedičom trónu. Vo veku 154 rokov však náhle 
zomrel. Objavili sa obvinenia proti kráľovi Henrichovi a jeho nasledovníkom z jeho 
otrávenia, no nie je to isté. Izabela sa stala hodnotnou politickou zárukou a tak sa 
objavilo mnoho snáh ju vydať za nejakého politického spojenca. Kráľ Henrich chcel 
aby sa čo najrýchlejšie vydala za kráľa Alfonza V. z Portugalska, ktorý po Izabele 
túžil. Ďalší pytač bol vojvodca z Guyenne, brat a priamy dedič francúzskeho kráľa 
Ľudovíta XI. Úmysel vziať si ju mal i židovský mulat s nechutnou povesťou Don 
Pedro  Giron,  ktorý  i  získal  zvolenie  od  kráľa.  Našťastie,  kým bol  na  ceste  a 
rozhodnutý si Izabelu vziať ochorel a zomrel. Princezná Izabela prijala túto správu 
so slzami šťastia a ďakovala bohu.  

Po  tomto  všetkom s  rozhodla  ako  18-ročná vydať  za  princa  Ferdinanda, 
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priameho dediča aragónskeho trónu. Ferdinand bol mladík asi o rok mladší ako 
ona.  Ich  spojením  sa  kastílske  a  aragónske  kráľovstvá  spojili  do  jedného  z 
najmocnejších  národov  v  Európe.   Mnoho nepriateľov,  vrátane  jej  nevlastného 
brata,  kráľa Henricha,  proti  tomuto  spojeniu bojovalo.  No jej  manželstvo,  ktoré 
uzavreli  tajne,  sa  po  zverejnení  stalo  známym  faktom,  ktorý  už  kráľ  Henrich 
nemohol zničiť.  

Izabelin nevlastný brat, kráľ Henrich, zomrel 12. decembra 1474. v sláve a 
radosti  jej  poddaných a  za veľkých osláv  bola  13.  decembra  toho  istého  roku 
korunovaná za kastílsku kráľovnú. Mala vtedy 23 rokov.  

Jej  manžel  princ  Ferdinand vak  v tom čase nestál  na  jej  strane.  Keď sa 
dopočul správy o smrti kráľa Henricha a korunovácii svojej ženy bol v Perpignane, 
kam odišiel včas na jeseň aby pomohol otcovi prd zajatím jeho nepriateľmi. 

Kráľovná  a jej  manžel  dobre  poznali  svoje  kráľovské  výsady.  Kráľovná 
Izabela mala byť jedinou a výlučnou vládkyňou kráľovstva Kastílie a keď sa na trón 
dostal aj Ferdinand, mal mať rovnakú pozíciu v Aragónsku. Ich odporcovia, ktorí 
chceli  rozdeliť  kráľovský  dvor  na dve strany  šírili  mnoho klebiet  a neprávd,  no 
márne. Práve naopak, odvtedy vo väčšine verejných záležitostí jednali ako jedna 
osoba,  podpisy  oboch  boli  na  úradných dokumentoch,  obe tváre  na  minciach. 
"Dokonca aj  keď ich nutnosť rozdelila, láska ich vôle držala pokope – mnohí sa ich 
pokúšali rozdeliť, no oni boli odhodlaní nepodľahnúť." 

Nemohli  si dovoliť rozdielnosti a k chceli dosiahnuť obrovský cieľ, ktorí ich 
čakal.  Priviesť poriadok  tam kde vládne anarchia,  opäť  nastoliť  prestíž  korune, 
znovu od falošných šľachticov prevziať kráľovskú zem, ktorú im venoval Henrich, 
znížiť  infláciu  a  opäť  priviesť  farmy a  priemysel  k  prosperite,  vyriešiť  židovský 
problém, maurský problém, problém s konvertovanými Židmi – toto boli ich ciele, 
ktoré  sa  pre  mladú  ženu  a  mladého  muža  bez  vojakov  a  peňazí  zdajú 
nedosiahnuteľné.  Francúzsko a Portugalsko  boli  ich nepriateľmi  a  Kastília  bola 
domovom chaosu. 

Situácia  bola  podobná  akej  čelil  veľký  vodca,  Adolf  Hitler,  keď  prevzal 
skrachované,  rozdelené a zničené Nemecko v  roku  1933.  aj  jeho krajina  bola 
rozdelená. Aj jeho národ bol vnútorne rozdelený, sužovaný židovskou otázkou a 
čeliaci nohým vonkajším nepriateľom. 

Aj keď mala to šťastie, že mala  manžela, ktorý ju podporoval vo všetkom čo 
robila, hnacia sila a križiacky zápal pochádzali najmä od samotnej Izabely.  

Kráľovná  Izabela  bola  korunovaná  za  kráľovnú  Kastílie  keď  jej  krajinu 
napadol portugalský kráľ Alfonz V. Ferdinand a Izabela zdedili  kráľovstvá ktoré 
nemali ani vlastných vojakov ani financie na nadobudnutie armády. No Izabelini 
nepriatelia sa pri spoliehaní sa na jej génius pomýlili. Mesiace žila takmer nonstop 
na chrbte koňa, cestujúc z jedného konca kráľovstva na druhý kde prednášala reči, 
viedla konferencie, dokonca viedla súdne pojednávanie celý deň len aby odsúdila 
niekoľko  zlodejov  a  vrahov,  precestovala  tisíce  kilometrov  cez  chladné  horské 
prechody  len  aby  požiadala  nejakého  povrchného  šľachtiaca  o  500  vojakov. 
Kamkoľvek  prišla  podpálila  starú  nenávisť  Kastílčanov  voči  Portugalcom.  Kým 
Ferdinand  zhromažďoval  jednotky  zo  severných  provincií,  Izabela  zhromaždila 
ďalších niekoľko tisíc mužov v Tolede a šla priamo za svojim manželom aby sa 
stretli vo Valladolide.

Koncom júna 1475 mali zmiešanú armádu 42 000 mužov slabo vyzbrojených 
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a nedisciplinovaných, z ktorých bol mnohí roľníci a prepustení odsúdenci. Keď ich 
rýchlo  zostavili  do  35  práporov,  Ferdinand  opustil  v  júli  Valladolid  a  utekal 
juhozápadne k rieke Duero. Po niekoľkých mesiacoch a mnohých bojoch počas 
ktorých stáli raz tu - raz tam nakoniec Ferdinand zahnal vojsko kráľa Alfonza čím 
ukončil nadvládu Portugalska a nároky kráľa Alfonza na Izabelin trón. 

Víťazstvo nad Portugalskom spravilo z Izabely jedinú vládkyňu Kastílie, no 
samotná Kastília bola plná nenávisti a hladu a  ekonomicky takmer nenapraviteľne 
zničená. Nikto neplatil svoje dlhy a neexistoval spôsob ako niekoho prinútiť. Všade 
úradoval neporiadok. Mierumilovní muži neboli pánmi na vojom. Pred krádežami a 
násilím ich nemal kto chrániť.  

Hlavnou úlohou ktorá Izabelu a Ferdinanda čakal bolo nastolenie rešpektu k 
zákonom. Aby to dokázali cestovali Izabela jej manžel z mesta do mesta, niekedy i 
spolu  inokedy  každý  inam,  okamžite  nastoľujúc  poriadok.  Kráľovná  Izabela  si 
vypočula obvinenia, námietky a nápravy, odsúdila vinníka na smrť a bežala inam. 
Čoskoro jej nastoľovanie spravodlivosti ohromilo celú krajinu. Bolo to úžasné lebo 
bolo  cítiť  že  je  nestranná  a  nepodplatiteľná.  Bohatí  šľachtici  boli  mnohí 
skorumpovaní a, ako na to boli zvyknutí, ponúkali enormné sumy i Izabele len aby 
sa  vyhli  jej  tvrdej  spravodlivosti.  No  ona  pred  peniazmi  uprednostňovala 
spravodlivosť.  Napríklad,  keď  bohatý  šľachtic  Alvar  Yanez,  ktorý  zabil  notára, 
ponúkol kráľovnej 40 000 dukátov  ak ušetrí jeho život, dôrazne to odmietla a dala 
mu  v  ten  istý  deň  odťať  hlavu.  Aby  sa  vyhla  akémukoľvek  podozreniu  z 
podplatenia, rozdelil svoj majetok medzi svojich synov, aj keď existovalo mnoho 
dôvodov prečo by jej ho nemohli vziať.  

Izabela a Ferdinand si boli dobre vedomí faktu, že moslimi, ktorí okupovali 
južnú  polovicu  španielska  zhromažďovali  jednotky  aby  opäť  napadli  a  dobyli 
severnú  časť  rozdelenej  krajiny.  Uvedomovali  si  i  to,  že  ich  vojsko  bolo 
rozpadnuté, nejednotné a slabé aby sa mohli proti takejto invázii postaviť. Vedela, 
že  existuje  ešte  niekoľko  nevyhnutných  záležitostí  ktoré  treba  napraviť  než  sa 
bude jej krajina môcť tejto sile postaviť.  Samotná cirkev bola v rozpade a plná 
konvertovaných Židov, ktorí boli na kľúčových opozíciách odkiaľ mohli šíriť chaos a 
anarchiu počas napätia ktoré vytvárali. Jej nevlastný brat, kráľ Henrich, predal a 
stratil toľko kráľovskej pôdy, že zisk z nej bol takmer nemožný. A tak si uvedomili, 
že  než  zjednotia  a  posilnia  silu  autoritu  koruny,  musia  urobiť  niekoľko 
nevyhnutných, aj keď tvrdých, krokov. 

Nakoľko katolícka cirkev získala v 15.-tom storočí v španielsku neskutočnú 
moc,  kráľ  a  kráľovná  vedeli,  nemusia  zničiť  vedenie  zákerných  a  prefíkaných 
konvertovaných  Židov,  vydávajúcich  za  kresťanov,  ktorí  boli  pripravení  predať 
cirkev a krajinu moslimom pri prvej príležitosti.  

Rozhodli  sa  založiť  Inkvizíciu  a  raz  a  navždy  vyčistiť  cirkev  od  tejto 
votreleckej skupiny, ktorú netvorili ani Španieli, ani kresťania.  

Izabela vedela,  že skôr ako sa bude môcť postaviť  Maurom z juhu, musí 
prekonať  nepriateľov v krajine.  Neboli  to však len Židia zo synagóg,  ale i  tajní 
Marranovia, ktorí infiltrovali cirkevné rady. Vedela, že práve Židia prizvali do krajiny 
moslimov a vždy boli  považovaní  za vnútorného nepriateľa,  sympatizujúceho a 
niekedy i pomáhajúceho nenavodeným Maurom. 

Po dvoch rokoch od tajného obdržania povolenia na Inkvizíciu od pápeža sa 
do toho pustili. 
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Židia  neskazili  a  nezašpinili  len  katolícku  cirkev,  ale  boli  i  pôvodcami  a 
šíriteľmi albigenských bludov. Toto kacírstvo principiálne učilo samovraždy a jeho 
nasledovníci  často odmietali  či  nechali  hladovať,  dokonca niekedy i  zabili  svoje 
choré  deti.  Je  to  ďalší  príklad  učenia  pochádzajúceho  od  Židov  ktorým chceli 
oslabiť a zničiť Bielu Rasu.  

Práve  kvôli  albigencom  problému  bola  založená  Inkvizícia.  Samotná 
inkvizícia  však  nikdy nikoho  neodsúdila  na smrť.  Inkvizítori  cestovali  do  istého 
mesta  a  hromadili  všetkých  heretikov  k  spoločnej  spovedi.  S  tými  čo  prišli  sa 
zaobchádzalo mierne. Väzeň, ktorý bol uznaný vinným a nepožiadal o odpustenie 
bol vydaný iným inkvizítorom, ktorí s nim zaobchádzali ako so zradcom. V praxi to 
znamená, že zo stovky obžalovaných boli na smrť odsúdení len dvaja. Niekoľko 
ich bolo uväznených. Niekoľko prepustených. Mučenie bolo poslednou možnosťou 
no proti jeho používaniu sa nič nepodniklo. 

Zatiaľ  začalo  byť  jasné,  že  moslimi  sú  rozhodnutí  pokúsiť  sa  dobyť  celú 
Európu. V roku 1479 Muhammad II. po mori dobyl ostrov Rodos. Keď na ďalší rok, 
1480, rytieri  sv.  Jána vytlačili  Muhammada II.  z Rodosu, prekvapil  celú Európu 
útokom na Talianske pobrežie. Jeho vojaci pustošili pobrežie Apulie, a 2. augusta 
1480 Muhammad II napadol mesto Otranto v Neapolskom kráľovstve. Z 22 000 
obyvateľov útočníci  lanami  zviazali  12 000 a takto  bezbranných ich týrali.  Sťali 
všetkých kňazov z mesta. Na kopci za mestom známom ako Minervin vŕšok zabili 
mnohých zajatcov ktorí odmietli prejsť na islam a ich telá hodili psom. 

Apatia talianskych princov bola nesmierna. Podkopaní a v rukách židovských 
úžerníkov ostali nejednotní a úplne nečinní. Napr. neapolský kráľ viedol vojnu s 
Florenciou a jeho syn Alfonso, knieža z Calabrie bojoval v Toskánskej vojne. A 
takto to bolo i s inými. 

Španielskych kráľovstiev sa zmocňovala panika. Ľudia sa pýtali čo sa stane 
ak Turci prídu z východu a Mauri z Granady budú bojovať na juhu proti Andalúzii. 
Kastília bola nepochybne tesne pred vojnou a bola to vojna v ktorej bude treba 
každú pomocnú ruku. K tomu tam ešte boli vnútorní nepriatelia – nepriatelia ktorí 
na tejto krajine zbohatli a sympatizovali  s nenávidenými a obávanými moslimmi. 
Týmito nepriateľmi boli židovský Marranovia v Kastílii, národ v národe.  

Vylodenie Turkov v Taliansku spečatilo osud Marranov.  

Prvý  krok  inkvizície  v  Kastílii  bol  6.  februára  1481.  V  rovnakom  čase  v 
španielsku zúril čierny mor. 

Marranovia  boli  v  pozore  a  nakoniec  začali  utekať  zo  Sevilly.  Niekoľko 
najmocnejších  z  nich  sa  stretlo   katolíckom kostole  v  San Salvadore  aby tam 
prebrali spôsob svojej obrany. Katolícky kňazi, mnísi, panovníci, vládny úradníci – 
všetci  ktorí  mali  židovský  pôvod  a  boli  tajnými  nepriateľmi  katolíckej  cirkvi  a 
samotného  španielska  – boli  tam.  Diego de  Susan,  rabín,  ktorého majetok  sa 
odhadoval na 10 miliónov maravéd mal reč v ktorej navrhoval postaviť sa inkvizícii 
silou.  Vedeli,  že  majú  v  rukách  hlavnú  silu  mesta  a  rozhodli  sa  preto  dať 
dohromady vojsko,  a  zabiť  každého nepriateľa  a tým sa pomstiť.  Izabela sa o 
tomto pláne dozvedela len náhodou.  Hlavní konšpirátori boli zajatí. Susan a jeho 
bohatí komplici boli postavení pred súd. Niekoľkí sa priznali a mali konať pokánie, 
no  šesť  vedúcich  postáv  tohto  kruhu  bolo  vyhlásených  tvrdými  heretikmi  a 
inkvizítormi privedení pred hlavných predstaviteľov mesta. Šiesti kajúci konšpirátori 
boli  vyvedení  za  múry  mesta,  privezení  ku  kolom  a  upálení.  Poprava  rabína 
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Susana bola o tri dni neskôr.  

Tisíce Židov utieklo v panike všetkými smermi, niektorí do Portugalska, iní do 
Talianska, kde si Židia vždy v ťažkých časoch perzekúcií dokázali nakloniť priazeň 
pápeža.  

A takto to šlo z mesta do mesta. Aj inkvizítori boli prekvapení aké množstvo 
Židov sa podieľalo na podkopávaní  cirkvi,  ktorej  prisahali  vernosť,  a  koľkí  mali 
prsty v intrigách a konšpiráciách proti kráľovskej korune a samotnej krajine. 

Počty španielskych inkvizítorov boli z posledných 5 storočí spisovateľmi, ktorí 
nemajú radi ani Španielsko ani cirkev prehnané. Zdá sa byť pravdou, že počas 
celej  Izabelinej  vlády bolo upálených len 2000 ľudí,  nielen  tajných Židov,  ale  i 
bigamistov,  rúhačov,  okrádačov  cirkvi,  falošných  mystikov  a  iných  nepriateľov. 
Verejnosť s inkvizíciou súhlasila a Izabela o nej hovorila vždy s pýchou.  

Židovskí  spisovatelia  za  posledných  5  storočí,  ktorí  v  našej  literatúre 
prevládajú  obviňujú  Izabelu,  že  inkvizíciou  priniesla  intelektuálny  úpadok 
španielska. To je samozrejme veľká lož. Intelektuálny život španielska nebol nikdy 
lepší  než  v  storočí  po  založení  Inkvizície.  Bolo  to  obdobie  troch  najväčších 
básnikov, Cervantesa, Lope de Vegu a Calderona. V tomto období boli založené 
najlepšie školy a univerzity, do španielska prichádzali učenci a boli tam uznávaní, 
medicína a iné vedy dosiahli obrovské úspechy. Priemysle a obchod v španielsku 
prosperoval a poriadok doma a prestíž v zahraničí neboli nikdy vyššie ako práve v 
16.  storočí,  keď  sa  Španielsko  stalo  hlavou  novou  mocnosťou,  ktorá  zatienila 
Európu i  Ameriku.   Je  len  málo  pochýb  o  tom,  že  za  vzkriesením španielska 
nebolo vyčistenie (čiastočné) španielska od židovskej nákazy z krajiny. 

Táto očista domova neprišla ani priskoro. Moslimovia boli odhodlaní pokúsiť 
sa dobyť celú Európu. Prefíkaný Maur, Muley Abou'l  Hassan, moslimský vodca 
Granady, zaútočil na štedrý deň oku 1482 na mesto Zahara a bol ne 15 míľ od 
Sevilly. Či sa to Izabele páčilo alebo nie, čelila najväčšej kríze svojho života a ako 
to už pre ňu bolo vlastné, rozhodla sa bojovať. 

Izabela sa rozhodla ukončiť maurskú nadvládu na juhu, bez ohľadu na to ako 
dlho to bude trvať.  To,  o čom všetci dobrí  kastílski  králi  snívali,  pričom jej otec 
zlyhal, a o čo slabosi ako Henrich nedbali, chcela ona, s pomocou svojho manžela, 
dosiahnuť.  Kráľ  mal  viesť  španielske  vojská  na  krížovej  výprave  a ona, 
v najlepšom  veku  okolo  tridsiatky,  pôsobila  ako  verbovací  agent,  zásobovateľ, 
nákupca munície, poľná sestra a propagačný úrad v jednom. 

Nechcem tu spísať všetky krvavé udalosti vojny, ktoré sa počas 10-tich rokov 
udiali.  Zaznamenali  i mnoho  odradzujúcich  porážok  a mnohokrát  sa  ocitli 
v zúfalstve.  Vojna  bola  v skutočnosti  taká,  že  zlomila  mnoho  duší,  no  s jej 
železnou odhodlanosťou vojna nemilosrdne pokračovala. V rovnakom čase viedla 
kampaň proti prekonvertovaným Židom. 

Bola to doba strelného prachu a kanónov. Na takúto vojnu bolo treba ťažké 
delostrelectvo a to muselo prísť z francúzska, Nemecka a Talianska. Urobila tak 
jediné  čo  mohla  a skonfiškovaním majetku  Židov  získala  prostriedky na  nákup 
munície a iných zásob potrebných na vojnu proti Maurom. 

Neviedla len vojnu proti zradným Marranom a Maurom, ale dokonca v čase 
víťazstva nad Maurmi porodila svoje piate dieťa. Počas vojnových rokov začala 
študovať latinčinu aby mohla porozumieť zahraničným diplomatom bez toho aby 
musela byť závislá na prekladateľoch.  
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Guráž, zápal a odhodlanie sa im nakoniec vyplatilo. Po desiatich rokoch sa 
vojna  2.  januára  1492  skončila,  maurský  vodca  Boabdil  sa  vzdal  Granady 
a odovzdal kľúče od mesta Ferdinandovi, ktorý ich obratom dal hneď kráľovnej. Tá 
ich dala svojmu najstaršiemu synovi, princovi Jánovi. Keď sa na granadskej veži 
objavil  strieborný križiacky kríž s vlajkou Santiago v pozadí,  Biela Rasa ovládla 
mesto Granada po 770 rokoch. 

Rok 1492 bol pre Španielsko, Izabelu a Bielu Rasu skvelým rokom. Mauri 
boli vyhnaní zo Španielska; Krištof Kolumbus sa  pod záštitou kráľa Ferdinanda a 
kráľovnej Izabely vydal na cestu do nového sveta a objavil Ameriku; a kráľovský 
pár  sa  rozhodol  vyhnať  z krajiny  dlhšiu  časť  svojich  nepriateľov  –  Židov  zo 
synagóg.  

Založením Inkvizície chcel Izabela najmä ochrániť katolícku cirkev a vyhnať 
tajných Židov z radov cirkvi. Vo veľkej miere v tom bola i úspešná. No netýkalo sa 
to Židov zo synagóg, teda Židov, ktorí ostali verní svojmu judistickému vyznaniu 
a nekonvertovali na kresťanstvo. Zistila, že vo veľkom znásilňujú krajinu, zrádzajú 
Španielsko pomáhaním Maurom a moslimom, a získali obrovské bohatstvo a moc 
na úkor jej milovanej krajiny. K tomu ešte neustále nabádali  nových Židov ktorí 
konvertovali na kresťanstvo k svätokrádežiam, činom proti cirkvi.  

Španielsky historik Bernaldez o Židoch píše: "Židia žijú prevažne vo väčších 
mestách  a na  najbohatších, prosperujúcich  a  úrodných  poliach  –  všetci  sú 
obchodníci  a majú v rukách daňové privilégiá,  sú správcami panstiev,  krajčírmi, 
obuvníkmi,  obchodíkmi  s kožou,  tkáčmi,  podomovými  obchodníkmi,  predajcami 
hodvábu, zlatníkmi a pôsobia i v rôznych iných odvetviach. Nikdy neobrábali pôdu, 
nikdy  neboli  robotníkmi,  stolármi  či  murármi;  hľadajú  len  ľahké  zamestnania 
a cesty ako dostať za málo práce čo najviac peňazí. Sú to podvodníci..." 

Ferdinand a Izabela uznali, že Židia sú pre Španielsko kalamitou a problém, 
sa nevyrieši  kým ich nevyženú z kráľovstva.  Posledný deň v marci  1492 vydali 
nariadenie prikazujúce  všetkým Židom opustiť  kráľovstvo  do 1.  júla,  zakazujúci 
vziať si so sebou zlato, striebro alebo mince. 2. augusta, len deň pred Kolumbovou 
plavbou do Ameriky boli všetci Židia ktorí sa nedali pokrstiť a nekonvertovali na 
kresťanstvo preč.  

Španielsko  opustilo  asi  160  000 Židov.  Niektorí  sa  odplavili  do  Cartagne 
v Afrike, iní odišli do Arcilly a odtiaľ do Fezu v maurskom kráľovstve v Afrike. Iní 
odišli do Portugalska a za zaplatenie veľkej dane im tam bolo umožnené ostať. 
Niektorí odišli do kraja Navarre vo Francúzsku, iní až na Balkán. Niektorí sa vrátili 
do  Kastílie  a boli  pokrstení.  Ostalo  tam  však  mnoho  ľudí  židovského  pôvodu, 
možno 3-4 milióny, ktorí sa dali pokrstiť ako kresťania. 

Mnohých pápež Alexander VI prijal v Ríme ako utečencov. Zdá sa, že Židia 
vedeli, že sa na pápeža vždy keď sa im prestane dariť a krajiny proti nim povstanú, 
môžu obrátiť.  Nie  je  to  až také neuveriteľné  ak si  uvedomíme,  že práve Židia 
kresťanstvo vymysleli a bez pochýb po stáročia ovládali pápežstvo v Ríme. aj dnes 
ovládajú katolícku cirkev, využívajúc ju ako nástroj ktorým otupujú a ničia zdravé 
inštinkty Bielej Rasy. Za túto pomoc Židom bol pápež Alexander VI, narodený vo 
španielsku, doma nazývaný "Marrano" alebo "Žid." 

Kráľovná Izabela žila po roku 1492 ďalších 12 rokov. Počas tejto doby si 
pripísala ku cti mnoho ďalšieho, no zažila i mnoho rodinných strastí. V tomto bode 
však príbeh Izabely nechám tak, nakoľko sa jej úžasná práca skončila. 
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Jej životný príbeh stojí ako slávny príbeh z histórie Bielej Rasy. Ak by nebolo 
jej,  je pravdepodobné, že Európa by bola ovládnutá čiernymi moslimmi z Afriky 
a dnes  by  ju  obývala  len  masa  skrížených  mulatov.  Jej  génius,  jej  zápal,  jej 
odhodlanie  sú  pre  všetkých  členov  Bielej  Rasy  majákom,  ktorý  ich  nadchýna 
a ktorý sa musia snažiť  napodobniť.  Z hostórie  jej  bojov sa toho môžeme veľa 
priučiť, z jej úspechov, neúspechov i chýb.  

Jej úspechy sú inšpiráciou pre všetkých členov Bielej Rasy a môžeme na ňu 
vyť ohromne hrdí. Je životný príbeh nám dokazuje, že aj ak sa zdá, že je naša 
Biela Rasa na dne, ak sa zdá, že Židia zničili  i posledný kúsok mravov a zničili 
vládu, krajinu a ostatné inštitúcie, keď sa zdá, že je všetko zbytočné a beznádejné, 
vôľa,  génius  a odhodlanie  jedinej  osoby  môžu  za  jeden  život  zmeniť  situáciu 
z najhlbšieho úpadku na nádheru, pýchu a prosperitu. Videli sme, že Španielsko 
bolo  plné  zločinu,  vnútorne  rozdelené,  plné  hladu,  nákaz  a zúfalo  napádané 
vnútornými i vonkajšími nepriateľmi.  Videli  sme ako korupcia prenikla najvyšším 
úradom krajiny,  trónom,  po najnižších dedinčanov.  Videli  sme ako  čierni  Mauri 
z Afriky  dobyli  a osvojili  si  južnú  časť  španielska  a ohrozovali  nielen  zvyšok 
španielska ale i celú Európu.  

V jej 23 rokoch nemohla Izabela čeliť horšej a beznádejnejšej situácii. avšak 
v nasledujúcich  20  rokoch  jej  vlády  svojou  neúnavnou  vôľou,  odvahou 
a odhodlaním všetko zlé prekonala. Dokázala ich poraziť a prinavrátila španielsku 
nielen predošlú slávu, ale dokonca ho priviedla do nových výšok, ktoré predtým 
nedosahovalo.  Španielsko  sa  nielen dostalo  do  obrovských  výšok  počas  vlády 
Izabely,  ale  v nasledujúcom  storočí  v  tom  pokračovalo,  čiastočne  očistené  do 
Židov sa stalo najväčšou mocnosťou v Európe, ktoré vybudovala mocné impérium 
v Novom  svete,  dala  mu  umenie,  literatúru  a obchod  na  takej  úrovni,  ktorú 
nedosahovala žiadna iná krajina v Európe.  

No  môžeme  sa  ručiť  i z jej  chýb.  Jej  najväčšou  chybou  bola  oddanosť 
kresťanstvu namiesto toho aby si uvedomila hodnotu svojho rasového dedičstva. 
To čo dosiahla nedosiahla vďaka náboženským radám, ale vďaka kvalite jej krvi 
v kráľovských žilách. Kvôli  svojej  oddanosti  kresťanstvu povolila  aby Židia opäť 
ovládli  pápežstvo  a porazili  tak  jej  odhodlanie  zbaviť  krajinu  židovskej  nákazy 
úplne. Vždy Židov považovala za náboženstvo, nie za parazitickú rasu, ktorou sú. 
Spravila  chybu  keď  im  dovolila  falošne  kázať  kresťanstvo  a pokúšala  sa  ich 
prekonvertovať  namiesto  toho  aby  ich  vyhnala  z krajiny.  Ďalšou  chybou  bolo 
povolenie  porazeným  Maurom  ostať  v krajine,  pokúšajúc  sa  ich  tiež 
prekonvertovať na kresťanstvo, a dovoľujúc im stať sa "mierumilovnými" občanmi 
krajiny. 

Mala všetkých do posledného vyhnať za Stredozemné more späť do Afriky 
aby nemohli ani oni, ani ich potomkovia otravovať krv Španielov. Urobila obrovskú 
chybu  keď  povolila  trom  až  štyrom  miliónom  Židov,  ktorí  naoko  prestúpili  na 
kresťanstvo,  no  v  tajnosti  ostali  v  srdci  Židmi,  ostať  v  krajine.  Mala  židovský 
problém  vyriešiť  úplne  tým,  že  so  Židmi  ktorí  prestúpili  na  kresťanstvo  mala 
zaobchádzať  ako  s  tými,  ktorých Inkvizícia  uznala za  vinných,  alebo ich úplne 
vyhnať z krajiny.  

Keď  už  našla  silu  a  možnosť  vyčistiť  krajinu  od  týchto  votreleckých 
elementov,  Židov a Maurov,  úplne, mal tak spraviť.  No ona umožnila  miliónom 
semitov, Židom i Maurom, ostať v jej krajine a naďalej znečisťovať krv španielskej 
rasy viac ako bola. Stáročia Španieli za jej chybu platili obrovskú cenu a dnes je 
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Španielsko obývané skríženou rasou s krvou Maurov a Židov. Z tohto sa už nikdy 
nevylieči.  

Napriek ich údajnej konverzii, Židia ostali Židmi, naďalej zrádzajúc krajinu a 
konšpirujúc  s  nepriateľmi  španielska.  V  spolupráci  so  Židmi  z  Anglicka, 
Francúzska a iných krajín sa po ďalšie stáročia snažili potláčať a dusiť obchod a 
expanziu španielska ako sa len dalo, a v mnohých prípadoch tajomstvá španielska 
prezradili nepriateľom práve židovskí vyzvedači.  

K  jej  cti  treba  povedať,  že  za  to  všetko  Izabela  nemôže.  Židia  sa  do 
španielska nahrnuli mnoho storočí skôr ako sa dostala na trón. Moslimovia taktiež 
ovládali  Španielsko dlho pred je narodením a ovládali  ho i  v čase keď sa stala 
kráľovnou.  No  bez  jej  odhodlanosti  a  zápalu  by  Židia  určite  zavinili  horšiu 
degeneráciu  španielska  a  nepochybne  i  pomohli  Arabom  a  moslimom  dobyť 
zvyšok španielska, a možno i celú Európu. Bez pochýb kráľovná Izabela vrátila 
židovský a maurský prvok o mnoho storočí späť.  

No nadovšetko, a to by sme si mali dobre zapamätať, nám ukázala čo môže 
jeden  odhodlaný  človek  dokázať:  zápalom  a  odhodlaním,  organizáciou  a 
vodcovstvom môže byť židovská moc zlomená. Dokázala to počas svojho života 
rovnako ako to za svojho života dokázal Adolf Hitler. Nech sa to pre nás stane 
obrovskou  inšpiráciou.  Konajme  tak  i  my  počas  svojho  života,  počas  tejto 
generácie. 
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13. Mormonizmus: Lepší Podvod
Aj  keď  je  islam  najrýchlejšie  sa  rozrastajúcim  náboženstvom  na  svete, 

Mormonizmus,  alebo  Cirkev  Ježiša  Krista  Posledných  Svätých  Dní,  je 
percentuálne najrýchlejšie sa rozrastajúcim náboženstvom v Amerike. Aj keď nie je 
najväčšie v porovnaní s hlavnými náboženstvami, tvrdí sa, že mormonizmus má 
dnes viac ako 3 milióny stúpencov. Aj keď si osobne myslím, že mormonizmus je 
pre Bielych Ľudí lepší ako kresťanstvo, som presvedčený, že tak ako kresťanstvo 
je to len hlúpa fraška a obyčajný podvod.  

Avšak je niekoľko dôležitých bodov ktoré sa z mormonizmu môžeme priučiť 
a práve preto ho zaradzujem medzi tri hlavné náboženstvá. Dáva nám odpoveď na 
otázku, či  je možné začať a propagovať v súčasnosti  nové náboženstvo.  Na to 
nám mormonská viera odpovedá hlasným áno, nakoľko bola založená len pred asi 
storočím a pol. Ďalšou lekciou, ktorú sa od tohto relatívne nového náboženstva 
môžeme priučiť je šírenie viery, techniky ktoré by sme mohli využiť pri propagácii 
a šírení našej viery, Kreativity. 

Mormonskú vieru založil  rodený Američan Joseph Smith,  narodený v roku 
1805 vo  Vermonte.  Keď mal  desať  rokov,  s rodičmi  sa  presťahovali  do  mesta 
Palmyra  v štáte  New  York.  Keď  mal  15  rokov  presťahoval  sa  do  neďalekého 
Manchestru a Joseph Smith tvrdil, že práve tam sa začali jeho divné vízie, jeho 
kontakt  s "anjelmi zoslanými bohom." Keď mal 18 rokov, mal za sebou viacero 
takýchto  "vízií"  a  "návštev".  V  týchto  tranzoch  mu bolo  povedané,  že  dostane 
nejaké zlaté dosky. Mal dostať taktiež kamene menom "Urim" a "Thummim", ktoré 
mu mali pomáhať prekladať staroveký Aramejský, Hebrejský a Egyptský jazyk, v 
ktorých mali byť dosky údajne napísané. 

Anjel  Moroni  Josephovi  Smithovi  "prezradil",  že  tajné  záznamy zakopal  v 
roku 420 n. l. na hore Cumorah. Pravdepodobne je jeho meno len skrátenie mena 
proroka Mormona. 

Podľa  Smitha  potom  začal  "prekladať"  dosky,  diktujúc  ich  preklad  spoza 
závesu svojim zapisovateľom.  

Zdá sa to byť divné, čo isto aj je. Pripomína mi to príbeh generála Granta, 
keď mu akýsi cudzinec potriasol rukou a povedal: "Markíz z Queensbury?" Na čo 
Grant odpovedal: " Každý kto tomu verí, je dosť hlúpy aby veril čomukoľvek."  

V  každom  prípade  bola  Kniha  Mormon,  biblia  mormonov,  preložená  do 
angličtiny a v roku 1830 vydaná. V rovnakom roku Smith založil  Cirkev Ježiša 
Krista Svätých Posledných Dní.

Pôvodné dosky potom opäť vzal anjel Moroni a odniesol  aby ich už nikto 
nikdy nevidel. Divné.  

Smith a jeho nasledovníci tvrdia, že v roku 1829 bol Smith vysvätený Jánom 
a stal sa apoštolom. 6.  apríla 1830 bola vo Fayette v štáte New York oficiálne 
založená Cirkev Ježiša Krista Posledných Svätých Dní a Smith sa stal jej prvým 
učiteľom.  Členom bolo kázané ísť a kázať svoje učenie, a tak sa nová viera rýchlo 
rozšírila. Chrámy boli vybudované v Kirklande v Ohiu; Missouri sa stalo centrom; 
Nauvoo  v  Illinois  ústredím  ďalšej  skupiny.  Na  mnohých  miestach  si  získali 
nepriazeň a zákaz, najmä preto, že povoľovali bigamiu. Pokračujúce zákazy ich 
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pomaly vytláčali stále viac na západ. Nakoniec bol Smith 27. júna 1844 vo väznici 
v Carthage v Illinois zavraždený a vedenie zdedil agresívny nasledovník Brigham 
Young. 

Aby  sa  vyhli  ďalším  perzekúciám,  odišli  z  Illinois,  no  kvôli  nejakému 
justičnému  omylu,  keď  sa  časť  obyvateľov  pohla  z  Nauvoo,  bola  narušená  a 
zničená rovnováha. Na svojej 1500-míľovej ceste k Veľkému soľnému jazeru prišli 
mormoni o ďalších 1000 stúpencov.  

Tu, pri Veľkom soľnom jazere žili v mieri a postavili veľký chráme v meste 
Salt Lake City. Odtiaľ sa mormonské náboženstvo rozšírilo do celého sveta. 

Čo  vlastne  Mormonizmus  učí?  Kniha  Mormon  je  to  najnezaujímavejšie 
čítanie a v skutočnosti je taká nudná a zdĺhavá, že je takmer nemožné prečítať ju 
celú. Našiel som v nej len málo inšpirujúceho. 

Aj  keď  sa  tvrdí,  že  je  to  preklad  textov  z  19.  storočia,  ktoré  ako  tvrdia 
mormoni boli napísané viacerými ľuďmi za asi 1000 rokov (od 600 p. n. l. po asi 
400 n. l.), jazyk je typicky alžbetínsky z 15. storočia. Nakoľko Egypťania, Aramejci 
ani Hebrejci v 15. storočí nehovorili alžbetínskou angličtinou a ani v 19. storočí sa 
tak  nehovorilo  v  Amerike,  je  záhadou,  prečo  Smith  použil  takúto  štylizáciu, 
používajúc  biblické  termíny  ako  preklad  niečoho  čo  je  údaje  staré  tisíc  rokov. 
Určite veril, že imitáciou biblickej reči (z verzie kráľa Jakuba) jej dá mystickejší a 
náboženskejší nádych a tým spraví jeho novo vymyslené spisy hodnovernejšími a 
prijateľnejšími. Kniha Mormon potom nasleduje vo formáte kresťanskej a židovskej 
biblie. No príbeh v nej opísaný, je úplne odlišný.  

Kniha  Mormon  píše  o  skupine  ľudí  z  kmeňa  Manasessa,  ktorí  opustili 
Jeruzalem v roku 600 p. n. l. a asi o 8 rokov sa doplavili cez Indický a Tichý oceán 
na západnú pologuľu. Potom pokračuje nudnou a zdĺhavou povesťou o  útrapách, 
úspechoch a chybách ich potomkov kde ich mali nakoniec zničiť nepriatelia v roku 
421 n. l. na kopci v dnešnom štáte New York, kde mal Joseph Smith údajne o 
nejakých 1400 rokov neskôr nájsť ich spisy.  

V tomto divno príbehu taktiež hovorí o záznamoch týchto ľudí z roku 122 p. 
n.  l.  napísaných  po  objavení  zakopaných  záznamov  napísaných  taktiež  na 
železných  doskách,  ktoré  rozprávajú  príbeh  o  skoršej  migrácii  skupiny  ľudí 
Adamovej rasy z Ázie na západnú pologuľu v roku 2000 p. n. l. Títo ľudia mali 
obývať tento svet až kým ich potomkovia v roku 590 p. n. l. nezanikli v občianskej 
vojne.  

Máme tu dva divné príbehy o dvoch odlišných skupinách ktoré údajne boli 
potomkami Adama a migrovali do západného sveta už v staroveku, jedna tam žijúc 
v rokoch 2000 p. n. l. až 590 p. n. l. a druhá 590 p. n. l. až 421 n. l. Prečo ale bolo 
nutné vysnívať takýto  dlhý, bezútešný príbeh o nejakých ľuďoch aby mohlo byť 
založené nové náboženstvo je ťažko pochopiteľné. Aj keď je príbeh a osud postáv 
úplne  iný  ako  tých  v  Starom  Zákone,  mormonská  cirkev  v  ôsmom zo  svojich 
"Trinástich článkov viery" tvrdí: " Veríme, že Biblia je slovo Božie, pokiaľ je správne 
preložená; veríme tiež, že Kniha Mormon je slovo Božie." 

Je to ako by ste povedali, že veríte v bibliu a zároveň v teóriu evolúcie a obe 
považujete  za  správne.  Židovsko-kresťanská  biblia  a  Kniha  Mormon,  sú  úplne 
protikladné. Každý kto tvrdí, že verí v obe je klamár.  

Beztoho aby som musel ďalej písať o Knihe Mormon je mojim názorom, že 
príbehy v nej opísané sú len bludy preťaženej a nevyrovnanej mysle, a len málo na 
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niečo vrhajú alebo presvedčivo hovoria. Fakt, že Joseph Smith dal trom svedkom 
podpísať vyhlásenie, že videli  zlaté dosky s nápismi je pre mňa nepresvedčivý. 
Pripomína mi to príbeh z inej časti tejto knihy o mužovi, ktorý si chcel dať vyplatiť 
šek na 10 000 dolárov tvrdiac, že je pravý, že je dobrý a má na jeho overenie 
niekoľko svedkov. Rovnako je to len hrba táranín a nie je o nič viac pravdivejší.  

Nech je to ako chce, táto skupina zapálencov ozaj založila novú vieru a v 
mnohých veciach je lepšia ako kresťanstvo. Aj keď sa mormonizmus zaujíma o 
osobu Ježiša Krista,  Mojžiša  a Židov,  oslabuje verziu  o  Kázni  na vrchu.  Preto 
jediné čo k tomu môžem povedať je, že aj keď nie omnoho, je to "lepší podvod."  

No zdá sa mi, že dnes je priemerný Mormon pracovitejší,  viac rešpektuje 
zákon,  a  je  zodpovednejší  ako  priemerný  Američan.  Len  málo  z  nich  žije  zo 
sociálnej podpory a dosť dobre sa starajú o vlastné. Nadovšetko je dobré, že sa 
nezaopatrujú  negrami  ako  väčšina  kresťanských  denominácií.  Nepropagujú  ani 
integráciu  negrov.  Toto  všetko  aj  napriek  fiktívnemu založeniu  hrá  v  prospech 
mormonov a ich náboženstva.  

To čo nás na tomto náboženstve  zaujíma je  to,  že  je  to  najrýchlejšia  sa 
rozrastajúce náboženstvo. Práve týmto šírením sa budeme zaoberať. 

Dôvod nie  je  taký ťažký.  Je rovnaký ako hrá v prospech rýchlej  expanzii 
Svedkov Jehovových, ďalšej divnej sekty. Svedkovia Jehovovi i Mormonizmus sa 
rýchlo  šíria,  lebo  nasledujú  agresívny  program umenia  predávať,  propagácie  a 
podpory,  hoci  keď  sa  vám  Svedkovia  Jehovovi  objavia  pri  dverách  skôr  sa 
ospravedlňujú, sú trocha plachý a dajú vám len kópiu svojho časopisu, a mormoni 
sa naopak objavia pri vašich dverách prekypujúci sebaistotou a entuziazmom.  

Obyčajne vo svojim obracaní na vieru mormoni vyšlú dvoch mladých ľudí ako 
team. Objavia sa pri vašich dverách elegantne oblečení, s úsmevom, slušní a plní 
entuziazmu a opýtajú sa či im môžete venovať pár minút svojho času aby vám 
prezradili niekoľko veľmi zaujímavých faktov o svojom náboženstve. Nakoľko je ich 
vystupovanie príjemné, sú priateľskí a plní nadšenia, často sú vpustení dnu. To je 
v ich programe veľmi dôležité. Keď sú raz dnu, môže vám, vziať nielen pár minút, 
ale  dokonca  hodín  ak  máte  záujem  a  skutočne  vám  ponúknu  celý  produkt: 
mormonskú vieru.  

Nakoľko  je  kresťanstvo  ozaj  produktom  úplného  využitia  propagandy 
použitím  slov  a  psychológie,  presvedčujúc  ľudí  k  akceptovaniu  fiktívnych  a 
neskutočných  myšlienok,  nesmieme  zabudnúť  aká  nesmierne  dôležitá  je 
propagácia pri pritiahnutí ľudí na svoju stranu.  

Propaganda samotná,  tak  ako  vláda či  počasie,  nie  je  ani  dobrá ani  zlá. 
Záleží len na tom akému druhu propagandy ste zavalení. Propaganda môže byť 
ohromne poučná, informatívna a konštruktívna; alebo môže byť veľmi zničujúca a 
samovražedná. No techniky propagandy sú vždy rovnaké, aj keď jej smer vedie k 
dobrému či zlému koncu. Musíme si zapamätať, že propaganda je ohromne silný 
nástroj ktorým môžeme ovplyvňovať ľudí. 

Nakoľko sme si už skôr povedali, že viera je nesmierne dôležitá pre prežitie 
ľudí a je hlavne dôležitá pre spásu dnešných Bielych Ľudí, nakoľko sme v procese 
propagácie  a  šírenia  našej  vlastnej  viery  pre  tento  účel,  môžeme  si  dobre 
uvedomiť lekcie z vzostupu mormonizmu. Lekcie sú nasledovné: 

I. Je možné založiť a propagovať novú vieru pre Bielych Ľudí a to by nám 
malo dosť pomáhať. V skutočnosti ľudia zúfalo hľadajú novú vieru v ktorú by mohli 
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veriť, najmä mladšia generácia.  

II.  Kľúč  k  úspešnému rozšíreniu  takejto  viery  sú slová  a  ústa,  rečnením, 
propagandou a zaužívaním techník umenia predaja.  

To  druhé  je  samo  o  sebe  jedným  veľkým  subjektom  a  budem  sa  tým 
zaoberať  v  ďalšej  kapitole.  Pamätajme  čo  povedal  o  propagande  Adolf  Hitler: 
"Propaganda môže z pekla urobiť nebo a z neba peklo." Pamätajme, že nie je nič 
silnejšie ako idea, ktorej čas prišiel a táto idea sa môže stať mocnou len ak je 
zručne a agresívne propagovaná najlepšími technikami propagandy.  

Nastal čas  pre novú vieru, nové myšlienky Bieleho Človeka. Táto viera je 
Kreativita.  
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14. Kresťanstvo a komunizmus: 
židovské dvojčatá

Kóšer  Konzervatívci  nám  dnes  tvrdia,  že  medzi  zlými  silami  komunizmu 
a posvätnými silami kresťanstva prebieha ostrá, nemilosrdná vojna. Máme veriť, 
že je to vojna medzi silami dobra a zla. Tvrdia nám, že tieto sily sú dokonalými 
protikladmi  - zapojené do totálneho súboja. 

No  je  to  len  predstieraná  vojna.  Faktom  je,  že  oba  sú  to  produkty 
degenerovanej  židovskej  mysle,  vytvorené pre jeden a ten istý  účel  –  zničenie 
Bielej Rasy.  

Ak  sa  na  tieto  sily  zla,  ktoré  miatli  a trápili  myseľ  Bielej  Rasy  po  roky 
pozrieme bližšie, zistíme, že nie sú až takými protikladmi. Zistíme, že oba stoja na 
strane  medzinárodného  židovstva,  robiac  presne  to  na  čo  ich  vymysleli:  mätú 
a zavádzajú  inteligenciu  Bieleho  Človeka  aby  sám  pomáhal  Židom  pri  zničení 
Bielej Rasy.  

Ak  ich  porovnáme,  zistíme,  že  sú  si  v mnohom  podobné  a nie  odlišné. 
V skutočnosti  je  v ich  programoch  a filozofiách  toľko  podobností,  že  je  ľahko 
zistiteľné kto je ich autorom. Ich tvorcom je medzinárodná židovská sieť. Presne 
tak, Židia napísali kresťanské i komunistické učenie.  

Komunizmus  i kresťanstvo  sa  vyjadrujú  proti  materializmu.  Komunizmus 
produktívne a tvorivé sily našej spoločnosti, ktorým za prospech Bielej civilizácie 
dlhujeme ozaj veľa označuje ako "buržoázia." Potom proti nim s nevídanou zlosťou 
brojí  a neustále nám tvrdí,  že buržoázia musí byť zničená. Namiesto toho aby 
uznalo  tých  ktorým  to  patrí  ohovára  a  očierňuje  konštruktívne  a  produktívne 
elementy, buržoáziu, alebo kapitalistov, ako najväčšie zlo.  

Kresťanstvo nám v základe tvrdí to isté. Tvrdí nám, že skôr prejde ťava okom 
ihly než bohatý človek vojde do neba. Tvrdí nám, že by sme mali "predať všetko čo 
máme a rozdať to chudobným", čo je taká úskočná rada, ktorá by z nás po jej 
nasledovaní urobila len tlupu žobrákov a vandrákov. Celkom iste by to zapríčinilo 
pád našej spoločnosti. Kresťanstvo nám tvrdí aby sme "nezhromažďovali poklady 
na Zemi, ale na nebi." 

Zmysel je jasný. Nezbierajte si nič čo je v živte dobré. Ak ste si tvrdou prácou 
nahromadili  nejaký  majetok,  zbavte  sa  ho,  rozdajte  ho  chudobným,  alebo  ho 
najlepšie venujte cirkvi, oni si ho radi vezmú. Dôsledok tejto neskutočne zlej rady 
je,  že  sa  jednoduchšie  dostane  do  rúk  Židov,  ktorí  však  takýmto  hlúpostiam 
neveria.  Dúfajú,  že  z  nás  spravia  hlupákov,  pridŕžajúc  sa  starého  porekadla 
"hlupák  peniaze sa neznášajú," ktoré je tak pravdivé. 

Druhou  stranou  mince  je  fakt,  že  vodcovia  kresťanstva  i  komunizmu  sú 
neskutočne bohatí. Ak sa pozrieme na katolícku cirkev, zistíme, že keď vyberali od 
chudobných posledný groš, sami mali nahromadenú kopu zlata, striebra a drahých 
kameňov  nevídanej  ceny.  No  nielenže  si  nazbierala  spustu  zlata,  striebra  a 
drahých  kameňov  ale  vlastní  i  nehnuteľnosti  a  katolícka  cirkev  je  jednou  z 
najbohatších inštitúcií  vôbec.  Dokonca aj  keď počas Doby temna vládla všade 
chudoba,  hlavne  kvôli  kresťanstvu,  zistíme,  že  v  tej  dobe  cirkev  vybudovala 
niekoľko nádherných katedrál so zlatými oltármi, klenbami a stĺpmi. Vedenie cirkvi 
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stojí  za  vybudovaním  obrovských  a  nádherných  bazilík,  katedrál,  kaplniek, 
mauzóleí  a kostolov.  Prakticky všetky boli  v porovnaní s ostatnými budovami z 
danej doby také obrovské a slávne, že stáli ako dôkazy materiálneho bohatstva – 
materiálne a architektonické bohatstvo – svojej doby a geografickej polohy.  

Cirkev  sa  nikdy  netrápila  vysvetľovaním  prečo  bol  nevyhnutné  vystavať 
takýto okázalý majetok ako dôkaz viery, ktorá tvrdí, že hromadenie bohatstva je 
zlé. Dodnes sa kostoly stavajú v plnej nádhere, veľkosti a okázalosti. Zdá sa , že 
peniaze nehrajú rolu. 

Vatikán,  citadela  "duševného"  vedenia,  ktorého  učenie  káže 
"nezhromažďovať poklady na zemi" sám nepraktizuje to čo káže. Naopak, to čo 
praktizuje je najvyšší dôkaz pokrytectva a protiklad duchovnosti. Zhromažďuje si 
na  zemi  nesmierne  poklady.  Nahromadil  si  portfólio  asi  5,6  miliardy  dolárov, 
nezapočítajúc  do  toho  nehnuteľnosti,  umenie  a  ostatné  cenné predmety.  Jeho 
ročný príjem je 1,5 miliardy dolárov, z čoho podstatnú časť určite tvoria príspevky 
"ovečiek" a príjem z nehnuteľností.  

V USA sa majetok cirkvi odhaduje na asi 102 miliárd dolárov. V roku 1969 
šlo zo 17,6 miliardy dolárov z charitatívnych príspevkov jednotlivcov (najmä pre 
negrov) 45%, teda 7,9 miliardy na náboženské účely. To je na náboženstvo, ktoré 
"zatracuje" zemské bohatstvo a hlása "moje kráľovstvo nie je na tomto svete", dosť 
materialistické.  

Rovnako  si  v  Rusku  komunistickí  vodcovia,  z  ktorých  väčšina  sú  Židia, 
nahromadili  nesmierne  bohatstvo  a  pozemky.  Kým  komunistický  robotník  drie 
niekoľko hodín denne aby sa potom vrátil do špinavého, preplneného, a malého 
bytu  o  ktorý  sa  delí  s  inými  rodinami,  jeho  židovskí  vládcovia  majú  lukratívne 
paláce po celej krajine. Majú tie najlepšie autá, a samozrejme jedia to najlepšie 
jedlo. Dokonca majú pre svoje záujmy i lietadlá aby mohli kedykoľvek kamkoľvek 
odletieť  rodiť  svojich  robotníkov.  Títo  židovskí,  komunistickí  vládcovia  majú 
obyčajne i šaty z dovozu, vlastných krajčírov a niekoľko čašníkov. Ak si chcú od 
vedenia svojich "otrokov" odpočinúť, majú pri Čiernom mori, alebo kdekoľvek len 
chcú, súkromné vily. Takto vyzerá proletársky robotnícky raj. 

Pozrime sa na ďalšiu spoločnú vec. Komunizmus i kresťanstvo vo veľkom 
používajú zbrane teroru, psychologické i tie ozajstné. Nepochybne najzvrhlejšou a 
nehoráznou predstavou vymyslenou skazenou židovskou mysľou bola predstava o 
pekle. Viete si predstaviť čokoľvek horšie ako umiestnenie miliónov ľudí do malej, 
horúcej komory hrôzy kde sa naveky smažia bez možnosti odpustenia alebo úniku 
smrťou?  Takýmito  "dobrými  zvesťami"  a  "radostnými  správami"  kresťanstvo 
pokorilo mysle poverčivých a nepodozrievavých obetí. Fakt, že to nikto nedokázal 
nezľahčuje fakt, že to bola skutočná hrozba pre tých, ktorí je ozaj uverili. Napríklad 
deti, ak im poviete, že pod posteľou majú strašiaka, naivne vám veria a tá hrozba 
je pre nich taká skutočná ako keby nejaké strašidlá existovali. Teda pre tých, ktorí 
uverili, že peklo je skutočné, je jeho predstava taká hrozná ako keby skutočné ozaj 
bolo.  

Avšak  kresťanstvo  nevyužívalo  len  psychologický  teror.  Tí,  ktorí  sa 
odchyľovali  od oficiálneho učenia cirkvi boli  označení za heretikov a upálení na 
hranici. Zdá sa, že idea ohňa ako nástroja utrpenia "milujúcich" kresťanov úplne 
opanovala. Podľa van Braghtovho diela Martyr's Mirror, bolo kresťanmi upálených 
ďalších asi 33 000 kresťanov, čo je trocha tvrdá pomsta. I niekoľko mojich predkov 
(mennonitov) bolo takýmito nadovšetko milujúcimi kresťanmi upálených.
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Ďalšou zaujímavou vecou na upaľovaní na hranici bolo to, že vždy to boli 
Bieli Ľudia. Nikdy som nepočul, že by na hranici upálili  negra za jeho heretické 
názory.  Nikdy som nepočul,  aby bol  na hranici upálený Žid za to,  že sa úplne 
nepridŕža učenia Judaizmu, aj keď neveria v Krista. 

Upaľovanie na hranici však nebolo jediným spôsobom týrania a smrti ktorý 
milujúci kresťania, šíriaci odkaz lásky, využívali.  Okrem iného i  počas Inkvizície 
využívali  prostriedky  mučenia  také,  že  len  chorá  ľudská  myseľ  si  nimi  môže 
vynucovať priznanie alebo sa nimi snažiť dať heretikov do laty. Ponáranie, ťahanie 
a štvrtenie, vypichovanie očí žeravými železami a naťahovanie na škripec (pomalé 
trhanie údov z  tela  naťahovaním) je niekoľko  možností  ktoré milujúci  kresťania 
využívali na šírenie evanjelií lásky. Keď prišli k vláde komunisti a používali fyzické 
týranie  ako  jeden   z  nástrojov  dobývania,  okrem  toho  čo  pre  nich  vymysleli 
kresťania vymysleli  sami  už len málo.  To sa dalo i  očakávať,  nakoľko spôsoby 
týrania oboch vmyslela židovská neľudskosť. 

Cirkev sa neštítila zatiahnuť celé národy do veľkých vojen kvôli odchýlke z 
náboženského učenia. B skutočnosti  počas 16., 17. a 18. storočia boli hlavnými 
dôvodmi vojen náboženské nezhody, pričom s jedna náboženská skupina snažila 
vnútiť svoje náboženské presvedčenia druhej vojnou a zabíjaním.  

Záznam o využívaní fyzického i psychologického týrania komunistami je tak 
čerstvý, jasný a rozsiahly, že ho tu nemusíme ani spomínať. Len v komunistickom 
Rusku využíval komunistický režim teror na úrovni predtým nevídanej. Aby zničili 
to najlepšie z Bielej Rasy v Rusku, Židia v Rusku zabili asi 20 000 000 Bielych 
Rusov. Teror, zabíjanie a vraždy, ktoré v Rusku prebiehali prevyšujú predstavivosť 
ktoréhokoľvek Bieleho Človeka. Komunizmus i kresťanstvo využívali teror, fyzický i 
psychický vo veľkom rozsahu aby si tak podrobili svoje obete. Tak ako kresťania 
vynikali  v  psychologickom  terore,  komunisti  vynikajú  vo  fyzickom.  V  oboch 
prípadoch však len židovský experti využívajú akýkoľvek teror aby dosiahli svoje 
ciele. 

Oba  majú  knihu  ktorá  má  vyjadrovať  učenie  ich  hnutí.  Kresťanstvo  má 
židovskú bibliu, napísanú Židmi, ktorá má zjednotiť židovskú rasu a zničiť Bielu 
Rasu.  Komunistickou  bibliou  sú  knihy  Kapitál  a  Manifest  komunistickej  strany 
Židov  Karla  Marxa  a  Friedricha  Engelsa.  Obe  židovské  učenia,  kresťanstvo  i 
komunizmus  sú  nesmierne  zničujúce  a  ak  sú  nasledované  zničia  základ 
spoločnosti ktorá im podľahla. 

Kresťanstvo  učí  o  zlobe  človeka,  že  je  naničhodný,  bezcenný  hriešnik, 
zrodený z hriechu a jeho inštinktom je zlo. Komunizmus zas učí, že produktívny, 
tvorivý element našej spoločnosti, "buržoázia" ako ho nazýva, je skazeným zlom a 
musí byť zničená. Dá sa povedať, že každá zdravá, normálna spoločnosť, ktorá sa 
obrátila  buď ku kresťanstvu a praktizovala jej  princípy,  alebo spoločnosť,  ktorá 
praktizovala princípy komunizmu sa sama čoskoro zničí.  

Opäť  chceme  poukázať,  že  napriek  tvrdeniam  Kóšer  Konzervatívcov 
komunizmus nie je to isté ako socializmus alebo kolektivizmus. Sú to podstatné 
konštruktívne  elementy  každej  zdravej  spoločnosti  a  komunizmus  je  len 
nemaskovaný židovský pracovný tábor. Nakoľko som to už prebral v inej kapitole 
nebudeme sa tým viac zaoberať. 

Komunizmus a kresťanstvo hlásajú rovnosť ľudí. Kresťanstvo tvrdí, že sme si 
v očiach Pána všetci rovní, a komunisti zas tvrdia, že si musíme byť všetci rovní v 
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komunistickej spoločnosti. Tí druhí sa odvolávajú nato, že si niesme ropní len kvôli 
prostrediu v ktorom žijeme ale i to dokážu napraviť. V čase keď nás premiestňujú 
do rovného prostredia nás celkom iste zahadzujú na úroveň kde sme si isto všetci 
rovní.  To  bude  však  pravdou  len  ak  sa  Biela  Rasa  zníži  na  úroveň  hordy 
nešťastných otrokov a všetci Židia budú pánmi. 

No oba nehlásajú len rovnosť jednotlivcov, ale i rás, čo je len ďalšia lož proti 
Prírode.

Oba majú zložitú dogmu, ktorá je dosť nejasná a zmätočná, dokonca si sama 
protirečí.  Preto oba zaviedli  hierarchiu,  ktorá určuje aká je tá súčasná správna 
dogma  a  dáva  všetkých  do  laty,  inak  budú  trpieť  následky  tvrdej  mocenskej 
štruktúry. 

Kresťanstvo  i  komunizmus  majú  svoje  schizmy.  V  prípad  kresťanstva  sú 
nasledovníci, ktorí sa líšia nazývaní heretikmi a v prípade komunizmu sú tí, ktorí sa 
odlišujú od oficiálneho učenia devianti. V prípad kresťanstva nastal veľký rozkol v 
časoch  Reformácie,  keď  sa  vytvorila  protestantská  skupina  a  oddelila  sa  od 
katolíckej cirkvi. Delila sa potom ďalšími smermi, ktoré však boli všetky na škodu 
Bielej Rasy. Prvé rozdelenie bolo samozrejme keď sa byzantská ríša oddelila od 
Rímskej, alebo západnej polovice.  

V  prípade  komunistov  došlo  k  oddeleniam,  ako  napr.  na  Menševikov, 
Boľševikov a mnohých iných, ešte skôr ako vôbec prišli k moci. Po nástupe k moci 
ostali  len  Stalinovi  a  Trotského  komunisti,  pričom  tí  druhí  boli  neúnavne 
prenasledovaní  a  vytlačení  z  radov.  Ďalej  by  to  mohlo  byť  Maove  krídlo 
komunistickej strany a napr. Titovi odštiepenci. V každom prípade je hlavnou ideou 
kresťanstva  i  komunizmu to  isté:  Na vrchole  mätúcej  a  neskutočnej  dogmy  je 
mocná hierarchia, ktorá diktuje a určuje ako sa majú nasledovníci chovať, pričom 
odplatou pre tých, ktorí sa opovážia myslieť sami je teror a smrť. 

Nieje  preto  prekvapujúce,  že  arci-nepriateľom oboch  židovských  učení  je 
Adolf  Hitler,  ktorý  sa pokúsil  nastoliť  zdravú,  prirodzenú spoločenskú štruktúru, 
ktorá  vyjadrovala  princípy,  ktoré  sú  v  súlade  so  Zákonmi  Prírody  a  zdravými 
inštinktmi v záujme prežitie Bielej Rasy. Preto môžeme spozorovať ako židovská 
tlač, komunistická tlač a kresťanstvo zborovo osočuje Adolfa Hitlera a tvrdí nám 
aký hrozný človek to bol. Všetci opakujú dookola rovnaké židovské lži o Hitlerovi, 
ktoré Židia sami vysnívali a dodali svojim pätolizačským bábkam.  

Podobností  oboch učení je ešte mnoho.  Oba hlásajú deštrukciu  súčasnej 
spoločnosti.  Zameriavajú  sa  najmä  na  zničenie  kreatívnych  a  produktívnych 
jedincov spoločnosti. Oba osočujú a urážajú tie lepšie elementy spoločnosti a tešia 
sa  z  ľudských  chýb  a  slabostí,  čím  akože  dokazujú  pravdivosť  komunistickej 
a/alebo kresťanskej teórie.  

Židia ako páchatelia komunizmu predvídajú ústredie OSN v Izraeli, konkrétne 
v Jeruzaleme. Aj kresťanstvo neustále hovorí o Sione, novom Jeruzaleme a díva 
sa naň ako na svoju posvätnú zem, ústredie pôvodu a duchovna.  

Oba  židovské  učenia  nasledujú  politiku,  ktorá  je  pre  blaho  Bielej  Rasy 
katastrofická.  Už som dosť detailne prebral  katastrofické účinky kresťanstva na 
veľkú Bielu Rímsku civilizáciu. Rovnako som poukázal ako Židia v komunistickom 
Rusku zabili 20 000 000 najlepších Bielych Rusov. Avšak program a politika oboch 
je omnoho väčšia než tieto dve katastrofy histórie, a aby som poukázal aké hrozné 
efekty  malo kresťanstvo a komunizmus na Bielu Rasu bola by potrebná ďalšia 
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kniha. Verím, že v tejto knihe sme uviedli  mnoho dôkazov a nie je nutné to tu 
opakovať. 

Ďalšia  podobnosť,  ktorá  sa  objavuje  u  oboch  židovských  učební  je  ich 
schopnosť vydať množstvo táranín, ktoré sú veľmi nejasné a zahalené zmätkom. 
Týchto táranín je nielen dosť, ale sú ohromne nepodporené. Je to starý židovský 
trik zmätenia a popletenia opozície, pričom je tá vedená k domnienke, že toľko 
slov, aj keď sú nezrozumiteľné, musí mať nejaký vyšší zmysel.  

Aby zničili a zahnali svojich oponentov, oba učenia sa naučili vo veľkej miere 
umenie vrhať proti svojim nepriateľom zlomyseľné spúšťacie a nenávistné slová. 
Kresťania  vyvinuli  slová  ako  ateisti,  pohania,  heretici,  odpadlíci,  rúhanie  sa, 
hriešnici  a  antikrist.  Komunisti  ich  tiež  vymysleli  mnoho,  napr.  fašista,  nacista, 
rasista, predsudky a antisemitizmus.  Beztoho aby sa niekto nad týmito slovami 
pozastavil a preskúmal ich význam, či to prečo by mali byť považované za zlé, sa 
tieto  slová  premenili  na  samozrejmé  zlo,  takže  po  nazvaní  niekoho  takýmto 
názvom nemusíte na premýšľať, len zaútočiť na svojich oponentov bez snahy o 
akúkoľvek debatu či vysvetlenie. 

Ak sa podobnosti medzi komunizmom a kresťanstvom zdajú byť dosať jasné, 
je na to dosť dobrý dôvod. Dôvodom je samozrejme to, že oba boli vymyslené 
židovskou  mocenskou  štruktúrou  pre  spoločný  cieľ,  zničenie  Bielej  Rasy. 
Nanešťastie boli obe ideológie devastujúco účinné. Čiastočnou úlohou tejto knihy a 
Hnutia Kreativity je konfrontovať tento útok na myslenie Bielej Rasy a ukázať tieto 
židovské ideológie v tom správnom svetle.  

Všeobecne som presvedčený, že Židia by nikdy na dlho trpiace ľudstvo nikdy 
neuvrhli komunizmus, ak by ho predtým nezmäkčili, nezvrátili a nezmiatli intelekt 
Bielej  Rasy  falošnou  pascou  kresťanstva.  Preto  je  ďalším  cieľom  Kreativity 
narovnať  zmätené  myslenie  Bielej  Rasy  aby  mohla  a nakoniec  i zničila  obe 
židovské rany - dvojičky, z tejto planéty.  
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15. Kreativita vs. Kresťanstvo
Pri  porovnaní  novej,  dynamickej,  militantnej  a silenej  viery  Kreativity 

s chorým a morbídnym kresťanským náboženstvom zistíme,  že  tieto  učenia  sú 
úplne opačné. My, Tvorcovia, sme na tento rozdiel nesmierne hrdí. Sme hrdí, že 
sme odporcami kresťanstva. Sme dokonca presvedčení, že naša dynamická viera 
odhalí kresťanstvo také aké ozaj je – židovskú konšpiráciu – a nakoniec židovský 
vplyv, kresťanstvo a  komunizmus vypudí z povrchu Zeme.  

Jeden z najjasnejších rozdielov medzi Kreativitou a kresťanstvom je to, že 
Kreativita je orientovaná k životu, kresťanstvo je od začiatku orientované k smrti. 

Cieľom  a snahou  Kreativity  a Hnutia  Kreativity  je  pomôcť  záujmom Bielej 
Rasy,  najlepšiemu  výtvoru  Prírody.  Našim  cieľom  je  pomôcť,  zachovať, 
propagovať, rozvíjať a šíriť Bielu Rasu, a nakoniec vytvoriť Biely svet plný zákona 
a poriadku, krásy a kultúry. 

Veríme na vedenie dobrého života, veríme na tvorivosť, produktivitu a rozvoj. 
Veríme, že život  by sme si mali  užiť,  každý len by mal využiť  úžasné nadanie 
ktorým bola Biela Rasa obdarená. Veríme v užívanie si krás a zázrakov Prírody. 
Veríme na produktívnu prácu, dobrú stravu a slúženie záujmom našich ľudí.  

Kresťanstvo je, ako sme povedali, orientované k smrti. Jeho celá filozofia je 
oddaná morbídnemu prenasledovaniu smrti.  Kristus sám údajne povedal:  "Moje 
kráľovstvo nie je na tomto svete." Kresťanstvo sa zajíma len o "druhý" svet, bez 
toho  aby  ponúklo  akýkoľvek  dôkaz  o  jeho  existencii.  Za  2000  rokov  nielenže 
neprinieslo ani jediný dôkaz o existencii sveta o ktorom toľko tára. Nasledovaním 
morbídneho posadnutia svetom ktorý vás čaká po smrti ničí jediné obdobie ktoré 
má akýkoľvek zmysel – váš život, váš čas ktorý vám Príroda dala aby ste si užili 
svoj život tu na Zemi. Jediné obdobie, ktoré má pre kohokoľvek zmysel je to, v 
ktorom žijete, a jediné miesto o ktorom sa vie, že tam ľudia žili je zem. Opakujem, 
niet ani náznaku dôkazov o opaku. 

Avšak kresťanstvo sa stále zaoberá zbytočnosťou života, jeho ničotnosťou, 
bezcennosťou života,  zúfalo  sa vás snažiac presvedčiť,  že vám po smrti  bude 
lepšie. Pritom vám ukradne ten najúžasnejší dar od Prírody, život. Kresťanstvo učí, 
že by ste "nemali zhromažďovať poklady na zemi"  a "mali by ste zhromažďovať 
poklady na nebi", čo v základe znamená, že by ste svoj život mali oddať obdobiu 
keď  budete  mŕtvi,  čo  je  idiotský  a  bezvýznamný  cieľ.  Kreativita  odporuje  a 
odsudzuje takúto samovražednú filozofiu, a verí,  že Príroda nám dala život aby 
sme si ho čo najplnšie užili, a pritom zachovali náš druh a rozvíjali našu rasu na 
stále vyššiu úroveň. 

Tak v toto veríme. Ideme v súlade so Zákonmi Prírody a teda i samotnou 
Prírodou.  Úplne  nesúhlasíme  s  kresťanským  postojom,  že  Príroda  spravila 
vytvorením Bielej Rasy nedobrú prácu a každý náš inštinkt je zlý. Nesúhlasíme s 
kresťanstvom keď vraví, že by sme mali zmeniť naše vrodené inštinkty a podľa 
kresťanského  mýtu  a  stať  sa  "znovuzrodenými"  v  neprirodzenej  a  zvrátenej 
podobe.  My  Tvorcovia  veríme  na  fungovanie  v  súlade  so  Zákonmi  Prírody. 
Kresťanstvo je s nimi v úplnom rozpore. Jeho filozofia sa protiví nášmu zdravému 
úsudku, nevšíma si lekcie z hostórie i samotné Zákony Prírody.  

Fakt, že kresťanstvo je v rozpore so zákonmi vesmíru a samotnou Prírodou 
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nie  je  ťažko  pochopiteľný  keď  si  uvedomíme,  že  kresťanstvo  vymysleli  Židia. 
Nakoľko túto falošnú ideológiu vymysleli niet sa čo čudovať, že o sebe tvrdia, že 
sú bohom vyvolení ľud. Tvrdia to na základe Deut. 7:6 (a to údajne vyslovil Pán): 
"Veď ty si  svätý ľud Pána, svojho Boha; teba si  vyvolil  Pán, tvoj  Boh,  za svoj 
vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi." 

Len ťažko uveriť, že by si akýkoľvek boh vybral za svojich vyvolených takúto 
zradnú a ohavnú bandu podvodníkov. Je otázne, či tejto zvrátenej lži  veria všetci 
Židia. 

Hnutie Kreativity túto priamu lož úplne odmieta. Pevne veríme, že Biela Rasa 
je najlepším výtvorom Prírody a práve my sme obdarení najlepšími vlastnosťami 
ktoré Príroda svojim tvorom dala. Veríme tomu nielen preto že sa nám to páči, ale 
preto,  že  dôkazov  o  obdarení  Bielej  Rasy  Prírodou  veľkou  inteligenciu, 
produktivitou a tvorivosťou je ozaj mnoho. To, že vďaka týmto vlastnostiam Biela 
Rasa  vybudovala  najúžasnejšie  spoločnosti,  najlepšie  kultúry  a  najvyspelejšie 
výtvory  nie  je  len  túžobným  prianím,  ale  je  dokázané  hromadou  nesporných 
dôkazov.  

Sumarizujme:  kresťanstvo  je  židovsky  orientované  a  verí,  že  Židia  sú 
vyvolení ľud. Naopak: Kreativita verí, že Biela Rasa je najlepšia rasa lebo je na to 
dosť dôkazov. 

Ďalej ako Tvorcovia veríme na množenie sa, t.j.  rozvíjanie Bielej Rasy na 
stále  vyššiu úroveň výkonov, krásy a kultúry. Tento fakt je srdcom našej viery. Na 
druhej strane kresťanstvo verí v redukovanie, t.j. na kríženie ľudských druhov a 
ničenie lepších jedincov. Kresťanstvo však verí nielen na ničenie lepších jedincov, 
ale i  lepších rás. Neustále tvrdí,  že tí  dokázali  niečo viac – "ľahšie je pre ťavu 
prejsť  okom  ihly  ako  bohatému  človeku  sa  dostať  do  neba."  Propaguje  a 
požehnáva  najhorším  elementom  nášho  ľudstva:  "blahoslavení  sú  trpezliví," 
"blahoslavení sú duchom chudobní." Kreativita túto filozofiu odmieta. 

My Tvorcovia veríme v to, čo nám jasne vravia Zákony Prírody, t.j. že prežijú 
len silenejšie a dokonalejšie druhy aby zachovali svoj rod, a slabší, neschopnejší 
jedinci vyhynú. Bez pochýb kresťanské princípy za dlhšiu dobu vyprodukujú viac 
imbecilov,  neschopných  a skrížených  jedincov.  Doslova  vyprodukujú  masu 
podradných ľudí. Takúto filozofiu a program tvrdo odmietame. Ideme v súlade so 
Zákonmi Prírody, ktoré jasne vravia, že Príroda chce aby prežili tí najschopnejší 
a nie aby sa množili najhorší jedinci z druhov.  

Kreativita  neverí  len  v podporu  prežitia  a šírenia  silných,  inteligentných 
a krásnych  ale  i v prosperitu  a zvyšovanie  počtu.  Veríme,  že  Biely  Človek  na 
úrovni  dnešnej civilizácie  a technológie dokáže sebe a svojej  rodine zabezpečiť 
blaho a hojnosť všetkého čo mu Príroda ponúka. Keď sa Biely Človek opäť stane 
pánom svojho osudu a zbaví sa parazitov, teda podrás ktoré ho využívajú, dokáže 
tu na Zemi vytvoriť doslova raj. Veríme, že je možné dosiahnuť šťastie, prosperitu 
a blahobyt  pre všetkých ľudí,  a ak nebude po prevzatí  Zeme Biela  Rasa ničím 
brzdená, dokáže doslova žiť v blahobyte. 

Naopak  skazené  kresťanské  náboženstvo  verí  v obranie  človeka  o jeho 
majetok  a jeho život  v prostote a chudobe.  Posledných 2000 rokov  kresťanstvo 
vyzývalo  Bieleho  Človeka  aby  "predal  všetko  čo  má a  rozdal  to  chudobným," 
"nezhromažďoval poklady na Zemi" a podobné nezmysly. Zároveň mu však káže 
aby dával, dával a dával cirkvi.  Kým cirkev získavala obrovské množstvá zlata, 
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striebra a všetkého čo je pre ňu cenné, necítila voči chudobným ľuďom, ktorým 
vzala všetko potrebné pre život žiadny súcit.  

Kresťanstvo káže aby sme nezhromažďovali poklady na Zemi ale na nebi. 
Hnutie Kreativity toto hlúpe učenie odmieta a káže presný opak. Veríme, že Biely 
Človek by mal robiť čo len môže aby vytvoril a zozbieral poklady na Zemi pre seba, 
svoju  rodinu  a  svoju  rasu.  Neveríme  na  odovzdanie  nášho  bohatstva,  snáh  a 
energie nejakému hmlistému "druhému" svetu alebo židovskému nebu. Napriek 
tomu, že nejasná idea o "živote po smrti" tu poletuje už nejakých 5000 rokov, je 
zrejmé, že na jej potvrdenie nebol doteraz získaný ani jediný dôkaz. Na druhej 
strane je jasné, že skutočný život človeka je tu na Zemi, tu je skutočná Príroda i jej 
zákony. Všeobecne je táto planéta jediným miestom na ktorom vieme, že človek 
žil.  

Je  zmysluplnejšie  venovať  našu  energiu  budovaniu  lepšieho  sveta  v 
skutočnom  svete  než  jej  obetovanie  nejakému  výmyslu  predstavivosti.  Preto 
veríme, že by sme si mali čo najplnšie užiť čas ktorý nám Príroda dala. Veríme že 
by sme si ho mali čo najviac užiť a zároveň sa venovať zodpovednosti voči našim 
budúcim generáciám. Odmietame židovské tvrdenie že by sme sa mali venovať 
nejakému hmlistému, neexistujúcemu "druhému" svetu. 

Kresťanstvo  nielen  s  veľkým úspechom ubíja  ľudskú  túžbu po  svetských 
statkoch a oberá ho o toľko koľko len môže, ale dokonca ničí jeho sebadôveru a 
podkopáva  jeho  dôstojnosť.  Dookola  mu  tvrdí,  že  je  zlý,  zrodený  z  hriechu, 
nešťastný hriešnik, ktorý by mal byť krotký a trpezlivý. Tvrdí mu aby bol tolerantný 
a  nechal  sa  sekírovať.  Káže  mu "nastaviť  druhé líce"  a  "neodporovať  zlému." 
Pritom ničí posledné zvyšky jeho sebadôvery a núti mu pocit viny, ktorý ničí jeho 
schopnosti a sebadôveru. Nie je divu, že sa kedysi mocný rímsky národ rozpadol 
keď si  osvojil  takúto  jedovatú  a  deštruktívnu  "novú"  vieru,  ktorá ho  priviedla  k 
poddajnosti. 

Hnutie Kreativity túto nešťastnú a zlovestnú filozofiu odmieta, tento chorý a 
morbídny pohľad na život, a káže presný opak. Veríme, že sebadôvera vo svoju 
rasu a budúcnosť je zdravá a konštruktívna. Neveríme, že má cenu byť tolerantný 
ak  sa  voči  vašej  rodine,  vašej  rase,  vášmu  národu  páchajú  neprávosti. 
Nenasledujeme filozofiu "neodporovanie zlému", ale veríme, že zlo by malo byť 
odplácané väčšou silou a neprávosť by nemala byť tolerovaná a ak hrozí nejaká 
hrozba, mali by sme bojovať a takúto hrozbu zničiť. Príroda nám káže, že je to 
správna reakcia proti  hrozbe. Neveríme v tolerovanie žiadnej hrozby,  ktorá nás 
ohrozuje.  Preto sme pevne presvedčení,  že židovská rada aby sme boli  krotkí, 
trpezliví  a  poddajní  voči  jasnej  hrozbe  našej  existencie  je  šialenstvo  a  takúto 
filozofiu  nahradzujeme  sebadôverou,  agresívnym  bojovným  duchom, 
prenasledovaním a zničením takejto hrozby.  

Pokračujúc  v  nasledovaní  tejto  filozofie  odmietame  i  kresťanské  učenie 
milovania svojho nepriateľa. Táto predstava neexistuje nikde v Prírode a zdravý 
rozum nám vraví, že každý kto je dosť hlúpy aby tomu uveril bude celkom určite 
zničení  svojimi  nepriateľmi.  Bez  pochýb ho to  privádza k  obrovskej  nevýhode. 
Veríme v nenávisť voči nepriateľom a veríme, že láska a nenávisť patria k sebe. 
Veríme,  že  ak  milujete  svoj  druh,  svoju  rodinu,  svoj  ľud,  musíte  automaticky 
nenávidieť tých, ktorí to ohrozujú a sú pre tých ktorých milujete nebezpeční. To je 
opäť v súlade so Zákonmi  Prírody.  Aj  matka sliepka  bude bojovať  za ochranu 
svojich kuriatok aj keď určite nemôže byť zaradená k najstatočnejším tvorom v 
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Prírode.  

Opakujeme,  nemilujeme  svojich  nepriateľov.  Nenávidíme  ich.  Našim 
zámerom je ich zničiť. Osvojením si tejto filozofie sme však nevynašli  nič nové. 
Len verne nasledujeme Zákony Prírody a len ich nasledovaním môžeme prežiť. 
Kresťanstvo učí, že by sme mali odporovať Zákonom Prírody, že Príroda zbabrala 
svoju  prácu  a  vytvorila  nás  zlými.  Kresťanstvo  nám  káže,  že  naše  základné 
inštinkty sú zlé a hriešne, a musíme sa našim inštinktom priečiť, a "pretvoriť sa", 
byť  "znovuzrodení"  aby  sme  konali  v  rozopre  so  Zákonmi  Prírody.  Je  to 
samozrejme samovražedné a zákerný Žid dal tieto jedovaté rady Bielej Rase len 
aby ju zničil. 

Kreativity odmieta kresťansko-židovské učenie a naopak, verí v dodržiavanie 
Zákonov Prírody a nasledovanie našich inštinktov. Len blázon môže tvrdiť, že naše 
inštinkty nám Príroda dala len aby nás zničila. Naopak, Príroda nám dala naše 
úžasné inštinkty v záujme nášho zachovania. Ako ostatné tvory, aj my musíme 
nasledovať naše inštinkty, inak vyhynieme.  Preto Hnutie Kreativity pevne verí v 
nasledovanie Zákonov Prírody, na život v súlade s prirodzenými inštinktmi. Veríme 
na prežitie, rozvoj a rozširovanie našej rasy. 

Ďalej  veríme,  že  jeden  z  najzákladnejších  inštinktov  pre  prežitie  našej 
vzácnej Bielej Rasy je venovanie prvotnej vernosti našej rase a rodine. Veríme, že 
narodenie sa je jeden z najúžasnejších zázrakov Prírody a veríme v posvätnosť 
rodiny,  ktorá by mala byť  uctievaná a ochraňovaná.  Naopak  kresťanstvo  káže 
rozpad rodiny a rasy. V Mat. 19:29 Kristus údajne povedal: "A ktokoľvek opustil 
domy alebo bratov alebo sestry alebo otca alebo matku alebo deti alebo pole pre 
moje meno omnoho viac dostane a bude dedičom večného života." Takže tento 
obrezaný Žid  nám tvrdí  aby sme neboli  odaní  našim milovaným členom našej 
rodiny a mali by sme ich tak ako naše domy, majetok a všetko čo máme opustiť. 
Namiesto toho by sme mali nasledovať tohto nešťastného Žida, ktorý nám nedal 
nič než samovražedné rady. Môžem len povedať, že každý kto prepadne týmito 
hlúpym radám si zasluhuje to čo dostane. Ako môže ktokoľvek tieto prekrútené a 
zlé rady považovať za úžasné je mimo chápania.  

Kresťanstvo  učí  nielen  nelojálnosť  voči  našim  milovaným  a  blízkym,  ale 
naviac zvrátilo a pošpinilo postoj voči sexu, jednému z najsilnejších najkrajších síl 
v Prírode.  V celom Novom Zákone Kristus zatracuj  sex ako hriech.  Dokonca i 
pomyslenie na sex považuje za odporný zločin.  V Mat. 5:28 vraví: "Ale ja vám 
hovorím:  Každý  kto  žiadostivo  pozerá  na  ženu,  už  scudzoložil  s  ňou  v  srdci." 
Odsudzuje  prirodzenú  príťažlivosť  medzi  opačnými  pohlaviami  ktorou  Príroda 
obdarila takmer každú bytosť.  

Kreativita  na  druhej  strane  verí,  že  láska  a príťažlivosť  medzi  mužmi 
a ženami  sú tie  najprirodzenejšie  veci  na svete a krásne city.  Veríme,  že je  to 
jedna z najhlavnejších hnacích síl v živote a odmena Prírody za život. Veríme, že e 
to tvorivá sila, ktorú Príroda dala ľudstvu, tak ako iným tvorom, aby propagovali 
zachovanie druhov. Bez vzájomnej príťažlivosti mužov a žien by naša rasa určite 
čoskoro  vymrela.  Ak  by ju  nepociťovali  všetky  druhy,  každý  z nich by čoskoro 
vymrel. Odmietame škodlivý a nekalý kresťanský postoj k sexu a naopak k tomuto 
najvýznamnejšiemu  pudu  ktorým  Príroda  obdarila  všetky  vyššie  druhy  zdravý, 
pozitívny  postoj.  Veríme,  že  láska,  sex  a manželstvo  sú  zdravé  a vzácne  city, 
patria k sebe aby spolu tvorili  tvorivú silu zlepšujúcu pokrok druhov a podporujú 
plán Prírody. Aj tu zaujíma kresťanstvo negatívny a deštruktívny postoj k dobrým 
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veciam v živote;  postoj,  ktorý  podporuje  deštrukciu  rasy;  postoj,  ktorý  im  berie 
radosť z dobrých vecí v živote. Všetky tieto tvrdenia sú pre zlé kresťanské učenie 
typické.  

Tak  ako  kresťanstvo  ubíja  produktivitu,  ničí  tvorivosť  a zaujíma  sa  o 
"zbieranie pokladov na nebi", teda sa sústredí na prianie umrieť, Hnutie Kreativity 
verí  na  program pozitívny,  zdravý a plný života.  Veríme na užívanie si  života. 
Veríme na vytváranie viac života. Veríme na rozvíjanie života na vyššie úrovne. 
Náš  program  je  živý,  pozitívny  a  energický,  nie  orientovaný  k  smrti  ako 
kresťanstvo. 

Na rozdiel  od kresťanstva ktoré je  nejasné,  protirečivé a vždy sa túla  vo 
svete  fantázie,  a  sústredí  sa  na  neskutočný  svet,  je  naša  filozofia  jasná  a 
jednoduchá.  Naša viera je  založená na jasnom princípe:  čo je  pre Bielu  Rasu 
dobré je najvyššia cnosť; čo je pre Bielu Rasu zlé je najhorší hriech.  

No naviac je celý náš prístup k životu založený na zdravom rozume, lekciách 
z histórie a kope dôkazov. Keď hovoríme o zákonoch dedičnosti,  máme na ich 
podloženie  množstvo  pozitívnych  dôkazov.  Keď hovoríme o  Zákonoch  Prírody, 
máme na potvrdenie našich názorov dôkazy dlhých rokov. Keď hovoríme o cene 
rasy a množenia sa, nasledujeme lekcie histórie, ktoré sa za tisíce rokov nazbierali 
a ktoré naše tvrdenia môžu potvrdiť.  

Na  druhej  strane  kresťanstvo  uráža  zdravý  rozum.  Deštruktívne, 
samovražedné a zastarané rady ktoré s na a nás snaží biblia uvrhnúť, ako napr. 
"miluj svojho nepriateľa," atď., sú úplne v rozpore so zmyslami, skúsenosťami a 
lekciami histórie. Dokonca sa úplne priečia Zákonom Prírody i samotnej Prírode. 

Všeobecne  nenájdete  ani  jediný  dôkaz,  ktorý  dokazuje  dlhé  a  sužujúce 
kapitoly  zo  Starého  a  Nového  Zákona.  Neexistuje  žiadny  historický  dôkaz  o 
prechode  Židov  Červeným  morom,  ktoré  malo  z  láskavosti  k  týmto  parazitom 
roztvoriť svoje vody. Neexistujú dôkazy o "zastavení slnka" aby jeden kmeň mohol 
zabiť viac členov iného púštneho kmeňa. Neexituje ani  jediný geologický alebo 
historický dôkaz, že celá zem bola v roku 1348 p. n. l.  zaplavená vodou. Je to 
smiešne! Neexistuje ani jediný dôkaz, že Židia sú potomkami Abrahám, Izáka a 
Jákoba. Neexistujú dôkazy o ich špeciálnom bohu, ktorý im robí srdečné ústupky a 
označil  ich  za  Vyvolených.  Niet  dôkazov  ani  o  tom,  že  Kristus  vôbec  žil. 
Nezanechal žiadne dopisy, žiadne dokumenty, žiadne sochy, žiadne dôkazy. Niet 
dôkazov, že sa muži ako Matuzalem, alebo Noe dožili 900 alebo hocikoľko rokov. 
Dokonca niet dôkazov ani o tom, že vôbec žili. 

Nielenže na ich potvrdenie niet dôkazov, no sú také čudné a fantastické a 
protirečivé  Zákonom Prírody,  že  len  blázon s  pomätenou  mysľou  môže takýto 
odpad  prijať.  Celkový  cieľ  odpornej  literatúry  akú  reprezentuje  Starý  Zákon  je 
kričať na svojich nasledovníkov verte, proste verte, len verte! Verte lebo vám to 
kážeme! Nevšímajte si dôkazy, nezaujímajte s o dôveryhodnosť, proste verte. V 
skutočnosti neexistuje viac zmyslu veriť v túto zbierku lží, hrozieb a nesplnených 
sľubov ako veriť tvrdeniu Hinduistov, že kravy sú posvätné. Je to rovnaký podvod. 

Preto sme tento odpad hodili  cez palubu a začíname nanovo s čerstvou, 
energickou,  pozitívnou a tvorivou vierou pre Bielu Rasu. Naša viera sa nazýva 
Kreativita a priľahlá organizácia je Hnutie Kreativity. Veríme, že je hodná vzácnej a 
tvorivej Bielej Rasy. 
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16. Kresťanstvo Osobito Zraniteľné
Ak chceme niekedy úspešne zachrániť Bielu Rasu z chorej dilemy v ktorej sa 

dnes nanešťastie nachádza, musíme odpovedať na dve otázky: 

I. Aký je dnes priemerný Biely postoj voči kresťanstvu? II. Môže byť po 2000 
rokoch  kresťanstva  myslenie  Bieleho  Človeka  privedené  späť  k  zmyslom  a 
rozumu? 

Poďme teda k prevej otázke. 

Vieme, že kresťanstvo ovládlo rímsku ríšu a tým ju zničilo. Pád rímskej ríše 
potom nasledovalo tisíc rokov Doby temna počas ktorých všetka veda a pokrok 
stagnoval,  a  Židmi  propagovaná  hystéria  "záchrany  duší  pre  Krista"  dosiahla 
vrchol.  Počas Renesancie sa Biela Rasa opäť  pokúšala získať  svoje zmysly a 
začala   sa  bližšie  dívať  na  Prírodu  a  jej  zákony.  Počas  tohto  obdobie  sme 
zaznamenali  opätovné  zapálenie  záujmu  o  vedu  a  nevídaný  rozkvet  v  umení. 
Obdobie Renesancie by mohlo byť považované za svit novej éry počas ktorej Biely 
Človek opäť čiastočne našiel svoju identitu. Odvtedy kresťanstvo kolísa a stráca 
pôdu pod nohami. Vďaka dramatickým zlomom a fantastickým objavom vedy za 
posledných tisíc rokov stratilo kresťanstvo dôveru v očiach mnohých Bielych Ľudí.  

No aj keď väčšina ľudí dnes neverí v kresťanské učenie, jeho vplyv tu stále je 
a väčšina ľudí ho berie ako "dobré" náboženstvo, a aj keď nie sú kresťanmi, veria, 
že  je  založené  na  vysokých  ideáloch  a  je  pre  ľudstvo  dobré.  Ak  by  sme  si 
analyzovali čo si kto myslí o kresťanstve zistili by sme, že približne pre 8 z 10 ľudí 
to nie je podstatné. Aj keď neveria a ani mu nerozumejú, neodmietajú ho. Z toho 
vyplýva jediný jasný fakt: priemerný Biely Človek je kresťanstvom proste hrozne 
zmätený. 

V  histórii  neexistuje  fenomén,  ktorý  by  tak  zmiatol,  oklamal  a  rozhodil 
normálne myslenie Bieleho Človeka ako kresťanstvo. 

Je  to  ako  by ste  začínajúceho  žiaka  v  matematike  učili  najprv  násobilku 
štýlom: 2 x 7 = 17, 3 x 5 = 9, atď. Očakávať od takéhoto jedinca akýkoľvek pokrok 
v matematike by bolo zbytočné – zbytočné kým by ste ho nevrátili späť k realite. 

A  takto  je  to  i  s  kresťanstvom  naplneným  Bielym  Človekom.  Kým  ho 
neodvrátite od samovražedných rád ako "miluj svojho nepriateľa," "nesúď," "predaj 
všetko čo máš...," je beznádejne vydaný na milosť svojich nepriateľov. 

Dokonca  aj  členovia  organizovaných  cirkví,  tí  ktorí  viac-menej  pravidelne 
chodia do kostola  sú zmätení ohľadom toho čomu vlastne veria.  Len pár ľudí, 
ktorých by ste sa opýtali či ozaj veria učeniam ktoré povedal Kristus v Kázni na 
vrchu  by  ozaj  vedelo,  že  Kristus  niečo  také  vyslovil.  Ak  im  osviežite  mysle  a 
opýtate sa či veria na "nastavenie druhého líca;" "milovanie svojich nepriateľov;" 
"predanie všetkého čo majú a rozdanie chudobným;" "neodporovaniu zlému;"  a 
"nesúdeniu,"  väčšina  úzkostlivo  odpovie  že  nie,  no  v  rovnakom  čase  si 
neuvedomujú,  že je to jadro a podstata kresťanstva a tzv. "nového učenia." Ak 
neveria tomto, tak neveria ani kresťanstvu celkovo. 

Mnoho ľudí omieta chodiť do kostola no stále verí že ich národ je kresťanský. 
Mnoho ľudí, ktorí chodia do kostola sú nechutnými, opakujúcimi sa kázňami, ktoré 
opakujú ošúchané frázy stále dookola hrozne znudená. Avšak každú nedeľu sa 
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vrátia a počúvajú znova. Myslia, že tým splnili svoju týždňovú povinnosť a len málo 
sa  zaujímajú  o  podstatu  veci.  Len  niekoľko  z  nich  sa  niekedy  pozastaví  nad 
myšlienkou v čo to vlastne veria, aký je zmysel kresťanského učenia a čo pre nich 
alebo Bielu Rasu toto  učenie spravilo.  Väčšina ľudí  sa o to  však nezaujíma a 
chodenie do kostola je pre nich len formálna povinnosť ktorú si plnia, mysliac, že 
tým spravili svoj dobrý skutok. 

Kategoricky môžeme povedať, že žiaden kresťan neverí učeniu, ktoré údajne 
Kristus vyslovil. Ak by verili, zakrátko by zničili sami seba, svoju rodinu, svoj národ. 
Aj keď väčšia týchto "do kostola chodiacich" pokrytecky tvrdí, že sú kresťanmi, v 
skutočnosti  nie  sú.  Dokonca  kazatelia  samotní  ani  neveria  ani  nepraktizujú 
samovražedné učenia z Kázne na vrchu. O kazateľoch celkovo môžeme povedať, 
že sú to tí najpokryteckejší ľudia na svete. Aj keď zbierajú milodary a príspevky od 
svojich ovečiek, sú poslední ktorí by predali všetko čo majú a dali to chudobným. 
Aj keď kážu, že je lepšie dávať ak prijímať, prví naťahujú ruku a nútia vás dávať, 
dáva, dávať, stále viac.  

Aj  keď  Žid  svojou  vytrvalosťou  zahadzoval  Bielu  Rasu  týmto  falošnými 
ideálmi  posledných  2000  rokov,  je  neuveriteľné  aké  ľahké  je,  keď  sú  tieto 
presvedčenie overené a prebádané, priviesť podvedených a oklamaných ľudí späť 
z životu a realite. To na čo treba tisíce hodín špinenia mozgu, môže byť ľahko 
zničené za niekoľko hodín, alebo týždňov.

Preto je úlohou každého verného člena Bielej Rasy rozprávať sa o tom so 
svojimi bratmi a sestrami a priviesť ich späť k realite a zmyslom, a oslobodiť ich od 
židovských bludov, ktorým boli doposiaľ podrobení. V tomto prípade je hovorené 
slovo najmocnejšou zbraňou. Práve takto, prostriedkami propagandy a osvietenia, 
môže byť  Biela  Rasa opäť  nasadená na jej  správny smer,  oddaná propagácii, 
rozvoju a šíreniu svojho druhu. Takto môže byť Biela Rasa opäť preorientovaná 
späť k svojim povinnostiam, úlohám a účelom, pre ktoré ju Príroda v prvom rade 
vo svojej neskonalej múdrosti stvorila. 

* * * * *

Poďme teraz ale  k  druhej  otázke,  môže byť po 2000 rokoch kresťanstva 
myslenie Bieleho Človeka privedené späť k zmyslom a rozumu?  

Ak sa pozrieme na súčasný vývoj  a vezmeme si  chorý a umierajúci  stav 
kresťanstva, odpoveďou musí byť jasné áno, môžeme narovnať myslenie Bieleho 
Človeka.  Popravde  je  narovnať  myslenie  Bieleho  Človeka  našim  prvoradým 
cieľom.   

Pri  ozrejmovaní  našim Bielym bratom potrebu zjednotenia sa a boja proti 
Židom a podrasám vyjde najavo vždy argument: "To čo vravíte je pravda ale ako 
chcete ľudí prinútiť počúvať takéto myšlienky?" Takáto otázka je vždy odradzujúca 
a  frustrujúca,  avšak  tento  argument  nie  je  náhodný.  Je  to  len  ďalšia  lož 
rozširovaná židovskou propagandou. Cieľom Židov je: aj keď ľudia veria, že je jeho 
myslenie pravdivé nik ho nebude nasledovať (lebo si všetci myslia že ho nebude 
nik počúvať) čo ho odradí a tak prestane bojovať.  

Pri boji proti tejto idei musíme najprv spraviť nutné, označiť ju za takú aká je. 
Porazenecká propaganda. Po druhé sa určite nájdu ľudia, ktorí budú našej novej 
viere naslúchať. Je to len záležitosť vytrvania, organizácie a propagandy.  Keď sa 
Hitler  vydal  smerom k preorientovaniu  myslenia  Nemcov v  20.  rokoch  20-teho 
storočia, problémy ktorým čelili boli veľmi podobné tým, ktorým dnes čelíme my. 
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Nemci  boli  v  tom čase  úplne  preplnení  židovskou  propagandou.  Duševne  boli 
úplne  porazení.  Boli  úplne  zamorení  komunistickými,  liberálnymi  a  židovskými 
ideami  marxizmu  a  sebadeštrukcie.  No  keď  presvedčivá  sila  propagandy 
agresívne  prerazila  a  bola  sformovaná  do  politickej  strany  s  pevnými  cieľmi  a 
programom, Nemci už počúvali. Nielen počúvali, ale spojili sa pod farbami vlasti a 
rasy, a zjednotili sa ako nikdy predtým. 

Keď  si  raz  Nemci  uvedomili  cenu  ich  rasy,  keď  jasne  poznali  svojho 
nepriateľa, pevne sa spoji tak ako žiadny segment Bielej Rasy, žiaden Biely národ 
predtým.  Keď  došlo  na  lámanie  chleba,  bojovali  ako  tigre.  Bojovali  atvrdšie  a 
energickejšia  ako  ktorýkoľvek  národ  v  histórii  predtým.  Fakt,  že Židia  falošnou 
propagandou dokázali proti Nemcom zjednotiť okolité Biele národy neodradil ich 
nebojácnosť  a  odhodlanie.  Fakt  ostáva  jasný:  Biela  Rasa v  Nemecku  sa  dala 
zjednotiť, ich filozofia sa dala zmeniť zo židovskej a marxistickej dogmy na rasovú 
jednotu a rasové prežitie. 

Rovnako je možné to dokázať dnes. 

Mali by sme pamätať že sa to ozaj stalo, myslenie Nemcov bolo po rokoch 
vymotané zo židovsko-marxistickej filozofie, zúfalstva a samovraždy, a zmenené 
na sebadôveru, hrdinstvo, odhodlanie a konštruktívny program boja o prežitie. 

Lekcia ktorú sa môžeme naučiť je: vytrvalosť a odhodlanie. Ak pomyslíme na 
to  aký  neprekonateľný  problém  bolo  pre  Židov  postaviť  sa  pred  2000  rokmi 
všemocnému rímskemu impériu a predať mu nezaujímavú, samovražedné rady 
kresťanstva, mali by sme viac veriť našim schopnostiam prevýchovy vlastných ľudí 
k zmyslom, a vôli prežiť. Židia pri snahe predať Rimanov toto neatraktívne učenie 
isto bojovali ťažký boj. No vytrvalosťou, agresívnosťou, vynaliezavosťou a zručnou 
propagandou dokázali  Rimanom predať  svoje jedovaté  myšlienky.  Trvalo  im to 
viac ako 500 rokov.  Všetci  vieme,  že to  znamenalo pád rímskej  ríše.  O koľko 
ľahšie to bude dnes ak  použijeme podobnú vytrvalosť,  odhodlanie a snahu pri 
rozprávaní sa s našimi Bielymi bratmi o úžasnom Bielom programe pre prežitie 
Bielej Rasy. Musíme len poukazovať na zrejmé hlúposti ktoré sú na nás uvalené 
zradnou  židovskou  propagandou.  Našim  najväčším  problémom  je  narovnanie 
myslenia Bielych Ľudí. Je to však len záležitosť poukazovania na to, čo je zrejmé. 

Je to len záležitosť vytrvania, záležitosť presvedčenia,  záležitosť toho ako 
vám na  tom záleží,  záležitosť  oddanosti.  Príde  čas  keď  sa  Biela  Rasa ocitne 
chrbtom k stene a bude musieť otvorene bojovať za svoje prežitie. Potom Biely 
ľudia radi príjmu program ktorý ich zachráni pred zničením. Ľahšie by to bolo ak by 
sme už dnes začali narovnávať myslenie Bieleho Človeka, už dnes sa zapojili  do 
politického a filozofického programu na zmenenie myslenia Bielych ľudí, už dnes 
propagovali naše záujmy, propagovali našu rasu, propagovali a dbali o prežitie a 
blahobyt! 

Úprimne, najväčším problémom ktorému čelíme nie je prekonanie Židov a 
podrás.  Bude to  hračka  hneď ako prekonáme problém číslo  jeden,  narovnanie 
myslenia Bielych Ľudí. Je to naša prvotná úloha a práve tomuto cieľu je táto kniha 
venovaná.  Keď  sa  táto  kniha  stane  majetkom  každého  Bieleho  Človeka,  sila 
židovskej konšpirácie môže byť považovaná za zlomenú. 

"Všetci  sme si  rovní"  je nebezpečný mýtus.  Naši  ľudia musia jasne prijať 
filozofiu rasového prežitia a rozvoja. Socializmus je organizovaná spoločnosť. Ak 
nestojí  za to  zachrániť  Bielu  Rasu,  tak  čo  potom?  Prácou Hnutia  Kreativity  je 
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znovu oživiť prirodzené inštinkty, ktoré Bielej Rase dala Príroda. 

264



17. Zlé Vodcovstvo
V súlade  s  programom uvedeným v  Protokoloch  Sionských  Mudrcov  Žid 

diabolsky podvádza a založil mnoho organizácií, ktoré sú naoko na starne Bieleho 
Človeka.  Majú rôzne masky ako napr.  boj  proti  komunizmu.  Len v USA ich je 
niekoľko  stoviek  a  všetky  tvrdia,  že  sú  vlastenecké,  kresťanské  či 
protikomunistické.  

Zároveň  sú  však  pro-židovské  a  pro-liberálne.  Väčšina  situáciu  však  len 
zhoršuje, bojujúc proti symptómom choroby, nie proti jej pôvodcom, teda Židom. 

Zdá sa že ich nezmyslený program je spojiť sa s negrami  Židmi v boji proti 
negrom a Židom, čo je dosť divné. Pritom však ponúkajú ochranu židovskej sieti, 
pôvodcovi zla. 

Uveďme si niekoľko príkladov. 

Asi  najväčšou je  Spoločnosť  Johna  Bircha,  vedená vášnivým milovníkom 
Židov, Robertom Welchom. Je dobre organizovaná adobre financovaná peniazmi 
od  samotných  Židov  i  zaujatých  a  vystrašených  Bielych Ľudí  ktorí  len  hľadajú 
organizáciu, ktorá ich prevedie ťažkosťami v ktorých sú. Citujeme Roberta Welcha 
trocha zle: "(Ne)myslíme to vážne." Hoci Spoločnosť Johna Bircha tvrdí, že bojuje 
proti komunizmu, v skutočnosti len chráni židovskú konšpiráciu. 

Spoločnosť  Johna  Bircha  v skutočnosti  len  zhromažďuje  agresívnych 
a militantných Bielych rasistov,  ktorí  by sa mohli  stať  potencionálnymi  vodcami 
v boji  proti  negrom  a Židom.  Potom  sa  snaží  zmiasť  a podviesť  ich  myslenie, 
vytvára falošných vinníkov, komunizmus, a oberá Bieleho Človeka o peniaze, čas 
a energiu zameriavaním sa na zbytočné projekty,  ktoré nikdy k ničomu nebudú 
viesť.  Namiesto  vrhnutia  pravého  svetla,  teda  odhalenia  Židov,  potláča  efekty 
a tým  ich  ochraňuje.  Nadovšetko  však  špiní  mysle  svojich  stúpencov  zlými 
správami,  pocitom,  že  sme  v obkľúčení,  pocitmi  frustrácie  a zbytočnosti, 
domnienkami, že boj je už aj tak prehraný a na konci, no aj tak by sme aspoň 
niečo mali  robiť.  Skvelo oslabuje,  odradzuje, demoralizuje a neutralizuje Bielych 
členov.  Nakoniec  vzdajú  boj  a v mnohých  prípadoch  už  nemôžu  vstúpiť  do 
akejkoľvek  konštruktívnej  a užitočnej  organizácie  bojujúcej  proti  Židom  a 
podrasám. 

Vravím však v mnohých prípadoch. Nie vždy. Sám som bývalým členom tejto 
organizácie,  nakoľko  ma táto  organizácia  v skorej  naivite  viedla k mysleniu,  že 
členstvom  v nej  robím  niečo  užitočné  v našom  boji  proti  negrom  a Židom. 
Našťastie  pre  nás,  a na  smolu  Židov,  schopnejší  a  rozumnejší  členovia 
Spoločnosti Johna Bircha pokračujú v boji a prekuknú tento podvod. 

Bez ďalšieho zaoberania sa touto organizáciu len dodám, že bola vytvorená 
Židmi  aby zoskupovala potencionálnych Bielych vodcov, pomiatla  ich a dala im 
nesprávneho  vinníka  a nesprávny  program.  Tým  chcú  chrániť  Židov 
a neutralizovať  Bielych  rasových  bojovníkov,  zničiť  ich  snahy.  Nie  je  preto 
prekvapujúce,  že  veľká  časť  okresných  vodcov,  koordinátorov  a členov 
Spoločnosti Johna Bircha sú Židia. 

Ďalšími organizáciami sú Rada Bielych Občanov a Ku Klux Klan, ktorým ide 
o to  isté  ako  Spoločnosti  Johna Bircha,  no  ich  členov  tvrdia  ľudia  ktorí  by do 
Spoločnosti  Johna  Bircha  nemohli  vstúpiť,  nakoľko  tá  úplne  obchádza  rasové 
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záujmy.  Rada  Bielych  Občanov  je  naoko  proti  negrom,  no  keď  dôjde  na 
poukázanie na skutočného vinníka, Židov, odvážne bránia a obhajujú Židov pred 
akoukoľvek zodpovednosťou za židovské snahy zničiť Bielu Rasu. Ku Klux Klan 
zachádza ešte ďalej a zdá sa že okrem anti-negerského postoja zaujíma i postoj 
proti Židom. 

Avšak  obe  organizácie  sú  len  fraškou  a hanbou  boja  proti  židovskej 
konšpirácii. Obyčajne skončia len mávaním svojich vlajok, vyslovením oddanosti 
Konštitúcii a svojim kresťanským princípom. Potom ako si nahrnú členov len aby 
získali  členské  príspevky  sa  vydajú  podporovať  akýchkoľvek  politických 
kandidátov, ktorí zaujmú čo i len trochu "konzervatívne" stanovisko.  

Pravý Ku Klux Klan vykonal skvelú prácu pred sto rokmi zachránením Bielej 
Rasy pred skrížením so Židmi a  negrami, čo by iste viedlo k úplnému skríženiu 
Američanov  dnes.  Ku  Klux  Klan  zo  60-tych  rokov  20.  storočia  bola  dobrá 
organizácia  ktorá  vykonala  skvelú  prácu  a  dokázala,  že  Biely  Človek  dokáže 
bojovať za svoju rasu ak je pritlačený chrbtom k múru. No "obnovený", tzv. nový 
Ku  Klux  Klan  reorganizovaný  v  roku  1915  už  v  žiadnom  prípade  nie  je  tou 
organizáciou ani  nezaujíma rovnaké princípy. V skutočnosti  je Ku Klux Klan od 
roku 1915 úplne inou organizáciou. Zorganizovali ho členovia slobodomurárskeho 
hnutia, ktoré bolo vytvorené Židmi a dodnes je nimi ovládané. Preto by malo byť 
jasné,  že  dnešný   Ku  Klux  Klan  je  len  ďalším  frontom  bojujúcim  za  Židov, 
zhromažďujúcim  tých  členov  Bielej  Rasy,  ktorí  by  mohli  byť  dynamickými  a 
potencionálnymi  vodcami  skutočného  boja  proti  Židom.  Neutralizuje  tých,  ktorí 
majú inštinktívne bojovného ducha. Ich cieľom je priviesť dobrých Bielych ľudí do 
organizácie a prestaviť im falošný boj ktorý však isto skončí prehrou, neutralizovať 
ch, urobiť ich nečinnými. 

Klan má vo svojom stanovisku jeden trik. Predpokladane stojí proti Židom, 
negrom a čo je divné,  proti  katolíkom tiež.  Aj  keď sú prvé dve ciele  rasové a 
správne, vyslovením nepriateľstva voči katolíkom priťahuje náboženské nezhody 
ktoré rozdeľujú samotnú Bielu Rasu, zatieňujúc všetko dobré čo môže vykonať. 
Otvára sa preto kritike náboženskej neznášanlivosti členov Bielej Rasy, katolíkov. 
Táto schizofrénia bola samozrejme zámerne plánovaná Židmi.  

Potom sú tu Kresťanský Križiaci ako Billy James Hargis, Carl McIntyre, Dr. 
Fred  Schwartz,  a  ďalší  nasledovníci,  ktorí  rozhodne  tvrdia,  že  bojujú  proti 
komunizmu  v  mene  kresťanstva.  Kážu  nám,  že  ak  sa  všetci  obrátime  ku 
kresťanstvu, čoskoro túto hrozbu, komunizmus, zažerieme. Keď hovoria, tvrdia, že 
je to boj ideológií, boj boha so satanom. Nikdy však nevysvetlia prečo by boh tak 
slabo bojoval proti tvorovi ktorého musel evidentne vytvoriť sám a prečo sa vždy 
zdá, že boh tento boj prehráva a jeho slabší protivník vyhráva.  

Nie  je  až také prekvapujúce,  že Schwartz,  austrálsky Žid,  vedie  boj  proti 
komunizmu  v  mene  kresťanstva  pod  záštitou,  že  on  sám  je  samozrejme 
"kresťanský" Biely Človek. Carl McIntyre a Billy James Hargis údajne nie sú Židmi, 
no neprekvapilo  by ma ak  by to  boli  "konvertovaní"  Židia,  snažiaci  sa ujať  sa 
vedenia  v  zbytočnom  boji,  ktorý  tak  akurát  pripraví  Bieleho  Človeka  o  zdroje, 
energiu  a  čas,  a  zavedie  ho  do  slepej  uličky.  No  naviac  privedie  mnoho 
uvedomelých  Bielych  Ľudí  späť  ku  kresťanstvu,  kde  sa  stanú  nečinnými  a  v 
skutočnosti budú svojou energiou a silami pomáhať Židom.  

Preto  pre  mňa  nie  je  prekvapením,  že  Billy  James  Hargis  neustále 
vychvaľuje  Izrael  a  organizuje  nekonečné  výlety  do  Jeruzalema  a  Izraelu  v 
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spolupráci s izraelskými turistickými úradmi. Carl McIntyre zohnal Izraelu peniaze 
okradnutím svojich Bielych "kresťanských" podporovateľov a dnes je zapojený do 
projektu vybudovania obrovskej a drahej repliky "Jeruzalemského paláca", inými 
slovami  židovského paláca vybudovaného Šalamúnom, v Cape Canaveral,  kde 
vlastní miliónové pozemky.  

Hargis aj McIntyre si finančne dobre viedli aj keď hlásali židovskú pieseň, že 
"je lepšie dávať ako prijímať" a "nezhromažďovať poklady na Zemi ale na nebi." 
McIntyre  úspešne  financoval  mnoho  rádií  v  USA,  hlásajúc  svoj  podvodnícky 
program a zároveň okrádajúc Bielych podporovateľov o milióny dolárov.  

Existuje ešte mnoho menších organizácií ktoré nasledujú rovnaký program 
no je ich primnoho aby sme ich tu spomenuli všetky. 

Ďalej  existujú  organizácie,  ktoré  sú  silne  anti-židovské  no  silne  pro-
kresťanské,  čo  je  nezlúčiteľné  a  sebadeštruktívne.  Jednou  z  nich  je  Národná 
Kresťanská Cirkev vedená "Dr." Potitom. Aj keď "Dr." Potito hlása, že je silne pro-
Hitlerovský, zásadne anti-židovský a prijíma jednotlivcov ktorí sú potencionálnymi 
bojovníkmi a súhlasia s ním, okľukou týchto ľudí získava pre kresťanské záujmy. 
Jeho hlavným argumentom je, že Izraeliti  zo Starého Zákona boli  úžasní ľudia, 
obávajúci sa boha s ktorým ozaj mali nejakú tajnú dohodu. Tvrdí však, že dnešní 
Židia už nie sú tí istí ľudia ako oni a (verili by ste tomu?) my, Bieli Ľudia z Ameriky 
a Európy sme "skutoční" Izraeliti!  Potom takými nepotvrdenými a nezmyselnými 
faktami  označuje  Nemcov  za  potomkov  Júdu,  Američanov  za  stratený  kmeň 
Manasessa, atď., atď. 

Toto  zarážajúce  tvrdenie  však  len  I.  úplne  mätie  identitu  nepriateľa,  II. 
odvádza mnoho dobrých Bielych bojovníkov do radov samovražedného učenia, 
kresťanstva, III.  a čo je najhoršie, Bieli Ľudia si potom želajú byť Izraelitmi (alebo 
Židmi), a IV. keď prijmú všetky tieto nezmysly a idiotské predstavy sú tak zmätení, 
že  kým  ich  myslenie  nie  je  opäť  narovnané  sú  pre  záujmy  Bielej  Rasy 
nepoužiteľní.  

Prečo by niekto chcel byť potomkom Júdu po prečítaní si aký zvrhlík bol a 
aký zradný, krvilačný kmeň hrdlorezov boli Izraeliti aj podľa ich histórie, je mimo 
chápania. V skutočnosti je ťažko pochopiteľné prečo by niekto pri zmysloch chcel 
mať čokoľvek spoločné s takýmito odpadlíkmi, a už vôbec prečo by chcel byť och 
potokom. 

Ďalšou variáciou toho istého druhu je tvrdenie kresťanských cirkví, z ktorých 
niekoľko hlása o zle komunizmu, čím lákajú mnoho dobrých Bielych Ľudí, ktorí sa 
zaujímajú o židovskú snahu zničiť ich zem, do kostola.  

Keď  vstúpia  do  cirkvi,  kde  vstúpili  najmä  kvôli  svojej  nenávisti  voči 
komunizmu, kňaz ich stále viac odvádza k záujmu o hmlistý "druhý" svet než aby 
sa zaujímali o očividnú deštrukciu svojej krajiny a rasy. Po chvíli sa pre nich stáva 
stále menej dôležité aby bojovali proti tomu, čo im teraz pripadá ako nevyhnutný 
osud, a čoskoro padnú do rovnakej pasce ako Rimania.  

Po  dosť  dlhom  čase  chodenia  do  kostola  a  počúvania  kazateľovho 
vymývania mozgov sa stávajú oddanými členmi kresťanskej "viery," začnú Židov 
milovať a ich hlavným záujmom sa stáva "oddanie duše Kristovi." Dlhšia skupina 
ľudí tak bola odvedená z boja za svoju rasu, svoju rodinu, svoju krajinu, padnúc 
obeťou rovnakej jedovatej viere ktorá zničila Rimanov.  

Ďalším zlovestným trikom,  ktorý  títo  anti-komunistickí  kazatelia  (z  ktorých 
267



väčšina je pro-komunistická) využívajú je v anti-komunistických rečiach zároveň 
očierniť Adolfa Hitlera, nie zákerných židovských komunistických agentov. Týmto 
trikom  úspešne  dokazujú  jeden  unikátny  čin,  predstavia  svojim  obetiam 
nevyhnutný  príchod  komunizmu  (aj  keď  je  zlý)  a  oklamú  ľudí,  že  liek,  ktorí 
stotožňuje Hitler, je rovnako zlý a rovnaký  ako samotný (židovský) komunizmus. 
Hrozný podvod.  

Kvôli  nedostatku miesta je toto len neúplný sumár organizácií,  ktoré Židia 
vymysleli aby nás "viedli," alebo skôr zaviedli do pasce. No sú skutočné a stoja 
ako varovanie nedbanlivým. Stačí povedať: ak neodhaľujú Židov; ak nepovažujú 
rasu za primárny bod; ak len plačú a nariekajú no neponúkajú žiadne riešenie; ak 
propagujú kresťanstvo; nie sú na našej strane. 
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18. Zlé Myšlienky zavedené Židmi
1. "Láska k peniazom je koreňom všetkého zla."  

Tento často citovaný citát z biblie bol zhltnutý snáď každým i bez toho aby sa 
zamyslel nad jeho významom. Ak si ho preberieme, zistíme, že je nesprávny. Nie 
peniaze, nie láska k  peniazom je koreňom všetkého zla, ale Židia. 

Peniaze  nie  sú  jediným  prostriedkom  výmeny;  sú  však  nevyhnutné  a 
užitočné v obchode modernej civilizácie. Ak by sme ich nemali, moderný obchod, 
pokrok  a  v  skutku  celá  civilizácia  by  sa  ocitla  niekde  vzadu,  ohromne 
handicapovaná.  Pre priemerného živiteľa rodiny a  priemernú rodinu získanie a 
nasporenie si peňazí je záležitosťou bezpečnosti, zabezpečenia si nevyhnutností 
života,  ako  je  jedlo,  strecha  nad hlavou,  oblečenie,  zábava,  vzdelanie,  skrátka 
všetko čo je pre slušný život potrebné. Očierniť človeka za podnikanie, za obchod 
ktorý mu prinesie peniaze aby sa mohol postarať o svoju rodinu je rovnako hlúpe 
ako mu odoberať právo na život. 

Ozaj nie je nič zlé na človeku zarábajúcom koľko len môže a zabezpečení 
svojej rodiny, svojich dedičov. Práve takýto pilní a neúnavní schopní ľudia (ako 
Henry Ford) toho vytvorili najviac a priniesli svojej rase, národu a civilizácii najväčší 
prínosy. 

Táto idea je rovnako zlá ako mnoho dlhších citátov z Nového Zákona, ktorý 
odrádza ľudí od nasledovania svojich prírodných inštinktov daných im Prírodou v 
záujme prežitia. K týmto inštinktom patrí vôľa prežiť; základná túžba žiť a chrániť 
seba,  svoju  rodinu  a  svoj  majetok;  túžba  budovať,  produkovať,  vyrábať  a 
zlepšovať. Idea že peniaze, alebo láska k nim, sú zlé je rovnaká ako iné zlé rady 
ktoré Kristus dáva keď vraví: "Nemyslite na zajtrajšok; viďte poľné ľalie ako rastú, 
nenamáhajú sa; ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z 
nich," atď.,  alebo "pozrite na vtákov nebeských, ani nesejú,  ani  nežnú"..."a váš 
otec nebeský ich živí", atď. 

Je to skutočne zlá rada. V prvom rade vtáky tvrdo pracujú aby si zabezpečili 
potravu, vybudovali hniezda, vychovali svoje mláďatá a zachovali svoj rod. Tí ktorí 
tak neučinia vymierajú. Ľalia (i iné kvety) musí svojim spôsobom tiež bojovať proti 
iným  rastlinám  o  potravu  a  výživu.  Ak  by  tak  nerobila  bola  by  prerastená  a 
nahradená inými, zdravšími a energickejšími rastlinami. Všetky tvory Prírody, či už 
sú to rastliny, zvieratá alebo samotné ľudstvo, bojujú o život s ostatnými. Len silný, 
hrdý, energický, odvážny a aktívny prežije, kým ostatní vypadávajú z hry.  

Aj táto hlúpa rada bola myslená len pre Gojimov. Bola vymyslená aby ho 
posunula späť toľko koľko sa len dá; vyčistila priestor pre zákerného Žida ktorý 
potom bude môcť ľahšie ukradnúť Bielej Rase bohatstvo a vložiť ho do rúk svojej 
rasy. 

2. "Rasová situácia sa v tejto krajine tak zhoršuje, že ju opustím a presuniem 
sa niekam inam." 

Mnoho  dobrých  Bielych  Ľudí  dnes  takto  premýšľa.  Je  to  však  úplne  zlé 
riešenie tejto nepríjemnej situácie. 

Roky Biela Rasa utekala pred Židmi a podrasami a nikam nás to nedostalo. 
Odpoveďou nie je únik ale postavenie sa a boj.  

Mali  by  sme  postupovať  napred  nie  unikať.  Ak  nevyhrejeme  bitku  najprv 
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doma,  tak  sa  nám  to  určite  nepodarí  na  celom  svete.  Ak  najlepší,  rasovo 
uvedomelí  ľudia budú utekať zo svojich krajín a nechajú ju aby u podrasy ďalej 
krížili, pôjde to sa nami pekne z kopca. Ak sa toto darí Židom dosiahnuť v čo i len 
jednej krajine, môžete si byť istí, že bude nasledovať jedna krajina za druhou až 
dobyjú celý svet. 

Odpoveďou preto nie je opustiť svoju krajinu ale zorganizovať sa, zjednotiť 
všetkých Bielych  Ľudí,  praktizovať  rasovú vernosť,  vyhnať Židov z moci,  poslať 
podrasy  späť  tam  odkiaľ  prišli  a pevne  uchopiť  opraty  moci  rukami  zručnej, 
spojenej, rasovo uvedomelej Bielej vlády.  

3. "Naše zákony sú založené na kresťanstve."

Je až neuveriteľné, koľko Bielych Ľudí žije v tomto omyle, klamúc samých 
seba. Ak sa ich opýtate na akých kresťanských princípoch, nepoznajú odpoveď, 
a to  z dobrých  dôvodov.  Uvedomme  si  niektoré  základné  kresťanské  princípy 
vyjadrené v Kázni na vrchu, napr. "nastav druhé líce", "miluj svojho nepriateľa" a 
pod. 

Ak by boli zákony štátu založené na týchto princípoch, nemali by sme nič než 
chaos a anarchiu. Ak si vezmeme napr. tvrdenie "neodporuj zlému", nemohli  by 
sme mať poriadkové sily, žiadnu armádu, letectvo, ktoré nás chránia pred cudzími 
nepriateľmi.  Boli  by  sme  úplne  bezbranní  a  čoskoro  i  zničení.  Na  takomto 
neskutočnom základe nebol nikdy založený žiaden národ. 

Nemôžeme ani tvrdiť, že by boli založené na princípe "nastav druhé líce". 
Napr.  keď  prišiel  Biely  Človek  na  nehostinné  a  divoké  pláne  Ameriky,  zahnali 
červených Indiánov stvrdením, že táto zem je ich a nenastavili druhé líce. Len ich 
agresivita,  ich  vernosť  vlastnej  rase  im  pomohla  zahnať  Indiánov,  ak  to  bolo 
nevyhnutné  zabiť  ich a vziať  si  ich zem, základ pre vybudovanie  tejto  úžasnej 
krajiny. 

Keď sa Biely Človek hnal na západ či na východ, bojoval a zabíjal Indiánov a 
hnali  ich  preč.  Bez  pochýb  je  Dobytie  západu  jednou  z  najromantickejších  a 
najkonštruktívnejších epizód histórie ľudstva. to Biely Človek, agresívny, bojujúci, 
dobýjajúci,  získavajúci  novú  zem,  budujúci  domovy,  mestá,  cesty  vybudovala 
úplne novom území veľký národ. 

Nenechajme sa zaviesť. V tomto výbuchu kreatívnej a konštruktívnej energie 
Bieleho Človeka neboli  nasledované žiadne samovražedné kresťanské princípy. 
Je  to  žiarivý  príklad  hry  síl  Prírody.  Biely  Človek,  nespútaný  a  nepošpinený 
hlúpymi ideami o súcite a humanite,  sa prebíjal a hnal svojou cestou na západ 
atak vybudoval veľkolepé nová impérium. 

Pokiaľ ide o vládu a zákony, kresťanstvu nič nedlhujú, skôr veľkej Rímskej 
civilizácii,  ktorá je omnoho staršia.  Samotné slovo republika pochádza z Ríma. 
Republiková forma vlády je vytvorená presne podľa rímskej formy, i naše súdy sú 
prevzaté z rímskeho zákona a pritom len minimálne zmenené. 

Preto by sme si to mali raz a navždy vyjasniť. Ani vláda Bieleho Človeka, ani 
jeho  zákony  sa  nezakladajú  na  kresťanských  princípoch.  Vlastne  keď  sa  tieto 
kresťanské  princípy  rozniesli  po  Rímskom impériu,  rímska civilizácia  padla.  To 
však  keď  si  uvedomíme  filozofiu  samovražedných  rád  ako  "miluj  svojich 
nepriateľov, nesúď, neodporuj zlému", nie je až také prekvapivé. 

Nie, žiadna krajina nie je vybudovaná na kresťanských princípoch. Naopak, 
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vybudovala  ich  Biela  Rasa  vďaka  svojim  prirodzeným  inštinktom  a  bohatému 
odkazu Rímskej ríše. 

4. "Už sa nedá nič robiť." 

Ako Židia stále viac pokračujú vo svojich programoch nášho zotročenia, ako 
napr. vyššie dane, skríženie Bielej Rasy, atď., zisťujeme, že naši ľudia to čoraz 
častejšie vzdávajú a argumentujú: "už sa s tým nedá nič robiť." 

Toto  je  samozrejme  len  ďalší  príklad  ako  Židia  zručne  do  našich  myslí 
implantujú starú známu bojovú stratégiu: ak dokážete prinútiť nepriateľa myslieť si, 
že prehral ešte skôr ako začala vojna, je porazený. Táto stratégia je samotná ako 
samotné ľudstvo, no ľudia na ňu stále naletia.  

Napriek všetkých idiotským zákonom a nariadeniam je toho stále dosť čo 
možno urobiť. Prvou vecou je zaujať pozitívny odvážny postoj. Druhou vecou je 
usporiadanie si mysle, že nebudete zotročený, oplatí sa bojovať a situácia vôbec 
nie je bezradná. Vo svoj prospech máte mnoho prostriedkov ktorými sa dá viesť 
vojna.  Koniec  koncov  vo  vašej  krajine  určite  prečísľujete  Židov  i  podrasy. 
Pamätajte  na  to.  Máme  presne  tie  isté  možnosti  a  zdroje  ako  Židia,  ktorí  sú 
menšinou, použili vo svoj prospech na naše zotročenie. 

Zoznam  vecí,  ktoré  môžete  robiť  je  takmer  nekonečný.  Tu  je  niekoľko 
návrhov:  (1)  Sformujte  združenie  alebo  organizáciu  ktorá  bude  nasledovať  a 
podporovať tie politické závery o ktorých si myslíte, že sú potrebné a bude stáť 
proti tým, ktoré sú podľa vás nevhodné. (2) V súlade s týmto programom vytvorte 
politickú  stranu ktorá bude môcť  vytvoriť  mocenskú  alebo vplyvnú skupinu.  (3) 
Zaopatrite sa dobrými, schopnými ľuďmi. (4) Vytvárajte letáky a literatúru, ktorú 
budú vaši ľudia distribuovať ako sa len dá. (5) Organizujte a podporujte masový 
odpor voči zákonom, ktoré sú nevhodné. (6) Napíšte protestné listy alebo sami 
navštevujte  zodpovedných ľudí.  Je to  jedna z  tých ľahších vecí.  (7)  Píšte  listy 
vydavateľom  lokálnych  novín  a  podporujte  v  tom  i  druhých.  (8)  Zorganizujte 
miestne protestné akcie. (9) Rečnite na stretnutiach o zlých zákonoch a propagujte 
zmeny ktoré si myslíte, že sú potrebné. (10) Ak však všetko zlyhá, nezabudnite, že 
môžete spraviť ešte jednu vec. Ak vás sužuje tyranská vláda používajúca zákon a 
poriadok ako masku, pamätajte na svoje právo žiť, právo na slobodu a majetok, 
ktoré prevyšujú všetky ostatné zákony a preto máte právo zvrhnúť tyraniu, ak je to 
nevyhnutné, aj silou. 

Vždy keď sa v histórii snažili tyrani niekoho zotročiť ľudia boli ochotní povstať 
so zbraňami v ruke len aby ostali slobodní. 

Nadovšetko  významný čin  aký môžete spraviť  je založiť  v o  vašom okolí 
pobočku  Hnutia  Kreativity.  Aj  keď priamy boj  proti  OSN,  utláčajúcim zákonom, 
vysokým daniam a tisícom ďalších zverstiev ktoré na nás Židia uvalili  sa môže 
zdať  ako  najlepší  spôsob,  nie  je  tým  najefektívnejším.  Vo  väčšine  prípadov 
bojujete len proti následkom, nie proti príčine.  

Nezabudnime preto, že príčinou väčšiny našich problémov a koreňom zla je 
zákerný Žid.  

Preto budovaním Hnutia Kreativity na národnej a potom na medzinárodnej 
úrovni  zabíjame  príčinu  všetkých  našich  problémov.  Ako  som  už  niekoľkokrát 
povedal, prvým a najdôležitejším krokom je urovnať myslenie Bieleho Človeka. Ak 
raz toto dokážeme, bude už relatívne ľahké zjednotiť Bielu Rasu a prekonať Židia 
a podrasy bude už len detská hra.  
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Takže pokračujme. Pamätajte, že najefektívnejšou a najvýznamnejšou vecou 
akú môžete spraviť  je zorganizovať vo vašom okolí  Hnutie Kreativity,  alebo sa 
pridať k už exitujúcej pobočke. Potom už len pokračujte a zháňajte ľudí. Hlásajte, 
propagujte a šírte informácie, program  a ideológiu obsiahnutú v našich knihách. 
Pomôžte svojim Bielym Rasovým Druhom nájsť späť ceste k svojim zmyslom aby 
mohli bojovať za prežitie svojej rasy. Je top náš spoločný cieľ – v ktorom musíte 
pomôcť – mať aspoň jednu kópiu našich kníh v každej Bielej domácnosti na svete. 

Môžeme to spraviť, musíme to spraviť a my to i dokážeme. Tak sa do toho 
pustime. 

5. "Prostriedky sú rovnako dôležité ako účel."  

To je úplne zle. Tento nezmysel nám najviac propagujú Kóšer Konzervatívci. 
Samotní Židia o tejto záležitosti v Protokole č. 15 vravia: " Akí jasnovidci boli už 
naši starí Mudrci, keď povedali, že pre dosiahnutie nejakej dôležitej veci sa nikto 
nemusí  pozastavovať nad prostriedkami,  ani  počítať  nevyhnutné obete."  Aj  keď 
Protokolmi  úplne  pohŕdame,  nemôžeme  ignorovať  bystrý  pohľad  na  históriu  a 
ľudskú  náturu,  ktoré  sú  v  Protokoloch  jasne  ukázané,  lekcie  odvodené  zo 
skúseností a histórie.  

Vezmime si napríklad prípad ak by sme boli zapletení do vojny s nepriateľom 
a koniec  vojny by znamenal  buď našu smrť  alebo prežitie.  V takejto  vojne sa 
používajú  všetky  prostriedky  ako  napr.  podvod,  prekvapenie,  zabíjanie, 
bombardovanie,  zničenie  zdrojov  potravy  nepriateľa,  zničenie  jeho  miest,  atď. 
Teraz tu však nevytváram žiadnu novú teóriu, len uvádzam fakty histórie ako z nej 
vyšli  najavo  za  posledných  niekoľko  tisíc  rokov.  Dokonca  vo  vlastnej  krajine 
zistíme, že keď treba vziať do rúk prostriedky na vlastnú obranu, obranu Bielej 
Rasy, kopa humanistov začne hlásať bratskú lásku, súcit,  kresťanskú vľúdnosť, 
dobrú vôľu, nesebeckosť, mier, nehu, toleranciu, štedrosť a ďalšie súčasti ľudskej 
dobroty až donekonečna. Čoskoro však zistíme, že naše ruky sú tak zviazané, že 
nemôžeme robiť to čo by na našu ochranu pred zničením Židmi bolo treba.  

Čo sa týka prežitia Bielej Rasy a politických záležitostí, mali by sme použiť 
rovnaké  chladné,  čisté  argumenty  ako  v  prípade  vojny  zabudnúť  na  všetky 
nezmysly o kresťanskej vľúdnosti. Musíme mať na pamäti, že Prírode je najvyšším 
zákonom prežitie a zachovanie rodu. 

6.  "Sľúbte ľuďom to čo chcú v  krásnych  rečiach a potom spravte presný 
opak." 

Židia tento politický úskok použili tak často a tak dlho až sa zdá, že sa Bieli 
Ľudia  už  nenechajú  nachytať.  Avšak  opak  je  pravdou.  Keď  napr.  Kennedy 
kandidoval vo voľbách, robil veľký rozruch ohľadom zbrojenia Ameriky aby sa stala 
tak mocnou, že sa ju niekto neopováži napadnúť. No po zvolení okamžite začal 
svoju krajinu odzbrojovať, nechal ju bezbrannú pred nepriateľmi. Keď k tomu Žid 
Adam Harmolinski prevzal ministerstvo obrany a McNamara hral bábku, toto trio 
začalo šíriť nezmysly akú neadekvátnu obranu má Amerika. Toto je však len jeden 
z príkladov zrady. Za tých niekoľko rokov čo bol Kennedy v úrad ich bolo ešte 
niekoľko. 

Keď  bol  zvolený  Nixon  nasľuboval  toho  kopu  o  odpore  voči  integrácii 
školstva.  No  akonáhle  bol  zvolený,  spustil  obrovskú  vládnu  mašinériu  a  na 
integráciu  školstva  použil  peniaze  daňových  poplatníkov,  naháňal  deti  do 
integrovaných škôl ako dobytok a uplatňoval tak židovský program kríženia rasy. 
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Ani  prezident  Johnson  nebol  lepší.  Pre  zlepšenie  ekonomickej  situácie 
dokonca sľuboval zhasínať svetlá v Bielom dome aby tak ušetril peniaze daňových 
poplatníkov. No okamžite po nástupe do funkcie začal najväčšie míňanie v hostórii 
(dovtedy) a zvýšil federálny dlh a vládne výdaje do nevídaných výšok. 

Títo  traja  prezidenti  sú  typickými  príkladmi.  Každý  z  nich  však  ešte 
mnohokrát zradil to čo predtým nasľuboval. V tom sa avšak nelíšili od predošlých 
prezidentov.  Tieto  príklady  zrady  sľubov  sú  len  zopár  z  tisícok  sľúbených  a 
nesplnených. 

Musíme si však uvedomiť, že je to len ďalší starý židovský trik. Keď Johnson, 
Kennedy alebo Nixon vykonali tieto činy zrady, škodiace Bielej Rase, nekonali ako 
reprezentanti Bielej Rasy, ale ako lacné bábky zradných Židov, ktorí manipulovali 
osudom krajiny, využívajúc ich ako spomínané bábky na zakrytie svojich zločinov.  

V tomto ohľade budem citovať ôsmy Protokol hovoriaci o Bielych bábkach vo 
vláde: "obsadíme tieto miesta ľuďmi,  ktorých minulosť a povaha sú tak zlé,  že 
medzi  nimi  a  ľudom  vznikne  priepasť.  Títo  ľudia  budú  mar  nutne  strach  z 
vyhnanstva  alebo  trestu,  ak  neposlúchnu  naše  príkazy  alebo  nebudú  až  do 
krajnosti hájiť naše záujmy." 

7. "Všetci sme si rovní." 

Keď zakladatelia napísali Deklaráciu nezávislosti snažili sa nájsť odkaz, ktorý 
by pozdvihol ľudí do boja a pomohol im pridať sa k nim. Židia, ktorí v tom čase 
rozosievali revolučné idei po Európe, najmä vo Francúzsku, hlásali staré známe 
chytľavé slová "Sloboda, Rovnosť, Bratstvo." Takto pripravovali francúzsku a iné 
revolúcie, ktoré chceli vyvolať.  

Žiadna krajina, ani Amerika nebola voči židovskej propagande imúnna a tieto 
idei si našli svoju cestu aj tam. Preto je tragédiou, že Zakladatelia do Deklarácie 
nezávislosti  vložili  ďalšiu  židovskú  frázu,  "Všetci  ľudia  sú  si  rovní."  Toto  jasne 
nepravdivé a idiotské vyhlásenie odvtedy agresívne využívajú. Odvtedy ľuďom len 
škodí  a  slúžia  ako  mocná  zbraň  v  rukách  Židov,  revolucionárov,  liberálov  a 
anarchistov. 

Je to taká nepravda, až sa zdá, že nepotrebuje vyvracanie. No nie je to tak. 
Táto fráza bola tak často  citovaná toľkými  falošnými  vodcami,  že rovnako ako 
Kázeň na vrchu a ďalšie zjavne nepravdivé vyhlásenie, bola väčšinou Bielych ľudí 
akceptovaná ako samozrejmosť. 

No Bieli Ľudia by mali byť chytrejší. Pri pohľade na svoju slávnu hostóriu je 
dôkaz o nadradenosti Bielej Rasy tak zjavný, že nepotrebuje žiadne dokazovanie. 

No naviac si nie sú rovní ani jedinci rovnakej rasy. Niektorí sú inteligentnejší, 
niektorí vyšší, niektorí sú silní, iní slabší, niektorí sú úplní idioti. List rozdielov je 
nekonečný. Ľudia sa dokonca ani nerodia rovnakí. Napríklad dieťa milionárov sa 
narodí v úplne inom svete a prostredí a bude mať okamžite rozdielne možnosti 
vývoja ako povedzme dieťa rodičov, ktorí sú chudobní a menej inteligentní. Dieťa 
narodené hudobníckej rodine, má iné sklony, prostredie, možnosti, atď., ako dieťa 
narodené misionárskej  rodine žijúcej medzi Indiánmi v Amazónii.  Na potvrdenie 
tejto samozrejmosti by sme mohli citovať ďalšie nespočetné množstvo príkladov. 

V každom prípade, tento zavádzajúci a nepravdivý výrok bol pre Židov dosť 
silnou zbraňou na spustenie kampane skríženia. Na tomto nepravdivom výroku sa 
zakladá hneď ďalší: ak by dostali negri rovnakú príležitosť, rovnaké prostredie ako 

273



Bieli, správali by sa rovnako. Preto by sme sa mali plnou rýchlosťou rútiť v ústrety 
skríženiu.  Fakt,  že  negri  sú  vrodene  podradnejší  Bielej  Rase  inteligenčne 
mentálne;  nedostatkom kultúrnej  kreativity;  fakt,  že sú leniví  a zbytoční;  že ich 
morálka je úplne iná a na nižšej úrovni ako Bieleho Človeka; a ďalšie nekonečné 
rozdiely z ktorých je farba pleti poslednou – všetky sú ignorované. 

Faktom je, že ľudia si nie sú rovní, nerodia sa rovní, nevyvíjajú sa rovnými. 
Exituje obrovský rozdiel v prispení k vývoju civilizácie. Preto sa musíme vrátiť do 
reality a zničiť tento nepravdivý mýtus. 

Sama  Príroda  vytvorila  všetky  tvory  nerovnými  miliónmi  spôsobov.  My, 
členovia Bielej Rasy, si však musíme pamätať jedno. Naša rasová príslušnosť je 
najposvätnejšou vecou ktorou nás Príroda obdarila a musíme ju brániť za každú 
cenu. 

8. "Nehovorte o politike a viere, politika a viera predsa nejdú dokopy." 

Nech  má  kontrolu  nad  vládou  ktokoľvek,  charakter  tejto  vlády  je 
najdôležitejším faktom ovládajúcim osud tohto národa a rasy.  Politická kontrola 
určuje všetky ostatné faktory  ako ekonomika, vzdelávanie,  bezpečnosť,  pokrok, 
kultúra a skrátka každý dôležitý aspekt. V Protokoloch Židia uvádzajú, že by chceli 
mysle  Gojimov  opantať  toľkými  zbytočnosťami  aby  si  nikdy  neuvedomoval 
podstatné otázky, ktoré sa týkajú jeho osudu. 

Samozrejme je dôležité aby sme hovorili o politike a zároveň aj o viere. Náš 
život  je  založený  na  náboženskom  názore.  Musíme  sa  preto  uistiť,  že  úplná 
kontrole a je prevzatá z rúk zničujúcich Židov a vložená do rúk pravých Bielych 
vodcov.  

No to či je tomu tak má vplyv náboženský komplex Bielych ľudí. Vláda je 
odrazom filozofie, náboženského postoja a názoru ľudí samotných. Preto nás to 
núti si urovnať naše náboženské myslenie. Musíme si uvedomiť, že zachovanie, 
podpora  a  ochrana  našej  vzácnej  Bielej  Rasy  je  tou  najdôležitejšou  a 
najposvätnejšou vecou ktorej môžeme oddať svoje životy.  Potom musíme tento 
názor premeniť na politické činy a politickú kontrolu nad našou vládou vložiť do rúk 
rasovo verných Bielych vodcov. Politika a viera sú neoddeliteľné a pre prežitie 
nesmierne dôležité.  

9. "Všetci sme jednotlivci." 

Táto  rozporuplná  idea,  silne  živená  Židmi,  je  rovnako  rozdeľujúca  ako 
deštruktívna. Faktom je, že všetci sme členmi istej spoločnosti, spolu sa snažiaci o 
lepší život. Celkový pokrok ľudstva a civilizácie je merateľný rastúcou schopnosťou 
človeka tvoriť a budovať spoločenskú organizáciu. Od čias keď so človek začal 
rozdeľovať  úlohy  pestovania,  tkania  odevov,  remesiel,  dopravy,  zdravotníckej 
starostlivosti,  atď., sa začal meniť na modernú, produktívnu spoločnosť. Ruka v 
ruke s tým prichádza ochota obetovať vlastné záujmy pre dobro rasy a spoločnosti. 
Je to jedna z úžasných tvorivých čŕt Bielej Rasy a vďaka tomu sme toho dokázali 
toľko veľa. Ak by sme sa obrátili k myšlienke, že sme všetci len jednotlivci a každý 
človek by sa nestaral o svoju rodinu, svoje mesto, svoju krajinu a celkovo svoju 
rasu, spoločnosť a celkovo civilizácia by čoskoro skolabovala. 

V žiadnom prípade teda nie sme len jednotlivci. Všetko čo robíme má vplyv 
na  naše  rodiny,  naše  okolie,  náš  národ  a  celkovo  našu  rasu.  Čim  viac  si 
uvedomujeme naše povinnosti ku všetkému voči čomu ich máme, tým tvorivejšiu a 
krajšiu  spoločnosť  môžeme  budovať.  Ak  by  sme  o  sebe  uvažovali  len  ako  o 
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jednotlivcoch, čoskoro by sme sa vrátili na úroveň pračloveka a vymazali všetok 
pokrok ktorý sme urobili za posledných tisíc rokov. 

10. "Jedinou spásou pre národ je systém dvoch strán." 

Zle. Dvojstranný systéme je židovský vynález na rozdeľovanie a dobýjanie. 
Rozdeľuje Biele hlasy a dáva Židom a podrasám šancu vyhrať voľby. K tomu je v 
rozpore s vodcovským princípom a slúži na znehybnenie a rozdelenie Bielej Rasy. 

Namiesto  propagovania  jednoty  a  pokroku  privádza  svoje  obete  do 
nekonečných sporov.  Dva a viac opozičných strán sa len háda a donekonečna 
naťahuje nad banalitami, obyčajne končiac kompromismi, patom alebo uviaznutím 
na mŕtvom bode.  

Skutočnou  odpoveďou  je  odskúšaný  systém  stelesnený  vodcovským 
princípom. 

11. "Hlasovanie je jediná možnosť akú ľudia majú."  

Hlasovanie je snáď najneefektívnejšou zbraňou akú ľudia majú. Z politického 
uhla pohľadu existuje mnoho efektívnejších vecí, ktoré môžu ľudia spraviť. Môžu 
vytvárať organizácie, politické strany i inak zmeniť vládny systém. Ako posledná 
možnosť môžu zvrhnúť tyranov silou ak je to nevyhnutné. Ak hrozí rase zničenie, 
je  na  to  nielen oprávnená,  ale  povinná naplniť  najvyššie  právo  Prírody,  využiť 
akékoľvek nevyhnutné prostriedky na zvrhnutie a zničenie tyranov. Zákon práva 
prežitia druhov je najvyšším zákonom Prírody.  

12. "Chcete odsudzovať všetkých Židov? V každej rase sú dobrí a zlí ľudia, 
opreto by ste nemali odsudzovať celú rasu." 

Je možné, že v každej rase existujú dobrí a zlí ľudia, ale ak existuje dobrý 
Žid z pohľadu Bieleho Človeka, bolo by treba ho nájsť. byť Židom znamená byť 
nasledovníkom  Talmudu  a každý  nasledovník  Talmudu  je  spolu-konšpirátorom 
v zlovestnom  programe  na  zničenie  Gojimov  a celkovo  Bielej  Rasy.  Oslobodiť 
ktoréhokoľvek  Žida  od  zodpovednosti  na  tejto  konšpirácii  je  ako  oslobodiť 
akéhokoľvek  jednotlivca od zodpovednosti  za bojovanie  vo vojne vedenej  proti 
vám. Hoci v židovskej hierarchii môžu byť rôzne stupne zainteresovanosti, rôzne 
úrovne  a rôzne  vedúce  pozície,  aj  tak  sa  všetci  členovia  židovskej  rasy, 
akýmkoľvek spôsobom, aktívne podieľajú na vedení vojny proti zvyšku ľudstva. 

Je  dosť  zvláštne,  že  práve  ľudia,  ktorí  neustále  ponúkajú  za  Židov 
ospravedlnenia a výhovorky,  nevedia o spôsobe akým bolo ich ťaženie vedené, 
napr. v prvej alebo druhej svetovej vojne, keď bol napr. Hamburg bombardovaný 
spojeneckými letkami a za jednu noc tam zomrelo 50 000 ľudí, starých, detí, žien, 
a zdá sa, že títo zástancovia sa nezaujímajú o to či niekto z týchto Bielych Ľudí 
nezomrel bez príčiny. Nevolajú po proteste ani vtedy ak Spojenci, pod vedením 
Židov,  začali  trojdňové bombardovanie Drážďan,  kde v plameňoch zomrelo 300 
000  ľudí  v najhoršom  a najzákernejšom  masakri  v histórii.  Opäť  nikoho  z nich 
nezaujíma čím sa tak títo Nemci (alebo ktorýkoľvek z nich) previnili, že si zaslúžili 
takýto hrozný osud. 

Faktom  však  je,  že  žiaden  z  nich  nebol  vinný  zo  žiadneho  zločinu,  sú 
obviňovaní len preto, že sa pokúsili striasť sa Židov a brániť svoju rasu a národ 
pred  medzinárodnou židovskou konšpiráciou.  Za túto  hrdú  a odvážnu vojnu by 
mali byť Nemci chválení a nie zatracovaní.  

13. "Technika falošného boja." 
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Židia veľmi radi zapájajú Bielu Rasu do nejakých hlúpych bitiek alebo sporov 
v ktorých ide o riešenie problémov. Je jedno na ktorú stranu sa postavíte, obe sú 
pre našu vec deštruktívne.  Tento trik  Židia využívajú  nielen na zmätenie Bielej 
Rasy a premárnenie jej času, na šírenie nenávisti, no Biela Rasa tým stráca i kopu 
energie brodením sa v nezmyslených hádkach, pričom sa Židia tešia, že žiadna 
energia nezvýši na jej použitie proti nim. 

Židia neustále zakladajú novú politické strany alebo opozičné skupiny, ktoré 
sa len snažia zničiť stranu druhú, kým si Židia užívajú zisk. 

Napr. v politickom systéme USA existujú len Republikánske a Demokratické 
strany. Založením tzv.  "systému dvoch strán" sa uistili,  že ovládajú obe strany. 
Potom tento systém vychvaľujú,  tvrdiac,  že reprezentuje  americkú tradíciu  a  je 
takmer  svätý.  Ovládaním  oboch  strán,  nezáležiac  na  tom  ktorá  vyhrá,  vždy 
prehrajú Bieli Ľudia a víťazom sú jedine Židia. 

Exituje mnoho variácii techniky falošného boja a dala by sa o nich napísať 
celá  kniha.  Takže  si  len  uvedieme  niekoľko  príkladov.  Okrem falošných  bojov 
politických strán,  nezmyslene proti  sebe bojujúcich,  exitujú i  falošné zahraničné 
konflikty do ktorých nás Židia zatiahli.  

Napr.  v  Kórejskej  vojne  Židia  ovládali  americkú  armádu  a  zároveň  i 
severokórejskú. Cieľom nebolo víťazstvo, ale chaos a vysatie amerických zásob, 
finančne, ľudskej sily i čo sa týka svetovej prestíže. No hlavným cieľom bolo aby 
farební zabili toľko mladých Bielych mužov v najlepšom veku koľko len mohli, a 
tým oslabili  Bielu Rasu. Nakoľko boli  Američania a celkovo Bieli  Gojimi prihlúpi 
nato aby to odhalili, Židia to mohli zopakovať vo Vietname. A tak najobľúbenejší 
koníček Židov, zabíjanie Bielych Gojimov, pokračuje v kľude ďalej. 

14.  "Vymyslieť  rozporuplné a chaotické argumenty na tisíce problémov,  z 
ktorých žiaden nie je podstatný." 

V Protokoloch Židia uvádzajú, že chcú zmiasť myseľ Gojimov z každej strany 
tisíckami rôznych problémov. Gojim bude zmätený a stratí sa niekde v divočine 
protirečiacich argumentov ktoré ho privedú do zúfalstva.  Židovská kontrola nad 
médiami im dáva skvelú príležitosť túto metódu špinenia myslí nasledovať. Fakt, 
že rozširované argumenty sú nelogické, protichodné a úplne smiešne, na to m nič 
nemení.  Zmyslom  je  zmiasť  Bielych  Gojimov  tak,  aby  boli  paralyzovaní  a 
neschopní vykonať čokoľvek, čo by mohlo zastaviť vývoj židovských programov. 

15. "Židia sa hrajú na Gojimov; Židia si menia mená." 

Krycím  manévrom  Židov  je  menenie  si  mien  a  hranie  sa  na  Gojimov. 
Vyberajú si skutočne dobré anglosaské mená, škótske, írske alebo hocaké ktoré 
sa zdá typicky anglické, takže sa nich automaticky každý díva ako na nežidov. Pod 
touto  maskou  môžu  smelo  nasledovať  židovský  program len  s  malým  rizikom 
odhalenia a označenia za niekoho z tzv. "vyvolených." 

16. "Využívanie mulatov s prevahou Bielej krvi na reprezentovanie typických 
negrov." 

Dnes  existuje  veľká  snaha  skrížiť  Bielu  Rasu  a  vstreknúť  do  jej  žíl  krv 
čiernych  Afričanov.  Využívajú  sa  no  to  tie  najrôznejšie  programy  a  spôsoby. 
Jedným z takýchto trikov Židov je predstavovanie utečencov z afrických džunglí v 
televízii  zamiešaných  medzi  skupinkou  Bielych  Ľudí.  Ak  sa  pozriete  do 
ktoréhokoľvek časopisu, vždy nájdete skupinku 2, 3 alebo 4 Bielych chlapcov a 
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dievčat, a medzi nimi jedného malého negra. No ak by tam zakázali čistého negra, 
bol by príliš hnusný aby hio ľudia akceptovali. Aby tomu predišli, vždy za model 
vyberú nie negrov, ale mulatov s prevahou Bielej krvi. V skutočnosti je väčšina z 
nich  je  z  troch  štvrtín,  alebo  zo  siedmych  osmín  Biela.  Tí  sú  potom  svetu 
predstavovaní ako "typickí" negri.  Negri zo zábavnej i  z politickej  scény v sebe 
majú viac Bielej než čiernej krvi a všetku inteligenciu (ak nejakú majú) získali z 
Bielej krvi. Židia ich potom ukazujú ako typicky čiernych a s hrdosťou poukazujú, 
že sú rovnako schopní ako Bieli Ľudia. Je to samozrejme prekrúcanie Prírody a 
veľká, zlomyseľná urážka Bielej Rasy. 

17. "Čierna je krásna." 

Tento slogan,  propagovaný Židmi,  je  rovnako nepravdivý ako  keby ste  to 
hovorili ľuďom nesúcim svoje prádlo do práčovne. Pravdou je, že všetci ľudia na 
svete nielen vysoko rešpektuj, ale dokonca závidia Bielej Rase. 

Túžba farebných byť  svetlejšími  je  takmer  univerzálna.  Preto  sa  i  mnohí 
aborigínci farbia na bielo. Ľudia z Indie vynašli prísny systém kást, ktorý odlišuje 
svetlejších  z  vyššej  kasty  od  tmavších  z  kasty  nižšej.  Dokonca  majú  mnohé 
podrasy  modrookých  bohov  ako  svoj  vzor.  Dokonca  i  japonské  bábiky  sú 
znázorňované s bielou pokožkou a modrými očami, teda typicky nejaponsky. 

Čierni negri, v Afrike i po celom svete, spoločenskí šplhúni, nesmierne túžia 
vziať si Bielu manželku. Istá židovská firma v Amerike dokonca negrom predáva 
zasvetľujúci krém, ktorý im má zaručiť svetlejšiu pokožku. 

Je smutné,  že Biela Rasa má tak znečistený mozog židovskými rasovými 
klamstvami, že si zo všetkých ľudí na svete najmenej uvedomuje úžasnú hodnotu 
Bieleho  rasového  dedičstva.  Podrasy  sú  si  však  veľmi  dobre  vedomé toho  čo 
nemajú a čo nie sú. 

18. "Politika zmien." 

To predstavuje židovský trik ukazovania vecí zmenenými, ale dokonca prsne 
opačnými ako sú. Napr. Židmi ovládaná ruská vláda sa ukazuje ako protižidovská, 
perzekvujúca  Židov;  Židia  sú  tými  najfanatickejšími  rasistami  na  svete,  no 
predstavujú  sa  ako  bojovníci  proti  rasizmu.  Rasové  miešanie  v  amerických 
školách,  ktoré v skutočnosti  Bielej Rase škodí,  je popularizované ako každému 
nápomocné. Zvyšujúce sa dane, zapaľujúce plamene inflácie, sú ukazované ako 
prostriedky na zníženie inflácie. Počet takýchto trikov, ktoré majú Židia v zásobe je 
takmer nekonečný. 

19. "Židia sú "vyvolení ľud." 

Je to jeden z najstarších podvodov v histórii, ktorý Židia  úspešne Bielym 
Ľuďom predali  zamiešaním Starého Zákona do náboženstva Bielych ľudí. Starý 
Zákon, napísaný samotnými Židmi, nestále uvádza, že Židia majú s bohom nejakú 
špeciálnu dohodu. Vravia, že sa boh na Židov smial vždy keď okrádali a vraždili 
iné kmene. To, že Biela Rasa prijala židovské tvrdenie o "vyvolených ľuďoch" ako 
súčasť svojho náboženstva je zvrátením Prírody a jednou z najväčších tragédií v 
histórii. Za tento hlúpy omyl však Biela Rasa draho zaplatila. 

20. "Využívanie prieskumov verejnej mienky na ukázanie verejných názorov 
ľudí."  

Nakoľko  majú  monopol  v  médiách,  Židia  vymysleli  pre  ľudí  prieskumy 
verejnej mienky, aby ľuďom ukázali aký je ich názor. Potom čo zosnovali názory, 
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ktoré súhlasia s ich mienkou verejnej mienky, ukážu tieto prieskumy ľuďom ako 
názory  všetkých.  Tým  vytvoria  ilúziu  podpory  ich  množstva  extrémne 
nepopulárnych  židovských  programov.  Na druhej  strane  je  vytvorená ilúzia,  že 
nikto nepodporuje politiku, ktorá by prospela Bielej Rase. Títo falošní výskumníci 
vždy ukážu židovskú mienku populárnejšiu ako skutočne je a Biel rasové idei ako 
menej populárnejší ako sú v skutočnosti. 

A tak sú židovské myšlienky ako zahraničná pomoc, miešanie rás, vysoké 
dane,  atď.,  ukázané ako  populárne,  alebo aspoň získavajúce  si  popularitu.  Na 
druhej strane Biele hodnoty ako morálka; segregácia; repatriácia negrov do Afriky; 
Biela  rasová  jednota;  sebadôvera;  odpor  k  miešaniu  rás  a  pornografii,  sú 
ukazované ako staromódne. Židovská tlač ich predstaví ako niečo čo mladí ľudia 
odmietajú, a celkovo budú ukázané ako nepopulárne a strácajúce podstatu. 

Tento židovský trik je takisto využívaný na nahnutie volieb na svoju stranu. 
Nanešťastie má príliš mnoho Bielych Ľudí svoje mysle tak znečistené židovskou 
propagandou, že sú neschopní tieto falošné prieskumy mienok prekuknúť. Často 
preto volia tak ako im to Židia v týchto prieskumoch ukážu. 

21. "Falošné názvy a slizké chytľavé slová."

Všetkým prestupujúce siete židovskej propagandy vytvorili isté slová, ktorými 
sú  schopné  zapáliť  nenávisť,  hádky  a  výsmech  medzi  tými,  ktorých  na  tieto 
slovíčka chytili. Masovým očkovaním týchto slovíčok si ľudia automaticky k tomu 
na koho je nimi poukázané vytvoria istý nenávistný postoj, bez vysvetlenia aký je 
och  skutočný  význam.  Takýmto  príkladom  je  i  slovo  "rasista".  Hoci  pravým 
významom by označovalo niekoho kto praktizuje rasovú vernosť, vzácny cit, dnes 
je  vďaka  židovskej  propagande  miliónmi  považované  za  označenie  niekoho 
hnusného. Ďalším takýto slovom je slovíčko "nacista." Nakoľko si Židia uvedomili, 
že Hitlerov program v národno-sociálnom Nemecku bol pre ich konšpiráciu vážnou 
hrozbou, chceli vystrašiť každého, kto by sa chcel tejto téme akokoľvek venovať. A 
tak sa začala masívna kampaň proti Hitlerovi a nacistickej filozofii. Aj mnoho rokov 
po  jeho  smrti  je  meno  Adolf  Hitler  jedno  z  najnenávidenejších  slov  v  slovnej 
zásobe. 

Aj v náboženskom poli nájdeme podobné chytľavé slovíčka. Napr. "ateista". 
Namiesto otvoreného zváženia faktov a uváženia vysvetlení zdravého rozumu, je 
tento  smer  zastavený  masívnym  využívaním  tohto  pojmu.  Ďalšími  takýmito 
slovíčkami sú "antikrist," "bezbožník," "rúhanie sa," atď.  

Na druhej strane, ak Židia chcú propagovať ničivý program, ktorý zavádza a 
klame Bielu Rasu, dajú mu krásne znejúce meno, obyčajne ozdobené príchuťou 
humánnosti.  Takýmto pojmom vymysleným na zotročenie Gojimov je predstava 
univerzálnej židovskej vlády, OSN. Ďalšou takouto frázou je "robiť svet lepším pre 
demokraciu".  Skutočný  význam  týchto  programov  však  je:  boj  v  zničujúcich 
svetových vojnách, v ktorých jeden Biely národ ničí druhý. Takto si zaistia pokrok 
židovskej  kontroly  nad svojimi  obeťami,  a  uistia  sa,  že  budú môcť  naplánovať 
ďalšiu zničujúcu vojnu.  

Ďalším slovíčkom je "rasové bratstvo", čo v skutočnosti znamená, že kým Žid 
kríži Bielu Rasu, môže si byť istý, že zo strany Bielej Rasy nepríde žiaden odpor. 
Ďalšími  pojmami  sú  "obnova  mesta,"  "zrušenie  rasovej  segregácie"  a 
"umiernenie." 

22. "Volanie po perzekúcii." 
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Počas  svojej  histórie  Židia  využívali  volanie  po  perzekúcii  veľmi  zručne. 
Nakoľko je ich náture extrémne parazitická, zavŕtajú sa do každého národa kde 
žijú, vysajú ho, zničia jeho morálku, podkopú jeho vládu a nakoniec zrútia jeho 
základy,  ponechávajúc  ho  v  troskách.  Keď  sa  nakoniec  ľudia  daného  národa 
prebudia, zistia kto je ich utláčateľom a postavia sa na odpor aby tohto votrelca 
zničili, Židia začnú volať po perzekúcii. Z brániaceho sa národa spravia vinníka. To 
obyčajne  prebudí  sympatie  okolitých  národov,  ktoré  v  čistej  hlúposti 
nepodozrievavo  pribehnú  Židom  na  pomoc.  Takýto  prípad  sa  stal  i  hrdým 
Nemcom, no v žiadnom prípade nebol ani prvý ani posledný v židovskej histórii. To 
isté sa už stalo v Egypte, Babylone, Perzii a arabom v Palestíne. 

23. "Aby ste ohli byť zvolení, potrebujete hlasy podľudí." 

Je  až  smutné  koľko  ľudí  tejto  židovskej  lži  podľahlo.  Väčšinou  si  však 
nemôžeme vybrať toho právneho kandidáta, len s rozhodnúť pre menšie zlo. Židia 
sú si však vždy istí, že zostava kandidátov je vždy taká, aby všetci propagovali 
politiku škodiacu Bielej Rase a napomáhajúcu Židom a podrasám.  

Napr.  v  Amerike  predstavuje  Biela  Rasa zatiaľ  ešte  vždy väčšinu.  Ak  by 
Američanom  bol  niekedy  predstavený  kandidát  s  čistou  platformou,  jasne 
nadŕžajúcou  Bielej  Rase,  bol  by  ihneď  zvolení.  No  buď  hlúposťou  alebo 
pokrytectvom, alebo oboma, sa na scéne nikdy takýto politik neobjavil, alebo nikdy 
nemal dosť energie aby ho počulo dosť ľudí. 

Našou úlohou je preto predstaviť nielen jedného takéhoto kandidáta, ale celú 
armáda takýchto kandidátov, spolupracujúcich po celom svete, pod vlajkou Hnutia 
Kreativity,  s  jasným a ďalekosiahlym program šírenia  Bielej  Rasy a znižovania 
počtov  podrás,  vyhnania  zradcov  rasy  z  pozícií  moci  a  uchopenia  kontroly 
vlastného osudu do svojich rúk. 

24. "Vzatie moci Židom z rúk by znamenalo obrovské krviprelievanie." 

Nie je to nevyhnutné. Nemci vzali Židov moc vo vlastnej krajine s len malými 
stratami na životoch, malým krviprelievaním a prakticky bez rozruchu. Urobili  to 
legálne, prostredníctvom volieb. Porovnajte to teraz s nešťastím a prelievaním krvi 
keď sa k moci v Rusku dostali Židia. Počas tejto katastrofy bola krajina rozdelená, 
poľnohospodárstvo a priemysel zničené, nastúpila nenávisť a viac ako 20 miliónov 
najlepších Bielych vodcov bolo zavraždených. 

Hnutie  Kreativity  verí,  že  je  možné získať  kontrolu  nad vlastnou krajinou 
legálnym  spôsobom.  Môžeme  to  dokázať  bez  krviprelievania  len  ak  budeme 
nasledovať program našej viery – Kreativity. 

Prvým a najväčším problémom je ako sme ti už mnohokrát uviedli narovnať 
myslenie Bieleho Človeka. 

Avšak ak sa boj a krviprelievanie stane nevyhnutným, potom aj my budeme 
musieť  zaplatiť  túto  cenu a  použiť  takéto  prostriedky.  Ak  to  bude nevyhnutné, 
musíme, a zakročíme najvyšším Zákonom Prírody. Budeme musieť   použijeme 
všetky prostriedky a spôsoby ktoré budú na zachovanie našej rasy nevyhnutné. 

Ak však nezoberieme Židom moc, je takmer isté, že takéto krviprelievanie 
nastane a Biela Rasa bude vyvraždená podrasami. 

25. "Kristus je (nie je) Žid." 

Tento hlúpy argument sa stal jedným z najobľúbenejších. O tomto subjekte 
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som čítal mnoho pre a proti argumentov i od takých ľudí ako Gerald L. K. Smith a 
iní, ktorí by o tom mali vedieť (a isto i vedia) viac.  

Je to  taký  ľstivý  a  nezmyslený argument,  ktorý  všetkých  chytá do pasce 
uverenia,  že po dokázaní  akýmikoľvek  spôsobmi,  že nebol  Žid,  potvrdilo  by to 
tvrdenia o jeho výnimočnosti. 

V rovom rade nie sú dôkazy, že takýto muž niekedy vôbec exitoval, a mnoho 
dôkazov o tom, že neexistoval  sme uviedli  v inej kapitole tejto knihy s názvom 
Kristova existencia nie je podložená historickými dôkazmi. 

No ak by sme vzali vážne židovských škrabákov, ktorí napísali Nový Z8kon, 
potom je jasné, že Kristus bol jedným z nich. V jednej z prvých kapitol Nového 
Zákona, Mat. 1, sa uvádza Kristov rodokmeň od Abraháma, Izáka, Jákoba cez 
perverzného Júdu, Dávida, Šalamúna a iných po Jozefa, Ježišovho otca. Dokonca 
sa v Lukášovi 2:21 uvádza, že Ježiš nebol len Žid, ale obrezaný Žid.  

Ak to však berieme vážne, je úplne jedno či existoval, alebo či bol Žid. nech 
sa  na  to  dívate  z  ktorejkoľvek  strany,  kresťanské  učenie  je  plné  zlých, 
samovražedných rád, prinášajúcich nešťastie Bielej Rase. História nám dokázala,. 
Že  zničilo  krásnu  Rímsku  civilizáciu.  Stačí  ak  si  prečítame  Kázeň  na  vrchu 
(kapitoly Matúša 5, 6 a 7) a zistíme charakter samovražedných rád, ktoré zničili 
rímsku ríšu po prijatí kresťanstva.  

26. "Bieli Ľudia sú praví Izraeliti." 

Tento argument je ozaj zákerný a zdá sa, že je určený pre biblii veriacich 
kresťanov, ktorí v skutočnosti zistili akou zlou rasou sú Židia. Nakoľko v biblii sa 
píše, že Izraeliti sú "vyvolení" ľud, no zdá sa nelogické aby si boh vybral takúto 
zákernú,  zlú  a  prefíkanú rasu za vyvolenú,  chceli  sa  ľudia  posunúť  na  miesto 
Izraelitov aby tak mohol byť celý biblický príbeh akceptovateľnejším. Takže ak im 
niekto ponúkne vymyslený príbeh o tom, že my, Biela Rasa, sme praví Izraeliti, 
chytia sa na to ako ryba na háčik. 

Celé je to také divné, že to nebudem ani vyvracať. Avšak uvediem niekoľko 
jasných bodov, ktoré by mohli tento nezmysel zničiť raz a navždy. V prvom rade, 
len Židia praktizujú obriezku,  a je to ich znakom. Je to  tak už od nepamäti.  V 
druhom rade, ich viera tvrdí,  že boh uzavrel  akúsi  "dohodu" s Abrahámom. Po 
tretie, biblia jasne píše, že Kristus i apoštoli boli Židia. Po štvrté, ak čítate akými 
vražednými, perverznými, zradnými zločincami boli ich "veľkí" patriarchovia Júda, 
Abrahám,  Dávid,  Šalamún  a  omnoho  iných,  objaví  sa  otázka  –  prečo  by 
ktorýkoľvek sebaúctivý Biely Človek chcel byť potomkom takejto spodiny? 

27. "Sme predsa ľudia, nie zvieratá." 

Tento plytký a nezmyselný  argument  príde do reči  vždy keď sa hovorí  o 
kresťanstve, jeho samovražednom učení, pričom nielen porušuje zdravý rozum, 
ale  Zákon  Prírody.  Milovať  svojich  nepriateľov,  nastaviť  im  druhé  líce,  predať 
všetko čo máte a ďalšie nezmysly sú úplne v rozpore so Zákonmi Prírody. Nikde v 
Prírode  nenájdeme  tvory  praktikujúce  rovnaké  princípy  v  záujme  vlastného 
prežitia. 

Keď som na to poukázal, vždy som sa stretol s argumentom, že sme predsa 
ľudia a nie zvieratá. Ak sa však opýtate na význam, len ťažko dostanete od týchto 
ľudí jasnú odpoveď, no zjavne chcú povedať, že sa nás na rozdiel od ostatných 
tvorov Zákony Prírody netýkajú. Mali by sme byť výnimkami Zákonov Prírody, lebo 
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ako vravia, bola nám daná schopnosť myslieť a uvažovať, máme dušu, náš život je 
večný, a kvôli iným nezmysleným argumentom.  

No fakty života sú iné než to čo z týchto argumentov vyplýva. Faktom je, že 
sme tvormi Prírody, rovnako ako milióny iných tvorov na tejto Zemi. A celkom iste 
nie sme imúnni voči akýmkoľvek Zákonom Prírody. Ak by sa našiel nejaký idiot, 
ktorý vy si  myslel,  že sa nás Zákony Prírody netýkajú,  napr.  gravitačný zákon, 
nech skúsi skočiť z 20 poschodovej budovy. Hneď uvidí akou je výnimkou. 

Aj keď je isté, že sme inteligentnejší ako iné tvory, nevyníma nás to spod 
Zákonov  Prírody  ktoré  ovládajú  vesmír.  Rodíme  sa  rovnako  ako  iné  tvory, 
množíme sa ako iné tvory a rovnako ako iné tvory i zomierame. Musíme jesť, piť a 
dýchať  ako  všetky  tvory  Prírody.  Zákony  dedičnosti  pre  nás  platia  rovnako 
nemilosrdne ako pre kone, mačka alebo zajace. Ak si niekto myslí že nie, je to 
jeho problém. Ja som Zákony Prírody nevymyslel, žiaden z nich, ani nutnosť života 
a smrti. Takto to presne je, vždy ti tak bolo a vždy bude, sú to proste fakty života. 

V každom prípade je jasné, že ak sa odkloníme od Zákonov Prírody, rútime 
sa do problémov. Ak prestaneme veriť svojmu intelektu a zmyslom, a ponoríme sa 
neskutočného sveta nepotvrdených a neprirodzených snov, náš život i celá rasa 
začne byť v ohrození. Nemôžeme sa vyhnúť faktu, že sme tvorom Prírody tak ako 
všetky ostatné tvory. Aj keď sme najinteligentnejšími tvormi, podliehame každému 
z jej zákonov, no nie menej ani viac ako iné tvory. 

28. "Nemali by ste brať bibliu doslovne." 

Často  keď  niekoho  v  debate  o  protichodných  tvrdeniach  kresťanstva 
dostanem do úzkych, pokúsi sa z toho vykorčuľovať slovami "ale nemali by ste 
brať bibliu tak doslovne." Tým však tvrdia, že biblia vlastne neznamená to čo tvrdí 
a  netvrdí  to  čo  si  ozaj  myslí.  To  je  samo  o  sebe  hlúpym  nezmysleným 
argumentom. Ak je biblia taká vzácna kniha a tlmočí božie slová, prečo sa boh 
a/alebo Ježiš pri  svojej neskonalej  múdrosti  nevyjadrili jasne a presne. Fakt, že 
biblia je plná protirečenia, zbierkou nejasných a nezmyselných fráz, je najlepším 
dôkazom, že nie je slovom božím, ani ničím podobným. 

Je to ako keby obchodník uzavrel zmluvu o predaji pôdy, a keď by došlo k jej 
vyplateniu  a  prevzatiu,  povedal  by  kupcovi,  že  by  nemal  to  čo  je  v  zmluve 
napísané  brať  tak  doslovne.  Samozrejme  by  bol  označený  za  klamára  a 
podvodníka. 

Ak nemáme brať bibliu tak doslovne a neznamená to čo vraví a  nevraví to 
čo ozaj znamená, čo potom, ak vôbec niečo, znamená? Nakoľko sa táto "Svätá 
kniha" toľko zaoberá "pravdou", môžem ju hodnotiť podľa vlastnej miery. Ak však 
nevraví pravdu, alebo neznamená to čo vraví a ak nepíše to čo ozaj znamená, 
potom samozrejme klame. 

29. "Termín západná civilizácia je nesprávny názov." 

Na túto falošnú frázu nenaletelo až toľko ľudí. Pojem "Západná civilizácia" sa 
začal  používať  v  takej  miere,  že sa  ním ani  nezaoberá.  Civilizácie,  ktoré  svet 
doteraz za 6000 rokov videl (vrátane tej dnešnej) nie sú v skutočnosti "západné" 
ale  Biele  civilizácie.  Kdekoľvek  sa  civilizácia  objavila  bola  vytvorená  Bielym 
Človekom, to sme však už vyjasnili v predošlých kapitolách. 

A takto je to i s dnešnou civilizáciou. Či Biely Človek býva v Európe, USA, 
Austrálii,  alebo  sa  odstane  do  Hongkongu,  Indie  alebo  Číny,  vybuduje  tam 
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civilizáciu.  Preto  by sme mali  jasne  určiť,  že  civilizácie  nemá nič  spoločné so 
západnou a východnou pologuľou, a je len výtvorom Bielej Rasy. Preto využívaním 
pojmu západná civilizácia Žid pripravil Bieleho Človeka o jeho česť ako pôvodcu a 
tvorcu našej civilizácie. Civilizácia je produktom výlučne Bielej Rasy. 

30. "Exitujú dobrí a zlí Židia."

Pri  debate  o  význame  a  chybách  Židov  som  sa  stretol  s  mnohými  tzv. 
intelektuálnymi  falšovateľmi,  ktorí  prichádzali  s  tvrdeniami  o  dobrých  a  zlých 
Židoch.  Niektorí  dokonca  tvrdia,  že  dnešní  Židia  nie  sú  potomkami  biblických 
Židov. Rozdielom je, že biblickí, bohom "vyvolení" Židia boli dobrí, no dnešní Židia 
sú krížencami Chazarov a sú celkom inou rasou, zlou. 

Ďalším  rozdielom  sú  komunistickí  Židia  a  dobrí  "nekomunistickí"  Židia. 
Ďalšími sú sionisti  a nie-sionisti,  pričom tí  druhí sú tí  dobrí.  Zdá sa že zoznam 
rozdielov  je  nekonečný,  no  jediným dôvodom je  zbaviť  Židov  zodpovednosti  a 
prekrútiť skutočný problém. 

Ak sa vrátime k biblickým Židom, Izraelitom,  Starý Zákon o nich píše,  že 
praktizujú obriezku. Nech už za tie roky pojali do svojej rasy hocikoľko cudzej krvi, 
vždy ju praktizujú a i dnes je rovnako silným znakom. Nech sa ich krv akokoľvek 
zmenila, vždy sú verní svoje rase, oddaní svojej smrteľnej konšpirácii ovládnutia 
sveta a zničeniu Gojimov. I dnes praktizujú rasovú vernosť rovnako zapálene ako 
vždy. A ani ich konšpirácia snažiaca o zničenie Gojimov sa nijako nezmenila.  

Preto je nezmyselné míňať čas robením rozdielov medzi hebrejskými Židmi, 
chazarskými  Židmi,  sefardskými  Židmi  alebo  akýmikoľvek  inými.  Čo  sa  týka 
Bieleho Človeka a jeho boja proti  Židom, Žid je vždy len Žid a každý z nich je 
preňho  smrteľným  nebezpečenstvom.  Všetci  Židia  sú  zlí,  každí  z  nich  bol  od 
detstva učený princípom Talmudu a jeho cieľom po celý život bude snaha zničiť 
Bielu Rasu. 

Preto  nikdy  nezabudnime,  že  Židia  sú  našimi  smrteľnými  nepriateľmi  a 
robenie rozdielov medzi nimi je zbytočné ako robenie rozdielov medzi štrkáčmi. Ak 
vás taký štrkáč uhryzne, je len malý rozdiel aký to bol druh. Všetky druhy sú totiž 
jedovaté.  

31. "Mali by sme si pomáhať."  

Aj  toto  je  jeden  z  kresťanských  princípov,  ktorý  mal  na  Bielu  Rasu 
devastujúci efekt. 

V  skutku  znamená,  že  ak  nepomáhate  niekomu  nešťastnejšiemu, 
zbytočnejšiemu ako vy, nemáte tu čo robiť. Táto myšlienka je samozrejme hlúpa a 
nezmyslená. 

Dobrá  otázka,  ktorú  sa  môže  opýtať  aj  dieťa  je  –  načo  sú  tu  tí  druhí? 
Odpoveďou by malo byť – na nič, sú úplne zbytoční. Širším záverom je, že jediným 
našim účelom je pomáhať a šíriť zbytočných, a vo väčšine prípadov kresťanskej 
charity je to úplnou pravdou. Celý princíp kresťanskej dobročinnosti je zachovávať 
podradné,  farebné  rasy,  a  zničiť  produktívny  element  našej  spoločnosti,  Bielej 
spoločnosti. 

Hnutie Kreativity tento nezmysel úplne odmieta. Vraciame sa k zdroju všetkej 
pravdy,  Zákonom  Prírody,  ktoré  nám  vravia,  že  tu  sme  aby  sme  zachovali, 
propagovali,  vyvíjali  a  šírili  vlastný  druh.  Veríme  že  tým nasledujeme  najvyšší 
Zákon  Prírody  a  vesmíru.  Nie  je  ani  dobré,  ani  veľkorysé  podporovať  a  šíriť 
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najnižšie  elementy  našej  rasy,  no  je  úplným  zvrátením  Zákonov  Prírody  ak 
pomáhame podradným rasám, ktoré sú z vlastnej vôle našimi nepriateľmi. 

Veríme, že v tomto prípade musíme nasledovať princípy našej viery, konať to 
čo je pre Bielu Rasu najlepšie. Takýmto počínaním si ideme v súlade s najvyšším 
Zákonom  Prírody.  Ten  nám  jasne  vraví,  že  by  sme  sa  mali  sústrediť  na 
propagáciu, zachovanie a vývoj našej rasy, a v rovnakom čas čeliť a ničiť tých, 
ktorí sú pre nás hrozbou. 

32. "Ak by sme medzi rasami dosiahli väčšie pochopenie, všetci by sme sa 
mali lepšie." 

Snahou  "porozumieť"  rasám  mnoho  dobročinných  Bielych  Ľudí,  ktorí  sa 
pridali do mierových jednotiek, komunistickej strany a iných liberálno-židovských 
organizácií, napáchalo našej rase viac zla ako dobra. Keďže neprehliadli židovský 
podvod "bratskej" lásky a porozumenia, stali sa skvelými zbraňami v rukách Židov. 

Faktom je, že tá, ktorí sa najmenej stýkajú s podrasami najviac propagujú 
miešanie rás vymyslené Židmi. Práve ľudia ktorí čelia problémom skutočnosti tým 
že s nimi musia spolupracovať; ich susedstvo je plné podrás; tí ktorí sa na týchto 
utečencov  z  džunglí  musia  denne  pozerať,  majú  plné  zuby  utopistickej  idei  o 
miešaní  rás.  Na druhej  strane,  obyčajne  nejaký bohatý  Biely  dobrodinec,  ktorý 
vlastne ani nikdy nepracoval a žije vo svete izolovanom od dnešných problémov, 
je najvášnivejším propagátorom židovského programu miešania rás. 

Čím  viac  podrasy  poznáte,  tým  viac  im  rozumiete,  tým  viac  poznáte  a 
chápete Židov, tým viac si uvedomujete pravdu. Čím viac ich chápete, tým viac si 
uvedomujete to akou hrozbou existencie Bielej Rasy sú. Čím viac ich poznáte, tým 
ste si istejší, že sú vašimi nepriateľmi. 

 

33. Fóbia "nemôžeme vyhrať." 

Asi najtvrdším problémom s akým sa môžeme pri privedení Bieleho Človeka 
späť  k  jeho  zmyslom  potýkať  je  prekonanie  jeho  porazeneckého  postoja. 
Mnohokrát  som počul:  "áno,  súhlasím stým čo ste povedal  na 100% -  no ako 
chcete presvedčiť zvyšok Bielych Ľudí? 

Toto je príklad negatívneho, porazeneckého myslenia, ktoré netolerujeme. 

Ak ste v loďke, kilometer od brehu a začne sa vám loďka potápať, budete len 
sedieť a váhať nad šancami vášho prežitia? Nie, urobíte jedinú zmysluplnú vec – 
začnete veslovať k brehu tak silne ako by vám šlo život – a vám oň ide.  

Situácia Bielej Rasy je veľmi podobná. Radšej než sa len zmieriť s osudom, 
musíme začať veslovať a vážne sa snažiť narovnať myslenie Bieleho Človeka. Je 
to  našim  najväčším problémom.  Ak  veríte  programu  uvedenému v  tejto  knihe, 
potom môžu i milióny ďalších. Stačí ak vy začnete konať už dnes. 

Keď  raz  narovnáme  myslenie  Bieleho  Človeka,  náš  problém  bude 
zažehnaný.  Problém prekonania  Židov a podrás,  prevzatia  kontroly nad našimi 
osudmi i ostatné problémy, budú v porovnaní s tým len detskou hrou. 

34. "Láska a nenávisť." 

Nenávisť je normálny zdravý cit, ktorým obdarila Príroda všetky svoje druhy. 
Je to podstatný a zdravý cit potrebný pre zachovanie druhov. Oslabiť Bielu Rasu 
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odobratím jej schopnosti nenávidieť tých, ktorí sú hrozbou pre jej existenciu je ako 
vytrhať tigrovi  zuby a pazúry a potom ho pustiť do džungle sa nakŕmil.  Takýto 
bezbranný tiger by zakrátko zahynul.  

A takto je to i s Bielym Človekom. Jeho zdravé inštinkty sú potlačené a stráca 
svoju schopnosť nenávidieť a odporovať tým, ktorí ho chcú zničiť, je ponechaný 
nahý  a  bezbranný  pre  svojimi  nepriateľmi.  Bezcharakterní  kresťana,  ktorí  hrdo 
zatracujú svoju nenávisť, sami naplno praktizujú nenávisť. Ak niekto nesúhlasil s 
ich "vierou" alebo "presvedčením", označili ho za heretika a upálili pri kole, obesili 
alebo inak zabili. Nenávideli ozaj zúrivo a so svojimi nepriateľmi rýchlo skoncovali. 

Láska  a  nenávisť  však  idú  dohromady.  Ak  chcete  chrániť  tých,  ktorých 
milujete, musíte nenávidieť tých, ktorí sú hrozbou vašej bezpečnosti a existencie. 
Väčšina veľkých hnutí  v  histórii  bola  vybudovaná na nenávisti  –  nenávisti  voči 
priamej  hrozbe.  Nič  nezjednocuje  skupiny  tak  pevne  ako  nenávisť  voči 
spoločnému nepriateľovi. A nič ich nepodnecuje k činom tak ako nenávisť. 

35. "Štatistiky a prekrúcanie."

Podľa sčítania ľudu v roku 1970 mali USA 203 miliónov obyvateľov. Z tohto 
počtu bolo približne 11% čiernych a 3% Židov. 

Z takýchto sčítaní sa zdá, že rast čiernej populácie je rovnaký ako po iné 
roky, a čierni sa množia rovnako rýchlo ako Biela populácia. 

Dôkazy z iných zdrojov ma však presvedčujú o tom, že vláda klame aby 
zakryla skutočné fakty. Som presvedčený, že to robia len aby priviedla Bieleho 
Človeka  do  pocitu  falošnej  bezpečnosti.  Chcú  aby  Bieli  Ľudia  verili,  že  v  ich 
blízkosti netyká žiadna časovaná rasová bomba. No netreba byť výskumníkom aby 
ste zistili, že slobodné matky, podporované sociálnymi dávkami sa nekontrolovane 
množia. Majú niekoľko bastardov, čím zaručujú populačnú explóziu. 

Faktom je, že podrasy sa množia ako potkany, kým Biele rodiny svedomie a 
zámerne držia svoju reprodukciu na uzde, takže majú len jedno alebo dve deti.  

Preto som presvedčený že skutočný počet podrás je niekoľkonásobne väčší 
ako tvrdí vláda. Nemám to ako dokázať, no odhadoval by som, že je dnes aspoň 
35% populácie Ameriky tvoria čierni, teda 70 miliónov z celkových 200, a nie 11%, 
teda 22 miliónov. 

Rovnako  verím,  že  i  židovská  populácia  je  vyššia  než  tvrdia  vládne 
(židovské) zdroje. odhadujem, že len v Amerike je ich asi 20 miliónov. 

Ne celosvetovej  úrovni  Židia uvádzajú rôzne údaje o ich počte.  Často sa 
vyskytujú informácie o 18-20 miliónoch. Opäť som si istý, že tieto čísla sú umelo 
znižované aby neznepokojovali Bielych Gojimov. Opäť na to nemám dôkazy, no 
odhadoval by som celkový počet Židov na svete asi na nejakých 80 miliónov.  

Celkovo  sa Filipínci,  Portorikánci,  Mexičania,  negri,  Židia,  Indiáni  a mulati 
množia a šíria rýchlejšie ako Biela Rasa kdekoľvek na Zemi. Na základe týchto 
predpokladov  by  sa  dalo  tvrdiť,  že  Biela  populácia  USA  je  asi  len  50% 
a v porovnaní s ostatnými podrasami sa rýchlo zmenšuje. 

Je  preto  najvyšší  čas  aby  "väčšina"  povstala  a  zachránila  svoje  krajiny, 
majetky a zem. Tvorcovia sú tomuto cieľu oddaní po celom svete. 

36. "Nehnuteľnosti vs. cenné papiere a akcie." 
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Je mnoho spôsobov ako sa dajú investovať peniaze. avšak v základe sú dva 
spôsoby – buď kúpením nehnuteľnosti, alebo cenných papierov a akcií. 

Ak  investujete  svoje  peniaze  do  akcií  a  cenných  papierov  ste  len  divák, 
veriaci manažmentu spoločnosti platiacej vám dividendy, ktorú však ovláda niekto 
iný. 

Vo  väčšine  prípadov  je  ich  kontrola  v  rukách  Židov.  Ak  si  však  kúpite 
pozemok alebo nehnuteľnosť, kontrolujete si ju sám. V skutočnosti máte nad týmto 
malým kúskom zeme monopol. Je unikátny a nenahraditeľný. Koniec koncov vaše 
investície ležia v pozemku, v nehnuteľnosti. 

Aj keď sa ceny akcií  môžu denne pohybovať hore a dole, a Židia vlastnia 
burzy  pričom  tieto  dvíhania  klesania  ovládajú  svojimi  manipulátormi,  cena 
nehnuteľnosti narastá pravidelne. 

Židia  však  nevlastnia  len  burzy  cenných  papierov  na  celom  svete,  ale 
ovládajú i množstvo nákupných centier a realitných agentúr. Avšak väčšina realít a 
nehnuteľností  je  ešte  stále  v  rukách  Bielych  Gojimov.  Prelo  sa  Židia  neustále 
snažia dostať pozemky z rúk Bielych Ľudí. Aj keď sú akcie a cenné papiere (ktoré 
sa  môžu  stať  bezcennými)  vyhlasované  za  lepšie,  prebieha  tu  neľútostný  a 
zákerný  program  na  odradenie  Bielych  od  vlastnenia  nehnuteľností.  Robia  to 
propagandou, daňami, finančnými manipuláciami a tuctom iných spôsobov. Tento 
zámer vziať Bielym Ľuďom zem vyslovili už v Protokoloch Sionských Mudrcov. 

Preto je mojim záverom, že Biely Človek by mal kúpiť toľko nehnuteľností 
koľko len môže a napredať ho. Viac zeme sa predsa vyrobiť nedá.  

Rovnako by s mali Bieli Ľudia spojiť a začať bojkotovať židovský biznis; mali 
sa sami pustiť do podnikania; mali by si vybudovať svoje malé impérium nikdy ho 
nepredať, radšej ho odovzdať svojej rodine. A už v žiadnom prípad by nikdy nemali 
predať svoj obchod alebo nehnuteľnosť Židom. 

285



19. Rešpekt Pre Čí Zákon a 
Poriadok

Biela  Rasa  má  mnoho  silných  stránok  a  dobrých  vlastností  ktoré  treba 
obdivovať. Jednou z nich je nadanie pre zákon a poriadok. Kamkoľvek Biela Rasa 
príde zdá sa že cíti potrebu zorganizovať spoločnosť a nastoliť zákona poriadok. 
Vieme, že Rimania boli skvelí organizátori a zákonodarcovia. Ktorúkoľvek krajinu 
dobyli, ktorýkoľvek národ ktorý pokorili, všade priniesli primerané zákony a vytvorili 
organizovanú  vládu.  V  základe  je  toto  telom  spoločnosti  a  len  ťažko  si  viem 
predstaviť  civilizáciou  a  pokrok  bez  základných  faktorov  dobrej  vlády, 
organizovaného  súboru  zákonov  a  poriadkových  síl,  ktoré  dohliadajú  na 
dodržiavanie zákonov. Toto všetko je pre Bielu Rasu dobré a zdravé, a Biela Rasa 
môže byť pyšná na svoju vlastnosť šírenia poriadku, vlády, zákona a organizácie. 

Avšak "zákon a poriadok" v rukách nepriateľa môžu byť využité na zničenie 
ľudí.  Ak  sú  zákony  postavené  tak  aby  okrádali  Bielych  Ľudí  a  znižovali  ich 
reprodukciu, teda ak sú postavené tak aby skrížili a zničili Bielu Rasu, potom je to 
iná situácia. Potom sme nútení nastoliť najvyšší Zákon Prírody, prežitie druhu. 

Takáto je i dnes situácia na celom svete, keď Židia schvaľujú a presadzujú 
"zákon a poriadok." 

Aj v Rusku boli takto nastolený poriadok. Ak si niekto príliš otvoril ústa proti 
Židom, bol  zastrelený.  Dokonca aj  za drobné krádeže boli  vinníci  strieľaní  bez 
riadneho súdu. Výsledkom bolo tzv. zníženie zločinnosti v Rusku. Faktom však je, 
že  zločincami  bola  vláda  a  poriadková  mašinéria,  ktorá  páchala  zločiny  na 
masívnej  úrovni  tým  najhorším  spôsobom.  Všeobecne  boli  Rusi  zotročení  a 
podriadení Židom, ktorí ovládali všetko bohatstvo, prostriedky propagandy, vládu a 
nadovšetko i zbrane. Židovskí otrokári presadzovali "zákon a poriadok" a každému 
je  jasné,  že takýmto  uplatňovaním zákonov  a poriadku  hnali  Rusov k  záhube. 
Preto dbajme ne to, že najvyšším cieľom Bielej Rasy nie je zákon a poriadok, ale 
najvyšší Zákon Prírody prežitie druhov. 

Mnohokrát  bola  táto  črta  Bielej  Rasy  nesprávne  zneužitá  Židmi  ako 
nebezpečná  zbraň  na  zničenie  samotnej  Bielej  Rasy.  Dne  sa  nachádzame  v 
období  histórie  keď  podliehanie  zákonu  a  poriadku  Bielou  Rasou  napomáha 
nášmu  zničeniu.  Pod  masku  "zákona  a  poriadku"  nás  Židia  nútia  spáchať 
samovraždu.  

Chcel  by som svojim Bielym bratom a sestrám pripomenúť,  že pred 200 
rokmi boli  Američania podrobení tyranii  Britskej vlády (ktorá už vtedy, tak ako i 
dnes bola v rukách Židov). Avšak vtedajší  Bieli  patrioti  neboli  až tak zaplavení 
znečistením mozgu ako dnešná generácia. Nadovšetko si vážili slobodu, majetok 
a krajinu, a rozhodli sa vzdorovať "zákonom zeme" ak boli využívané na potláčanie 
Bielej Rasy. 

Verím, že to načrtlo otázku čo robiť ak je "zákon zeme" využívaný na vaše 
zničenie.  A verím, že odpoveď je jasná – tak ako bola počas hostórie.  Exituje 
jeden vyšší zákon, ktorý Príroda vždy uplatňuje a ktorý využívajú všetky rasy ak je 
ich existencia ohrozená. Je to zákon prežitia a my by sme si mali uvedomiť, že 
práve v  takej  pozícii  sa dnes  nachádzame.  Musíme byť pripravení  postaviť  sa 
zločinom  šialencov,  ktorí  sa  snažia  nás  zničiť.  Musíme  mať  na  pamäti,  že 
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najvyšším Zákonom Prírody je prežitie druhov za každú cenu. 

Určite som za zákon a poriadok a isto som i za dobrú vládu, veriac, že zákon 
a vládu sú tu aby ochraňovali  najlepšie záujmy Bielej  Rasy a dbali  o jej prežitie 
a rozvoj. Ak to tak nie je, potom tá vláda nie je naša. Potom je našim nepriateľom, 
nezáležiac na tom či bábky ktoré tú vládu predstavujú sú Biele. Nenechajme sa 
zmiasť Bielymi bábkami ovládanými židovskou rukou dozerajúcou na našu vládu. 
Vždy to bude židovská vláda. Je smutné, že Židia vždy dokázali privábiť Bielych 
zradcov a nastrčiť figúrky aby špinavú prácu spravili za nich. 

Ak sa pozrieme na mocnú vládu, ktorá nám dnes vládne musíme sa opýtať 
otázku – čia vláda to vlastne je? Kto nás zdaňovaním okráda o obrovské sumy 
ťažko  zarobených  peňazí?  Kto  propaguje  množenie  a šírenie  podrás  v našom 
okolí?  Áno, práve "zvolená"  vláda okráda Pracujúceho Bieleho Človeka o jeho 
zárobky  a  dáva  ich  farebným  zvieratám,  čím  pomáha  šíriť  zločin,  anarchiu  a 
hnilobu, ktorá ničí srdce našich kedysi krásnych miest. 

Kto okráda Bielych občanov a naše ťažko zarobené peniaze posiela cudzím 
rasám, čím pomáha expanzii podrás, a pomáha našim zahraničným nepriateľom 
ako je Izrael a tucty iných? Je to práve naša "ústavná" vláda, ten "najlepší výtvor 
ľudstva v histórii". 

Kto nás neustále okráda o naše práva? Opäť "naša" vláda, snažiac sa stále 
viac  nás  zotročiť.  Je  dôležité,  že  ah  keď  sponzori  takýchto  programov  majú 
zvučné, Biele mená, vždy ide o manipulácie Židov. Uvediem príklad na v Amerike 
známom  New  Yorskom  Sullivanovom  zákone.  Nesie  staré  dobré  írske  meno, 
meno Tima Sullivana, bývalého senátora New Yorku, ktorý však bol podvedený 
aby podporil tento návrh s dobrým úmyslom. No bol vymyslený Židmi, Georgeom 
P. LeBrunom, ktorému pomáhali ďalší Židia Dr. Solomon Baruch, otec Bernarda 
Barucha  a  Nathan  Strauss.  Ďalším  príkladom  je  Doddov  návrh  zákona  o 
zbraniach, pričom vieme, že senátor Dodd nebol Žid. Avšak tento návrh zostavil 
Žid David Martin, alias Isadore Levine, ruský Žid narodený v Kanade, a senátor 
Dodd hral  opäť  len bábku.  Aj  toto  sú  príklady ako  sa  nás  "naša"  vláda  snaží 
zotročiť.  

Kto  ochraňuje  podrasy  keď  behajú  po  uliciach,  podpaľujú,  rabujú  a 
znásilňujú? Ak by sa také niečo stalo v minulosti, občania by sa vzbúrili, vzali do 
rúk  zbrane  a  sami  postieľali  týchto  zločincov.  Ale  dnes?  Dnes  týchto 
protizákonných divochov a zločincov "naša" polícia ešte ochraňuje. Osobne som 
dokonca v televízii videl ako banda takýchto zločincov rozbila výklad a odnášala si 
televízory,  pričom neďaleko stáli  policajti,  prehliadajúci  zločiny odohrávajúce sa 
priamo pred ich nosom. 

Kto hostí, ponúka jedlom a pitím našich zahraničných nepriateľov keď prídu 
na "štátnu návštevu"? Opäť  je  podvodnícka  židovská vláda,  ktorá ovláda naše 
krajiny a musím jasne dodať, že to nie je "naša" vláda. 

Môžeme potom ako verní  členovia Bielej  Rasy byť verní  i  takejto zradnej 
vláde, ktorá uzurpuje moc aby nás mohla čím skôr zničiť? Dovolí nám svedomie 
počúvať takéhoto zradného tyrana, ktorý využíva zákon ako zbraň na vyhladenie 
Bielej  Rasy?  Odpoveď  na  obe  otázky  je  jasné  a  hlasné  nie!  Ak  zradcovia  a 
nepriatelia uchopia vládu, súdy a poriadkové zložky krajiny aby páchali na Bielej 
Rase genocídu, potom je pravý čas aby sme uplatnili najvyšší Zákon Prírody, ktorý 
prevyšuje všetky ostatné – zákon prežitia. A takýto čas sa blíži. 
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Kým sú naše vlády ovládané Židmi,  my Bieli  Ľudia  musíme čeliť  jasným 
faktom života: táto tzv. vláda ktorá je dnes pri moci, napriek jej maske "zákonnosti" 
nie je nič viac než násilnícky zástupca celosvetovej židovskej siete. Takéto vlády 
sú  našimi  najhoršími  nepriateľmi  a  budú  nimi  až  kým  Biely  Človek  opäť 
neprevezme kontrolu nad svojou krajinou. Bieli Ľudia takejto vláde nedlhujú žiadnu 
vernosť, len nenávisť a odpor. Preto tomuto nástroju židovskej konšpirácie musíme 
odporovať tak neúprosne ako sa len dá. V skutočnosti proti nej bojovať odolnejšie 
pretože Bielemu Človeku pácha mnoho škôd, okráda ho o jeho ťažko zarobené 
peniaze a viac ako ktorákoľvek iná organizácia ho núti k integrácii.  

Preto naše snahy musia viesť ku dňu keď prevezmem vládu, všetky vlády, z 
rúk Židov a vložíme ich do rúk Bieleho Človeka. 

Čo potom môžeme robiť? Jedna z prvých vecí ktoré si musíme pamätať je, 
že sa nikdy nesmieme vzdať našich práv, za žiadnu cenu. Musíme mať na pamäti, 
že Židom nejde o zákon a poriadok ako také, ale len o oslabenie Bielych Ľudí aby 
ich potom mohli ľahšie poraziť. Preto sa nesieme nechať oslabiť do takej miery aby 
sme  neboli  schopní  brániť  seba,  naše  rodiny  a  domovy.  Pre  našu ochranu  a 
prevzatie vlády a súdov z rúk našich nepriateľov je niekoľko možností. Kým sme si 
istí, že "zákon a poriadok" sú používané proti nám aby nás zničili, je  právom a v 
skutočnosti  i  povinnosťou Bielej Rasy, aby sme im odporovali  každým možným 
spôsobom, aktívne i pasívne.  

Môžete si byť istí, že súdy sú takmer výlučne v rukách židovských sudcov a 
Bielych zradcov, ovládaných Židmi. Viem i to, že poriadkové sily sú tu na utlmenie 
Bielych Ľudí,  ktorí  bojujú  proti  podrasám a Židom. Je jasné,  že sú to  nástroje 
židovskej  konšpirácie,  nútiace  integráciu  tam,  kde  to  ide  ťažko.  Mali  by  sme 
spolupracovať s takýmito židovskými nástrojmi? Odpoveďou je opäť jasné nie, v 
žiadnom prípade.  

V minulosti, keď zákon zlyhal a ľudia sa už necítili bezpečne, vzali zákon a 
poriadok  do  vlastných  rúk.  V  mnohých  mestách  kde  sa  zločinci  stali 
neznesiteľnými občania sformovali domobranu. Pozrime sa čo nám o domobrane 
píše  slovník:  "polovojenská  organizácia  civilného  obyvateľstva;  výbor 
zorganizovaný na potlačenie a potrestanie zločinov (ak sú zákonné prostriedky 
nedostačujúce)." Blíži sa čas, keď budeme svedkami rozpadu zákona a poriadku, 
keď Biely muži, ženy a  deti budú vydané na milosť zúrivých zločincov a Židmi 
ovládané sily verejného poriadku  proti  tomu nič nespravia;  a  v  rovnakom čase 
budeme v situácii, keď bude Biely Človek trestaný za to, že sa snažil brániť pred 
zúriacimi  podrasami.  Potom  budeme  nútení  uchýliť  sa  k  najvyššiemu  Zákonu 
Prírody, brániť sa a uplatniť zákon prežitie druhov. Dokonca budeme možno nútení 
k partizánskej  činnosti,  v ktorej  bude farba našej  pokožky označovať stranu na 
ktorej stojíme.  Preto každý z nás musí mať vybudovanú silnú a pevné vernosť 
Bielej Rase. 

Medzitým by sme mali pilne pracovať na našom politickom zorganizovaní sa, 
distribuovať  našu  literatúru  ochraňujúcu  Bielu  Rasu,  podporovať  a  propagovať 
Bielu solidaritu, a ak je to možné, snažiť sa legálnym spôsobom prevziať vládu. Ak 
sa  to  však  legálnym  spôsobom  nedá,  potom  sa  musíme  uchýliť  k  rovnakým 
spôsobom ako naši  predkovia kedysi,  keď chránili  svoju slobodu, svoj majetok, 
svoje domovy a rodiny.  

V  každom  prípade  je  v  prvom  rade  kľúčom  k  týmto  akciám  distribúcia 
propagandy a osveta, a v druhom rade organizácia. Aby sme to dokázali, musíme 
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mať vieru, filozofiu a program. Musíme mať svoj cieľ a smer. Musíme mať vodcov. 
Zabezpečenie týchto vecí je predpokladom pre sformulovanie novej viery, ktorú tu 
vysvetľujeme, viery Hnutia Kreativity.  
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20. Fakty, Mýty a Lži
Ak  by  vám  niekto  povedal,  že  práve  videl  ako  niekto  iný  bez  pomoci 

akejkoľvek techniky alebo trikov preskočil z miesta 100 metrovú budovu, čo by ste 
si mysleli? 

Boli by ste určite prekvapený, nakoľko ste nikdy nevideli aby niekto preskočil 
100 metrovú budovu. Možno ste videli skok nejakého atléta do výšky 2 m, možno i 
viac.  Ale 100 m? vlastnými očami  ste nikdy nič také nevideli.  Nikdy to nevidel 
žiaden z vašich priateľov a nikdy ste o tom ani nečítali.  

Dokonca ste nikdy nevideli ani človeka ktorý vám tento neuveriteľný príbeh 
povedal. Nič o ňom neviete a neviete či ho máte považovať za čestného alebo nie. 
Ak vám však povedal príbeh o chlapovi  ktorý preskočil  100 m vysokú budovu, 
máte len niekoľko možností spraviť si záver: 

I. Skutočne nejaký muž preskočil 100 metrovú budovu a človek ktorý vám to 
povedal videl na vlastné oči zázrak.  

II. Ten človek je nepoctivý a klame vám.  

III. Ten človek sa mýli, no skutočne si myslí, že videl iného muža preskočiť 
100 metrovú budovu. Exituje mnoho dôvodov prečo by sa mohol mýliť, no nezáleží 
príliš aké sú – môže byť pomätený, mať slabý zrak, zlý úsudok. Nie je v to však 
rozdiel, nakoľko to čo vám povedal aj tak nie je pravda. 

Ak sa chcete rozhodnúť pre jednu z týchto možností, budete postupovať asi 
takto: "Takže najlepší skokan na svete skáče asi 2,5 m, preto by bolo zázrakom ak 
by niekto vyskočil do výšky 100 m a nakoľko som nikdy nijaký zázrak nevidel, a i 
tie o ktorých som čítal sú diskutabilné, určite vylúčim prvú možnosť." 

Takže nám ostali ďalšie dve. Buď vám klame alebo sa mýli. Zvážite možnosti 
jeho omylu a prídete na to, že ak nie je úplný blázon, nemôže sa tak veľmi pomýliť. 
Potom zvážite koľko lží denne počujete a tak prídete na možnosť, že ten človek 
vám najskôr klamal. Denne počujete mnoho lží a zveličení – priamo od ľudí,  v 
rádiu a televízií,  novinách, súdnych sieňach, v politických rečiach a prakticky v 
každej sfére. Preto ak by vám tento muž klamal, bolo by to prirodzené. Určite je to 
istejšie ako keby videl zázrak.  

Samozrejme možnosť, že je čestný a len trocha hlúpy – vlastne úplný blázon 
tu ostáva. Aj takýchto ľudí na svete je mnoho – no nie je ich toľko ako klamárov. A 
nakoľko nemáte čo stratiť, rýchlo dôjdete k záveru, že: nestal sa zázrak a človek 
určite nevidel niekoho iného ako preskočil 100 metrovú budovu; nepovedal vám 
pravdu,  teda  jasne  vám  klamal;  aj  keď  je  to  nepravdepodobné,  mohol  byť  aj 
úplným bláznom.  

A teraz si predstavte, že v prípade ak vám niekto vraví, alebo nevraví pravdu 
máte čo stratiť. Predstavte si, že ste na čerpacej stanici, chcete načerpať benzín a 
vtom k vám príde chlap so slovami: "Chcel by som kúpiť vaše auto, tu máte šek na 
1 000 000 korún."  Aj  keď ste  nemali  v  úmysle predať  svoje auto,  rýchlo  si  to 
spočítate: "dal so zaň len 500 000 i to keď bolo nové. Mám ho už niekoľko rokov 
takže jeho hodnota je určite nižšia. Chce my zaň však dať milión – to je príliš dobré 
aby to bola pravda." 

Ďalšie  myšlienky  budú:  "Nepoznám toho  chlapa a  neviem či  je  jeho  šek 
pravý." Toto prebehne hlavou i tej najväčšej naivke. Každý človek sa zamyslí nad 
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tým či to je alebo nie je dobrý obchod, dať auto nejakému cudzincovi a nedostať 
zaň nič – nakoľko šek bude neplatný. 

Takže tomu chlapíkovi  poviete:  "Rád by som spravil  taký obchod ale ako 
mám vedieť či je ten šek pravý?" A on vám na to povie: "Samozrejme že tento šek 
je platný." Nemáte sa prečo báť, že hodnota tohto šeku nie je 1 000  000 korún. 
Môj priateľ John Smith vám zaručí že šek je platný. Síce tu teraz nie je ale povie 
vám to  zajtra.  Dosvedčí  vám to  i  môj  brat,  matka,  sestra.  Dosvedčia,  že  som 
čestný. Určite nemáte dôvod prečo by ste mi vaše auto nemohol dať." 

No vy stále nie ste presvedčený. Dokonca ste ešte skeptickejší. Uvážite si 
fakty. Na šeku je napísané všetko čo má. No ak to na šek napísal ten istý človek 
ktorý  ho podpísal,  šek  je  len zdrapom papiera  ako  keby bol  bianko.  Potom tu 
máme ľudí ktorých označil za svedkov. No aj ak by ste sa s týmito ľuďmi stretli a 
oni by vám potvrdili jeho finančnú situáciu i čestnosť, neboli by ste spokojný, aj keď 
by to pridalo šeku na dôveryhodnosti. No keďže tu nie sú, máte len jeho prísľub, že 
vôbec  existujú.  Sumarizujúc  fakty  vypísaný  a  podpísaný  šek,  svedkovia  jeho 
čestnosti sú závislé na jedno a tom istom zdroji. Ak však ten chlap nie je čestný, 
ani  šek  nie  je  pravý,  to  čo  je  napísané  na  šeku  nemá cenu  a  svedkovia  sú 
vymyslení. 

Avšak ani teraz ešte možnosť na uzavretie dobrého obchodu nevyhadzujete 
z  okna.  Radi  by  ste  spravili  takýto  úžasný  obchod  a  dostali  milión  –  za  auto 
ktorého hodnota je oveľa nižšia.  Ste obozretný.  Nedôverujete tomuto skvelému 
obchodu, no aj tak neviete či šek nie je pravý, a ten pán môže vaše auto chcieť z 
dôvodov ktoré sú pre vás ja tak nepodstatné. A tak namiesto zrušenia obchodu 
zavoláte do banky ktorá šek vystavila. Učtáreň vám povie, že takýto účet vôbec 
neexistuje. 

Teraz ste si istý že ten chlap je podvodník a i nápis na šeku, že je platný vám 
nič  nedokázal.  Tak  mu  poviete  aby  šiel  otravovať  niekoho  iného.  Zavážili  ste 
ponuku. Nevzdali ste sa auta len kvôli slove nejakého cudzinca, ktorý vám tvrdil, 
že  hovorí  pravdu.  Chceli  ste  ďalšie  dôkazy.  Chceli  ste  nezávislé  potvrdenie. 
Nestačili vám len tvrdenia ktoré vlastne nič nepotvrdzovali. Dokonca aj to, že ste s 
sním hovorili zoči-voči vám nebolo dostatočným dôkazom. 

Nikto nechce prísť o auto, nakoľko má istú hodnotu. No dá sa nahradiť a 
celkom určite bude po odslúžení si svojich rokov nahradené iným. Na svete je 
však mnoho vecí, ktoré sú hodnotnejšie ako auto.  

Jednou z najdôležitejších je isto smer života a nič neformuje cestu životom 
viac ako výchova a viera. 

Ak ide o vieru ktorej sa človek pridržiava a okolo ktorej sústredí svoj život, 
zdá  sa,  že  sa  pritom využíva  menej  úsudku  ako  pri  kúpe  alebo predaji  auta. 
Dokonca  sa  využíva  menej  úsudku  ako  pri  kúpe  topánok.  Väčšina  ľudí  sa 
pridružuje k nejakej viere skôr citom ako využitím logiky pri rozhodovaní. 

Prakticky všetci Bieli Ľudia sa pridružujú k nejakej vetve kresťanskej viery, 
alebo  aspoň  ich  rodičia,  alebo  priatelia.  V  každom  prípade  ich  výchova  bola 
nejakým spôsobom ovplyvnená kresťanským pozadím. Tento fakt bude mať vplyv 
na ich kariéru, prostredie, svadbu, vzdelanie a postoje i myslenie v živote. Aj keď 
nie sú veriaci, vplyv náboženskej atmosféry formuje ich život od začiatku až do 
jeho konca, a tomu sa nevyhnú. 

Väčšina Bielych Ľudí, či  už sú veriaci alebo nie (a väčšina nie je) prijíma 
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mýty, príbehy a lži  uvedené v biblii  ako pravdu, aj  keď nevynaložili  ani  kvapku 
snahy, na overenie si myšlienok, teórii, filozofie a učenia v nej uvedeného. Biblia 
ako  ten  človek  so  šekom  za  auto  "potvrdzuje"  sama  seba.  Peter  tvrdí,  že  to 
povedal Pavol a Pavol vraví, že to povedal Peter, Ján tvrdí, že to povedal Matúš, 
atď., atď. Všetci títo ľudia sú už dlho, dlho mŕtvy (ak vôbec žili) a žiaden strýko, 
prastarý otec sa s nikým z nich nikdy osobne nestretol. 

Tieto tzv. "zázraky" sa nezhodujú s ničím čo sme doteraz zažili, nezhodujú 
sa ani s vedeckými dôkazmi, alebo vedeckými možnosťami, a nezhodujú sa ani so 
skúsenosťami  iných  ľudí.  Nezhodujú  sa  ani  so  Zákonmi  Prírody.  Všetky 
pochádzajú z toho istého zdroja, z tej istej knihy, dosvedčujúc si sami, vraviac že 
je to tak a ten a ten to môže dosvedčiť, no aj ten pochádza z tých istých stránok.  

Sú to vlastne stránky, ktoré napísali neznámi ľudia a pritom to ani nemuseli 
byť ľudia, ktorým sa ich autorstvo pripisuje. O týchto ľuďoch vieme len málo okrem 
toho čo o nich vraví biblia. Autorov je však veľa a nie je o nich veľa známe, a 
vlastne nikto nevie kto celú knihu vlastne spísal. Vieme len, že ju spísali kolektívne 
Židia, ľudia ktorých nadanie klamať je úžasné. 

Vieme,  že  nik  kto  bojuje  proti  inému  kmeňu  nedokáže  "zastaviť  slnko." 
Znamenalo by to, že Zem by zastala na niekoľko hodín na svojej osi aby na ňu 
dopadalo viac svetla a daný kmeň by mohol dokončiť svoj masaker. (Kniha Jozue 
10:12.) Ak však zvážime veľkosť Zeme a Zákony Prírody podľa ktorých sa otáča 
po svojej osi, táto myšlienka je taká smiešna, že sa nad ňou ani nepozastavíme. 
Avšak to čo táto "dobrá (židovská) kniha" tvrdí mnoho ľudí slepo akceptuje. 

Nikto v poslednom storočí lebo tisícročí, alebo inom období histórie nevidel 
skupinu ľudí prechádzajúcu niečím takým ako dno Červeného mora, pričom by sa 
jeho vody roztvorili aby mohli prejsť a zavreli by sa na ich prenasledovateľov. Nikto 
nevidel na vlastné oči ani jeden z tucta "zázrakov" ,  ktoré sú opísané v "svätej 
knihe." Sú v úplnom rozpore s nemennými Zákonmi Prírody. Priečia sa zdravému 
rozumu,  všetkým  skúsenostiam  zo  života.  Priečia  sa  všetkému  čo  vám  môže 
dosvedčiť  ktokoľvek  iný.  Avšak  aj  tak  týmto  výmyslom ľudia  veria  a  stanú  sa 
zástancami  vysvetľujúcimi  tieto  podvody  nejakým  fantastickým  spôsobom, 
ubližujúc svojmu rozumu len aby dokázali,  že sa to "mohlo stať", a samozrejme 
nezabudnú dodať, že sa to i skutočne stalo. 

Problémom je,  že dnes (tak  ako po stáročia)  sú ľudia zaplavení  mýtami, 
klamstvami  a  nepravdami  viac  ako  pravdou.  Nanešťastie  je  pre  priemerného 
človeka nemožné rozlíšiť a spoznať čo je pravda a čo nie, čo je fakt a čo je len 
mýtus. 

Pointou tejto kapitoly je, že Biela Rasa, najinteligentnejší v tvorov Prírody, 
bola neskutočne naivná a ľahkoverná čo sa týka akceptovania zbierky mýtov, lží a 
príbehov zo židovskej biblie. Pri kúpe domu napríklad, sa spoliehajú na dôkazy – 
jasne napísanú zmluvu, jej pravosť, podpisy, overenie zmluvy a pod. No ak sa 
jedná o vieru, ľudia odhodia i posledný kúsok zmyslov s ktorými sa narodili. Slepo 
a hlúpo prijmú protirečenia, zlé rady, klamstvá, rozpory so Zákonmi Prírody, a to 
všetko v mene "viery." Bez overenia kto tieto mýty napísal, aké existujú dôkazy a či 
je  to  možné  úplne  zahodia  zdravý  úsudok  a  skúsenosti  zo  života.  Len  zhltnú 
židovskú zbierku mýtov,  lží  a zlých rád, pričom im to prinesie tie najhroznejšie 
následky, a dokonca i ich deťom a ich rase. 

Avšak  žiť  znamená  rozhodovať  sa,  ak  robíte  rozhodnutia  musíte  dôjsť  k 
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záverom.  Ak  chcete  prísť  k  dobrým,  logickým  záverom,  musíte  mať  dostatok 
dôkazov.  Podstatou  dobrého  rozhodnutia  je  schopnosť  prebrať  si  a  zvážiť 
informácie ktoré máme, zvážiť ktoré sú cenné a ktoré nie, a prísť na ich dôležitosť. 
Nemusí to byť ľahké, no je to podstatné. Tento subjekt je veľmi dôležitý a pozrieme 
sa naňho detailnejšie v nasledujúcej kapitole. 
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21. Dôkazy, Úsudky, Závery a 
Rozhodnutia

Počuli  sme o mnohých súdnych procesoch a mnohí  z  nás mali  dokonca 
šancu byť ich priamymi svedkami. Väčšina z nás videla súdne procesy v televízii a 
mnohí z nás boli dokonca sami ich účastníkmi. 

V  takýchto  prípadoch  máme  možnosť  vidieť  klasický  príklad  robenia 
rozhodnutí. Ak ide o zločin, súd musí rozhodnúť či je údajný vinník vinný alebo nie. 
Sudca po dôkladnom zvážení všetkých dôkazov vynesie rozsudok. 

Tu sa však dostávame do problému, nakoľko neexistuje "dokonalý dôkaz." A 
sú  len  jednotlivé  dôkazy,  ktoré  majú  rôzne  formy  a  tvary.  Dôkazov  môže  byť 
nedostatok, alebo na druhej strane veľa. Môžu byť jasné, priame, nemusia vak byť 
žiadne, môžu však byť i nejasné, alebo môžu byť slabé, alebo na druhej strane 
usvedčujúce. Až pri prehodnocovaní dôkazov sa objavia prvé problémy. A tu do 
hry vstupuje úsudok. 

Veľmi poučné je počuť ako sa dvaja kompetentní, ak keď obyčajne nie príliš 
čestní,  právnici  dvoch  strán  v  prípade  hádajú.  Keď  sa  jedna  strana  horlivo  a 
výrečne predstaví, predstaví svojich svedkov a "dokáže" pravdu svojej strany, sme 
presvedčený, že práve toto je pravda. No v  tom vystúpi druhá strana. Právnik 
druhej strany je rovnako schopný, výrečný a presvedčivý. Aj on predstaví mnoho 
svedkov, tvrdiacich svoju verziu príbehu. Takže kto má pravdu?  

A  teraz  musí  inteligentný  a  bystrý  súd  zvážiť  každý  kúsok  dôkazov, 
hodnovernosť a charakter svedkov, relatívnu podstatnosť každého predstaveného 
dôkazu. Tak ako detektív, musí dať kúsky skladačky dohromady, aj napriek svojim 
skúsenostiam a vlastnému úsudku dôjsť k záveru, alebo záverom, ktoré vedú k 
vyneseniu konečného rozhodnutia. 

A podobne je to aj v našom živote. Človek musí neustále robiť rozhodnutia, 
niektoré drobné, iné dôležité a niektoré dokonca veľmi podstatné, ktoré budú mať 
vplyv na ďalší  vývoj  jeho života.  Proces je veľmi  podobný tomu čo sme práve 
opísali v príklade zo súdnej siene a robení rozhodnutí. 

Asi najhoršie je byť zmätený a nerozhodný. Niektorí ľudia sú nerozhodní a 
zmätení ohľadom istých záležitostí neustále, najmä ich viery. 

Biela  Rasa  je  hrozne  zmätená  ohľadom  kresťanstva.  Predstavy  Bieleho 
Človeka  o  množstve  protirečivých  tvrdení  a  zlých  informácií  ktoré  sa  naň toto 
falošné náboženstvo uvalilo sú veľmi nejasné. Vo väčšine vecí do toho nevidí a 
neprekukne podvod. Nemôže sa rozhodnúť, nedosiahne žiaden záver. 

Kým je  však jednotlivec v  podstatných otázkach nerozhodný,  je zmätený. 
Ostáva  paralyzovaný,  neschopný  vykonať  nejakú  konštruktívnu  akciu  v  týchto 
podstatných  problémoch.  Je  utlmený,  nerozhodný.  Nepredpokladajúc,  že 
kresťanstvo  mu  dalo  masu  zlých  informácií,  ostáva  priemerný  Biely  Človek 
zmätený  a  paralyzovaný  v  týchto  záležitostiach  po  celý  život  –  to  je  tá 
najnešťastnejšia  pozícia.  Pamätajte,  zmätok  je  oslabujúci  jed.  Ak  ostanete 
zmätený, je to ako by ste boli deaktivovaný, paralyzovaný. 

Rozhodnutia  proste  robiť  musíme.  Aj  vyhnúť  sa rozhodnutiam je  samo o 
sebe  rozhodnutím  a  výsledok  môže  byť  rovnako  zničujúci  ako  spraviť  zlé 
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rozhodnutie.  Predstavte  si,  že  idete  po  ceste  rýchlosťou  60km/h  a  náhle  s  z 
vedľajšej  cesty  pred  vás  strčí  pomalý  nákladiak.  Či  chcete  alebo  nie,  musíte 
spraviť rozhodnutie. Buď šliapnete na brzdu, ak nechcete do auta naraziť, alebo 
stočiť volant a vletieť do priekopy, alebo sa môžete rozhodnutiam vyhnúť  a proste 
naraziť  do  auta  idúceho  pred  vami.  V  tomto  prípade  je  vyhnutie  sa  robeniu 
rozhodnutí veľmi zlé, zničujúce rozhodnutie.  

A takto je to i v živote. Rozhodnutia nás sprevádzajú každý deň a my sa im 
nemôžeme vyhnúť. To nás núti  robiť rozhodnutia a v najlepšom prípade, dobré 
rozhodnutia. Byť schopný robiť rozhodnutia, najmä dobré rozhodnutia a udržať si 
ich nie je len znakom dobrého úsudku, ale i znakom dobrého charakteru človeka. 

Pri  robení  dobrých  a  správnych  rozhodnutí  je  najdôležitejšie  mať  dobré 
dôkazy, dobré informácie. Je to podstatou dobrých rozhodnutí. Samozrejme ak by 
sme chceli urobiť nejaké rozhodnutie a mali by sme všetky možné dôkazy aké sa 
dajú zohnať, a tie by boli správne a nespochybniteľné, urobiť rozhodnutie by bolo 
nesmierne jednoduché. Nanešťastie to takto v živote nebýva. 

Vo  väčšine  prípadov  je  dôkazov  a  informácii  málo  a  nie  sú  kompletné. 
Mnoho  je  ich  nepotvrdených  a  neoverených.  Naviac  sú  v  mnohých  prípadoch 
zmätočné a sporné. Vezmime si príklad mladého muža a jeho dospievanie. Príde 
do veku, keď sa musí rozhodnúť pre akú profesiu sa bude pripravovať. Tu musí 
zvážiť nekonečný počet faktorov. Musí sa rozhodnúť čo by asi chcel robiť; zvážiť 
aké  sú  jeho  schopnosti  v  tejto  oblasti;  či  plat  bude  dostačujúci  na  to  aby mu 
zabezpečil životnú úroveň akú chce dosiahnuť; aký je predpoklad, že sa svetové 
podmienky  zmenia  natoľko,  že  jeho  profesia  prejde  drastickými  zmenami;  atď. 
Nezáležiac na tom ako vyčerpávajúco preberá tieto otázky a snaží sa v každej z 
nich  dôjsť  k  jasnému záveru,  nikdy  nebude mať  všetky potrebné  informácie  a 
dôkazy aby mohol spraviť to najsprávnejšie rozhodnutie. 

Rovnako  by  to  bolo  pri  rozhodnutí  koho  si  vyberie  za  manželku  ak  sa 
rozhodne  oženiť  sa.  Samozrejme  by  ohol  stráviť  zvyšok  života  vyberaním, 
váhaním študovaním všelijakých detailov ktoré by mu pomohli sa rozhodnúť až by 
nakoniec zomrel na starobu ako starý mládenec.  

A tu leží tajomstvo robenia rozhodnutí: vedieť akú informáciu hľadať, ktoré sú 
dôležité, ktoré sú hodnoverné a ktoré nie, kedy hľadať ďalej viac dôkazov a kedy 
uvážiť že ich je dostatok na správne rozhodnutie. 

Nepochybne  v  mnohých prípadoch,  ako  v  tom s  autom,  nemôžete  čakať 
navždy  na  správne  rozhodnutie  a  urobiť  ho  s  toľkými  dôkazmi  koľko  máte.  V 
niektorých prípadoch sú spravené unáhlené rozhodnutia v čase keď je na nich 
ešte  dostatok  času.  Človek  môže čakať  a  pritom nespáliť  mosty,  ponechať  si 
otvorené možnosti  závislosti na ďalších udalostiach. 

Takže sprievodca dobými rozhodnutiami je: 

I. Nečakajte na to ako sa situácia vyvinie, nakoľko v mnohých prípadoch ide 
o čas a rozhodnutie musí byť spravené v určitom čase. V takých prípadoch je 
lepšie sa rozhodnúť hneď, aj keď je tu riziko nesprávneho rozhodnutia, no i to je 
lepšie ako nespraviť žiadne. V mnohých prípadoch v živote je našim najhorším 
rozhodnutím nespravenie  žiadneho rozhodnutia.  Preto  robte  svoje  rozhodnutia, 
lebo inak ich za vás praví niekto iný. 

II.  Rozhodnutia  by sa  mali  robiť  na  základe všetkých  dôkazov,  ktoré  len 
môžeme zohnať. Nemali by ste si zakladať na dojmoch a želaniach. 

295



Fakt, že väčšina ľudí nejakú predstavu akceptuje by naše rozhodnutia nemal 
ovplyvňovať. Väčšina ľudí sa mýlia (a i dnes mýli)  v mnohých veciach. Napr. v 
stredoveku väčšina ľudí v Európe verila, že Zem je plochá. Avšak to že tomu verila 
väčšina ľudí ju plochou nespravilo. Bola rovnako guľatá ako je dnes. Proste sa 
väčšina ľudí mýlila. 

I dnes sa v mnoho mýlia – vrátane Židov a kresťanstva. 

Dokonca  aj  v  záležitostiach  citov  ako  je  láska,  svadba,  nenávisť,  priority 
exitujú dôkazy a tie by mali byť zvážené a preskúmané rovnako objektívne ako iné. 
Úprimný cit je rovnako faktorom ovplyvňujúcim robenie rozhodnutí. Je však rozdiel 
či robíte rozhodnutie na základe vašich pocitov a máte k tomu nejaké dôkazy, a 
robením  rozhodnutí  na  základe  tušenia  pre  ktorého potvrdenie  nemáte  žiadne 
informácie ani dôkazy. 

III.  Snažte  sa  získať  toľko  dôkazov  ohľadom  otázky,  koľko  sa  len  dá. 
Neuspokojte sa s nepodloženými tvrdeniami, príbehmi, mýtami alebo lžami. To je 
podstatné kritérium – byť schopný rozlíšiť čo sú potvrdené fakty a čo sú verejne 
akceptované fakty, ktoré sa však zakladajú na výmysloch. 

IV. Buďte v mysli schopný rozlíšiť čo viete a to v čo veríte, no neviete o tom 
veľa. Je pozoruhodné koľko ľudí to nedokáže rozlíšiť a robí rozhodnutia na základe 
vecí o ktorých veľa nevedia alebo ktoré nepoznajú. Aj tu je dôležitou podmienkou 
dôkaz. Je to záležitosťou rozlišovania medzi faktom a fantáziou, skutočnosťou a 
výmyslom. Je preto dôležité načrtnúť hrubú rozlišujúcu čiaru medzi domnienkou, 
tvrdením alebo všeobecne akceptovaným presvedčením na strane jednej a pevne 
podloženým faktom na strane druhej. 

Hnutie  Kreativity  považuj  pre  základ  záverov  a  rozhodnutí  tisíckrát  za 
dôležitejšiu realitu než svet fantázií. 

Pri úsudkoch ohľadom viery; minulosti a prítomnosti; pri hľadaní spôsobov a 
ciest šírenia Kreativity; pri celkovo robení rozhodnutí v živote; a najmä pri vedení 
boja za prežitie našej rasy by sme mali mať tieto základné pravidlá vždy na mysli. 
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22. Moje Vlastné Duševné 
Prebudenie

Moji  rodičia  boli  členmi  Mennonitského  náboženstva,  protestantskej  sekty 
pochádzajúcej  z  Holandska  z  polovice  16.  storočia.  Táto  viera  bola  založená 
mužom  menom  Menno  Siemens,  ktorý  sa  ako  Martin  Luther,  odštiepil  kvôli 
neprávostiam katolíckej cirkvi a pôvodne bol katolíckym kňazom.  

Mennoniti  boli  dosť perzekvovaní vždy milujúcimi a veľkorysými kresťanmi, 
katolíkmi  i luteránskymi  protestantmi.  Kvôli  tomu  sa  ich  mnoho  rozpŕchlo  po 
okolitých krajinách, usadzujúc sa tam len na chvíľu aby boli opäť vyhnaní inam. 
Moji  predkovia  pôvodne  pochádzajú  z Holandska,  potom sa  však  presunuli  do 
Pruska kde žili niekoľko generácií. Kvôli nepriateľskej vláde sa značné množstvo 
presťahovalo  na  územia  Ukrajiny  a Ruska.  Bolo  to  v roku  1804.  tam,  tak  ako 
pionieri  v Amerike,  moji  predkovia  žili  na  divokých  ruských  stepiach.  Asi  za 
generáciu alebo dve sa im začalo dariť a stali sa z nich dosť prosperujúci sedliaci, 
konkurujúci  ruským sedliakom. Na začiatku prvej svetovej vojny mala táto malá 
kolónia už 58 malých mestečiek a asi 30 000 obyvateľov.  

Tvrdo pracovali, boli šetrní a veľmi nábožensky založení. O svoj majetok sa 
starali  veľmi  dobre.  Na  začiatku  prevej  svetovej  vojny  sa  stali  extrémne 
prosperujúcim ostrovom v mori zaostalých sedliakov v tej časti Ruska. Ich farmy, 
životný štandard, celková pohoda a úroveň vzdelania bola vyššia než samotných 
Rusov. Menoniti  si  zachovávali  svoj pôvodný nemecký jazyk,  mali vlastné školy 
a nemiešali  sa s Rusmi,  ani  spoločensky  ani  telesne.  Vlastne  si  nechceli  vziať 
Rusa viac ako Biely Američan chce negra.  

Ich prosperujúci a mierumilovný život bol skazený ruskou revolúciou, keď sa 
na nich spustila pekelná vláda teroru. Len sotva vedeli o čo vlastne ide. Nakoniec 
sa revolúcia dotkla, boli doslova rozprášení, okradnutí a vydrancovaní. Mnohí boli 
zavraždení. Tak ako milión Rusov, mnohí zomreli hladom v Stalinovom brutálnom 
programe hladomoru. Jedna z mojich prvých spomienok sa týka práve hladu. 

V roku 1924 sa situácia trocha stabilizovala a môj otec sa rozhodol využiť 
túto situáciu a presťahovať sa.  

Presťahovali sme sa do Mexika.  Mám dojem, že to miesto bolo pre moju 
matku príliš divé a necivilizované, a tak sme sa na konci roku 1925 presťahovali do 
Herschelu v Saskatchewane v Kanade, kam sa asi pred rokom presťahovali otcovi 
príbuzní. 

Do školy som začal chodiť v tú istú zimu. Mal som vtedy 8 rokov. Boli sme 
dosť chudobní a situácia  ohľadom mojich šiat  bola menej než uspokojivá.  Prvú 
zimu som skoro zmrzol. K tomu som vtedy ešte neovládal ani slovo anglicky. Bolo 
to dosť tvrdé.  

V ôsmich rokoch som už však plynulo hovoril anglicky a mal som za sebou 
skončených prvých osem stupňov v škole. 

Menoniti sú celkovo dosť nábožensky založení. Osobne som vrastal v pevne 
náboženskom  domove  a mal  som  dosť  dobré  znalosti  biblie  v čase  keď  som 
nastúpil  na  strednú  školu.  Menoniti  sa  usadili  v Herscheli  potom  ako  sa  tam 
rozhodli vybudovať spoločenský kostol. Chodili sme doň pravidelne. 
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Matkin vplyv ohľadom náboženstva bol voči mne dosť silný no i tak som sa 
zapodieval myšlienkami na nebo a peklo, aj keď nie veľmi. Keď som mal 13 rokov, 
nastúpil  som  na  nemecko-anglickú  akadémiu  mimo  svojho  domova,  kde  som 
vychodil desiaty stupeň. Okrem normálnych stredoškolských predmetov sme mali 
extra predmety v nemeckom jazyku a náboženstvo. 

Asi v tomto období sa začalo vyjasňovať moje náboženské myslenie. 

Jedna z vecí ktorú si z tej doby pamätám je 19-ročný študent jedenásteho 
ročníka.  Povedal  mi,  že v detstve bol  dosť  hriešnik  a zhýralec,  no rozhodol  sa 
nastúpiť  cestu viery. Povedal mi,  že sa zmenil,  znova narodil  a bolo to preňho 
úžasné. Ako je to u týchto novovercov bežné snažil sa ma tiež priviesť na vieru. 
Jeho snahám som však úspešne odolal. 

Ako o najúžasnejšej veci vravel o tom aké je to teraz nádherné, aký pokoj 
mysle našiel od kedy sa narodil v Kristovi, atď. Nakoľko býval v rovnakej budove, 
len niekoľko dverí odo mňa, mal som dostatok príležitostí študovať jeho činnosti 
počas školského roka. 

Čoskoro bolo jasné, že nemá až taký pokoj mysle ako vravel. Dokonca sa 
zdalo, že sa mu ešte viac hlavou preháňa myšlienka na hriech.  

Pamätám si ako ho v jednu hroznú chladnú kanadskú noc začalo asi o jednej 
ráno hrýzť svedomie. Bolo to tak, že počas dňa nejakému kamarátovi povedal, že 
si  zuby  čistí  najprv  hore,  potom  dole.  Ako  tak  ležal  v posteli,  začalo  ho  jeho 
svedomie ozaj nahrýzať. Uvedomil si, že im klamal. Zuby si totiž čistil krížom. 

Záťaž na jeho svedomí bola taká, že sa uprostred noci zobudil, vyliezol cez 
otvorené okno do mrazovej noci a šiel dve míle ku kamarátovi.  Tam búchal na 
dvere až kým ho nezobudil a zveril sa mu, že mu ohavne klamal. 

Táto epizóda ma uistila,  že títo tzv. znovuzrodení kresťania nemajú väčší 
pokoj  mysle ako my ostatní.  Naopak, presvedčila ma, že ich prenasleduje vina 
a neustále  výčitky  svedomia.  Ďalej  som  zistil,  že  ich  normálne  zmýšľanie  je 
zaťažené  takými  mentálnymi  blokmi,  ktoré  im  prekážajú  vyriešiť  niekedy 
i jednoduché problémy dňa. 

Odvtedy  sa  môj  záujem  o náboženstvo  stal  menej  osobným  a viac 
profesionálnym. Keď som mal 17 rokov nastúpil som Saskatchewanskú univerzitu. 
Jeden z predmetov , ktoré som študoval boli staroveké dejiny, týkajúce sa väčšiny 
starovekých civilizácií. V tejto dobe mi došlo, že na svete je mnoho náboženstiev 
odlišných od kresťanstva. Uvedomil som si koľko ich zmizlo, a koľko rôznych je na 
svete ešte dnes. 

Kresťanstvo som začal brať z inej perspektívy. Zdalo sa mi, že kresťanstvo je 
len ďalším človekom vyrobeným náboženstvom, hoci bolo jedným z najsilnejších. 

Na kresťanské predstavy som sa začal dívať z analytickejšieho uhla pohľadu, 
t.j.  čo vlastne káže,  aké sú  jeho skutočné myšlienky a aké dôkazy  existujú  na 
potvrdenie  týchto  tvrdení.  Aj  tak  však  pre  mňa  náboženstvo  ostalo  na  ďalšie 
desaťročia  nevyriešenou  hádankou.  Ďalej  som pokračoval  v normálnom štúdiu, 
oženil  som sa a začal podnikať. Náboženstvo ako také pre mňa nemalo nejaký 
väčší význam a len málokedy som zašiel i do kostola. Nikdy som sa však nepripojil 
k Menonitom. 

Niečo  po  tridsiatke  som  sa  rozhodol  pridať  sa  k presbyteriánskej  cirkvi 
a začal som ju navštevovať pravidelnejšie, aj keď bez nadšenia. Pravdou je, že 
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som  sa  v  kostole  nesmierne  nudil  a len  ťažko  som  čakal  na  vypočutie  si 
nezmyselných táranín, opakovaných dookola. ad nauseum. 

Jedného  dňa  som  so  svojim  pastorom  prediskutovával  moje  myšlienky 
ohľadom viery a otázky ktoré som mal v hlave. Povedal som mu, že mi to celé 
veľmi nedáva zmysel. V prvom rade, ak by bol boh ozaj milujúcim bohom, prečo by 
vytvoril  toľko miliónov ľudí ktorí podľa poriadku a zákonov z biblie idú do pekla. 
Povedal som mu, že mi to celé príde absurdné. Bol to asi tridsiatnik a tiež jeden 
z liberálnejších kňazov. 

To  čo  mi  povedal  ma  celom  prekvapilo.  Povedal,  že  nevie  tieto  otázky 
vysvetliť a ak som o týchto ideách presvedčený, mal by som ich nasledovať. Sám 
sa mi  zveril,  že si  o tom celom nie je  veľmi  istý.  Nebolo preto  pre mňa veľmi 
prekvapivé,  keď  po  niekoľkých  rokoch  skončil  s funkciou  pastora  a  začal  žiť 
normálny život. 

V 60-tych rokoch, žijúc na Floride, som si začal uvedomovať ako čím ďalej 
tým horšie je moja krajina ničená židovsko-komunistickou konšpiráciou. Keď som 
mal dvadsať, prečítal som už Hitlerov  Mein Kampf.  O role Židov v komunistickej 
konšpirácii som toho vedel dosť, no ako väčšina Američanov som sa viac staral 
o svoje  podnikanie  a nestaral  sa  o politické  záležitosti  krajiny,  ponechávajúc  to 
v rukách darebákov a zradcov. Nepoznal som ani organizáciu ku ktorej by som sa 
mohol pridať aby som niečo robil, napriek faktu, že so sa o to začínal stále viac 
zaujímať. 

Asi v tej dobe som prvýkrát počul o Spoločnosti Johna Bircha. Pochopil som, 
že "bojujú  proti  komunizmu."  Poslal  som 5 dolárov na ich uvítací  balíček a po 
prečítaní ich kníh som sa rozhodol sa pridať.  

Šesť rokov som usilovne a energicky pracoval pre Spoločnosť Johna Bircha, 
kým so si uvedomil aká je jej ozajstná tvár. Získal som pre nich mnoho členov; 
niekoľko rokov som dozeral na hlásateľňu Spoločnosti Johna Bircha; dokonca som 
otvoril  kníhkupectvo  American  Opinion,  ktoré  predávalo,  distribuovalo  a 
propagovalo knihy sponzorované spoločnosťou. Aby som sa tomu mohol lepšie 
venovať, skončil  som i s pozíciou realitného agenta.  V roku 1966 som nechcel 
čakať  na program "vzdelanie je jediná zbraň" a uchádzal  som sa o členstvo v 
štátnej legislatíve.  

Asi  v  tomto  čase  som si  začal  uvedomovať,  že  so  Spoločnosťou  Johna 
Bircha niečo nie je v poriadku. Namiesto toho aby ma srdečne podporovali  ako 
jediného kandidáta ktorý otvorene vystupoval ako ich člen a uchádzal sa o miesto 
v  úrade,  začali  podporovať  niekoho  kto  nebol  ani  členom  spoločnosti  a  koho 
program by ich priviedol do slepej uličky. Ďalej som zistil, že členovia Spoločnosti 
Johna Bircha  boli najpesimistickejšími zo všetkých mojich podporovateľov čo sa 
týka  prognóz  môjho  zvolenia.  Keď  ma zvolili,  ako  prví  začali  veci  vysvetľovať 
slovami ako napr. tohto roku sa to mohlo podariť každému; je to len náhoda; atď. 

Keď  som  sa  dostal  do  zákonodarného  zboru  štátu  Florida  a  začal  som 
vystupovať  proti  Židmi  ovládanému  Najvyššiemu  súdu  a  iným  veciam, 
republikánska strana na ktorej platforme som zakladal sa otočila proti  mne, a v 
následnom boji sa za mňa zo Spoločnosti Johna Bircha nik nepostavil. V tom čase 
Najvyšší súd nariadil nové voľby. V ďalšom pokuse som už neuspel. Moje veľké 
snahy a tvrdá práca boli k ničomu, politicky i v rámci Spoločnosti Johna Bircha. 
Vyšil som z toho chudobnejší finančne, no bohatší na skúsenosti. Naučil som sa 
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dve veci: (a) na základe starých politických strán nie je možné nič zmeniť, a (b) 
Spoločnosť Johna Bircha bola podvod.  

Avšak  v  Spoločnosti  Johna Bircha som ostal  ešte istý  čas s  pocitom,  že 
aspoň niečo robím. Čím viac som sa o ňu zaujímal, tým jasnejšie mi bolo, že celá 
Spoločnosť Johna Bircha je len dymová clona pre Židov.  Bolo mi jasné, že jej 
účelom  bolo  len  skrotiť  snahy  členov  skrze  mnoho  zbytočných  projektov, 
zamestnať ich, nehať ich platiť, no nikdy sa nedostať na koreň veci – k zákernej 
medzinárodnej židovskej sieti. 

Po  šiestich  rokoch,  v  roku  1969,  som  poslal  svoju  rezignáciu  Robertovi 
Welchovi,  zakladateľovi  Spoločnosti  Johna  Bircha,  a  žiadal  som  späť  svoj 
celoživotný členský príspevok 1000 dolárov, ktorý som im zaslal pred pár rokmi. 
Samozrejme šance dostať od Židov späť svoje peniaze boli nulové. Namiesto toho 
som dostal niekoľko stranový list od samotného Welcha, plný dvojzmyselných rečí, 
vysvetľujúci ako veľmi sa mýlim keď obviňujem nevinných Židov že stoja za touto 
komunistickou konšpiráciou. 

Toto  bol  dosť  podstatný  bod  zlomu  v  mojom  živote.  Aj  keď  som  si  bol 
vedomý židovskej konšpirácie väčšinu svojho života, bol som Spoločnosťou Johna 
Bircha odklonený  a  na tieto  myšlienky som akosi  pozabudol.  Teraz som si  už 
uvedomoval, že i Spoločnosť Johna Bircha je len ďalším židovským programom na 
zmätenie Bielych Ľudí ohľadom pôvodcu konšpirácie a jej lieku. Uvedomil som si, 
že Spoločnosť Johna Bircha bola ako výskumná skupina sľubujúca nájsť liek na 
žltú zimnicu. Vždy keď výskumníci došli k záveru, že ju prenáša komár, "papaláši" 
začali  komárov  ochraňovať,  vyhodili  výskumníkov  a  začali  to  celé  odznova  s 
novými ľuďmi. 

A tak som si začal uvedomovať, že základom tohto dlhodobého boja je rasa. 
Židovská rasa využívala všetky zbrane vo svoj prospech a mala obrovský arzenál 
na zničenie, skríženie a zotročenie Bielej Rasy.

V tom čase so si však neuvedomoval, že ich najmocnejšou zbraňou ktorú 
zručne využívajú je Bielou Rasou uznávané kresťanstvo. 

Rozhodol  som  sa  založiť  politickú  stranu  sústredenú  na  Bielu  Rasu. 
Sformoval som Národnú Bielu Stranu. 

Neprekvapilo  ma,  keď  sa  ku  mne  Spoločnosť  Johna  Bircha  postavila 
nepriateľsky. Prekvapilo ma však, že najsinejší odpor som necítil zo strany Židov 
(ako som očakával),  ale zo strany kresťanov. Vždy keď som diskutoval  o rase, 
vynorili  sa  nejaké  kresťanské  princípy  a  tak  sa  to  celé  skončilo  hádkou  o 
náboženstve  namiesto  debatou  o  základnom  probléme,  boji  proti  Židom.  To  i 
napriek faktu, že som mal pro-kresťanský postoj. Neustále mi vraveli, že Židia sú 
bohom vyvolení; aj negri sú božie tvory; rasová diskriminácia je nekresťanská;  náš 
spasiteľ je "Žid"; biblia vraví, "požehnám tých, ktorí ťa budú žehnať...", atď., atď. 

Bolo to prekvapivé, nové zistenie. Aj keď som dovtedy pokladal kresťanstvo 
za niečo neškodné a možno len za zbytočnosť zaberajúcu čas, bolo mi už jasné, 
že kresťanstvo je jednou z najmocnejších zbraní aké majú Židia v arzenáli. 

Začal som znova študovať bibliu a zameral sa na Kázeň na vrchu. Na moje 
prekvapenie som zistil,  že neobsahuje nič než zlé,  samovražedné rady. Aj  keď 
som tieto rady počul a čítal už predtým, až teraz mi začalo byť jasné aké následky 
môžu mať pre národ a rasu. Uvedomil som si, že rady ako "nastav druhé líce," 
"miluj  svojich  nepriateľov,"  "predaj  všetko  čo  máš  a  rozdaj  to  chudobným," 
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"nesúď," a "neodporuj zlu," sú ozaj samovražedné rady. 

Šiel som do toho hlbšie a zistil, že tzv., apoštoli i údajný Kristus boli všetci 
Židia.  Divné  bolo,  že  svoje  samovražedné  rady  nikdy  nepredali  Židom  –  ale 
naopak len najväčšej civilizácii staroveku, Rimanom.  

Potom sa začali vynárať ďalšie fakty. Študujúc rímsku civilizáciu som zistil, 
že aj keď Rím vybudoval najsilnejšiu civilizáciu, dobyl svet, bol najmocnejší, keď 
ho kresťanstvo zasiahlo ako mor,  začala sa rúcať a nakoniec  sa rozpadla.  Po 
štúdiu  základných  samovražedných  myšlienok  ktoré  kresťanstvo  Rimanom 
prinieslo so rýchlo pochopil, že Rimania sa potom už nestarali o obranu svojej ríše, 
nedbali na svoje povinnosti. Bolo mi jasné prečo toto Biele impérium pod vplyvom 
židovského jedu padlo. 

Cítil  som sa ako detektív,  ktorý náhle vyriešil  najväčšiu záhadu, najhoršiu 
konšpiráciu histórie ľudstva. začal som sa viac zaujímať o Zákony Prírody, hľadať 
v nich riešenie. Študoval som Starý i Nový Zákon s nevídaným zápalom. Študoval 
som históriu rás – veľkej Bielej Rasy, Židov, negrov. Šiel po stopách vzostupov a 
pádov civilizácií.  Ako detektív som začal mať pocit,  že kúsky do seba konečne 
začínajú zapadať. 

Čím viac som sa tým zaoberal,  tým viac kúskov tejto skladačky do seba 
začalo zapadať.  Získaval  som odpovede na otázky,  ktoré  mi  behali  hlavu celý 
život.  Študujúc  Zákony  Prírody,  náboženstvá,  históriu  a  po  pridaní  svojich 
skúseností som začal cítiť, že som spravil pokrok. Moje hľadanie bolo odvďačené 
mnohými odpoveďami – vrátane tej najväčšej – aký je účel nášho života. 

Čím viac som študoval židovskú pliagu, kresťanstvo, náboženstvá a Zákony 
Prírody, o to zaujímavejšie riešenie som dosiahol. Nakoniec som si uvedomil, že 
som dosiahol  zlom,  ktorý  mal  také  následky,  ktorý  bol  taký jednoduchý a taký 
jasný, že som sa ž divil, že som naň neprišiel skôr. 

Bolo  mi  nadovšetko  jasné,  že  to  čo  Biela  Rasa potrebuje  je  úplne  nový 
prístup k problému oslobodenia sa od židovskej konšpirácie. Aby mohla tento nový 
postoj zaujať, bolo jasné, že to čo potrebuje je nová viera, nová filozofia, nový 
svetonázor. Zistil som, že všetky moje životné skúsenosti ma učili a pripravovali na 
túto skvelú prácu, teda sformulovanie novej  viery, ktorá bola pre prežitie Bielej 
Rasy nevyhnutná. Taktiež som zistil, že založiť novú stranu založenú na rase a 
snažil  sa  pritom spolunažívať  so  židovským kresťanstvom je  nemožné.  Každá 
zbraň ktorú by sme v takomto boji mohli použiť bola podkopaná a neutralizovaná 
základnými predstavami kresťanstva. 

Svoje idei som začal preberať so svojimi priateľmi. Zakrátko bolo jasné, že i 
oni  to  vidia  ak  im  niekto  ponúkne  dokonalý  obraz.  Dokonca  i  niektorí 
"znovuzrodení" kresťania, na moje prekvapenie, prešli obrodou, a začali sa voči 
kresťanstvu,  ktorým  boli  nasýtení,  stavať  nepriateľsky,  a  pridali  sa  k  doktríne 
vernosti svojej rase. 

Debatoval  som i  s kresťanskými  kňazmi.  Na moje prekvapenie  i  ich som 
pristihol neschopných vysvetliť mnoho podstatných otázok ktoré som im predložil, 
a obyčajne sa sami chytili do pasce vlastných lží. 

Písal som si so svojimi priateľmi, kedysi Kóšer Konzervatívcami, a i oni buď 
zdieľali môj názor na Židov a kresťanstvo, alebo boli bezradne pritlačení k múru. 

Vtedy  som sa  rozhodol  svoje  učenie  spísať  do  knihy.  Rozhodol  som sa 
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sformulovať novú vieru pre Bielu Rasu, ktorá by ju vyviedla židovskej pasce, zo 
zúfalstva  a  poníženia,  a  priniesla  jej  svetlo  veľkoleposti,  priviedla  ju  do  výšok 
úžasného osudu, ktorý pre túto úžasnú rasu pripravila vo svojej múdrosti samotná 
matka Príroda. 
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23. Vodidlá Po Ceste Životom
Nech  sa  už  dnes  otočíme  kamkoľvek,  z každej  strany  sme  obklopení 

všemohúcimi  masmédiami,  útočiacimi  na  naše  mysle.  Hlavne  po  vynájdení 
televízie sú dnešní Bieli Ľudia umelo zasypávaní lavínami návrhov a rád. K tomu 
prirátajte koľko vymývania myslí pôsobí na našu mládež už od materskej škôlky, 
základnej, strednej a vysokej školy, a nemôžete sa čudovať, že dnešná generácia 
je natoľko zmätená a podvedená, že nepozná ani účel ani zmysel svojho života, 
a dokonca nepozná ani vlastnú identitu. Nevedia kto sú, nevedia kam idú, nevedia 
čo majú robiť a nevedia ani aký je skutočný účel ich života. 

Bez  cieľa  a smeru  idúc  nesprávne  priamo  za  nosom  nasledujúc  nejaký 
"ľahkomyseľný" cieľ, ktorý však neslúži ani im, ani ich ľuďom. 

Problém "vzdelania" a rád, ktoré dnešná mladšia generácia dostáva je v tom, 
že sú väčšinou zlé, a takto sú pripravované. Ich mysle sú vedome znečisťované 
židovskou  sieťou,  ktorá  má  kontrolu  nad  vzdelávaním i  propagandou.  Napriek 
všetkým mladým troskám, ktoré dnes môžete stretnúť na uliciach, v parkoch a 
všade navôkol, väčšia mladých ľudí nie je zlá a radi by mali nejaký zmysel života. 

Mali by byť skôr ľutovaní a nie napomínaní, a v skutočnosti sú skôr obeťami 
než vinníkmi. 

Sú stratenou generáciou lebo prišli o najvýznamnejší účel živte, ktorý každej 
generácii  pripravila Príroda. Dnešná mladá generácia hľadá to čo i  iné, zmysel 
života, niečo čomu by sa mohli oddať s nadšením a zápalom pre mladých ľudí 
typickým. Zúfalo potrebujú ciele, potrebujú smer a potrebujú cnostné ideály. Bez 
nich  je  človek  ako  loď  na  mori:  bez  kormidla  a  kapitána,  bezcieľne  trepúca 
plachtami vo vetre, ohrozená každou plytčinou. 

Bol by som šťastný ak by mi môj otec, keď som bol mladý, dal nejakú radu 
ktorú som nadobudol počas svojho života tvrdými skúsenosťami. Aké úžasné by 
bolo mať od mladosti  zdravú filozofiu, ktorá by ma podporovala a viedla by ma 
životom. Nanešťastie tomu tak nebolo až do mojej päťdesiatky a až potom som si 
uvedomil zmysel a účel svojho života. Nanešťastie mnoho ľudí svoj život prežije 
bez toho aby túto podstatnú hádanku vyriešilo. 

O koľko šťastnejšie a hodnotnejší by bol môj život ak by som v školskom 
veku vedel  o škodlivom židovskom vplyve na našu civilizáciu  a hrôzostrašných 
efektoch na Bielu Rasu, namiesto prijatia bežného liberálneho vzdelania ktoré som 
dostal  spolu  s  ostatnými.  O  koľko  väčší  zmysel  by  malo  v  detstve  namiesto 
navštevovania nedeľnej školy a počúvania židovských táranín, počúvať o rasovej 
vernosti a svojich povinnostiach. 

Preto  cítim,  že  by  som  sa  najprv  mal  venovať  mladým  ľuďom,  tzv. 
teenagerom, ktorí sa práve rozbiehajú a sú v najcitlivejšom veku, v období keď je 
najľahšie ovplyvniť ich smer buď k dobru alebo zlu.  

Najprv by som sa chcel prihovoriť mladým mužom, ktorí práve nastúpili na 
strednú školu a majú pred sebou nový, široký svet – svet ktorý môžu ľahko dobyť, 
no i svet, ktorý môže ľahko zničiť ich samotných. 

Prvou vecou akú vám odporúčam je zvážiť svoje schopnosti. Zistite si svoje 
IQ a pokúste sa zistiť v čom ste asi najlepší. Vážne sa zamyslite na tým, čím by 
ste v živote chceli byť. Či sa tým nakoniec i stanete je teraz nepodstatné. Ak by ste 
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v  súčasnosti  chceli  byť  profesionálnym  futbalistom  no  nakoniec  sa  stanete 
úspešným podnikateľom – je to v poriadku.  

Faktom  je,  že  aj  moje  ciele  a  snahy  ako  teenagera  prebehli  mnohými 
zmenami.  Pamätám i,  že keď som mal 12 rokov chcel som byť profesionálnym 
basebalistom ako Babe Ruth. Keď som mal 14 rokov, chcel som byť kovboj a mať 
ranč. Keď som mal 16 rokov chcel som byť boxer. Keď som mal 18 rokov chcel 
som byť filmovou hviezdou, potom učiteľom, právnikom a nakoniec technikom. Stal 
som sa učiteľom a aj elektrotechnikom. Dokonca som vynašiel elektrický otvárač 
konzerv  a  získal  naň  patent,  no  nakoniec  vyšlo  najavo,  že  som  sa  pustil  do 
podnikania s realitami. 

Nemám nič proti tomu ak sa rozhodnete zmeniť svoje ciel tak ako ja, snažím 
sa len zdôrazniť, že je dôležité aby ste mali ciel alebo ciele, ktoré sa rozhodnete 
pokoriť a ktoré budete nasledovať. No okrem toho že je nutné mať ciel, musia to 
byť  ciele  dobré,  hodnotné,  nie  zápal  pre záchranu posledných kusov žeriavov, 
alebo zápal pre momentálnu falošnú židovskú módu. 

Aby bol váš cieľ cenný, musíte cítiť, že by ste to chceli robiť, že by to bolo 
niečo čo vám prinesie uspokojenie a zabezpečí vašu rodinu. Mali by ste taktiež 
myslieť na to čo spraviť aby ste zmysluplne a trvale prispeli svojim ľuďom, Bielej 
Rase, a čo by zároveň slúžilo ako prospech a uspokojenie i vám. Pamätajte že na 
tomto  svete  ste  len  článkom  reťaze,  dôležitým  článkom  na  ktorom  závisí 
pokračovanie vášho druhu, vašej rasy, Bielej Rasy. 

Navrhujem aby ste si užívali kým ste mladí, aj keď by ste si mohli užívať celý 
život.  Napriek  všetkým  židovským  návrhom  ktoré  vám  predhadzujú  ohľadom 
zábavy, vám doporučujem aby ste si najviac užívali objavovaním Prírody, pešími 
výletmi do hôr, rybárčením a plavbami, kempovaním v lese atď. 

Taktiež odporúčam aby ste sa zaujímali o šport a stali sa čo najzručnejšími v 
toľkých koľkých len môžete, či už ide o plávanie, tenis, alebo čokoľvek iné. Ak sa 
budete  zaujímať  a  ovládať  hneď niekoľko  z  nich  naraz,  o  to  lepšie.  Je  to  ten 
najlepší tréning aký môžete získať. Je dobré si pamätať, že je dôležité si udržiavať 
svoje  telo  čisté  a  zdravé,  rovnako  ako  je  dôležité  si  cvičiť  myseľ  neustálym 
vzdelávaním sa.  

Rovnako  je  dôležité  ovládať  sebaobranu,  nakoľko  v  tomto  nepriateľskom 
svete sa raz určite budete musieť biť. Rovnako dobré je ovládať zbrane a stať sa 
dobrým strelcom. Raz sa možno budete musieť brániť pred bandou pustošiacich 
negrov  vyčíňajúcich  vo  vašom  meste.  Možno  budete  musieť  čeliť  zbraňami 
židovskému prevratu tak ako sa to stalo v Rusku. 

Naučte sa vážiť si dobrú hudbu ktorá obstála v skúške vekov a oddeliť ju od 
smeti,  ktoré  vám donekonečna prinášajú židovské rádiá a televízie.  Naučte sa 
nenávidieť rev opíc, ktorý dnes predvádzajú negri a ktorý je dnes bežným, hluk, 
ktorý nemá melódiu, súlad ani štipku krásy. Buďte výreční a úprimní ohľadom toho 
čo máte  a  čo  nemáte  radi.  Ako  vo všetkom,  naučte  sa  odlišovať  to  dobré od 
odpadu. Naučte sa odlišovať dobré umenie od zlého, dobré knihy od zlých kníh a 
pornografie, ktorá sa dnes stal úplne bežnou.  

Dobré nie je len rozlišovať hudbu, umenie a knihy, ale i vyberať si správnych 
priateľov.  Spájajte  sa len  s  tými,  ktorí  vás budú inšpirovať  k  vyšším cieľom a 
väčším úspechom. Neťahajte sa zbytočne s tými, ktorí vás ťahajú na svoju nízku 
úroveň. 
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Židovská biblia nás po roky učila aby sme boli trpezliví a mierni. Ja vravím , 
že je to úplne zle a v rozpore s Prírodou. Každý kto v živote niečo dosiahne má 
právo byť na seba pyšný. Hrdosť a sebaistota sú jednými z prvých predpokladov 
pre získanie uznania a získania úspechu. 

Preto buďte vždy hrdí na to kto ste, na to kto myslíte že môžete byť a na to 
čo dúfate že dosiahnete. Buďte hrdí na svoj image a chovanie. Buďte vždy vkusne 
a čisto oblečení bez ohľadu pre akú príležitosť sa obliekate. Buďte hrdí nato čo 
vravíte, hovorte jasne, kultivovane a snažte sa správne artikulovať. Buďte hrdí na 
svoju rodinu.  Buďte  hrdí  na  svoje  úspechy bez toho  aby ste  boli  arogantní,  a 
vybudujte si túžbu vynikať, túžbu vyhrávať. Buďte hrdí na svoje mesto. Nadovšetko 
buďte hrdí na svoju rasu, buďte hrdí že ste členmi veľkej Bielej Rasy a buďte hrdí, 
že ju môžete zachovávať do budúcnosti. 

Vo  svojich  štúdiách  a  rozhodnutiach,  pri  svojich  aktivitách,  sa  naučte 
odlišovať medzi  tým čo je dôležité a čo je banalita.  Nemíňajte čas na banality. 
Naopak venujte dostatok času a pozornosti  tomu čo je pre vás dôležité.  Je až 
divné, že sa tak mnoho ľudí tento základný fakt života nedokáže naučiť. 

Schopnosť odlíšiť dôležité od banality a na základe toho konať je viac ako 
čokoľvek iné charakteristikou úspešného muža. 

Ďalej vám odporúčam snívať veľké sny. Máte prd sebou celý život a v toto 
štádiu vaše schopnosti a potenciál ešte nie sú známe, nepreskúšané. Pamätajte, 
že Príroda  vás  vytvorila  ako  člena veľkej  Bielej  Rasy.  Ste  obdarení  najvyššou 
inteligenciou, najlepším myslením aké Príroda vo svojej múdrosti z milióna druhov 
udelia práve vám. Používajte inteligenciu ktorú vám Príroda dala, používajte svoje 
myslenie a nadovšetko, používajte zdravý rozum, ktorý u mnohých ľudí nie je až 
taký zdravý. 

Príroda vám ako členovi najlepšej rasy nedala len najlepšiu inteligenciu, ale 
spravila  vás  i  tým najtvorivejším a  najproduktívnejším  tvorom na planéte Zem. 
Preto  vám  vravím,  použite  svoju  tvorivosť,  inteligenciu  a  produktivitu  vo  svoj 
prospech, pre rodinu ktorú si časom určite založíte, a v prospech Bielej Rasy. 

Nebojte sa snívať veľké sny – nebojte sa byť veľkými. Vo vašom veku je váš 
potenciál nepotlačený a ešte neznámy. Kto vie aká skvelá budúcnosť vás čaká? 
Pamätajte však, že okrem schopností sú prísadami pre veľkosť účel a vytrvalosť. 
Nadovšetko si hlavne verte. Ak si neveríte sami, nebude ani nik iný. 

Ak  myslíte  na  toto,  neexistujú  hranice  pre  veľké  veci  ktoré  by  ste  mohli 
dosiahnuť, a vy ich určite dosiahnete. 

* * * * *

Rady pre chlapcov vo vysokoškolskom veku 

Ak  máte približne 20 rokov  ste  na križovatke rozhodnutí,  ktoré nezvratne 
zmenia váš ďalší život. 

Jedným z rozhodnutí, ktoré musí človek vo vašom veku urobiť je rozhodnúť 
sa či ísť alebo nie na univerzitu, kde získa príslušné vzdelanie a rozhodne sa akú 
profesiu bude vykonávať. V tomto veku už dobre pozná dievčatá a pravdepodobne 
prešiel láskou. Jeho hlavou už určite preletela myšlienka na manželstvo a ak nie, 
tak by určite mala.  

Preberme si to pekne po poradí. Najprv si povedzme niečo o univerzitnom 
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vzdelaní. 

Osobne som navštevoval univerzitu a získal dva diplomy. Jeden v umení a 
vede a druhý ako bakalár prírodných vied o taktiež som obdržal učiteľský certifikát 
a učil dva roky na škole, takže na poli vzdelania mám dobré skúsenosti. Keď sa na 
to  pozriem  po  30-tich  rokoch,  uvedomujem  si,  že  som  dosť  času  minul  v 
učebniach. 

Mnoho tzv. vzdelania ktoré som získal bolo banálne a mnoho z toho čo som 
sa  naučil  i  zbytočné.  Počas  štúdia  na  vysokej  škole  študent  získa  mnoho 
myšlienok, ktoré nie sú len zlé, ale dokonca priam škodlivé a nebezpečné nielen 
preňho, ale i pre jeho krajinu a rasu. Tieto idei mu samozrejme ponúka židovská 
sieť aby tak ľahšie zničila a zotročila Bielu Rasu. Nechcem tu spísať zoznam zlých 
a škodlivých ideí, ktoré sa na školách šírili v mojich časoch, no ako vidím, dnes je 
to  ešte  horšie.  Ak  by  sme  chceli  uviesť  zoznam  všetkých  zlých  informácií  a 
jedovatých nezmyslov, ktoré s dnes na vysokých školách dostávajú našej mládeži 
do hláv, zabralo by to väčšiu časť tejto knihy. Táto kniha je o nápravách škôd ktoré 
vykonali Židia nielen na univerzitách, ale i na ostatných poliach ľudskej činnosti na 
ktorých zvrátili myseľ Bielej Rasy. 

Preto tvrdím, že vysokoškolské vzdelanie, per se, sa nadhodnocuje. Naše 
univerzity chrlia mnoho preštudovaných bláznov, ktorí sú pridobrí na bežnú prácu 
a nie sú schopní vykonávať prácu o ktorej si myslia, že im ju svet hodí k nohám 
hneď  ako  školu  skončia.  Takáto  práca  väčšinou  ani  neexistuje  a  nie  je  ani 
potrebná. 

Ak by mladý muž vzal peniaze ktoré investuje (alebo skôr jeho rodina) do 
vysokoškolského  vzdelania  a  tých  pár  rokov  využil  na  podnikanie,  vo  väčšine 
prípadov by sa mal každý omnoho lepšie. 

Preto ak nie ste brilantný študent, nemal by som z toho strach. Vysoká škola 
nie je v žiadnom prípade pre každého. Židia dnešné univerzity vlastne zmenili na 
taký  neporiadok,  že  sa  stali  skôr  centrami  vymývania  mozgov  než  vzdelania. 
Povedal by som, že dnešné vysoké školy viac študentov ničia než im prinášajú 
osoh. Aj toto bude musieť Biely Človek, keď získa kontrolu nad svojim osudom 
napraviť. 

Ak  ste  však  perfektný  študent  a  chcete  nasledovať  profesiu  ako  lekár, 
právnik,  učiteľ alebo inžinier,  potom je nutné aby ste na univerzitu išli  a získali 
potrebný  diplom,  i  napriek  faktu,  že  sa  vystavujete  riziku  znečistenia  mysle 
falošnými tvrdeniami. Avšak ak si túto knihu preštudujete dôkladne, dostatočne sa 
venujete  židovskému problému a znalosti si neustále zlepšujete, môžete sa proti 
židovskej propagande stať imúnnymi a dokonca sa vám môže podariť i zachrániť 
nejakých  vašich  spolužiakov.  V  žiadnom  prípade  by  ste  nemali  zabudnúť,  že 
propaganda  je  silný  nástroj  a  ak  strávite  niekoľko  rokov  v  Židmi  skazených 
učebniach,  bude  to  vyžadovať  silný  charakter  a  odolnosť  aby  ste  sa  nestali 
kontaminovanými ich špinou. 

Nanešťastie  ľudia,  ktorí  pene  odmietajú  možnosť  svojho  skazenia  sú 
najľahšími obeťami. Avšak ak ste si prečítali túto knihu, máte väčšie šance než 
ktorýkoľvek iný mladý muž, ktorý vstúpi do židovskej   džungle manipulácie mysle. 

Preto tvrdím, že ak chcete ísť na vysokú školu, choďte ta len aby ste získali 
potrebné vzdelanie na vykonávanie profesie pre ktorú ste sa pevne rozhodli. 

Ak však ešte neviete čím by ste chceli byť, navrhujem aby ste tam nechodili. 
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Na svet je mnoho úspešných obchodníkov, ktorí na vysokú školu nikdy nechodili. 
Niektorí úžasní multimilionári ako Henry Ford a H.L. Hunt, atď. nikdy na univerzitu 
nevstúpili. Dokonca ani Thomas Edison, jeden z najväčších vynálezcov, nikdy na 
vysokú školu nechodil. 

Ak ešte neviete čím tak byť a nezaujíma vás ani učenie z kníh, navrhujem 
aby ste zabudli  na vysokú školu aspoň na istý čas a pokúsili  sa zamyslieť nad 
niečím iným čo by vás mohlo zaujímať. Porozmýšľajte nad niektorým z rôznych 
druhov  podnikania  a  vyberte  si  jednu  oblasť,  alebo  viac,  ktorá  by  vás  mohla 
zaujímať. 

Pomyslite na to, že jedného dňa by ste mohli podnikať, mať vlastný podnik. 
Ak niečo máte v hlave, máte silu a ambície, niet dôvodu prečo by ste zanedlho 
nemohli mať prekvitajúci podnik. 

Otázka  znie:  Ako  začať  podnikať?  Samozrejme  nemôžete  vstúpiť  do 
podnikania bez peňazí a skúseností. To je jasné. Preto musíte začať od samého 
začiatku.  Nájdite  si  prácu,  nezáleží  akú,  v  oblasti  podnikania  na  ktorú  ste  sa 
zamerali.  Keď na  tom budete  pracovať,  urobíte  niekoľko  konštruktívnych  vecí: 
získate skúsenosti; zabezpečíte si živobytie; otestujete svoje schopnosti a skon k 
určitému druhu podnikania.  Je  pozoruhodné koľko  chlapcov  začalo ako  čašník 
alebo  upratovač  a  skončilo  ako  vysoko  postavený  podnikatelia.  Ak  by  ste  aj 
nezačali podnikať v oblasti v ktorej ste pracovali, získali ste základné skúsenosti a 
ak máte odhodlanie, môžete začať podnikať v niečom podobnom po svojom. Napr. 
zakladateľ  nejakej  veľkej  stavebnej  spoločnosti  zvyčajne  začínal  ako  obyčajný 
stolár pracujúci pre niekoho iného. Mnohí úspešní majitelia reštaurácií začínali ako 
kuchári  alebo  umývači  riadu.  Mnohí  predajcovia  áut  tiež  začínali  ako  obyčajní 
predavači pracujúci vo firme niekoho iného. 

Vraví sa, že na svete exituje približne 32 000 rôznych profesií. Či je to tak 
alebo nie neviem isto, ale podľa mňa ich môže byť kľudne omnoho viac. Veď so 
súčasným  rozvojom  špecializácie  je  viac  možností  na  vynaliezavosť 
a dômyselnosť ako kedykoľvek predtým. Avšak nie je pravdou, že je koniec dní 
vlastnoručnej práce. Podľa mňa nikdy nebolo viac príležitostí. 

Vlastný biznis prináša veľa spokojnosti ale i veľa zodpovednosti. Je pravdou, 
že musíte pracovať tvrdšie ako keby ste pracovali pre niekoho iného, no aspoň 
viete,  že  pracujete  na  samého  seba.  Vždy  som vravel,  že  ak  máte  cenu  pre 
niekoho iného, pre samého seba máte dvojnásobnú hodnotu. 

I ja som pracoval pre veľkú spoločnosť. Keď som absolvoval vysokú školu, 
začal  som  pracovať  pre  spoločnosť  v Montreale,  ktorá  mala  asi  10  000 
zamestnancov po celej krajine. Pracoval som tam ako elektrotechnik. Na základe 
mojich skúseností a spomienok je práca pre veľkú spoločnosť jednou z najhorších 
prác akú môžete vykonávať. Má tendenciu tlmiť ľudské ambície a predstavivosť, a 
najmä samostatnosť. 

V nasledujúcej  kapitole  sa  budeme  viac  zaoberať  výhodami  podnikania. 
Stačí povedať, že ich je mnoho a idea bezpečia veľkej spoločnosti,  ktorá je len 
návnadou pre mnohých výkonných absolventov škôl je len pascou a mýtom. 

Navrhoval by som okrem založenia vlastného podnikania začať i nadobúdať 
nehnuteľnosti, majetok a zem hneď ako je to možné. Viac ľudí predsa zarobilo na 
pozemkoch a nehnuteľnostiach ako na rope či v iných oblastiach podnikania. 

Ako som spomínal,  ak máte okolo 20 rokov určite rozmýšľate na svadbu, 
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alebo by ste aspoň mali. Ak ste našli to správne dievča navrhujem: nemíňajte čas, 
vezmite  sa  a založte  rodinu.  Príroda  vám  jasne  vraví,  že  ste  pripravení  na 
reprodukciu vlastného druhu už od 15 alebo 16 rokov. Podľa toho ako sa dnešná 
spoločnosť  vyvíja  sa  to  nemusí  zdať  praktické,  ale  podľa  mňa  je  to  v rozpore 
s Prírodou  odďaľovať  toto  štádium  na  ktoré  ste  podľa  Prírody  pripravení 
a dostatočne vyspelí. Ak ste približne v tomto veku a máte takéto pocity, neváhajte 
a ožeňte  sa,  či  už  ste  finančne  schopní  alebo  nie.  Je  až  úžasné  akým 
zodpovedným  a  schopným  sa  môže  mladý  muž  stať  po  svadbe  ak  čelí 
zodpovednosti za založenie vlastnej rodiny. 

Nepochybne jedným z najdôležitejších krokov ktoré v živote spravíte, ak nie 
najdôležitejším,  je  svadba.  Dobrá  svadba  je  jednou  z najpotešujúcejších 
a najvýznamnejších udalostí ako kedy zažijete. Tým naplníte zmysel a účel života 
pre ktorý vás Príroda pripravila, teda zachovanie vlastného druhu, zapojenie sa do 
dlhej zlatej reťaze. To z vás robí patriarchu mnohých potomkov, tisícok skutočných 
bytostí, ktoré by nikdy nežili ak by ste sa na tú reťaz nenapojili! 

Myslite  na  to!  Dlho potom ako  ktorákoľvek  z materiálnych  vecí,  ktoré  ste 
spravili zmizne, línia ľudských bytostí za ktorú ste zodpovední bude pokračovať, 
rozrastať sa a kráčať naďalej históriou. Založenie rodiny plnej krásnych, milujúcich 
a nadšených detí je tou najužitočnejšou a najkrajšou vecou akú vo svojom živote 
spravíte.  Deti  ktoré  vychováte  budú  určite  najvýznamnejším  úspechom  vášho 
života. V skutočnosti keď sa počas života obzriete na svoju cestu týmto svetom, 
zistíte, že deti ktoré dnes už majú vnúčatá sú pre nielen vašim najvyšším záujmom 
ale i jedinou pretrvávajúcou vecou akú tu po sebe zanecháte. Následky založenia 
rodiny  a vychovania  detí,  ktoré  spravia  to  isté  v nasledujúcej  generácii,  sú 
obrovské  a nekonečné.  Potomkovia  ktorí  budú  pokračovať  v nespočetných 
nasledujúcich  generáciách  sú  za  medzami  chápania.  Preto  opakujem, 
najvýznamnejšou a najtrvalejšou vecou akú môžete spraviť je oženiť s a založiť si 
rodinu. A kľudne môžem povedať, že tým sa zapájate do podpory a propagácie 
Bielej Rasy. Preto majte čo najväčšie rodiny. 

Pri plánovaní rodiny a podnikania si všetko premyslite vopred. Určite si ciele. 
Povedzte si kde y ste chceli byť o 5 rokov. Povedzte si kde a čo chcete byť za 10 
rokov. Majte presný plán, čím detailnejší, tým lepšie. Spíšte si ho. To vám pomôže 
posilniť vašu myseľ a pomôže vám to udržať sa na tej správnej ceste. Preberte 
si svoje plány s manželkou ak nejakú máte.  Rozhodnite  sa sebe i svojej  rodine 
zabezpečiť to najlepšie. Určite si aký krásny domov chcete mať, aké susedstvo 
a aký krásny život chcete viesť. Potom sa do toho pustite a dokončite to. 

Pritom  si  užívajte.  Berte  si  pravidelné  dovolenky.  Majte  svoje  hobby 
a koníčky mimo svojho zamestnania. Biela Rasa bude mať počas tejto generácie 
v rukách veľký boj za nadobudnutie svojej nezávislosti a uchopenie kontroly nad 
svojim  osudom  späť  do  vlastných  rúk.  Naplánujte  si  svoju  rolu  v tomto  boji 
a vykonajte čo máte. Najdôležitejšie lekcie života, ktoré sa musíte naučiť nie je to 
čo vás naučia v škole, ale skutočná pravda o židovskej konšpirácii a to čo môžete 
spraviť aby ste Bielej Rase proti tejto tragédii pomohli. To bude tá najužitočnejšia 
zbierka vedomostí  akú  môžete na akomkoľvek  poli  nadobudnúť.  Nielenže  vám 
to pomôže zapojiť sa do boja Bieleho Človeka,  ale pomôže vám to i vo vašom 
podnikaní, rodinných vzťahoch a výchove vašich detí. 

Staňte sa dobrým rečníkom. To by ste sa mali  naučiť už na škole.  Osoh 
z umenia prejaviť sa a rečniť na verejnosti je v každom smere tak prospešný, že 
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nik  kto  chce  niečo  dokázať  si  nemôže  dovoliť  túto  podstatnú  časť  vzdelania 
ignorovať.  

Nezabudnite  vo  svojim  podnikaní  bojkotovať  Židov  a podporovať  svojich 
Bielych Rasových Druhov. Diskriminujte a buďte verní svojej rase. Napriek faktu, 
že  sa  zdá  akoby  dnes  Žid  víťazil  a budúcnosť  bude  čierna,  nestaňte  sa 
pesimistom. Veci sa môžu rýchlo zmeniť a to i k lepšiemu.  

Zoberte si ako rýchlo sa situácia zmenila v Nemecku. Keď boli Nemci úplne 
pošliapaní a demoralizovaní, prišiel veľký vodca a Nemcov spojil. Dokázali poraziť 
Židov a opäť získali kontrolu nad svojim osudom už zakrátko. Keď krajinou vládol 
hlad,  chudoba,  strach  a tyrania,  rýchlo  sa  dokázala  zmeniť  na  krajinu  plnú 
optimizmu, prosperity, poriadku, produktivity a tvorivosti. To všetko dosiahli vôľou, 
odhodlaním  a pozitívnym  programom.  Preto  navrhujem  aby  ste  si  v každom 
prípade udržali entuziastický a agresívny postoj voči svojej práci, svojim projektom 
a záujmom.  Buďte  optimistickí,  realistickí  a po  pozornom  plánovaní  a príprave 
očakávajte  úspech.  Myslite  pozitívne.  Staré porekadlo  "ak  nevyjde prvý pokus, 
skúšajte to až kým sa to nepodarí" tu skutočne sedí.  

Neuchýľte sa k zbytočným návykom fajčiť a piť,  a samozrejme sa vyhnite 
najmä drogám, ktoré v tomto období Židia tak nesmierne propagujú. Drogy, či už je 
to tabak, alkohol alebo narkotiká, podporujú Židia, podporujú ich aby zničili Bielu 
Rasu a  v  rovnakom čase získali  miliónové zárobky.  Ak  ste  sa  už nanešťastie 
týchto zvykov zmocnili, urovnajte si myseľ a zbavte sa ich.  

Osobne som začal pravidelne fajčiť keď som mal 26 rokov, no neviem už ani 
prečo. Vo veku asi 40 rokov som došiel k záveru, že je to hnusný, zbytočný zvyk 
ktorý mi vlastne nič neprináša a bez ktorého by som kľudne mohol žiť, a tak som s 
tým  jedného  dňa  proste  prestal.  Keď  som  si  to  uvedomil  zahasil  som  svoju 
poslednú cigaretu a nikdy som si už ďalšiu nezapálil. Je to jednoduché. Chce to 
len pevné rozhodnutie, keď to dotiahnete tak ďaleko, ďalej tu už nie je tak ťažké. 

V každom prípade, ste došli do štádia keď sa už nemienite ďalej ohýbať ako 
vám kážu a všetko čo ste doteraz vykonali začína mať finálnu podobu. Navrhujem 
aby ste naplno používali kvality ktorými bol Biely Človek obdarený, teda tvorivosť, 
odhodlanie, produktivitu, agresivitu a ducha dobrodružstva. Vždy vyzdvihujte svoju 
sebadôveru a česť. Buďte cťou Bielej Rasy ktorej ste súčasťou. Konajte v rámci 
inštinktov ktorými vás Príroda obdarila a budete viesť najplnší  a najhodnotnejší 
život aký len môžete. 

* * * * *

Teraz sa dostávame k nežnému pohlaviu – najkrajším tvorom v ríši Prírody. 
Čo sa týka rád pre mladé dievčatá vo vysokoškolskom veku navrhujem im väčšinu 
rovnakých rád ako som navrhol mladým mužom, no predsa len uvediem niekoľko 
dôležitých rozdielov. 

Zvyky ako upravené šaty, dobré správanie a celkovo príjemné vystupovanie 
sú u dievčat samozrejme ešte dôležitejšie ako u mužov. Koniec koncov je jasné, 
že muži sú mužní, zdatní a pekný, na druhej strane dievčatá sú tým nežnejším 
pohlavím, vlastne z  mužského uhla pohľadu sú tými najkrajšími tvormi v Prírode. 
Preto záujem u mužov o ženy závisí od jej prirodzenej krásy a samozrejme i do 
toho ako túto krásu zdokonaľuje. To môže dokázať udržiavaním sa fit a dobrou 
fyzickou kondíciou, skrášľovaním sa, dobrou stravou a iný i spôsobmi. Len málo 
mužov lákajú obézne, neupravené dievčatá.  
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Jedným z najhorších návykov dnešnej mládeže je zlý spôsob stravovania. 
Výsledkom  sú  i  mnohé  výzorové  problémy.  Čo  sa  týka  nadváhy,  u  nikoho 
neexituje  dobré  ospravedlnenie  pre  tento  stav.  Aj  keď  exitujú  ľudia  ktorí  majú 
problém nabrať váhu, každý môže svoju váhu znížiť jednoduchým obmedzením 
stravovania  sa  na  hranicu  vytúženej  váhy.  Ani  týždenný  pôst  raz  čas  nikomu 
nemôže ublížiť. Vlastne môže byť v mnohom prospešný. 

Mnoho z  toho čo som uviedol  u  mužov,  ako silná povaha,  vyhýbanie  sa 
cigaretám alkoholu  a drogám rovnako  platí  i  pre  ženy a nie  je  potrebné to  tu 
opakovať. Váš zdravý rozum vám najlepšie povie čo robiť a preto je najdôležitejšie 
ho používať. To platí i pri výbere priateľov, mužských i ženských. 

Hlavný rozdiel oproti radám ktoré som uviedol pre mužov sa týka kariéry. V 
dnešnej dobe, keď je mladá generácia bezradná, bez cieľov či ideálov, je ako sa 
zdá jedným z hlavných falošných cieľov tlak na dievčatá aby sa hnali za vlastnou 
kariérou.  Hnaním  sa  za  čo  najvyšším  vzdelaním  na  vysoké  školy,  kde  minú 
najlepšie  roky  vecami  ktoré  sú  pre  ne  neprirodzené,  teda  plnením  si  hláv 
zbytočnými informáciami, sa dievčatá pripravujú o výhody a sú obmedzované. 

Najprospešnejšou,  napĺňajúcou a  prirodzenou  vecou akú  môže spraviť  je 
stať sa matkou a starať sa o rodinu. Príroda vám vraví, že ste na to pripravené už 
od 15 alebo 16 rokov. Opäť kvôli dnešnej ekonomickej a spoločenskej štruktúre sa 
to môže zdať z praktických dôvodov priskoro.  Keď má dievča 16, 17 alebo 18 
rokov,  jej záujem o lásku je na vrchole a je pre ňu priečením sa Prírode ak minie 
nasledujúcich 5 alebo 6 rokov na univerzite, plnením do hlavy informáciami, ktoré 
nikdy nevyužije a vo veľkej miere i zabudne. Som presvedčený, že dnešná umelá 
posadnutosť vysokou školou je súčasťou židovského programu odkladania Bielych 
manželstiev čím zabrzdia propagáciu našej rasy. 

Záplava  takejto  propagandy  z  televízie,  filmov,  časopisov,  atď.,  dáva 
mladému  dievčaťu  dojem,  že  ak  nemá  vlastnú  kariéru,  je  neúspešná.  Naberá 
dojem, že je lepšie mať vlastnú kariéru než úspešné manželstvo, alebo že môže 
rovnako dobre zvládnuť kariéru i rodinu naraz. 

Obe tvrdenia sú nesprávne. 

Ak sa pozrieme na ženy ktoré majú nezvyčajne úspešnú kariéru, zistíme, ý 
zväčša  vedú  namáhavý,  neprirodzený  a  nešťastný  život.  Mnohé  z  nich  sa  s 
postupom  veku  stávajú  agresívnejšími  a  nezávislými,  a  po  potláčaní  alebo 
zatratení  svojich  sexuálnych  túžob  sa  čoskoro  stanú  úplne  nevhodnými 
manželkami. Ak sú vydaté a budujú si kariéru, stres a napätie boja proti mužskému 
svetu z nich robí úbohé ženy a navyše slabé matky. Takéto ženy majú obyčajne 
málo, ak vôbec nejaký rodinný život. je to zlé pre ňu, pre jej manžela a pre jej deti. 

Nanešťastie  dnes,  keď  Židia  ovládajú  Bielu  spoločnosť,  kvôli  vysokým 
daniam a iným prostriedkom židovského okrádania, museli mnohé Biele ženy tvrdo 
pracovať aby mohli prežiť. No keď sa raz Biela Rasa stane pánom svojho osudu a 
zbaví  sa  podrás  a  Židov,  Biele  ženy  nebudú  musieť  pracovať.  Budú  sa  môcť 
naplno venovať prirodzenej role pre ktorú ju Príroda vytvorila – stať sa manželkou, 
matkou a gazdinou. 

Povinnosťou muža je postarať sa o rodinu a privilégiom ženy je starať sa o 
domácnosť a vychovávať rodinu. 

Preto všetkým dievčatám v tomto veku odporúčam určiť si najvyšší cieľ – stať 
sa manželkou a matkou, to je najvyšším šťastím, nie kariéra. Preto urobí každé 
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dievča dobre ak sa bude venovať štúdiu a činnostiam ktoré jej v tejto role pomôžu, 
nie štúdiu matematiky, fyziky či chémie. Atraktívnejšou ženou a lepšou matkou z 
nej  spraví  štúdium  hudby,  varenia,  štúdium  dobrej  literatúry,  zariadenia 
domácnosti, oblečenia, umenia a zábavy. Dôležité je i vyvinúť si tak spoločenské 
znalosti aoko spev, tanec a čo je najdôležitejšie, kultivované vyjadrovanie a dobrá 
konverzácia. U mužov i žien je výhodou znalosť dobre a pútavo hovoriť. Mnoho z 
vecí o ktorých som hovoril som sa nenaučil na škole a nie je na nich potreba ani 
nevyhnutné vysokoškolské vzdelanie. 

Mnoho dievčat ide na vysokú školu s ideou, že tak získajú lepšiu príležitosť 
nájsť si lepšieho manžela nakoľko budú v spoločnosti mužov. Veria že si tak môžu 
vybrať lepší typ manžela. To môže ale i nemusí byť pravdou. Ak idete na školu len 
kvôli  tomu, buďte si istá že ste k sebe úprimná a popremýšľajte či je to vašim 
skutočným cieľom. Avšak majte na pamäti, že ak idete na vysokú školu, zdravý a 
zmysluplný pohľad na život s akým na vysokú školu vstupujete môže byť vážne 
zmenený. Taktiež môže byť vaša morálka a správanie zmätené dávkami židovskej 
propagandy ktorá vás tam bude obklopovať. Toto riziko na seba musíte vziať a 
preto je nastúpenie na vysokú školu z tohto dôvodu zbytočným riskovaním. 

Všeobecne by som chcel pridať radu pre chlapcov i dievčatá: pamätajte na 
primárny účel rope ktorý vás Príroda na tento svet priviedla – zachovanie svojho 
rodu, svojho druhu, množenie sa a šírenie Bielej Rasy, boj za Bielu Rasu na tomto 
nepriateľskom svete za akúkoľvek cenu. To znamená založenie rodiny, výchova 
detí a pre mužov i zabezpečenie rodiny. Čím hojnejšie tým lepšie. 

A tu by som chcel uviesť ďalšiu radu, ktorá bola v dnešnom hnaní sa za 
falošnými cieľmi zatratená a ktorá sa stala sloganom výsmechu dnešnej mládeže: 
"peniaze nie sú všetko." Samozrejme, že peniaze nie sú všetko no z tohto sloganu 
vyplýva,  že  neznamenajú  nič,  čo  nie  je  pravdou.  Nech  to  beriete  akokoľvek, 
zárobok  aký  prinesie  hlava  rodiny  domov  je  rozhodujúcim  faktorom  mnohých 
podstatných záležitostí. Určí v akom susedstve budete žiť, aký dom budete mať, 
ako sa budete obliekať a čo budete jesť. Určí koľko času budete mať na svoje 
záľuby,  koľko  času  budete  mať  na  zábavu  a  odpočinok.  Takže  sa  nenechajte 
zmiasť liberálnym tvrdením že peniaze nie sú všetko,  kritizovaním obchodného 
ducha a inými podobnými nezmyslami. Väčšina týchto prázdnych hláv pochádza z 
prostredia v ktorom nemuseli za celý život ani pohnúť prstom. Ak by boli vhodení 
do iného sveta a museli sa o seba postarať, zistili by pravdu a čoskoro by tieto 
nezmyslené tvrdenia zahodili. 

Na záver navrhujem aby ste boli pyšný na to že ste sa narodili ako člen elity 
Prírody, je korunou, členom Bielej Rasy. Príroda vás obdarila mnohými úžasnými 
vlastnosťami.  Po  priznaní  si  svojich  schopností  nemíňajte  čas  na  zúžitkovanie 
všetkých. 

Všetko si naplánujte vopred. Určite si ciele. buďte smelí, agresívni, tvoriví a 
konštruktívni. Buďte si istý sami sebou. Buďte si istí kde stojíte a uistite sa že i vás 
je počuť. 

Trúfnite si na čo najviac. Buďte idealistami, no zároveň buďte realistickí  a 
praktickí. Pamätajte, že ako mladý človek máte niečo čo si starší za žiadnu cenu 
nemôžu kúpiť – máte čas. Takže ho využite naplno. 

Nadovšetko  buďte  hrdí  na  svojich  úžasných  Bielych  predkov  ktorí  vás 
priviedli  na tento svet  a  umožnili  vám žiť  v  tejto  úžasnej  dobe pre našu rasu. 
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Sľúbte si, že nielen zachováte vaše vzácne Biele dedičstvo ale urobíte i čo najviac 
aby ste ho pomohli rozvinúť na čo najvyššiu úroveň dokonalosti. 
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24. Výhody Súkromného 
Podnikania

V predošlej  kapitole  som spomenul  spôsoby  akými  by  mladí  ľudia  mohli 
začať podnikať. Rovnako som spomenul niektoré z mnohých výhod podnikania. 
Nakoľko je to však dosť rozsiahly subjekt a týka s viacerých vecí než len mladých 
ľudí, chcem ho trocha detailnejšie prebrať v tejto kapitole.  

V boji Bieleho Človeka za uchopenie kontroly nad svojim osudom je dôležité 
aby  ovládal  toľko  zamestnaní  koľko  len  môže.  Dnes  Židia  prevládajú  na  poli 
obchodovania  i  v  mnohých  iných  nervových  centrách  moci.  Veríme,  že  Biely 
Človek doteraz o výhodách kontroly nad vlastným zamestnaním nepočul nakoľko 
väčšina  propagandy  ktorú  dnes  máme možnosť  čítať  pochádza  z  pera  Židov. 
Vedia o dôležitosti súkromného podnikania a zbytočne by sta čakali aby Bieleho 
Človeka podporovali v konkurovaní im alebo mu dokonca pomáhali. Využívaním 
podvodov vo vzdelaní a propagande neustále vravia len o zamestnaniach.  

Jedným zo znakov podnikania je zdravší postoj ktorý tým získate. Vlastné 
podnikania vo vás určite vzbudzuje viac hrdosti a sebadôvery ako keby ste boli len 
zamestnancom niekoho  iného.  Určite  poznáte  príbeh  o malom starom mužovi, 
ktorý mal novinový stánok vo veľkom meste a trávil v ňom väčšinu svojho času. 
Keď sa ho opýtali prečo tam trávi toľko času odpovedal: "Je môj, a môžem si tu 
robiť čo chcem. Môj malý obchod mi prináša väčšiu radosť ako čokoľvek iné." Keď 
začnete podnikať, niečo tvoríte, vykonávate tvorivú prácu budovaním a tvarovaním 
organizácie, ktorá nie je len produktívnou ale dokonca i vynáša. Ako sa rozvíjate a 
váš obchod rastie, nadobúdate uspokojenie ako jeden z tvorivých a produktívnych 
segmentov  našej  spoločnosti.  Ako  pilier  spoločnosti,  vlastným  podnikom  si 
získavate i prestíž a rešpekt, niečo čo vám právom patrí. 

Aj  zárobok  ktorý  vám  môže  priniesť  súkromné  podnikanie  je  vo  väčšine 
prípadov vyšší ako zárobok aký by ste za rovnaký čas zarobili prácou pre niekoho 
iného.  Už som povedal,  že sám pre seba ste  dvakrát  cennejší  ako  pre vášho 
zamestnávateľa.  Štatistiky  vravia,  že  súkromný  podnikateľ  zarába  viac  ako 
priemerný zamestnanec a v tejto sfére dokonca nič nie je nemožné. Bez pochýb 
vaše možnosti stať sa milionárom prácou pre niekoho iného sú veľmi, veľmi malé, 
pričom  väčšina  súčasných  milionárov  sa  k  svojim  peniazom  dostala  práve 
podnikaním. 

O  výhodách  práce  preveľké  spoločnosti  počúvame  neustále  a  jednou  z 
najčastejšie  opakovaných je  penzia ktorú dostanete  po odpracovaní  si  určitých 
rokov pre spoločnosť keď sa nakoniec ako starý človek dostanete do dôchodku. 
Keď som žil na Floride videl som tam mnoho dôchodcov, a povedal by som, že to 
čo vás čaká po odchode do dôchodku z veľkej spoločnosti nie je až také ružové 
ako si mnohí myslia.  Z istých dôvodov človek vo vyššom veku radšej  obmedzí 
svoje výkony, no nemusí s tým chcieť nevyhnutne prestať. Keď pracujete pre veľkú 
spoločnosť a dosiahnete istý vek,  odstanete sa do určitej  platovej  triedy.  Preto 
spoločnosť nechce a nemôže si ani dovoliť, aby ste pracovali menej ako ste zvykli. 
Dokonca kvôli vyššej platovej triede očakávajú i vyššie výkony a vyšší podel na 
zodpovednosti. 

Potom  však  príde  deň  odchodu  do  dôchodku.  Tento  koniec  je  náhly  a 
dramatický.  Vlastne pre mnoho ľudí,  ktorí  pre danú spoločnosť pracovali  počas 
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svojich najlepších rokov je táto zmena dosť šokom. Nie je to také úžasné ako 
očakávali.  Pre mnohých je prispôsobiť sa tomu ťažké. V mnohých prípadoch si 
ľudia pripadajú stratení a nevedie čo s voľným časom. Pričasto namiesto užívania 
si zlatých rokov sa ich zdravie zhorší a umrú. V mnohých prípadoch je príčinou 
zhoršenia ich stavu i psychická zmena. 

Je to však iné ak podnikáte. Väčšina mužov, ktorí začali podnikať keď mali 
niečo okolo 20-tky si za roky podnikania vybuduje pevný podnik. V čase keď by 
mali  odísť  do dôchodku už  sú  väčšinou bohatí  nezávislí.  Manažment  už  majú 
dostatočne vybudovaný na to aby mohli pracovať koľko chcú, nemuseli pracovať 
veľa a predsa ich podnik bude prosperovať. Väčšinou dokonca ostanú podnikať 
dlhšie než je dôchodkový vek a užívajú si z neho každú minútu. 

Ďalšou  výhodu  podnikania  je  rodinná  stabilita.  Ak  pracujete  pre  veľkú 
spoločnosť, zvykne vás každých niekoľko rokov presunúť na inú pozíciu, prípadne 
na iné miesto, alebo i do inej krajiny, čo vám bráni založiť si domov a ničí vaše 
priateľstvá. To zahŕňa odchody z klubov, odchody vašich detí zo škôl, odchody z 
domu a stratu priateľov ktorých ste nadobudli. V prípade pevného podnikania má 
vaša rodina nielen príležitosť ostať na jednom mieste, obyčajne podľa vlastného 
výberu, ale i na základe koreňov siahajúcich niekoľko generácií dozadu. 

Takáto stabilita podporuje i duševný pokoj a zbavuje vás strachu z núteného 
sťahovania sa inam. Všetko je na vás a ovládate tak svoje šťastie i  svoj osud. 
Nemusíte sa obávať, že si váš šéf najme svojho rodinného príslušníka ktorý vás 
nahradí.  Ste  v  pohode  a  nemusíte  sa  báť,  že  sa  stanete  obeťou  politických 
manévrov alebo že stratíte prácu kvôli  niekomu inému kto ju chce a natrie váš 
hocaký  priestupok  šéfovi.  Ak  podnikáte  ste  svojim  šéfom  a  pracujete  tak  ako 
chcete, tak dlho ako chcete. Pracujete len toľko koľko vládzete a môžete si prácu 
prispôsobiť tak, aby ste čo najviac využili svoje schopnosti. 

Pokiaľ ide o dovolenku, máte niekoľko výhod:  

I. Môžete si vybrať čas ktorý vám najlepšie vyhovuje.  

II. Môže trvať tak dlho ako len chcete. 

III.  Môžete mať toľko dovolenky počas roka koľko len chcete a pritom sa 
naďalej starať osvoj podnik. 

IV.  Môžete  si  dovolenku  naplánovať  tak  aby  ste  ju  zapísali  na  pracovné 
výdaje. Napr. ak by ste chceli ísť na Havaj, môžete tam popritom otvoriť pobočku 
alebo podpísať  zmluvu.  V každom prípade je  možností  ako spojiť  dovolenku  s 
podnikaním nespočetne  veľa.  Navyše môžete  svoje rekreačné činnosti  spojiť  s 
podnikaním. Napr. ak chcete vstúpiť do jachtárskeho klubu, môžete si to napísať 
ako výdaje na podnikanie. To môžete spraviť nakoľko toto členstvo môžete využiť 
ako prostriedok na získanie obchodných kontraktov. 

Ďalšou výhodou je, že môžete svoje deti pripraviť na prevzatie podniku a tým 
ho  odovzdať  do  rúk  nasledujúcej  generácie,  do  rúk  vlastných  detí,  pričom ho 
môžete stále kontrovať. Tým sa z podnikania stáva rodinná firma a vy sa môžete 
dívať ako sa rozrastá a zväčšuje pre nasledujúce generácie. To pre vás môže byť 
tu najlepšou odmenou. Tým sa i zblížite a rozšírite záujem o rodinnú príslušnosť. 
Máte istotu, že sa po vašej smrti váš podnik nedostane do rúk chtivých Židov, ale 
bude pevne v rukách vašich detí, ktoré ste na ich prácu dobre pripravili. 

Súkromným  prosinkaním  môžete  i  v  mnohom  prispieť  svojej  komunite. 

314



Môžete  ponúkať  štipendiá,  sponzorovať  športovú  ligu,  venovať  sa  výskumu 
technológií ktoré vás zaujímajú alebo sa venovať tuctu iných záujmov. 

Tým,  že  nieste  závislý  od  platu  ste  i  finančne  flexibilný.  Ak  by  drasticky 
narástla inflácia, hodnota vášho podniku   a pozemku na ktorom stojí vaša budova 
sa podľa toho zvýši. S pokrokom vášho podnikania si budujete i cenu samotného 
podniku, čo nepodlieha zdaneniu ktorému podliehajú platy a odmeny. 

Vaša pozícia je flexibilná i  v nohých iných ohľadoch.  Svoj  podnik  môžete 
predať kedy chcete; môžete si naň požičať peniaze; môžete hio prenajať a stále ho 
vlastniť; alebo ho môžete darovať svojim potomkom či komukoľvek inému, len na 
základe vášho rozhodnutia. 

Mnohí  úspešní  podnikatelia  predali  svoje  podniky  veľkým korporáciám za 
milióny. Zároveň im bolo ponúknuté i miesto v jeho manažmente za pekný plat. To 
však neodporúčam, nakoľko kujúca spoločnosť je pravdepodobne v rukách Židov, 
čím zasa stráca len Biela Rasa. 

Mnoho ľudí sa bojí podnikania nakoľko cítia že to obnáša príliš mnoho rizík. 
No nie je to správne. Koniec koncov všetko prináša isté riziko. Ak pracujete pre 
veľkú spoločnosť, čelíte riziku,  že vás jedného dňa prepustia. Ak však začnete 
podnikať ak mladý človek, začnete v malom, nemôže prísť až o toľko ak by sa 
vyskytli nejaké problémy. Dokonca ak by ste aj skrachovali, neprišli by ste oveľa, 
nakoľko ste začínali s málom a stále ste mladý. Mnoho úspešných podnikov bolo 
založených  až  keď  sa  ich  zakladatelia  poučili  z  neúspešných pokusov.  No vo 
väčšine prípadov, ak raz začnete podnikať, sú veľké šance, že budete úspešný, 
udržíte si ho a raz budete bohatý. 

Omyl ktorý pretrváva dodnes je, že väčšina podnikov bolo veľmi zraniteľných 
a padli  už pri  prvej kríze. Ani to však nie je pravda. Veľké podniky počas krízy 
prepúšťaj svojich zamestnancov. V mnohých prípadoch malé podniky počas krízy 
tiež nechajú svojich zamestnancov ísť, no pretrvajú a pokračujú vo svojej činnosti. 
Keď si tak spomínam na malé mestečko v Saskatchewane počas jednej takejto 
krízy (keď som bol ešte teeenager), pamätám sa, že prakticky žiaden z malých 
podnikov neskrachoval. V meste boli dve obchody s potravinami a neskrachoval 
ani  jeden.  Neudržali  si  všetkých  zamestnancov  ale  rodina  si  podnik  udržala  a 
pokračovala v podnikaní ako predtým. Pamätám si, že aj istý predajca strojovej 
techniky pretrval krízu. Nepotreboval žiadnych zamestnancov a udržal svoj podnik 
sám. Rovnako bol v mestečku i obchodník s palivom a kríza ho nijako neohrozila, 
dokonca ani neoslabol. 

A takto to bolo i  s väčšinou iných podnikov v meste.  Všetky sa udržali  a 
pokračovali v podnikaní, i keď sa niektorým očividne znížili zisky. Avšak nakoľko 
všetko čo potrebovali stálo menej, v mnohých prípadoch boli na tom neboli horšie 
ako predtým. Na druhej strane ľudia ktorí pred krízou pracovali a počas krízy o 
prácu prišli  na tom boli  očividne horšie a potýkali  sa s problémom ako si nájsť 
prácu a uživiť svoju rodinu. 

Môj otec, farmár s obilím sa rozhodol počas krízy zabezpečiť svojej rodine 
dostatok  potravín.  Mali  sme len málo,  ak  vôbec nejaké  peniaze,  no  množstvo 
jedla. Žili sme z vlastného hovädzieho, hydiny, zeleniny, bravčoviny, atď. Rozhodol 
sa počas  krízy  farmu nepredať  a predtým než  umrel  prepísal  farmu na môjho 
najstaršieho brata. 

Napriek faktu, že prišiel do Kanady len 3 roky predtým než vypukla táto kríza, 
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rozhodol sa vybudovať úspešnú farmu, vlastne v roku 1929 viedol už 3 farmy. Keď 
prišla  kríza,  vytrval,  udržal  si  domov  pre  svoju  rodinu,  zamestnanie  pre  svoju 
rodinu a zabezpečil nám kopu jedla. Nakoľko bol farmár, mohol sa spoliehať len na 
vlastné podnikanie. 

Na záver dodám, že na základe vlastných skúseností ľudia ktorí počas krízy 
podnikali  na tom boli  omnoho lepšie než zamestnanci, a po povojnovom rozvoji 
boli  vo  skvej  pozícii  aby ho  využili,  rozšíriil  svoj  podnik  a  vybudovali  úspešný 
podnik. Mnoho z tých, ktorí pred vojnou boli len malými podnikateľmi sa po vojne 
rozrástli na obrovské multi-miliónové spoločnosti. 

Mojim zistením a záverom je, že potrebujeme oveľa viac Bielych Ľudí ktorí 
budú  súkromne  podnikať,  kontrolovať  svoje  obchody,  nadobudnú  pozemky  a 
nehnuteľnosti, a vyženú Židov z poľa na ktorom mali pridlho monopol. Ak budeme 
k  tomu  praktizovať  i  rasovú  vernosť  vlastnému  druhu,  ak  budeme  pomáhať 
propagovať  podniky  našich  Bielych  Rasových  Druhov  namiesto  podnikov 
vlastnených  Židmi,  bez  pochýb  týchto  parazitov  z  polí  podnikania  čoskoro 
vyženieme. 

Mala by to byť ďalšia fáza snahy Bieleho Človeka striasť sa Židov z našich 
chrbtov  a  opäť  získať  kontrolu  nad  našimi  podnikmi,  našim  osudom  a  našou 
vládou.  
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25. Horatius Na Moste
Rimania boli hrdí a urodzení ľudia. Počas Zlatého veku klasickej hostórie boli 

i najsinejšími. Biela Rasa preto môže byť nesmierne hrdá na ich úspechy. Náš dlh 
voči  nim je  nesmierne  obrovský.  Z  toho  čo  vybudovali  sa  stále  môžeme veľa 
naučiť. Môžeme sa toho veľa priučiť i z ich zlyhania pri ochrane ich úžasnej rasy 
pred rozpadom. 

Mnoho storočí po založení ich usadlosti boli Rimania bezvýznamnými ľuďmi, 
vedúcimi mnoho vojen, znamenajúci na Apeninskom polostrove len málo. Asi od 
roku 350 p.  n.  l.  sa ich teritórium začalo rýchlo rozrastať.  Za storočie  dokázali 
ovládnuť  celý  polostrov.  Na začiatku  éry kresťanstva bol  Rím pánom všetkých 
krajín v okolí Stredozemného mora, čo vtedy znamenalo celý známy svet. Rímske 
impérium trvalo vo svojej sláve a vznešenosti ďalších 5 storočí. 

Jeho zánik však nepriniesli ani Vandali ani Huni, ktorí ho napádali. Rozpadlo 
sa zvnútra kvôli  rakovine – rakovine vyprodukovanej  Židmi. Tou rakovinou bolo 
kresťanstvo. 

Kresťanstvo  úplne  oslabilo  mužných  Rimanov.  Zmenilo  bojovných, 
hrdinských Rimanov , obávaných celým svetom, na slabých, ufňukaných bojkov. 
Tak  ako  tzv.  "pohanskí"  Rimania  vybudovali  úžasnú  civilizáciu  a  mocné 
celosvetové  impérium,  "kresťanskí"  Rimania  ho  priviedli  k  smutnému  koncu, 
prinášajúc Bielu Rasu do tisíca rokov Doby temna. 

Avšak táto najveľkolepejšia z civilizácií  trvala tisíce rokov a keď padla, jej 
vedúci  vplyv nad Európou trval  ešte ďalších  tisíc  rokov.  Aj  dnes ešte stále  vo 
veľkom  ovplyvňuje  civilizáciu.  Biela  Rasa  je  vlastne  Rimanom  nesmierne 
zaviazaná.  Môžeme  byť  vlastne  hrdí,  že  sme  rasovými  príbuznými  týchto 
vznešených ľudí. 

Nadvláda Rimanov bola  založená  na  určitých  kvalitách,  ktoré  mali  už  od 
samotného počiatku svojej histórie. Rimania boli odhodlaní a húževnatí, pracovití a 
neúnavní;  neodradila  ich  ani  nepriazeň  osudu  či  nešťastie  a  nikdy  neprijímali 
porážku.  Vyznačovali  sa  vlastenectvom  a  silným  zmyslom  pre  disciplínu  a 
povinnosti. Boli múdri, mali obchodného ducha a boli nielen skvelými bojovníkmi, 
ale   národom obdareným nadaním pre spájanie  a organizáciu,  zostavovanie  a 
uplatňovanie zákonov, vyšším ako ktorýkoľvek iný národ. 

Rímsky zákon, rímska organizácia a rímske inštitúcie pretrvávajú po celej 
Európe  dodnes.  I  zákony  a  vláda  USA  sú  založené  na  Rímskom  základe  a 
rímskom  príklade.  Keď  v  stredoveku  prešla  moc  veľkej  rímskej  ríše  do  rúk 
židovsko-kresťanskej cirkvi, tá prebrala rímske nadanie pre organizáciu, disciplínu 
a vládu na vlastný osoh. 

Musíme sa priučiť z rímskych slabostí, ktoré umožnili priviesť ich impérium 
do ruín. Rimania zlyhali pri uvedomení si celistvej hodnoty rasy nielen pri budovaní 
civilizácie  ale  i  pri  jej  ochrane do budúcna.  Ak by mali  Rimania  svoju vládu a 
náboženstvo  založené  na  rasovom  základe,  Židia  by  nikdy  nemali  šancu  ich 
prekonať. Ak by Rimania mali pevnú rasovú vieru ako má Hnutie Kreativity, história 
sa mohla vyvinúť úplne inak. Židia by už dávno vyhynuli  a Biela Rasa by dnes 
obývala celý svet. 

Aj keď tu nechcem prebrať celú históriu rímskej civilizácie, chcem predsa len 
uviesť podstatu rímskeho ducha tak ako ju vyjadril anglický básnik Lord Macaulay. 
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Tento duch je krásne a vznešene vyjadrený v jeho heroickej poviedke Horatius na 
moste. Je to súčasťou jeho diela The Lays of Ancient Rome. 

Odohráva sa v období keď Rím vo svojej rannej histórii začal ukazovať svoj 
skutočný génius a ráz svojho obyvateľstva. Keď obrovská armáda ich nepriateľa 
vedená Larsom Porsenom z Clusia obliehala Rím, staršina mesta sa rozhodla, že 
Rím sa nevzdá do rúk nepriateľa kým neprekročí most do mesta. 

Rozhodli sa, že most musí byť zničený. No mali málo času a nepriateľská 
armáda  nemohla  byť  zadržaná  na  dostatočne  dlhý  čas  aby  stihli  most  zničiť. 
Povolali troch dobrovoľníkov ktorí sa mali postaviť armáde tisícok mužov kým bude 
most zbúraný. Most mal byť chránený na druhej strane rieky Tiber tak aby naň 
žiaden z nepriateľov ani len nevstúpil. 

Horatius sa prihlásil dobrovoľne. Tým vyjadril základné učenie, ktoré i Hnutie 
Kreativity musí prijať za svoje. Epos Lorda Macaulaya dramaticky uvádza: 

A potom hrdý Horatius, kapitán mosta riekol: "Smrť si skôr či neskôr príde po 
každého z  nás.  A ako  môže človek  vznešenejšie  umrieť  než keď čelí  hroznej 
presile, za popol svojich otcov a chrámy svojich bohov." 

Tento hrdinský epos ďalej uvádza ako Horatius a dvaja hrdinskí pomocníci 
bránia vstup na most než je zbúraný; ako hrdo stáli v boji i keď ich staršinovia 
mesta volali  späť prekročiť most kým sa rozpadne; ako nakoniec ostal Horatius 
sám brániť  svoju  zem i  keď most  padol   a  nakoniec  sa  obrátil  k  nepriateľom 
chrbtom, v plnej zbroji skočil do rieky a preplával na druhý breh. 

Jeho krátku reč chceme my, Tvorcovia, prijať za časť našej viery. Musíme z 
nej spraviť súčasť nášho presvedčenia: je lepšie zomrieť v boji o svoju rasu, v boji 
za Bielu Rasu, než sa vzdať nepriateľom svojej rasy je lepšie umrieť ako hrdina 
než byť zradcom a otrokom. Musíme si uvedomiť, že Príroda nevytvorila žiadneho 
z  nás  aby  žil  naveky  a  nakoľko  mrieť  musíme,  je  našou  najvyššou  cťou  a 
najväčšou obeťou nášho ľudu, našej rasy bojovať o ich záchranu za každú cenu, 
alebo umrieť pri takejto snahe. 
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26. Latinčina – Najdôležitejší Jazyk 
Civilizácie

Predávanie  myšlienok  skrze  jazyk  je  základným  princípom  ktorý  buduje 
civilizáciu. Zo všetkých jazykov, ktoré tu počas rôznych civilizácií boli bez pochýb 
vrchol dosiahli asi pred 2000 rokmi vytvorením latinčiny. Nevravím to kvôli tomu, 
že najlepšie kúsky literatúry sú napísané práve v tomto jazyku, ale tento jazyk 
musí byť považovaný za popredný jazyk ľudstva dokonca ešte i dnes. Latinčina 
dosiahla svoj vrchol a zlatý vek približne v období Cicera, Cézara a Pompejí,  a 
tento jazyk si dokázal udržať svoj nezmenený stav približne od roku 50 p. n. l. 

Zvučnosť  a  tvary  latinčiny  z  nej  robia  jeden  z  najzvučnejších  jazykov;  a 
podoba jej  syntaxu jej  dáva takú  kompaktnosť  a  presnosť  akú  nemá žiaden z 
dnešných  jazykov,  robiac  z  nej  vynikajúci  prostriedok  na  presné  ale  stručné 
vyjadrenie myšlienok. Znalosť latinčiny je kľúčom k najväčším kúskom literatúry 
sveta. Nielenže k nesmrteľným spisovateľom patrí množstvo latinských autorov, no 
jej  vplyv  i  na  anglickú  literatúru  bol  taký  nepretržitý  a  vážny  ako  na  samotný 
anglický jazyk. 

Počas 1. a 2. storočia n. l. keď Rím dobyl väčšinu vtedy známo sveta, Rím a 
jeho jazyk, latinčina, mali vplyv na všetky územia, prinášajúc sebou prestíž rímskej 
kultúry, poriadku a zákonov. Latinčina ostala jazykom cirkví, diplomacie a celkovo 
kultúry  počas  celého  stredoveku.  Potom  s  príchodom  Renesancie  sa  stala 
jazykom spisovateľov a učenia, zatieňujúc dokonca i nové románske jazyky. 

Počas dlhých storočí rímskej nadvlády v Európe si latinčina získala zvláštnu 
nadradenosť akú neokúsila žiadna iná reč. Francúzi, taliani, Španieli, Portugalci a 
Rumuni  sú  modernými  reprezentantmi  latinčiny  ktorou  a  hovorilo  v  rôznych 
častiach rímskeho impéria a sú známe ako románske jazyky. Už od stredoveku a 
sčasti i dnes je latinčina učenosti a diplomacie; každý učený človek v ktorejkoľvek 
časti  Európy  poznal  latinčinu  rovnako  dobre  ako  vlastný  jazyk  a  vedel  oboma 
skvelo hovoriť i písať. Z tohto dôvodu boli filozofické a vedecké práce takých ľudí 
ako Bacon, Newton a mnoho iných napísané práve v latinčine a nie v angličtine. 

Latinčina je dôležitá i dnes pretože väčšina základných právnych termínov 
využívaných  v  anglickom či  americkom práve je  vyjadrených práve  v  latinčine. 
Názvy  jednotlivých  druhov  v  zoológii  a  botanike  sú  po  latinsky,  robiac  názvy 
univerzálnymi nech sa už o nich hovorí v ktoromkoľvek jazyku. I dnešná medicína 
je  plná  latinských  výrazov  pre  rôzne  lieky,  názvy  svalov,  kostí  a  iných  častí 
ľudského tela, a dokonca i rastlín a zvierat. Rôzne druhy vtákov, hmyzu a celkovo 
zvierat sú vyjadrené v latinčine.  Je skutočne univerzálnym jazykom a popravde 
môže byť považovaná za popredný jazyk civilizácie Bieleho Človeka. 

Z  latinčiny  pochádzajú  nielen  románske  jazyky,  ale  i  germánske  a 
anglosaské jazyky majú značné percento koreňov slov pochádzajúcich z latinčiny. 
Spojte  to  dohromady s  románskymi  jazykmi  a  zistíte,  že vplyv latinčiny ako ju 
vynašla veľká rímska civilizácia je nesmierny. Tomuto jazyku dlhujeme omnoho 
viac ako mu je pripisované. 

Preto  verím,  že  štúdium latinčiny  v  našich  školách  by  malo  byť  širšie  a 
obsiahlejšie. Namiesto študovania a podpory pol tucta cudzích jazykov, z ktorých 
väčšina je aj tak stratou času nakoľko nie sú až tak používané, by bolo omnoho 
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osožnejšie pozorne študovať latinčinu všetkými Bielymi národmi sveta. A tak by 
namiesto  štúdia  napr.  anglického,  nemeckého,  francúzskeho,  talianskeho, 
gréckeho , či  iného jazyka ak chcete vycestovať stačilo poznať len jediný, teda 
latinčinu. Ak by Angličania, Nemci, Škandinávci a všetky Biele národy učili svoje 
deti  skvelej  latinčine ako druhý jazyk už od raného detstva, Bieli  Ľudia by mali 
univerzálny jazyk ktorým by sa dorozumievali bez ohľadu na to do akej krajiny by 
cestovali. 

Nakoľko v našej budúcnosti nepočítame s podrasami, nezaujíma nás či by aj 
oni tento jazyk prijali alebo nie. 

No pre Bielu Rasu by bolo určite obrovskou pomocou a veľkým pokrokom ak 
by mala univerzálnu reč, ktorej by rozumel každý Biely Človek. Nielenže by to v 
nás utvrdilo našu hrdosť na rímsku civilizáciu, ale všetkých Bielych Ľudí z celého 
sveta by to i zjavne spojilo.  

Spoločný  jazyk  je  zjednocovacím  prostriedkom  ľudí.  Jazykové  bariéry  sú 
naopak rozdeľujúcim faktorom. 

Napríklad, v niektorých krajinách ako napr. Švajčiarsko je krajina rozdelená 
jazykom na 4 časti: nemeckú, francúzsku, taliansku a rétorománsku. Výsledkom je 
problém dohovoriť sa i s vlastným krajanom. Napriek faktu, že to väčšina z nich 
poprie, predstavuje to problém, ktorý je rozdeľujúcim. Ďalej s vynára ďalšia otázka: 
je ten a ten nemecký Švajčiar, francúzsky Švajčiar alebo taliansky Švajčiar? Alebo 
je to helvétksy Švajčiar? Po druhé, v akom jazyku by malo byť napísané menu v 
reštaurácii  alebo  dopravné  značky,  alebo  úradné  nariadenie?  Problémy  sú 
nekonečné a zbytočné.  Ak  by mali  Švajčiari  jeden spoločný  jazyk,  všetky  tieto 
problémy by zmizli.  

V Belgicku sú Bieli Ľudia rozdelení náboženstvom a jazykom. Jedna skupina 
Belgičanov  hovorí  flámsky  a  druhá  francúzsky.  Kvôli  rozdielnym  jazykom  a 
náboženstvo  si  obe  skupine  šli  po  krku  už  po  generácie.  I  dnes  sú  rovnako 
rozdelení, aj keď je príčina zbytočná a problém len umelo vytvorený. 

V  kanade  sa  Židia  uistili  rozdelením  krajiny  na  francúzsky  a  anglicky 
hovoriacich a uzákonili krajinu bilingválnu, i keď mohla byť angličtina uzákonená 
za oficiálny jazyk už pred 200 rokmi keď Briti  dobyli  Kanadu. Ale nie – musela 
ostať bilingválnou, aby mohli  jazykom zapáliť pochodeň nepokojov francúzskych 
(Bielych) Kanaďanov, proti anglickým (Bielym) Kanaďanom kedy sa im zachce. 

Aj na území USA, keď som bol v Portoriku, som si všimol nezvyčajné snahy 
propagovať  na  americkom  území  španielčinu.  Dopravné  značky,  názvy  ulíc  a 
podobné nápisy neboli dvojjazyčné, ale v španielčine. Skrátka Židia sa chcú uistiť, 
že tento rozdeľujúci element nebude vytlačený (aj keď by mohol byť ľahko) ale 
neustále živený a podporovaný. A takto je to po celom svete.  

Skrátka Židia  využívajú  každý možný prostriedok aby mohli  rozdeliť  Bielu 
Rasu – jazyk, náboženstvo, národnosť, vekový rozdiel, pohlavie a tucty ďalších. 
Nakoľko  je  latinčina  jazykom,  ktorý  najlepšie  vyjadruje  spoločné puto  a hrdosť 
Bielej Rasy, Židia boli najmä posledných 30 rokov veľmi agresívny v snahe tento 
jazyk vytlačiť. Už nieje podmienkou pre štúdium práva či medicíny na univerzitách 
a napriek tomu, že je to najvýznačnejší a najvýznamnejší jazyk Bieleho Človeka, je 
o nej dnes hovorená ako o "mŕtvom" jazyku. Ako to Židia dokázali pri Nemecku, 
Adolfovi  Hitlerovi  a  celkovo  Bielej  Rase,  nenechajú  si  ujsť  žiadnu  príležitosť 
pošpiniť a zosmiešniť nič čo je rímske alebo latinské. 
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A tak vravím: nezachovávajme latinčinu len ako znak našej Bielej hrdosti a 
uvedomme si akou hodnotnou je pre Bielu Rasu i dnes ako vzácny jazyk, ktorým 
môžeme zjednotiť všetky Biele krajiny po celkom svete. Je to jasné. Tak ako je 
rozdielny jazyk rozdeľujúci, rovnaký jazyk je spojujúci. Preto navrhujem aby sme 
najprv prijali latinčinu ako druhý jazyk všetkých Bielych Ľudí na celom svete. S 
postupom času by sme tento jazyk mohli  propagovať ako prvý jazyk civilizácie 
Bieleho Človeka, udržujúc regionálne jazyky len ako druhý jazyk. 

Vybraním  latinčiny  za  spoločný  jazyk  namiesto  napr.  Anglického, 
nemeckého, či francúzskeho by sme predišli opozícii a nepriateľstvu ktoré by mohli 
vzniknúť ak by sme vybrali jeden z moderných jazykov. 

Preto v záujme jednoty; vhodnosti a praktickosti; v záujme zjednotenia Bielej 
Rasy; a nadovšetko v záujme zachovanie úžasného rímsko-latinského dedičstva 
navrhujem,  propagovať  latinčinu  až  kým  sa  jedného  dňa  nestane  spoločným 
putom a univerzálnym jazykom vylepšenej Bielej Rasy. 
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27. Cesta k Veľkoleposti
Každý kto je za odstránenie zločinov, chudoby, chorôb a nevzdelanosti, musí 

bezpodmienečne zastávať i zredukovanie počtu podrás. Každý kto je za podporu 
a pokrok  civilizácie,  kultúry,  mieru  a prosperity  musí  bezpodmienečne  stáť  za 
pokrokom a rozšírením Bielej Rasy. Naša viera, Kreativita, stojí za oboma cieľmi, 
teda je za zredukovanie počtu podrás a rozšírenie Bielej Rasy, no to nielen preto, 
že je to nadovšetko potrebné; ale i preto, že Príroda po nás chce aby sme svoj 
druh  rozširovali  v takom  počte  aký  nám  naše  schopnosti  dosiahnuť  umožnia 
a zaľudnili svet výlučne našim druhom. Tomuto programu sme oddaní nakoľko je 
implantovaný v našich inštinktoch a našej duši. 

Príroda nám nielen zaručuje právo šíriť svoj druh ako sa len dá, ale vraví 
nám i to, že je to hlavnou podstatou nášho bytia. 

Pre rozširovanie našej rasy v rámci našich schopností je i ďalší dôvod. Ak tak 
neučiníme, podrasy sa budú rozširovať neúnosným tempom, čo sa nakoniec deje 
i teraz. Nielenže nás raz zničia a vytlačia z povrchu Zeme, no oni to robia už teraz. 
Dokážu to však len vďaka našej pomoci a povolením. Dokážu to vďaka spolupráci 
so Židmi, spojenou s našou slepotou, alebo skôr zločinnou hlúposťou.  

Ak sa pozrieme na štatistiky,  tak  napr.  v USA je  viac ako 85% násilných 
zločinov  spáchaných  negrami,  ktorí  však  tvoria  (ako  nám  tvrdia)  len  12% 
populácie.  Ďalší  nepomerný  počet  zločinov  páchajú  Portorikánci  a iné miešané 
rasy, ktoré Židia zámerne do tejto krajina zatiahli vo veľkých počtoch. Pokiaľ ide 
o rafinovanejšie zločiny ako podvody, falšovanie, organizovaný zločin a prostitúciu, 
zistíme,  že  tieto  zločiny  sú  páchané  buď  priamo,  alebo podnietené  či  riadené 
medzinárodným židovstvom. Aj keď ide o zločiny spáchané Bielymi Ľuďmi, ak by 
boli  riadne preskúmané,  zistilo  by sa,  že  ich  do  nich  akosi  zatiahol  Žid,  či  už 
podporou  alkoholu,  pornografie,  propagovaním  drog  alebo  inou  organizovanou 
formou  zločinu  do  ktorých  za  Žid  zapája.  Každopádne  môžeme  povedať,  že 
zločiny na 100 000 negrov, alebo 100 000 Židov sú približne 20-30-krát vyššie ako 
na rovnaký počet Bielych Ľudí. Všeobecne sa dá povedať, že ak by bol židovský 
vplyv, či už ide o organizované zločiny alebo zvrhlú propagandu, úplne vymazaný 
zo spoločnosti Bieleho Človeka, zločin ako taký by nebol dôležitým problémom, 
a v skutku len raritou, nie pliagou ľudstva akou je dnes. 

Rovnaké závery by sme dosiahli i pri chudobe, chorobách a nevzdelanosti. 
Ak by sme žili len v Bielej spoločnosti, bez akéhokoľvek židovského vplyvu, tieto 
problémy by boli skoro vyriešené. 

No pri  židovskom zovretí, ktoré dnes sužuje Bielu Rasu sa tieto problémy 
nikdy  nevyriešia.  Naopak,  budú  sa  naďalej  len  zhoršovať  a Biela  Rasa  bude, 
pokiaľ  toto  zovretie  neprelomíme,  hnusne zničená.  Za  každú cenu sa musíme 
vymaniť spod tyranskej židovskej nadvlády a vziať kontrolu nad osudom Bieleho 
Človeka z rúk Židov a odovzdať ju pevne do rúk samotného Bieleho Človeka. 

V tejto knihe sme si už určili ciele, vyslovili zámer a vybudovali večnú vieru 
okolo  ktorej  sa  Biely  Človek  môže  navždy  sústrediť.  Účelom  tejto  kapitoly  je 
prediskutovať  a navrhnúť  spôsoby  a prostriedky  dosiahnutia  týchto  vznešených 
cieľov. 

Ako sa do toho pustiť? Odpoveď leží priamo pred tebou môj drahý Biely brat 
či  sestra.  Kto  na  svete  je  vhodnejší  ako  ty,  ktorý  čítaš  túto  knihu  aby uchopil 
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problém,  oddal  sa  a začal  na  tom  pracovať?  Tieto  ciele  môžu  a musia  byť 
dosiahnuté. Je to záležitosť života a smrti. 

Kľúčovými  slovami  v tomto  boji  sú:.  Opakujem:  oddanosť,  propaganda 
a organizácia. 

Aj jediný muž či žena môže za život k našej veci ohromne prispieť. Ak mu, 
alebo  jej  budú  pomáhať  ďalší,  môže  toho  dosiahnuť  ešte  viac.  Tisíc  ľudí 
spolupracujúcich za jeden cieľ, organizovaných a oddaných môže myť obrovský 
vplyv.  Milióny Bielych Ľudí  pracujúcich  ako  organizovaná sila  za jednu vec sa 
môžu  stať,  a stanú  sa,  najväčšou  silou  na  svete.  Nie  je  nič  čo  by  ich  mohlo 
zastaviť.  Majú  nielenže  silu  čo  sa  týka  počtov,  ale  i ohromnú  silu  v jednote 
a spoločnom cieli. Fungujú ako obrovské baranidlo ktorému neorganizovaný odpor 
nemôže odporovať. 

Biela Rasa, spojená a zorganizovaná, je 10-krát silnejšia ako zvyšok sveta 
dohromady. 

V tejto knihe sme si vysvetlili aká nesmierne dôležité je nadšenie a vernosť 
svojej rase. Bez pochýb sú to základné elementy ktoré musíme mať aby sme mohli 
prestavať  našu  Bielu  spoločnosť  a  opäť  získať  kontrolu  nad  našim  osudom. 
Nakoľko som to v priebehu tejto knihy už mnohokrát zdôraznil, nebudem sa tu tým 
zaoberať a radšej prejdem k dôležitosti propagandy. 

Aj keď Žid veľmi dobre pozná cenu propagandy, väčšina Bielych Ľudí ňou 
pohŕda  ako  by  išlo  o niečo  nečisté  a skazené.  No  je  to  nezmyslený  postoj 
a musíme  prekonať  svoje  predsudky  voči  tomuto  nesmierne  dôležitému 
a mocnému nástroju. Propaganda ako taká nie je ani zlá ani dobrá, záleží len na 
tom ako je použitá. Tak ako "vláda", ktorá môže byť dobrá, zlá i neutrálna. Je to 
rovnako ako so slovami "náboženstvo", "politika" alebo "peniaze." žiaden z týchto 
pojmov nevyhnutne neoznačuje niečo zlé. Ak sú správne využité, ich vplyv môže 
byť nesmierne dobrý. Ak sú však v zlých rukách (napr. v rukách Židov)môžu sa 
stať mocnými nástrojmi ktoré nám môžu značne uškodiť. Skrátka propaganda je 
ako oheň, podľa toho ako je použitá, a kým, môže byť deštruktívna alebo vysoko 
konštruktívna.  

Hitler pravdivo povedal, že propaganda môže urobiť z pekla nebo a z neba 
peklo. Židia nám jasne dokázali, že je to pravda. Z komunistického Ruska, ktoré 
bolo  pekelným  štátom  plným  otrokov,  v  očiach  väčšiny  Američanov  vďaka 
propagande  urobili  krajinu  šťastia.  Zároveň  dokázali  aby  Hitlerove  nacistické 
Nemecko,  nachádzajúce  sa  v  období  konštruktívnej  činnosti  Bielej  Rasy,  s 
rozkvitajúcou kultúrou a prosperitou, vyzeralo v očiach väčšiny Bieleho sveta ako 
super  otrok.  Práve  propaganda  vhodená  na  Bielych  Američanov  v  obrovskom 
množstve ich vohnala do vojny proti svojim najlepším záujmom, a pomohla Židom 
zničiť boj Bieleho Človeka za ovládnutie svojho osudu. 

Ak by bola propaganda v 30-tych rokoch v Amerike v rukách ľudí oddaných 
najlepším  záujmom Bielej  Rasy,  ktorí  by odhalili  zákernú  židovskú  konšpiráciu 
namiesto klamanie Bielym Ľuďom, som si istý, že Bieli Američania by sa pridali k 
Nemcom a ich očiste.  

Už  len  z  tohto  príkladu  môžeme  vidieť,  že  propaganda  je  ako  ruka  na 
riadiacej páke veľkej lokomotívy. Jednoduchým pohybom ju môže uviesť dopredu 
alebo  dozadu.  Záleží  len  na  jednoduchom  pohybu  rukou.  A  takto  je  to  i  s 
propagandou.  Žid  už  tisícročia  pozná  silu  ktorú  ovláda  ak  má  propagandu  vo 
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svojich rukách. Práve preto sa vždy sústredil na nervové centrá moci a ako prvý sa 
zmocnil  kontroly  nad masmédiami.  Ak raz propagandu ovláda,  cíti  sa relatívne 
bezpečne,  nakoľko  vie,  že  bez  konkurencie  môže  manipulovať,  otráviť, 
nasmerovať a zmiasť mysle Gojimov ako len chce. 

V  súčasnosti  nemá  Biely  Človek  v  rukách  takmer  žiaden  prostriedok 
propagandy. Dokonca aj tie, o ktorých si myslíme, že sú v rukách Bieleho Človeka 
majú v pozadí rovnakého manipulátora – Žida. 

Sme  v  tomto  úplne  bezmocní?  Nie,  niesme.  Jedným  z  najmocnejších 
prostriedkov na šírenie myšlienok je hovorené slovo. Toto Žid kontrolovať nemôže, 
alebo  aspoň  zatiaľ  nie.  Musíte  sa  uchopiť  každej  príležitosti  hovoriť  o  viere  a 
programe pre Bielu Rasu obsiahnutom v tejto knihe. No to je len začiatok. Naviac 
môžete okrem zhovárania sa o programe Bieleho Človeka distribuovať knihy a tak 
svojim  Bielym  Rasovým  Druhom  priblížiť  možnosť  prečítať  si  a  pochopiť  celý 
program. 

Zručnosť v použití  propagandy je mimoriadne dôležitá.  Veľkým omylom je 
propagácia  primnohých  problémov  naraz.  Talent  úspešného  politika  spočíva  v 
opakovaní najdôležitejších bodov, a v rovnakom čase ich ukazovanie z rôznych 
uhlov, ktoré však všetky smerujú k rovnakému záveru a ako baranidlo útočia na 
rovnaký zraniteľný cieľ. Masy ľudí nie sú schopné viesť rovnakú silu na viacerých 
frontoch. Pokúšanie sa o to len mätie problémy a plytvá energiou potrebnou na 
zničenie nepriateľa. Propaganda by nemala byť ako rozptýlená strela z brokovnice, 
ale ako silá rana jednej strely z Magnumu.  

A  všeobecne  musí  byť  propaganda  venovaná  davom,  nie  len  vybraným 
intelektuálom. Masy sú kľúčom k nadobudnutiu rasovej nezávislosti a nadvlády, a 
preto musí byť každé hnutie namierené priamo k nim. Celkovo by bolo omylom 
hovoriť len s nafúkanými intelektuálmi nad ľuďmi ktorých sa snažíte dosiahnuť. 

Čím  jednoduchšiu  a  dôležitejšiu  záležitosť  dokážete  uchovať,  tým 
efektívnejší bude dopad. V tomto ohľade je kľúčom opakovanie. V tejto knihe som 
niektoré veci opakoval mnohokrát, no to len preto aby som čo najviac zdôraznil to 
najdôležitejšie, uviedol postoj z každého uhlu a došiel vždy k rovnakému záveru. 
Ak by ste nedôležité a dôležité veci hovorili rovnako často, priemerný poslucháč 
alebo čitateľ by z vášho prednesu nedokázal zistiť  čo je ozaj dôležité a čo len 
banalita. 

Napr. v tejto dobe sa Židia neustále zaoberajú ekológiou, dookola opakujúc 
dôležitosť ekológie bez toho aby v skutočnosti uviedli niečo nové. Samotný fakt, že 
je jej venované toľko času a hovorí sa o nej dookola priemernému poslucháčovi 
vnuká predstavu, že je najdôležitejšia a po čase to začne brať ako fakt. Fakt, že 
Židia rozširujú nepravdivú fakty len aby získali kontrolu nad väčšími pozemkami a 
obchodnými  aktivitami  je  ako  sa  zdá  nepodstatný.  Priemerný  človek,  denne 
naslúchajúci propagande ekológie, začne byť propagandou čoskoro tak zmätený, 
že sa o nej stane presvedčený a začne si tento problém brať osobne. 

A  tato  je  to  i  s  rasovým problémom,  ktorý  musíme  dostať  do  svedomia 
každého človeka. Musíme o tom neustále hovoriť a stále na tom pracovať. Musíme 
ho ukázať z tisíca rôznych uhlov pohľadu až kým si Biely Človek neuvedomí, že sa 
nachádza uprostred boja o prežitie a z ktorého nemôže uniknúť. 

Začať treba sformovaním vlastnej skupiny, teda pobočky Hnutia Kreativity. V 
kresťanstve sa vraví, dvaja a viac sú na začiatok dosť. Nemôžem ,než súhlasiť s 
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väčšinou  propagandistických  prostriedkov  a  metód,  ktoré  kresťanstvo  za 
posledných 19. storočí  využívalo.  Proti  efektívnosti  ich metód nemôže nikto nič 
namietať. Koniec koncov,, predávajú zložitý a neatraktívny produkt, a fakt, že sa im 
ho  podarilo  predať  tak  úspešne hovorí  o  efektivite  ich  predajných  metód  dosť 
jasne. Bolo by dobré ak by sme si ich metódy prebrali a využili skúsenosti ktoré za 
19. storočí získali. Tie môžeme využiť pri budovaní vlastnej cirkvi. Z ich spôsobov, 
ktoré využili pri úspešnom šírení ich doktríny sa môžeme veľa priučiť. 

Počet kresťanských cirkví, ktorí dnes po celom svete vznikajú a ľahkosť s 
akou  zdá  sa  dokážu  získať  peniaze  na  vybudovanie  ich  obrovských  a 
majestátnych budov pre ich bezpredmetnú a neskutočnú vec, by mala byť pre nás, 
Bielu  Rasu,  posilňujúca.  Mali  by  sme  si  uvedomiť,  že  môžeme  ešte  lepšie 
propagovať a šíriť našu cennejšiu kauzu – prežitie Bielej Rasy. Aj my sa môžeme 
zorganizovať, aj my môžeme získať nových členov, aj my môžeme získať peniaze 
a aj my môžeme vybudovať vlastné budovy, kde sa verní členovia našej rasy môžu 
stretávať. 

Nakoľko sú niektoré náboženské sekty úspešnejšie ako iné, musíme sa učiť 
od tých úspešnejších. Ako sme si v predošlej kapitole uviedli, napr. v Amerike sa 
najrýchlejšie  šíri  Mormonizmus.  Preto  si  zopakujme  a  znova  preberme  ich 
techniku. 

Ak ste získali jadro na založenie vlastnej pobočky, začínajúc možno len s 2 či 
3 členmi, dajte si meno, ktoré by vás spoľahlivo odlíšilo do inej skupiny. Najprv 
založte  centrálu  ktorá  bude mať svoju adresu.  Potom začnite  získavať  nových 
členov.  Pamätajte  na techniku Mormonov,  ktorým obyčajne stačili  dvaja slušne 
oblečení  mladíci,  chodiaci  od  domu  k  domu,  snažiaci  sa  zapojiť  domácich  do 
konverzácie, snažiac si získať možnosť vstúpiť  ďalej, aby mohli diskutovať o svoje 
viere. 

Je  to  nesmierne  dôležité.  Získať  možnosť  hovoriť  o  princípoch  vášho 
presvedčenia  je prvým, no mimoriadne dôležitým krokom. Potom je už len na vás 
usúdiť,  ktorý  z  množstva  problémov  bude vášho  Bieleho  brata  alebo  sestru  s 
ktorými sa zhovárate zaujímať najviac. Môže to byť sťahovanie podrás do Bielych 
oblastí;  imigrácia;  vysoké  dane,  ktoré  sú  takmer  výlučne  na  pleciach  Bieleho 
pracujúceho človeka; dosadzovanie podrás na miesta obsadené predtým Bielymi; 
a mnoho ďalších tém, ktoré trápia mysle priemernej Bielej rodiny.  

Je len na vás aby ste zistili,  ktorá z týchto tém vášho poslucháča najviac 
zaujíma.  Keď na  to  prídete,  je  nesmierne  dôležité  ju  úplne  odhaliť  a  navrhnúť 
riešenie  daného  problému.  Výsledkom  buď  každopádne  pridanie  s  ak  ďalším 
Bielym  Rasovým  Druhom  idúcim  za  spoločným  cieľom  pod  vedením  Hnutia 
Kreativity a pokračovanie v ich práci. Preto ak natrafíte na ľudí, ktorí sa zaujímajú 
o pridanie sa do Bielej komunity, pozvite ich na svoje stretnutia – tie by sa mali 
konať pravidelne.  

Na  tomto  malom  a  neblahom  základe  môžete  vybudovať  vo  svojom 
susedstve  obrovskú  a  mocnú  organizáciu.  Našim  cieľom  je  založiť  státisíce 
pobočiek bojujúcich o prežitie Bielej Rasy po celom svete. Som presvedčený, že aj 
ak by len desatina času, energie a peňazí, ktoré sú dnes používané na udržiavanie 
pri živte chorého a morbídneho kresťanstva, bola použitá na propagáciu a šírienie 
viery Bieleho Človeka, Kreativity, naša viera by sa rozšírila ako oheň vo vetre. Som 
presvedčený, že ak by bola na ukázanie kresťanstva v pravom svetle a vysvetlenie 
našej neovej dynamickej viery len desatina času a energie, kresťanstvo by čoskoro 
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zhynulo nečinnosťou a Kreativita by po celom svete slávila svoj triumf. Je to našim 
cieľom a zámerom.  

Nakoľko je náš program revolučný a zásadotvorný, a nakoľko si vyžaduje 
preorientovanie zmäteného myslenia ktoré dnes mätie mysle Bielej Rasy, je veľmi 
dôležité aby naši potencionálni členovia mali možnosť ši prečítať naše knihy. Preto 
by mali byť spustené kampane na distribúciu a rozšírenie našich kníh nielen vo 
vašom okolí, ale všade tam, kde si myslíte, že je na to úrodná pôda. Nakoľko je 
navôkol  mnoho  nespokojných  Bielych  Ľudí  odporujúcich  skríženiu  Bielej  Rasy, 
príležitosti na šírenie našej literatúry sú takmer nekonečné.  

Aj  opri  distribúcii  kníh  je  najlepší  osobný  kontakt.  Choďte  najlepšie  vo 
dvojiciach a snažte sa čo najviac reprezentovať.  Knihy buď predávajte v rámci 
svojich diskusií,  alebo ich potencionálnym členom, ktorí  sa však zdráhajú knihy 
kúpiť jednoducho rozdajte ako dar. Ďalším spôsobom je požičiavanie kníh aby si 
ich mohli sami prečítať a sami prišli na to, že ju chcú vlastniť. V každom prípade si 
zadovážte mnoho kópií a pustite sa do ich distribúcie. 

Že  to  pre  mnohých  znamená  značné  obete  je  nadovšetko  jasné.  No  ak 
zvážite o koľko peňazí vás neustále okrádajú Židia, rok po roku, je takáto obeť 
dobrou,  nevyhnutnou  investíciou.  Pamätajte  na  techniku  Židov.  Neustále 
prispievajú na vlastné rasové záležitosti. Všetky zisky tlačí späť do svojej rasy, čo 
sa  mu  za  jeho  oddanosť  a  vernosť  obrovsky  odpláca.  A  každom  prípade 
pamätajte,  že ak sa táto kniha stane verejným majetkom Bielej Rasy, môžeme 
židovskú konšpiráciou pokladať za navždy prelomenú. 

Jedným  z  najdôležitejších  aspektov  pri  získavaní  členov  a  využívaní 
propagandy  je  schopnosť  efektívne  hovoriť  pred  verejnosťou.  Hitler  vravel,  že 
všetky veľké hnutia boli propagované silou hovoreného slova. To vás núti naučiť 
sa  dobre  hovoriť.  Okrem  dobrého  rečníka  prd  verejnosťou  je  dobré  stať  sa  i 
rečníkom v rámci malých kruhov alebo voči jednotlivcovi. Dnes je mnoho spôsobov 
ako sa naučiť rečnícke techniky, či už skrze krúžky, literatúru alebo štúdium. 

Osobne som sa to naučil u jednej spoločnosti v roku 1965 a za rok som bol 
schopný vstúpiť a pole politiky a uchádzať sa o miesto poslanca, čo sa mi i na prvý 
pokus podarilo. 

S pokrokom organizácie,  je efektívne využívanie letákov približujúcich váš 
program. Distribuovať ich môžete formou pošty, rozdávať v obchodných centrách 
či  na  športových  podujatiach,  alebo  hocikde  kde  môžete  s  minimom  úsilia 
kontaktovať čo najväčší počet ľudí. 

Jedným z najúrodnejších miest na šírenie inšpirujúcej a dynamickej, nevej 
viery je medzi tými, ktorí sa zdajú byť beznádejne zamotaní do židovskej siete. Tou 
skupinou  je  dnešná  mládež,  konkrétne  študenti.  Keď  vidíme  všetku  židovskú 
zvrátenosť ktorej ako sa zdá mladí ľudia podľahli, nabáda nás to viniť ich za ich 
prehrešky a odpísať ich ako beznádejne stratené prípady. No je to úplný nezmysel. 
Mladí ľudia ktorí  sa pridali  k  jednému zo židovských programov by nemali  byť 
odsudzovaní ale ľutovaní. Sú skôr obeťami než vinníkmi. Bol na nich uvalený plný 
nápor židovskej konšpirácie, proti ktorej im rodičia ani nik iný nedal radu ani nič na 
obranu. Kdesi v hĺbke sú to dobrí idealistickí Bieli verní, ktorých inštinkty sú stále 
živé a schopné prijať cieľ a ideológiu ktorú by mohli nasledovať a v ktorú by mohli 
veriť.  Staršími  boli  tak  dôkladne  nadopovaní  a  podvedení  pokryteckým 
kresťanstvom,  že  sú  všetkými  zlými  a  protirečiacimi  radami  ktoré  prijali  akurát 
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zmätení. Bez cieľov o ktoré by sa snažili, bez zámerov ktoré by nasledovali, bez 
jasnej  budúcnosti  na  ktorej  by  sa  oplatilo  pracovať,  hodili  všetko  za  hlavu  a 
odmietli. Všetko odmietli, no nevedia to ničím nahradiť. Zúfalo hľadajú, tápajú vo 
vákuu.  

Preto  verím,  že  najmä  na  univerzitách,  naša  nová  viera  založená  na 
Zákonoch  Prírody,  zdravom  rozume,  skúsenostiach  z  histórie  a  zdravých 
inštinktoch najskôr uchytí.  Preto verím, že by sme sa mali  najviac sústrediť na 
mladých  ľudí,  a  najmä  tých,  ktorí  nevedia  čo  hľadajú.  Veríme,  že  to  je  to 
najúrodnejšie a najvýznamnejšie pole nášho záujmu kde by sme mohli zasiať naše 
semeno.  

Preto by najväčšia snaha mala byť venovaná formovaniu skupín či klubov 
založených na rozvoji a propagácii Bielej Rasy pre študentov, založeniu pobočiek, 
ktoré by sami mohli viesť a rozširovať.  

Ďalšou  možnosťou  je  tréning  vedcov  pre  Biele  hnutie.  Rovnako  to  robia 
teologické  školy  kresťanských  cirkví,  ktoré  trénujú  svojich  kňazov  a  pastorov. 
Rovnakým spôsobom by sme my mohli trénovať svojich vodcov a misionárov, ktorí 
by propagovali, rozširovali a rozvíjali našu filozofiu a našu rasu. 

Potrebujeme  distribúciu  kníh  odhaľujúcich  židovskú  konšpiráciu  a 
propagujúcich Kreativitu. V rámci toho potrebujeme tvorivých spisovateľov, ktorí by 
prepísali hostóriu posledných tisícročí objasňujúc židovský vplyv, zvrátenie Bielej 
histórie  a nášho myslenia.  Ak máte schopnosti  vydavateľa,  mohli  by ste  začať 
vydávať noviny alebo časopis, ktorý by objasňoval idei na ktorých je naše učenie 
založené.  Židia to efektívne využili  pri  vydávaní  a rozširovaní  komunistických a 
liberálnych  novín,  a  v  skutočnosti,  takmer  všetky  noviny  sú  týmito  ideológiami 
poznačené, či už otvorene alebo nenápadne.  

Ako som už povedal, väčšina veľkých hnutí bola vybudovaná silou slov. Ako 
vždy, i dnes je to pravda, a preto naše hnutie a naša viera potrebuje čo najviac 
zručných rečníkov,  ktorí  sa do šírenia nášho odkazu pustia naplno a stanú sa 
akýmisi misionármi našej novej a dynamickej viery. Preto by bolo dobré trénovať i 
rečníkov, presvedčivých a dynamických mladíkov, ktorí by boli schopní šíriť náš 
odkaz.  Spoločnosť  Johna  Bircha  v  tom bola  ohromne  úspešná  a  štúdiom  ich 
metód by sme mohli získať konštruktívne rady čo robiť pre efektívne vypustenie 
našich misionárov a šírenie našich nových, dynamických a revolučných ideí. 

Ak ste práve v období keď sa rozhodujete pre zamestnanie, mali by ste sa 
pustiť do takých oblastí, ktoré by vám umožnili stať sa takýmto misionárom. Ak by 
ste si  vybrali  zameranie napr.  redaktora novín,  reklamného agenta,  vydavateľa 
alebo iné zameranie ktoré sa potýka s verejnými informáciami, bolo by kľúčovou 
pozíciou pre vaše šírenie našich ideí. 

Uviedli  sme niekoľko spôsobov a prostriedkov ako môžete už dnes začať 
šíriť  naše  dôležité,  nové  a  revolučné učenie.  Nik  však  nedokáže  robiť  všetko. 
Vlastne  by  stačilo  ak  by  ste  si  vybrali  len  pár  a  i  to  by  bolo  dosť.  Je  to  len 
sprievodca ktorý naštartuje vaše nápady čo robiť aby ste uviedli do chodu to o čom 
ste čítali a čo ste si doteraz mysleli. Nie je to však kompletný zoznam, a v žiadnom 
prípade neuvádza všetky aktivity ktoré by ste mohli podniknúť. Mal by vás priviesť 
len k úvahe nad ďalšími aktivitami ktoré by ste mohli podniknúť a ktoré by vám 
pomohli začať.  

V každom prípade je to začiatok a vodidlo. Je nutné aby ste sa pridala začali 
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už dnes. Pamätajte, že ideológia bez činov je neplodná,. Nemáme času nazvyš a 
nikdy nebude lepší čas začať ako je teraz. 
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28. Naša Skvelá Budúcnosť
Tie najúžasnejšie, najdynamickejšie a najkrajšie roky Bielej Rasy sú ešte len 

pred nami.  

Na  nasledujúci  stranách  uvediem  prognózu  budúcnosti   Bielej  Rasy  po 
dosiahnutí  svojich cieľov a zaľudnení  sveta.  Predvídam svet,  v  ktorom v našej 
blízkosti nebudú ani Židia ani podrasy aby nás naďalej oslabovali, okrádali a inak 
nám škodili. Bude to doba, keď Biela Rasa bude schopná uplatňovať svoj úžasný 
produktívny a tvorivý talent  bez toho aby mala na sebe pijavice,  ktoré z jej  žíl 
vysávajú krv. Keď tak nad týmto svetom uvažujem, budúcnosť je ružovejšia než 
čokoľvek čo sme si doteraz predstavovali. Nebo na Zemi nebude pre budúcnosť 
ktorá nás očakáva vôbec nevyhnutným pojmom. 

Keď a Biela Rasa rozšíri  tak,  že zaľudní všetku cennú zem tejto planéty, 
staneme sa s jej rozmachom namiesto úpadku, ktorý predbieha posledných 2000 
rokov a vyústi v superrasu, ktorá bude nesmiernou pýchou a krásou už na pohľad. 
Verím, ž už storočia po naplnení primárnych cieľov Bieleho Človeka a zaľudnení 
sveta budú priemerný Biely muž a žena telesne nesmierne krásni  a atletickí  a 
mysľou  telom  nesmierne  zdraví.  Priemerný  muž  bude  mužnejší  a  krajší  ako 
dnešné najlepšie filmové hviezdy.  Priemerná Biela  žena bude vysoká s typicky 
ženskou figúrou, na pohľad nesmierne krásnou. 

Ďalej  predvídam,  že  so  spustením programu zlepšovanie  a  rozvíjania  sa 
bude i  inteligencia Bielej  Rasy o poznanie vyššia.  Ak je dnes človek s IQ 150 
zriedkavým géniom, možno jedným z 5000 ľudí, za sto rokov po získaní kontroly 
nad svojim osudom bude Biely Človek s týmto IQ všedným. Všeobecne môžeme 
predpokladať géniov s IQ 200 a vyššie, vedúcich našu rasu na poliach technológie 
a vedy do výšok o ktorých sa nám dnes ani len nesníva. Matematika,  chémia, 
fyzika, vedy a technológia sa dostanú na nevídané úrovne. 

Bude  napísaná  lepšia  hudba  ako  kedykoľvek  predtým.  Maľovanie, 
sochárstvo  a  architektúra,  oslobodené  od  židovského  vplyvu  dosiahnu  úroveň 
krásy  doteraz  nevídanú,  ďaleko  presahujúcu  Grécku,  Rímsku  civilizáciu  alebo 
umenie z obdobia Renesancie. Zrodí sa mnoho géniov typu Leonardo da Vinci, 
Michelangelo,  či  Rembrandt,  a  suprgéniovia budú prevyšovať  všetko o doteraz 
Biely Človek dosiahol.  

Biely Človek budúcnosti  bude najzdravším druhom, bez hrozby rozšírenia 
chorôb  podrasami.  Špina  a  znečistenie,  ako  bývalé  príčiny  chorôb  budú 
odstránené  niekoľkými  faktormi:  zdravšími  jedincami;  lepšou  nutričnou 
technológiou; odstránením chudoby, špiny a degenerácie.  

Po  vyhnaní  Židov  a  podrás  z  našej  blízkosti  Biela  Rasa  zakrátko  úplne 
odstráni  chudobu  vo  všetkých  krajinách.  Nielenže  už  nebude  masy  farebných 
lenivcov,  ktorí  znižujú  našu  životnú  úroveň,  ale  zbavíme  sa  i  Židov,  ktorí  nás 
okrádajú o viac ako tri štvrtiny nášho bohatstva právnickými slučkami, koerciou a 
konfiškáciou. 

Organizácia Bieleho Človeka bude lepšia, produktívnejšia a tvorivejšia vďaka 
menšiemu počtu ľahostajných a lenivých jednotlivcov, bude chudoba ako problém 
zo spoločnosti úplne odstránená. V skutočnosti ak zaľudníme celý svet a budeme 
mať  v  ruke  zdroje  a  zásoby  celého  sveta  na  tvorenie,  budovanie  a  produkciu 
vlastných účelov,  budeme sa doslova kúpať v bohatstve.  Je nielen možné, ale 
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veľmi pravdepodobné, že každá Biela rodina si bude môcť dovoliť zaobstarať veľký 
dom v čistom, krásnom prostredí. Budeme mať tie najlepšie šaty, knihy, zdravú 
stravu a všetko čo si len zmyslíme. Všetko bude na dosah a len pre nás.  

Prečo predvídam takú krásnu budúcnosť? Pretože tento cieľ je nielen možný, 
ale  i  nevyhnutný  ak  Biely  Človek  bude  slobodný  a  využije  svoje  tvorivé  a 
produktívne  schopnosti  vo  vlastný  prospech.  S  príchodom  pokročilejších, 
schopnejších  generácií,  bude  postarať  sa  o  seba  a  svoju  rodinu  pre  Bieleho 
Človeka budúcnosti  hračkou.  Namiesto míňania väčšiny energie  a produktivity 
Bieleho Človeka na parazitov; rozdelenia jeho energie na deštruktívne vojny a boje 
medzi vlastnými ľuďmi; bude všetka tvorivá produktivita venovaná len vlastnému 
prospechu.  

Napr. už nebudú vojny. Keď Biela Rasa prijme vieru Kreativity a eliminuje 
deštruktívny židovský vplyv, zničí i Židmi podporované vojny. Spojení pre jediný 
cieľ  vlastného  pokroku  nebude  mať  jediný  dôvod  na  samovražedné  vojny  a 
podrasy už nebudú hrozbou a dôvodom na boj.  Skrátka  všetky deštruktívne  a 
oslabujúce následky vojen do ktorých Židia Bielu Rasu po generácie, storočie za 
storočím zaťahovali, budú úplne odstránené. Už nebudú zlom, ktoré nás dnes tak 
veľmi trápi. 

Ak  pomyslíte  na  cenu zdrojov,  energie,  materiálu  a  krvi,  ktoré nás Židmi 
vyvolené  vojny  v  minulosti  stáli  a  uvážite,  že  namiesto  toho  môžu  byť  tieto 
prostriedky použité vo vlastný, konštruktívny prospech, už len samotné pomyslenie 
je ohromujúce.  No toto všetko ozaj môžeme dosiahnuť ak Biely, Človek príjme 
vieru, ktorej je táto kniha základom, vieru, ktorá ho učí ako sa zjednotiť, ako tvoriť 
a ako produkovať vo vlastný prospech, a núka mu túžbu po kontrole nad vlastným 
osudom. 

Nielenže skoncujeme s deštruktívnymi a oslabujúcimi  vojnami,  do ktorých 
nás  tak  dlho  Židia  zaťahovali,  ale  nebudeme  ani  musieť  podporovať  drahú  a 
neproduktívnu vojenskú výrobu ako je tomu dnes. Obrovské výdavky na vojny a 
zbrojenie  budú  samozrejme  eliminované  tiež.  Tieto  dva  faktory,  spojené  s 
odstránením Židov, znížia naše dane na zlomok dnešných. Predvídam, že dane 
budú znížené na 10 alebo 5% súčasnej výšky daní. Ak uvážime, že zločin bude 
znížený na menej ako 1% dnešnej úrovne, nie je ťažké si predstaviť, že výdavky, 
ktoré  naň  vláda  minie  (spolu  s  odstránením  vojenských  výdavkov)  budú  len 
zlomkom  dnešných  výdavkov.  Potom  bude  Biely  Človek  v  pozícii  aby  svojou 
tvorivosťou a produktivitou podporoval tých, ktorí na tom pracovali – teda Bielych 
Ľudí.

Celkový efekt bude neustále rásť. Po zredukovaní zločinu na menej ako 1% 
dnešnej úrovne sa automaticky znížia i výdavky na policajné sily. Ulice budú pre 
ľudí opäť bezpečné, vo dne i v noci. Väčšina úradných kontrol, ktoré dnes sužujú 
obchodníkov  a  celkovo  občanov  bude  rovnako  odstránená.  Už  nebude  treba 
množstvo  účtovníkov  a  kontrolórov,  vládnych  i  mimovládnych,  ktorí  kontrolujú 
každý náš pohyb. Biely Človek bude opäť povzbudený aby robil to čo vie najlepšie 
– tvoril a produkoval. 

Po  odstránení  imbecilov  a  debilov  jednoduchým  zákazom  ich  ďalšieho 
množenia  sa,  aj  mentálne  problémy  budú  len  raritou,  nie  ako  je  tomu  dnes, 
rastúcim  fenoménom.  Stačí  len  kontrovať  množenie  sa  mentálne  a  fyzicky 
zaostalých  jedincov.  Tí  musia  a  budú  vylúčení  tak  ako  nám  to  káže  Príroda. 
Namiesto udržiavania defektných jednotlivcov pri  živote za každú cenu, len aby 
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mohli  naďalej  šíriť  svoje choré gény,  sa budeme  snažiť privádzať  na svet len 
zdravých a inteligentných jednotlivcov. To isté nám káže i Príroda. 

Môžem predvídať toľko obrovských a úžasných výhod ktoré Biela Rasa získa 
ak sa dostane na cestu vlastného pokroku, že zoznam by bol takmer nekonečný a 
prevyšoval by všetky naše predstavy.  

Už sme povedali,  že predvídame koniec vojen a krvavých bojov. Zločin a 
chudoba budú prakticky odstránené. Bez podrás v našej blízkosti nebude špiny. 
Ak  by  ste  navštívili  niektoré  krásne  a  čisté  mestá  napr.  v  Nemecku  alebo 
Švajčiarsku, mali by ste krásny náhľad na krásu a čistou miest ktoré môžeme po 
nástupe vlády Bieleho Človeka očakávať. Mestá budú čisté, s krásnymi parkami. 
Ulice budú lemovať stromy a kvety, všetko bude úhľadné a čisté, ako som to mal 
možnosť  vidieť  v  mnohých mestách  európskych krajín  ako  napr.  v  Holandsku, 
Švajčiarsku  alebo Nemecku.  Len Biela  Rasa budúcnosti,  po zbavení  sa Židov, 
bude môcť túto dnešnú krásu a čistotu dosiahnuť, dokonca aj prekročiť.  

Ďalej  nebudeme  oberaní  o  zdroje  a  zásoby  posielané  na  "zahraničnú 
pomoc", nakoľko už nebude treba zasielať množstvo zarobených peňazí do krajín 
ako India, či inam. V skutočnosti, Biele národy sveta, bohato zásobené pôdou na 
všetkých  kontinentoch  a  získaním  prírodných  bohatstiev,  nebude  žiadnu 
zahraničnú pomoc potrebovať a vystačí si sama. Na dennom poriadku bude len 
prosperujúci a prekvitajúci obchod. 

Budeme  mať  nielen  čisté  a  prekvitajúce  životné  prostredia,  ale  zmiznú  i 
rasové  nezhody.  Všetci  budeme  rovnakej  rasy,  hovoriaci  rovnakým  jazykom. 
Vďaka novej viere sa naučíme si ctiť, rešpektovať a podporovať našu rasu i jeden 
druhého.   Lekcie  rasovej  vernosti  a  rasovej  solidarity  budeme  mať  dobre 
zvládnuté. 

Všeobecne  s  pokročilejšou  technológiou,  lepšími,  schopnejšími  a 
inteligentnejšími  ľuďmi  lepšie  využívajúci  pokročilú  techniku;  svetovými  zdrojmi 
ktoré budú len naše; budeme bohatší aj bez oho aby sme museli pracovať tvrdšie 
ako dnes. Predvídam, že aj ak je Biela Rasa produktívna a tvorivá; aj keď je Biely 
Človek budovateľ a pracovný; toto všetko dosiahne vynaložením menšieho úsilia 
ako vynakladá na prácu dnes, a bude mať dostatok času na odpočinok a zábavu. 
Preto predvídam rozvoj našich rekreačných činností. Bieli Ľudia budú môcť tráviť 
viac času tým, čo ich zaujímajú najviac. Viac času budú môcť tráviť športom a 
relaxom. Budú mať viac času na kultúrne projekty, hudbu, umenie a iné aktivity, 
ktoré možno ešte ani neobjavil.  

Po zvýšení produktivity Bieleho Človeka po odstránení  lenivých parazitov, 
bude každý Biely Človek v pozícii aby si ľahko našiel a zaopatril rodinu. Bude na to 
schopný už v mladšom veku, tak ako mu to káže Príroda. Bez parazitických Židov 
a podrás vezúcich sa na jeho chrbte bude nielen životný štandard značne vyšší, 
ale dokonca ani nebude nutné aby pracovali manželky len aby rodia mala z čoho 
žiť.  Bude  môcť  byť  tým,  na  čo  ju  Príroda  najlepšie  pripravila  –  manželkou  a 
matkou,  a  starať  sa  o  rodinu  a  domov.  Bude  mať  čas  venovať  sa  umeniu  a 
zručnostiam, hudbe a kultúrnym činnostiam. Vlastne celá rodina bude mať viac 
času na venovanie sa záujmovým i rekreačným činnostiam. 

Biela Rasa bude oslavovať mnoho národných sviatkov a udalostí, ktorými si 
bude  uctievať  veľkých  vodcov  z  minulosti.  Bude  vyzdvihovať  a  ctiť  si  takých 
veľkých géniov, ktorí Bielu Rasu priviedli k úspechom, prosperite a blahobytu ktorý 
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si bude užívať. Predvídam mnoho stretnutí a kultúrnych udalostí ktoré budú ctiť a 
vyzdvihovať  Bielu  Rasu formou náboženskej  oslavy.  Typickým príkladom osláv 
aké si bude Biela Rasa užívať v budúcnosti sú Norimberské stretnutia z 30-tych 
rokov, keď Nemecko bolo podvedením veľkého Bieleho vodcu, Adolfa Hitlera.  

Tieto druhy oslavných stretnutí sú duševnými aktivitami našim ľuďom veľmi 
prospešnými. Tento lep spája a udržuje našich ľudí pohromade idúc za spoločnými 
cieľmi,  pričom  účastníci  získajú  psychologickú  oporu,  ktorá  je  pre  jednotlivca 
potrebným stimulantom.  

K tomu predvídam technologickú explóziu ktorej veľkosť je ťažké si čo i len 
predstaviť.  Nakoľko  tento  obrovský  technologický  pokrok  bude prirodzený  lebo 
vzrastie i tvorivý génius Bielej Rasy, nie je až taký dôležitý ako očista našej rasy a 
získanie kontroly nad osudom Bielej Rasy do vlastných rúk. 

Ak sa Biely Človek zmocní svojho osudu, využívajúc svoju vrodenú túžbu 
vylepšovať  a rozvíjať,  spolu  s technologickým  pokrokom  akého  je  schopný, 
skutočne  bude môcť  vytvoriť  na  Zemi  raj  o akom sa  nám ani  nesnívalo.  Som 
presvedčený, že budúcnosť Bielej Rasy, namiesto budúcnosti plnej krvi a utrpenia, 
pekelného ohňa a deštrukcie akú očakáva kresťanstvo, bude plná krásy a hojnosti. 
Predvídam  to,  nakoľko  je  to  pre  Bielu  Rasu  nevyhnutné.  Nakoľko  je  značne 
obdarená  tvorivosťou,  inteligenciou,  produktivitou  a talentom  pre  Bielu  Rasu 
charakteristickým, stačí ak sa zbavíme parazitov, ktorí nás v minulosti oslabovali 
a ujmeme sa svojho osudu. 

Keď  tento  deň  príde,  budúcnosť  bude  nielen  jasná  a krásna,  ale 
i dynamickejšia  a  úžasnejšia  ako  čokoľvek  čo  si  ľudstvo  v minulosti  len 
predstavovalo. 

Hnutie Kreativity – 35 A.C.
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