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    Venované rozvíjaniu obrovského potenciálu 
Prírody Najlepšej – BIELEJ RASY. Nech táto kniha 
dá našej skvelej rase vlastnú vieru, ktorá ju zjednotí, 
zorganizuje a poženie vpred, smerom k Belšiemu a 
Krajšiemu Svetu.

2



OBSAH

1. Ciele Kreativity: Štvorrozmerného Náboženstva
2. Už Nikdy Viac Očami Hada
3. Rozpoznávanie Našich Nepriateľov – Záležitosť Života a Smrti.
4. Podvod Medicíny
5. Zdravé Žitie – Kreatívna Cesta k Super Zdraviu
6. Plodožravec – Nájdenie Našej Kategórie v Dietetickom Systéme 

Prírody
7. Prírodná Výživa – Kľúč ku Kreatívnemu Super Zdraviu
8. Najviac Chorôb Pramení z Toxémie
9. Pôst – Najúčinnejší Prostriedok Prírody k Navráteniu Zdravia
10. Cukor – Najničivejšie Narkotikum v Histórii Civilizácie
11. Zdravotnícko-Drogový-Chemický  Celok  –  Mocná 

Medzinárodná Sieť,  Ktorá sabotovala Zdravie Ľudí a Otrávila 
Našu Planétu 

12. Prelomenie Pút Zdravotníckej Tyranie
13. Zdravé Životné Prostredie – Návrat k Organickému Farmárčeniu 

a Živej Pôde
14. Organické  Poľnohospodárstvo  –  Opätovné  získanie  Našej 

Drahocennej Ornice
15. Na Celosvetovej Stupnici – Rozširujúca sa Púšť
16. Ľudské  Bunky  Organizované  do  Tela:  Model  Prírody  Pre 

Organizovanú Bielu Spoločnosť v Globálnej Mierke
17. Len Homogénna Spoločnosť Môže Byť Spravovaná a Vydržať
18. Vriaci Kotol – Škaredý Americký Sen
19. Civilizácia  Bez  Rasového  Náboženstva  –  Sebadeštrukčný 

Proces Pre Bielu Rasu
20. Sláva a Katastrofa Akou Bol Rím – Lekcia Na Večné Časy
21. Kolonizácia – Základný Pud Každej Bytosti Prírodnej Ríše
22. Nádherná Biela Rasa
23. Kriminálna  Nedbalosť  Bieleho  Človeka  v  Ochrane  Prežitia 

Vlastného Druhu
24. Vôľa Žiť – Podstatný Základ Všetkého Života
25. Cieľ a Duša
26. My Máme Tie Gény
27. Ochrana Nášho Genofondu

3



28. Kreativita a Eugenika
29. Kto Potrebuje Negrov? Alebo Eliminácia Čiernej Pliagy
30. Hrozná Lekcia zo San Dominga – Predchodca Bielej Ameriky
31. Rasová Stupnica – Od Primátov k Bielej Rase
32. Môžeme Byť Pánmi Nášho Jasného Osudu – Dobytie Západu: 

Prototyp Pre Získanie Sveta
33. Vojna s Mexikom 1846 – 48 – Nedokončená Vojna
34. Paraziti a Predátori – Väčšina v Schéme Prírody
35. Krutá  Vojna  Medzi  Parazitickými  Židmi  a  Ich  Nešťastnými 

Obeťami
36. Svetové  Židovstvo  Vyhlásilo  Vojnu  Proti  Nemecku  Dávno 

Predtým, Než Nemecko Uskutočnilo Akcie Proti Židom
37. 6-Miliónová Lož
38. Rusko, Izrael a Spojené Štáty
39. Podlý Útok Izraelu v Roku 1967 na U.S.S. Liberty
40. Brutálna  Pravda  o  Inflácii  a  Finančnom  Otroctve.  Federálny 

Finančný Úrad – Najgigantickejší Falošný Kruh na Svete
41. Židovský Program Pre Skríženie Bielej Rasy
42. Henry Ford a Židia
43. Spoveď Žida – Ničivé Následky Pavla z Tarsu a Kresťanstva Pri 

Zničení Rímskej Civilizácie
44. Príbeh Cisárových Nových Šiat
45. Poverčivosť a Ľahkovernosť – Achilova Päta Bielej Rasy
46. Kvíz Ľahkovernosti
47. "Podvod  Kresťanstva"  –  Žiadne  Strašidlá  na  Nebi,  Žiaden 

Kristus, Žiaden Historický Dôkaz
48. Strach a Teror Ako Krajná Zbraň Kresťanstva
49. Peklo – Najhororovejšia Predstava Mravne Skazenej Mentality
50. Postrehy o Diablovi a Pekle
51. Palečnica a Škripec
52. Klamstvo o Strašidlách na Nebi
53. Kuriózne Príbuzenstvo Otca, Syna a Diabla
54. Osamelý  Duch  Tápe  Od  Bludu  k  Bludu  Na  Úkor  Trpiaceho 

Ľudstva
55. Vymyslený Starý Zákon – Základ Židovskej Súdržnosti
56. Niekoľko  Obyčajných  Otázok,  Ktoré  Chceme  Aby  Kresťania 

Vysvetlili Rozumnými Odpoveďami
57. Prečo Tak Veľmi Odmietame Kresťanstvo

4



58. Naša Súradnicová Sústava Vo Vesmíre
59. Život, Smrť a Nesmrteľnosť
60. Quo Vadis? Rasová Vernosť, Rasová Zrada 
61. Komplex Viny a "Neuróza Slušnosti" – Dve Fatálne Slabosti v 

Charaktere Bieleho Človeka
62. Láska a Nenávisť
63. Sebadeštrukčný  Vzťah  Medzi  Pomoc  Dávajúcim  a  Pomoc 

Prijímajúcim
64. Zákon a Poriadok vs. Násilie, Terorizmus a Sebaochrana
65. Dodatočné  Učenie  Našej  Cirkvi  –  Umožnenie  Bielej  Rase 

Chrániť  sa  Pred  Nepriateľskou  Vládou  –  Články  o  Ochrane 
Bielej Rasy

66. Šestnásť Prikázaní
67. V Mene Bielej  Rasy – Vyhlásenie Nezávislosti  Od Židovskej 

Tyranie
68. Kreativita a Tvorcovia – Čo Sme a Čo Nie Sme
69. Kreativita a Vláda
70. Dve Pokračujúce Kapitoly
71. Otázky a Odpovede o Kreativite
72. Naše Organizačné Ciele
73. Bojovať Alebo Zomrieť! "Nemôžeme Vyhrať" – Najčastejšie 

Alibi Výhovorčivej Mentality

5



PREDSLOV.

     Táto naša druhá kniha je partnerom k prvej knihe Večné Náboženstvo Prírody, prvý 
krát  vydanej  21.Februára  1973.  V  prvej  knihe  sme  položili  základné  vyznanie  a 
program nášho náboženstva Kreativity a na nej založeného Hnutie Kreativity. V tejto 
druhej  knihe  budujeme  na  kréde  prvej,  toto  učenie  posilňujeme,  utvrdzujeme  a 
rozširujeme do nových rozmerov.
     Nakoľko  bola  kniha  Večné  Náboženstvo  Prírody naplnená  hlavne  Rasou  a 
Náboženstvom v súvislosti  s  Bielou Rasou,  v tejto knihe  Biblii  Bieleho Človeka je 
oblasť záujmov rozšírená o fyzické zdravie a zdravý život, tak ako aj o ochranu našej 
pôdy a  životného prostredia na celosvetovej  úrovni.  Veríme,  že  tieto  oblasti  nášho 
záujmu sú veľmi dôležité pre Prežitie, Expanziu a Pokrok Bielej Rasy – špeciálne ak 
sme uznali celú Planétu Zem ako jediný domov Bielej Rasy. Preto môžeme povedať, 
že  v  Kreativite  máme  pravdivé,  všetko  zahŕňajúce  náboženstvo,  štvorrozmerné 
náboženstvo  založené  na  filozofii  Zdravej  mysle  v  zdravom  tele  v  zdravej 
spoločnosti v zdravom životnom prostredí.
     Hnutie Kreativity bolo založené vydaním knihy  Večné Náboženstvo Prírody vo 
Februári  1973.  Neskôr  v  tomto  roku  bolo  začlenené  medzi  neziskové  náboženské 
organizácie  a  od  štátu  Florida  sme  16.  Augusta  1973  obdržali  chartu,  požiadali  a 
obdržali  status  daňovej  slobody  od  IRS  30.  Mája  1974.  Kvôli  animozite  Židmi 
ovládanej vlády bol posledný rok tento status pod útokom, kvôli porušeniu 1. doplnku 
zákona konštitúcie. Nakoľko sme s tým šli do tlače, stále tento status máme. S vašou 
podporou mienime uhájiť 1. doplnok zákona napriek Židom, nežidom na každý pád. 
Všetci,  ktorí  nám  tieto  práva  odopierajú  porušujú  konštitúciu  a  tak  sa  stávajú 
najhoršími zločincami, a budú ulovení a dodaní spravodlivosti, tak ako všetci obyčajní 
kriminálnici.
     Kniha Večné Náboženstvo Prírody sa od svojho vydania dostala do celého sveta  a 
teraz máme podporovateľov a korešpondentov od Nového Zélandu, Austrálie, Južnej 
Afriky po Aljašku a Havaj. Priebežné roky od roku 1973 boli extrémne produktívne v 
odpovediach   a  ohlasoch,  ktoré  som dostal  od  našich  čitateľov,  podporovateľov  a 
členov hnutia. Na moje prekvapenie 99% týchto ohlasov bolo podporujúcich, väčšina z 
nich dokonca extrémne entuziazmických. Teraz viem, že sme na správnej ceste a viem, 
že môžeme vybudovať celosvetové náboženské hnutie pre Prežitie, Expanziu a Pokrok 
Bielej Rasy,  o akom naša Rasa doteraz ani nesnívala. Teraz som presvedčený, že v 
Kreativite  máme  úplný  program,  finálne  riešenie  a  kompletné  učenie.  Listy  od 
mojich  Bielych  Rasových  Druhov  plne  posilnili  moje  presvedčenie,  že  v  učení  a 
programe Kreativity leží cesta k znovuzrodeniu a spáse Bielej Rasy.   
     Titul  Pontifex Maximus ako hlavu našej organizácie sme neprevzali z katolíckej 
cirkvi, ale z tradícií starovekého Ríma. Tak ako to už raz bol čestný titul hlavy štátneho 
náboženstva  starovekého  Ríma,  tak  aj  my teraz  pozdvihujeme kúsky  histórie  tejto 
slávnej a veľkej Bielej civilizácie a pochodujeme vpred, do nových výšok, nechávajúc 
za  nami  temné  časy Kresťanstva  a  poverčivosti,  aby  sme vybudovali  lepšiu  Rasu, 
krajšiu civilizáciu a lepší svet.
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     Každá kapitola objasňuje podstatnú časť našej viery a programu, a spolu tvoria 
tehly  našej  náboženskej  dogmy.  Taktiež  tvoria  telo  našej  náboženskej  doktríny  a 
namiesto  nazývania  ich  kapitolami,  sme  každú  označili  ako  Krédo  Kreatvity  s 
príslušným číslom. 
     Náš znak bol navrhnutý tak, aby odrážal našu váhu kladenú na Rasovú súdržnosť. 
"W"  samozrejme  znamená veľkolepú  a  krásnu  Bielu  Rasu,  (White  Race).  Koruna 
značí, že sme aristokrati z prírodných výtvorov. Svätožiara potvrdzuje náš sľub strážiť 
a ctiť našu drahocennú krv a gény ako najhodnotnejšie hodnoty na povrchu Zeme. 
Nech nik nestojí  v ceste k naplneniu nášho cieľa –  Prežitiu,  Expanzii a Pokroku 
Bielej Rasy. To je konečná, najvyššia, najimpozantnejšia a pre nás najposvätnejšia vec 
vo vesmíre.
     Členovia nášho náboženstva sa nazývajú Tvorcovia, či už sú to muži, ženy, alebo 
deti a náboženstvo samotné sa nazýva Kreativita.
     Mnoho z ideí prezentovaných v tejto knihe sú tak úplne cudzie väčšine našich 
Bielych  Rasových  Druhov,  že  ich  schválne  opakujem  a  používam  vo  veľkom 
množstve,  tak  ako  v  knihe  Večné  Náboženstvo  prírody.  Tak  ako  sme  v  našich 
školských  časoch  boli  najprv  opakovane  učení  najprv  abecedu,  potom  slová  a 
výslovnosť,  tabuľky  násobilky,  ale  aj  ostatné  učebné  nástroje,  taktiež  opakovane 
vtĺkame z rozličných uhlov v kľúčových ideách a článkoch Prírodné Zákony, ktoré sa 
musia stať našou súčasťou  ak chce Biela Rasa prežiť. V skutočnosti by táto kniha, aj 
kniha  Večné  Náboženstvo  Prírody   mali  byť  znovu  čítané  niekoľko  krát,  kým sa 
najhlbšie  učenie  tohoto  hnutia  nestane  živou  súčasťou  každého  Bieleho  Rasového 
Druha.
     Ak  existuje  jedna  vec,  ktorá  odlišuje  Kreativitu  od  všetkých  ostatných 
náboženstiev, tak je to fakt, že ideme priamo k večným zákonom prírody ako najvyššej 
autorite  pre  formuláciu  celej  našej  viery  a  pre  odpovede  na  všetky  naše  otázky, 
zahŕňajúc aj  naše morálne hodnoty.  Jednou z podivných anomálií  histórie je to,  že 
Biela  Rasa,  najinteligentnejšia  zo  všetkých  bytostí  v  minulosti  vo  svojich 
spoločenských a morálnych zákonoch ignorovala vedomosti  Prírody a za to sme aj 
draho  zaplatili.  Namiesto  toho sa  Biela  Rasa  tragicky  zahľadela  do  nejakej  ľuďmi 
vytvorenej, Židmi pripravenej "Biblie", pretkanej lžami, poverčivosťou a ignoranciou 
ako do najvyššej autority v tomto obrovsky dôležitom úseku svojho života.
     Biely Človek spravil v posledných pár storočiach prekvapivý, až úžasný pokrok na 
poli  vedy  a  technológie  a  to  vďaka procesu  "experimentov",  ktorý  skúša  Prírodu 
danými  otázkami,  očakávajúc  jej  odpovede  a  potom  používajúc  tento  výsledok  a 
zdravý  rozum v  spájaní  otázok  do  najširšej  mozaiky  vedomostí.  To  spravil  Biely 
Človek impozantne dobre a čo sa začalo ako extrémne pomalý proces po temnej dobe 
Kresťanstva, pomaly uvoľňuje svoju kontrolu na jeho spútanú myseľ. Postupne, kúsok 
po  kúsku  znalosti  Bieleho  Človeka  vo  vede  a  technológii  kvitli,  až  sa  dnes  stali 
bežiacim  procesom  ďaleko  predbiehajúcim  jeho  spoločenský  systém,  aby  ich  buď 
využil, alebo sa zhodovali s touto obrovskou zbierkou vedomostí.
     V porovnaní bol jeho spoločenský a morálny pokrok od dní starovekého Grécka a 
Ríma absolútne zastavený. V skutočnosti sme v tejto oblasti kráčali späť a niesme ani 
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tak vybavení ako boli naši staroveký predkovia pred dvoma tisícami rokov. 
     V Kreativite sme toto všetko zmenili. V otázkach morálky, hodnôt a spoločenskej 
organizácie  sme  šli  priamo  za  matkou  Prírodou  a  prišli  dobre  odmenení  istými  a 
čestnými odpoveďami. Sme si istí, že takýmto spôsobom sme na úsvite veľkej, novej 
doby  v  ktorej  teraz  môžeme  tak  rýchlo  napredovať  na  poli  morálky,  genetiky  a 
spoločenského pokroku, ako je to na poli vedy a technológie. Mienime sa realizovať na 
všetkých týchto rôznych pokrokoch pre dobro Prírody najlepšej – Bielej Rasy.  
     Nikomu sa neprosíme, aby si vzal niečo z toho čo tvrdíme za vieru. Chceme len aby 
ste si to overili proti skutočnému svetu. Overte si to históriou. Porovnajte s realitami 
Prírody. Porovnajte si to s Vašimi osobnými životnými skúsenosťami. Potom sa nad 
tým zamyslite otvorenou mysľou a prídete na vlastné riešenie. 
     Ešte jedna vec. Táto kniha nie je mienená ako vedecká konverzácia, ani historický 
prehľad Bielej Rasy. Napriek tomu je to také jednoduché: Táto kniha a kniha Večné 
Náboženstvo Prírody  sú vytvorené  ako náboženské učenie  a  program napísaný pre 
masy,  jasne  a  jednoducho,  aby  im každý  s  otvorenou mysľou  a  troškou  zdravého 
rozumu  mohol  rozumieť  a  pochopil  ich  dôležitosť.  Je  mienená  aby  prebudila, 
vyjasnila, udala smer a popudila ľudí k činom. Opakujem, našim cieľom je Prežitie, 
Expanzia a Pokrok veľkolepej Bielej Rasy, v skratke, znovuzrodenie a spása našich 
ľudí. 
     Potreba tvrdej a konečnej akcie všetkými silami Bielej rasy je skutočne veľká a 
extrémne urgentná. Už nemáme žiaden čas na premárnenie. Prebudení, organizovaní a 
spojení sme desaťkrát silnejší než všetci Židia a podrasy. Rozdelení a neorganizovaní 
ako  sme  teraz  čelíme  istej  deštrukcii  a  úplnému  zabudnutiu.  Židia  horúčkovito 
zrýchľujú svoj program skríženia v Amerike a všade inde v doméne Bieleho Človeka. 
Importujú (na iniciatívu vlády Spojených Štátov) Vietnamcov, Haiťanov, Kubáncov, 
Mexičanov a ostatné podrasy po státisícoch a miliónoch.  Žiadna civilizácia,  žiadna 
rasa nemôže dlho takýto útok vydržať.  Ak sa neuchopíme súrnej a konečnej akcie, 
budeme čoskoro zredukovaní do skríženej masy nešťastníkov, tak ako na Haiti, alebo 
v Indii.
     Teraz, keď máme základy našej viery a jej program, musíme na tomto základe 
stavať,  teraz už na to máme dosť sily. Najprv zo všetkého musíme mať najširšie a 
najkompletnejšie rozdelenie našej viery. To znamená, že každý čitateľ, podporovateľ a 
člen sa musí stať zapáleným distribútorom tejto našej posvätnej knihy.  Po druhé sa 
musíme  zorganizovať  a  rozšíriť,  než  ovládneme  Planétu  Zem.  Po  tretie,  keď  tak 
urobíme, musíme prehodiť kontrolu nášho osudu z rúk našich nepriateľov, do silných a 
pevných rúk našej vlastnej rasy, Bielej Rasy.
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1.Krédo 
Kreativity

Ciele Kreativity:
Štvorrozmerné Náboženstvo

     Budujúc  Krásny Nový Svet.  My Tvorcovia,  sme budovatelia.  Sme oddaný 
myšlienke  budovania  krásneho  sveta  tak  odlišného  a  tak  lepšieho  oproti  tomu 
dnešnému,  že  my,  Tvorcovia  tejto  generácie,  pôjdeme  spätne  v  histórii  ako 
revolucionári, ktorí velili v zlatej dobe ľudstva.
     Zdravá Myseľ v Zdravom Tele v Zdravej Spoločnosti v Zdravom Životnom 
Prostredí.  Toto  v  jednej  fáze  sumarizuje  srdce  nášho  programu.  Preto  Kreativitu 
nazývame štvorrozmerným náboženstvom.
     Ďalekosiahly. Nakoľko to môže znieť jednoducho, v spojitostiach je náš program 
ďalekosiahly,  tak úplný a revolučný, že jeho plný význam nebude úplne pochopený 
ešte nejaký čas.
     Aj keď už myšlienka Zdravej Mysle v Zdravom Tele bola predstavená vo filozofii 
starovekého  Grécka,  prekrútili  sme  túto  základnú  myšlienku  zahŕňajúc  zdravú 
Spoločnosť,  Zdravú  Rasu  a  Zdravia  plné  celosvetové  Životné  Prostredie  na  tejto 
planéte.  Tento  súhrn  úplne  pojíma  úplnú  filozofiu  ako  základnú  dogmu  nášho 
náboženstva. Taktiež je na každý pád naše myslenie na globálnej úrovni a pojíma celú 
planétu Zem.
     Naše Zlaté Pravidlo.  Aj keď sme veľmi hrdí na úspechy Bielej Rasy v histórii 
a civilizácii, nie sme hrdí na bojazlivú a idiotskú pozíciu na akú sa dnešné generácie 
degenerovali.  Akokoľvek,  Biela  Rasa  je  elita  Prírody,  najvyššie  postavená  žijúca 
bytosť akú  Príroda vytvorila za celý čas. My Tvorcovia, ako členovia tejto elity, sme 
najviac zaujatý pre blahobyt a budúcnosť Bielej Rasy a to ani nie takej aká je dnes, 
ale takej, ktorá môže mať skvelý budúci potenciál, ak presadíme rozhodujúci program 
vlastného  šírenia  a  zlepšenia  svojho  sveta.  Náš  program  a  viera  sú  navrhnuté 
k  vyzdvihnutiu  najlepších  záujmov  pre  Bielu  Rasu,  takže  môže  dosiahnuť  svoj 
obrovský potenciál, ktorý je jej osudom. Preto je srdcom viery táto veta: To čo je pre 
Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť a to čo je pre Bielu Rasu zlé,  je najhorší 
hriech. To nazývame našim Zlatým Pravidlom  a zdôraznili sme toto základné učenie 
niekoľkokrát v našej prvej knihe Večné Náboženstvo Prírody.
     Vzkriesenie a Spása Bielej Rasy.  Biely Človek je veľmi tvorivý. Je to najväčší 
budovateľ akého kedy svet poznal. Je budovateľom svetových civilizácií a svetových 
ríš.  To  čo  môže  kolektívne  Biela  Rasa  nezviazaná  a  nepotlačená  spraviť,  keď  je 
správne organizovaná je skutočne fenomenálne a úžasné. Cieľom Hnutia Kreativity je 
tento obrovský potenciál rozvinúť a priblížiť. Vynesenie tohoto úžasného potenciálu je 
to,  čo  myslíme  znovuzrodením a  spásou  Bielej  Rasy.  Našim  najvyšším  cieľom je 
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pokročiť s najlepšími záujmami Bielej Rasy. Žiadna cena nie je privysoká, žiaden boj 
nie je pritvrdý. Mienime odhodlane zaplatiť cenu za splnenie tohoto honosného cieľa, 
nech je tá cena akákoľvek.
     Narastá Svetová Revolúcia.  Či sa nám to páči, alebo nie, (a my Tvorcovia to 
akceptujeme) ďalekosiahla revolúcia je práve na ceste. Či sa nám to páči, alebo nie, 
blížiaci sa prevrat obráti úplne a nezvratne všetky nasledujúce udalosti ľudstva hore 
nohami. Nadchádzajúca revolúcia buď úplne degeneruje ľudstvo na hordu nešťastných 
neprispôsobivých tvorov, alebo vyústi do krásnej, "zlatej doby" superľudí a nádhernej 
budúcnosti  s  nimi.  My  Tvorcovia,  riadime  vlnu  budúcnosti  a  predvídaním 
a plánovaním tejto budúcnosti sme rozhodnutý pomôcť zostaviť ju takou cestou, aby 
sme  my,  naše  deti  a  budúce  generácie  mohli  uzrieť  Belší  a  Krajší  Svet  takej 
majestátnosti, ako v najprekvapivejších predstavách.
     Budúci Svet, Ktorý Mienime Vybudovať.   V skratke, tu je len zopár širších 
návrhov lepšieho sveta, ktorý sme rozhodnutý vybudovať.
     Žiarivý Svet Krásnych, Zdravých Ľudí. Svet bez rakoviny. Svet bez srdcových 
chorôb.  Svet,  v  ktorom bude  viac  dôrazu na  Budovanie  Zdravia,  než na  liečenie 
chorôb a v ktorom skvelé zdravie bude skôr normálom, než výnimkou. To chceme 
dosiahnuť  programom,  ktorý  nazývame  Zdravý  Život.  Na  túto  tému  budeme  mať 
niekoľko kapitol. Predvídame budúcnosť, kde inteligencia priemerného jedinca bude 
v  plnom  význame  dvíhaná  každou  nasledujúcou  generáciou.  Svet  bez  blázincov, 
idiotov a imbecilov. Čistý svet, v ktorom bude len málo znečistené životné prostredie. 
Svet v podstate bez kriminality, kde každý muž, žena, alebo dieťa bude môcť ísť po 
ulici v ktorúkoľvek dennú, či nočnú hodinu bez strachu z napadnutia; svet zákonov 
a pravidiel; svet bez chudoby; svet, v ktorom každá osoba bude tvorivo a plnohodnotne 
zamestnaná, takým či onakým spôsobom po celý život, život, ktorý bude predĺžený za 
ten  dnešný.  Akokoľvek,  nechajte  ma  rýchlo  zdôrazniť,  že  niesme  až  tak  zaujatý 
o predĺženie života, ako o nárast zdravia a kvality života každého na tak dlho, ako len 
bude trvať.  Dlhší  život  je len druhotným ziskom, ako výsledok lepšieho,  zdravého 
bytia.
     Rasové Problémy Vyriešené.  Budúci svet ako si ho predstavujeme my, nebude 
mať žiadne rasové problémy, žiadne jazykové bariéry a žiadne bratovražedné vojny. 
Bude  dobre  nakŕmený,  ale  nebude  mať  problémy  s  preľudnením  a  prehustením 
obyvateľstva.  Nebude mať ani deficit  potravín,  zásob energie,  alebo zdrojov.  Bude 
v ňom dostatok pre každého. Šťastný, bohatý a po každej stránke dobrý život bude pre 
každého ľahko dosiahnuteľný.
     Poverčivosť  Zmizne.  Vidíme  svet,  v  ktorom  poverčivosť,  strach  z  pekla 
a "strašidiel na nebi" budú pochované spolu s poverami našich barbarských predkov. 
Poverčivosť už viac nebude zvýhodňovaná  podvodníkmi pre profit, aby mohli trápiť 
a ovládať mysle ľahkoverných. Očakávame príchod sveta, kde muž a žena budú môcť 
radostne  založiť  rodinu,  vychovávať  skvelé,  krásne,  zdravé  a  inteligentné  deti 
v  ekonomickej  istote.  Budú  mať  garantované  vízie  pevnej  budúcnosti,  kde  môžu 
očakávať, že aj ich deti budú mat rovnakú možnosť kde vyrastú.
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     Prenesenie Snov Na Skutočnosť. Toto je svet Kreativity ako si ho predstavujeme 
my. Vravíte privysoká požiadavka? Fantastické? Nemožná utópia predstavovaná len 
snílkami? Možno. Ale my si to nielen predstavujeme, ale sme aj rozhodnutí spraviť to 
najlepšie  čo môžeme,  aby sa  to  stalo  skutočnosťou.  Niesme len zasnení  vizionári. 
Práve naopak, máme špecifické plány, realistické programy a militantnú vieru pre 
uskutočnenie.  Ste  súčasťou  tohoto  programu  moji  drahí  Bieli  Rasoví  Druhovia. 
S  Vašou  pomocou  to  nielen  môžeme dokázať,  my to  musíme dokázať   a  aj  to 
dokážeme.  Je to našim náboženstvom,  našou  vierou,  náš  dôvod bytia. Len ostaňte 
s  nami až  do poslednej  strany a do posledného slova tejto  knihy –  Biblie Bieleho 
Človeka a naučíte sa ako to bude spravené, prečo  to musíme spraviť a ako vy môžete 
byť hlavnými pomocníkmi v tejto najúžasnejšej a tvorivej skúsenosti histórie.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Dnešný Svet v Prevrate. Už sme uviedli, že práve je vo vývoji drastická revolúcia 
celého sveta. Revolúcia, ktorú nerobíme my. Problém väčšiny revolúcií v histórii bol 
obyčajne  ten,  že  boli  vysoko  deštruktívne  a  ako  výsledok  zanechali  len  smrť, 
deštrukciu a anarchiu. Práve vyvarovať sa takejto katastrofy od jej zasiahnutia mojich 
a  vašich detí a ich budúcich potomkov je nádejou a plánom, ktorý vyvinula Hnutie 
Kreativity.  Je to náboženský program, aký si Biela Rasa nikdy ani nepredstavovala 
počas celej svoje skvelej a tragickej histórie za posledných 6000 rokov.
     Chorý Svet. Ak sa pozrieme na svet dnes, koncom 20. storočia, zistíme, že je to 
veľmi  chorý svet.  Je  chorý telesne,  mentálne,  duševne,  sociálne  a  ekonomicky.  Je 
taktiež rasovo a eugenicky chorý. A to nie je chorý len v týchto aspektoch, ale zdá sa, 
že  sa  zhoršuje  každým  rokom so  žiadnym  viditeľným riešením  na  dohľad.  To  je 
špeciálne v civilizovanej časti, ktorú prevažne obýva Biela Rasa. 
     Telesne Chorý.  Rakovina je dnes zabijakom číslo jeden nielen dospelých, ale aj 
detí. Srdcové choroby, rakovina a ostatné degeneratívne choroby zabíjajú viac ľudí než 
kedykoľvek  predtým  v  alarmujúco  narastajúcom  počte  bez  žiadneho  dohľadného 
riešenia. Nemocničné a lekárske ceny narastajú v neuveriteľnom počte a nik nevie kde 
sa to všetko skončí. Ľudia hltajú miliardy tabletiek a užívajú jedovaté drogy na úrovni 
nikdy  predtým  nevídanej,  no  neliečia  sa,  ale  chorejú.  Psychiatrie  a  blázince  sú 
preplnené a prekvitajú ako nikdy predtým v histórii. Ľudia, ako sme už povedali, sú 
chorý telesne, duchom a to stále viac a viac. 
     Chyba Zdravotnej Vedy.  "Akceptované, ortodoxné liečebné metódy" neriešili 
problém.  V  skutočnosti,  ako  si  neskôr  ukážeme,  tento  problém  len  zhoršovali 
a pridávali ďalšie. 
     Ale nezúfajte. My, Hnutie Kreativity, máme dokonalé a úplné riešenie. Je len pre 
vaše dobro, vypočuť si nás až do konca a potom sa oddať myšlienke nastolenia zlatej 
doby,  ako  sme  už  skôr  spomínali.  Len  si  otvorte  myseľ  a  čítajte.  A  nadovšetko; 
myslite.        
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     Ekonomicky Chorý. Teraz sa pozrime na problém trocha zo širšia. Povedali sme, 
že svet je taktiež chorý ekonomicky a to stále viac a viac. Obzvlášť sa pozrime na 
Ameriku, ktorá je v tomto momente stále najbohatšou, najvplyvnejšou krajinou sveta a 
stále  je  snom i  nádejou  všetkých  zaostalých  podľudí  na  svete.  Nielen  že  je  stále 
nádejou sveta, ale pre svoju veľkosť, je teraz (nerozumne) podporujúca viac než 120 
iných krajín a pomáha I, pridať na populačnej explózii zaostalých podrása, a II, ničiť 
a zadlžovať vlastnú budúcnosť až k bankrotu. No napriek tomu, že je číslom jedna, aj v 
Amerike je ekonomika chorá, chorá, chorá a chorľavejšia. Náš národný dlh prudko 
stúpa do astronomických čísel.  Tento nárast  sa však nestabilizuje,  naopak stúpa na 
neuveriteľnú úroveň, ktorá môže len pripraviť ekonomický kolaps a nehodnotnejšiu 
menu.  Nezamestnanosť  a  rady  na  podporu  rastú  na  úroveň  akou  to  už  nemôže 
pokračovať. To je všeobecne vyvolané zradnou vládou, ktorá tým podporuje parazitov 
a takýmto zľahčovaním ich počet len narastá a množia sa, a  v niektorých prípadoch, 
(hlavne  medzi  čiernymi)  je  pre  nich  výhodnejšie  množiť  sa  než  pracovať.  Naše 
nedostatky paliva sa stávajú akútnejšími a naša závislosť na dovoze z nepriateľských, 
zahraničných  zdrojov  každým  rokom  dramaticky  narastá.  Ceny  a  inflácia  stúpajú 
a koniec nie je v dohľade.  
     Mohli by sme citovať štósy papierov a stránky štatistík, no tie by už neboli platné 
dlho pred vydaním tejto knihy.  Našim cieľom tu nie je sa na takých pozastavovať, 
ale vyjadriť sa tak v skratke, ako to len existujúca situácia dovolí. Je to situácia ktorej 
ste si práve neodškriepiteľne vedomí – ekonomika Ameriky a zbytku sveta je chorá – 
a každým rokom chorľavejšia. V skutočnosti tretina sveta hladuje, kým populácia stále 
prudko  stúpa  nad  hodnotu  4  miliárd  a  stále  narastá  v  čím  ďalej  tým  kratších 
intervaloch. Takto to už dlho ísť nemôže. Už duní svetový prevrat a prichádza tak 
naisto, ako slnko zajtra vyjde na východe.
     Vzdelanostne Chorý.  Ak sa ďalej pozrieme na pole vzdelania, zistíme, že nikdy 
v našej histórii neboli naše školy, vysoké školy a univerzity v takom štátnom zmätku, 
v  akom sú dnes. S inštitúciami ako je najvyšší súd a votrelecká vláda, posilňujúcimi 
tyranský program obsadzovania škôl a silenej integrácie podrás, je náš celý vzdelávací 
program v chaose.  Namiesto  toho,  aby školy boli  pokojnými miestami kde sa  deti 
môžu naučiť krajšie veci pre život a pripraviť na lepšiu budúcnosť, sa naše školy stali 
žumpu sporov, kriminality, narkotík a hlavne zmesou nešťastia pre učiteľov aj žiakov. 
Z pohľadu rodičov sa stali povinnými väznicami kde musia poslať svoje deti päť dní 
v týždni za obrovské a stále narastajúce výdaje.  V takýchto štátom kontrolovaných 
väzniciach môžu očakávať pre svoje deti len veľmi málo dobrého, alebo užitočného, 
ale vedia, že ich deti budú zoznámené so zločinom, drogami, hnusnou rečou a stále 
narastajúcou hordou odporných polodomorodých negrov.
     Vysoké Školy sú Ruinujúce Pre Mladých Ľudí, Pre Rodičov Drahé. Na úrovni 
vysokých škôl a univerzít rodičia môžu očakávať, že platby za program vzdelávania 
ich zruinujú v časovom úseku štyroch až ôsmych rokov. A čo môžu očakávať, že sa 
ich  odrastené  deti  na  vysokej  škole  naučia?  Naučia  sa  jedinú  vec,  byť  vystavené 
programu masívneho znečistenia mozgov miešania rás. Ich prijímajúcim, no nie príliš 
rozlišujúcim mladým mysliam bude znova a  znova tvrdené,  že  by sa  mali  miešať 
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s negrami, vytvárať s nimi miešané manželstvá. Nebude im tvrdené len to, že negri sú 
rovní Bielej  Rase,  ale dokonca,  že sú v mnohom lepší.  Povedia im, že by sa mali 
hanbiť za svoju hrdú a slávnu Bielu hrdosť a budú osedlaní obrovským komplexom 
viny, nakoľko im bude vtĺkané do hláv, že Biela Rasa je zodpovedná za všetky chyby 
sveta a negri a podrasy sú "vychádzajúci" hrdinovia. Bude im povedané aby nenávideli 
svojich rodičov, svoju Bielu hrdosť a svoju vlastnú rasu. Budú učení, že idey, spôsoby, 
módy,  návyky  a  tradície  ich  rodičov  a  predkov  sú  staromódne,  prešlé  a  plné 
opovrhovania  a  vysmievať  sa  im.  V  skratke  budú  učení  milovať  Židov,  negrov 
a podrasy, a nenávidieť svoju vlastnú, drahocennú Bielu Rasu.
     Zničené Morálne Zákony. Toto však nie je koniec deštrukcie, ktorú môžu rodičia 
očakávať, keď po obrovských obetiach pošlú svojich potomkov na vysoké školy. Môžu 
očakávať, že morálne zákony, v ktorých svoje deti  vychovávali  po celý život budú 
škaredo napádané, ak nie dokonca úplne zlomené a odhodené. Môžu očakávať, že sa 
ich osobné návyky a zjav, zdegenerujú na podobné tým dlhovlasým "hipíkom", tomu 
bahnu. Môžu očakávať, že ich potomkovia budú celkom určite zoznámený s užitím 
drog, s vysokou šancou, že podľahnú drogovej závislosti a budú zničený na celý život. 
     Rodičia môžu očakávať, že ich slušné percento skončí vysokú školu bez úplnej 
znalosti patrične čítať, písať či hovoriť spisovným jazykom. 
     Prehnaná Cena.  Za to  všetko rodičia  zaplatia  obrovskú  cenu ekonomických 
ťažkostí, emocionálneho stresu a vypätia a zničenia ich najdrahocennejšieho majetku – 
ich detí. 
     Pravdupovediac, vzdelanie je dnes extrémne zhubné a to čím ďalej, tým viac. Opäť 
"ortodoxné",  "akceptované" postupy nevyriešili  problém. Naopak,  len skombinovali 
problém a zhoršili ho. 
     Eugenika a Dysgenika.  Alarmujúce ako spomenuté ochorenia môže byť (a je to 
značné)  najhoršie  trvalé  zničenie  zo  všetkých,  ktoré  je  na  nás,  Bielu  Rasu, 
nahromadené, a to v oblasti rasy a genetiky. Ak bude súčasný trend pokračovať, Biela 
Rasa, najvyššie postavený výtvor prírody, bude biologicky vymazaný a vyhubený za 
ďalšie  dve,  alebo tri  generácie.  Bolo nám znova a  znova opakované aká obrovská 
populačná  explózia  práve  prebieha.  No  ten  najvýznamnejší  faktor,  ktorý  nám bol 
konšpiratívne zamlčaný, je taký, že kým podrasy explodujú po skokoch a v každom 
smere, Biela Rasa sa zatiaľ nielen rapídne zmenšuje, ale  je aj miešaná k vyhynutiu. 
Zatiaľ  sa  negri,  Mexičania,  Indovia,  Číňania,  Indonézania,  miešané  rasy  Južnej 
Ameriky  a  stovky  iných  miešaných  druhov  podrás  šíri  v  neuveriteľnom  počte, 
v histórii nikdy predtým nevídanom.
     Explózia Podrás. A prečo vlastne podrasy tak náhle populačne explodujú? Kvôli 
benevolentnej politike Bielych Ľudí, zásobovania ich jedlom, zdravotníckou technikou 
a priamou finančnou pomocou, grantami a darmi, a to všetko na úkor Bielej  Rasy, 
všetko na škodu Bielej  Rasy a v prospech rapídne sa šíriacich podrás.  Ako neskôr 
uvidíme, takáto idiotská politika speje k samovražde Bielej Rasy a k väčšiemu nárastu 
nenormálnych  podrás.  Následkom  takejto  samovražednej  politiky  bude  zrútenie 
civilizácie  a  svet  hladovania,  škaredých podrás,  svet  chaosu,  hladu a anarchie. 
Predzvesť takéhoto sveta môže byť videná v jasných obrysoch na mnohých miestach 

13



dnešného sveta každým, kto sa chce pozerať otvorenými očami. Niekoľkými príkladmi 
sú Haiti,  India,  niekdajšie  Belgické  Kongo,  kde bol  Biely  Človek vyhnaný  zradou 
vlastnej  (židovskej)  vlády v Belgicku.  V skutočnosti  celá  Severná Afrika,  Rodézia 
a  Južná  Afrika kypí  anarchiou,  hladom a  rasovou degeneráciou.  Ak bude súčasný 
chorý kurz pokračovať, bude aj Južná Afrika a Rodézia zatratená ku kolapsu a návratu 
do džungle. Počas tohoto písania je už Rodézia, zásobená zradou zvnútra a  Anglickom 
a Spojenými Štátmi zvonku, určite obsadená negrami.
     Pomalá Genetická Degenerácia. Je ešte jeden faktor, ktorý musíme spomenúť 
v rasovej degenerácii ľudstva ako celku a Bielej Rasy ako časti. Dokonca aj v samotnej 
Bielej Rase je pomalé oslabovanie a degenerácia genetického zdravia rasy. Aj medzi 
členmi Bielej Rasy, ktorí neboli kontaminovaní miešaním rás a podrasami, genetický 
základ degeneruje a ide z kopca. Prečo? Kvôli chorým politikám, ktoré sme prijali 
v medicíne, politike, vzdelaní a špeciálne v náboženstve.
     Tak  a  teraz  sme  sa  dostali  na  zlomový  bod  problému.  Svet  je  nenávistný 
vo všetkých hlavných oblastiach,  ktoré  sme spomenuli  hlavne kvôli  tomu,  že  naše 
myslenie bolo a stále je choré. Myseľ Bieleho Človeka sa stala extrémne zhubnou, 
dokonca až samovražednou.
     Choré Mysle Bodom Problému.  Teraz si  povieme základný argument,  ktorý 
budeme  opakovať  a  zdôrazňovať  znova  a  znova  v  celej  knihe:  Väčšina  našich 
problémov  pochádza  z  mysle.  Všetky  riešenia  týchto  problémov  pochádzajú 
takisto z mysle.
     Pamätajte čo sme uviedli na začiatku. Našim cieľom je: Zdravá Myseľ v Zdravom 
Tele  v  Zdravej  Spoločnosti  v  Zdravom  Životnom  Prostredí.  Len  ak  vyliečime 
všetky, až potom budeme schopný vyriešiť množstvo problémov. A tak My, Tvorcovia 
tvrdíme, že musíme začať mysľou. Najskôr musíme posilniť naše myslenie a doviesť 
naše  myslenie  k  telesnému  a  duševnému  zdraviu.  Skôr  než  to  môžeme  dokázať, 
musíme si  myseľ  očistiť  od  znečistenia  a  kontaminácie,  ktorá  teraz  naše  myslenie 
paralyzuje a zacláňa. Než tak spravíme, niesme schopní myslieť logicky. Napríklad 
pred Kolumbom takmer všetci ľudia verili, že Zem je plochá. Než bola táto mylná idea 
vymazaná z ich myslí,  nemohla byť idea o tom, že svet je guľatý do týchto myslí  
uvedená. A než bola myšlienka, že svet je guľatý univerzálne akceptovaná, nemohol 
byť  zaznamenaný  väčší  pokrok  v  navigácii,  objavoch,  bádaní  a  väčšom  rozšírení 
horizontov Bieleho Človeka.
     Zablokovaní Samovražednými Myšlienkami. Podobne na poli rasy, náboženstva 
a eugeniky, teda v týchto oblastiach najzdravších pre prežitie Bielej Rasy a civilizácie 
samotnej, nemôže byť zaznamenaný väčší (ak vôbec nejaký) pokrok tak dlho, ako naše 
mysle  budú  zašpinené  masou  chorých  a  samovražedných  myšlienok.  Opäť 
zdôrazňujeme,  že  "akceptované"  a  "ortodoxné"  myšlienky  o  rase  a  náboženstve 
nevyriešili  problém.  Práve  naopak,  zmietli  a  zintenzívnili  ho  a  sú  jeho  najväčšou 
príčinou.
     Detoxifikácia Mysle Bieleho Človeka.  Jedným z hlavných účelov tejto knihy je 
najprv detoxifikovať Bieleho Človeka od všetkého smetia,  nečistôt a jedu, ktorý sa 
nahromadil v jeho mysli kvôli chorému náboženstvu a chorému vzdelaniu, ktorým bola 
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jeho myseľ vymývaná po mnohé tisícročia. Našim účelom je nahradiť tieto myšlienky 
zdravým,  konštruktívnym  a  tvorivým  myslením,   ideami,  ktoré  sú  založené  na 
najväčšej zo všetkých právd: Večných a nemenných zákonoch Prírody.
     Štvorrozmerné Náboženstvo.  Povedali sme si,  že našim cieľom je budovanie 
čistého a krásneho sveta  dosiahnutím  Zdravej  Mysle v  Zdravom Tele v  Zdravej 
Spoločnosti  v  Zdravom  Životnom  Prostredí.  Takisto  sme  si  povedali,  že  tým 
pravým miestom kde začať je myseľ. Akokoľvek, aby sme tak učinili, pôjdeme na vec 
okružnou cestou a začneme v strede – menovite tým, ako dosiahnuť Zdravé telo.
     Jedovaté Drogy Základom Modernej "Medicíny". Všetci chceme mať zdravé 
telo,  nie  je  to  tak?  Chceme  mať  telo  bez  rakoviny,  srdcových  chorôb  a  všetkých 
degeneratívnych ochorení, ktoré trápia "modernú" civilizáciu, nie? V prvej časti tejto 
knihy si  vysvetlíme a objavíme ako je to možné bez užitia  liekov, chirurgie, alebo 
radiácie,  teda bez ich "ortodoxného" programu "Odseknúť, Spáliť a Otráviť",  ktorý 
moderná medicína tak rada používa ako "uzdravovanie". Takisto si objasníme, ako sa 
A.M.A  (Americká  Zdravotná  Asociácia),  F.D.A  (Správny  Úrad  Potravín  a  Liečiv) 
a A.C.S (Americká Rakovinová Spoločnosť) a zbytok ich pomocníkov, v spolupráci 
so  Židmi  ovládanými  médiami  po  roky  zúčastňovali  zlomyseľnej,  konšpiračnej 
kampane, aby potlačili všetky takéto informácie pred dosiahnutím k Vám, alebo ich 
diskreditovaním, ak by ste náhodou o nich zakopli.   
     Zdravý Život – Naša Zdravotná Filozofia. V prvej časti tejto knihy budeme mať 
niekoľko kapitol nielen na subjekt zdravia, ale takisto na spriaznený subjekt čistého 
a zdravého životného prostredia. Tieto dve spolu súvisia a sú nevyhnutnou súčasťou 
našej  filozofie  pre  Prežitie,  Expanziu  a  Pokrok  Bielej  Rasy.  Nazývame  to  našou 
filozofiou úplného zdravia, Zdravý Život.
     Ale než sa pustíme do filozofie kreatívneho, zdravého a super zdravia, chcem sa 
venovať v nasledujúcich  dvoch kapitolách najprv ujasneniu niekoľkých základných 
princípov pochádzajúcich z Prírody vzhľadom na všetok život. To bude neskôr bodom 
odbočenia pre omnoho viac takýchto princípov. 
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2. Krédo 
Kreativity

Už Nikdy Viac Očami Hada

     Predstavte  Si  Nasledujúcu  Situáciu.  Mladá  priekopnícka  matka  žujúca  v 
primitívnom dome s manželom a tromi deťmi kedysi dávno na západe. Deti majú šesť, 
štyri a dva roky, a ďalšie je na ceste. Deti spia v tej istej malej izbe.
     Večné Nepriateľstvo. Jedno ráno, na matkine zhrozenie, nájde štrkáča s mláďaťom 
pod posteľou jedného z detí. V matkinej mysli nie je najmenšia pochybnosť o tom , čo 
musí spraviť. Okamžite dostane deti z miesta, uváži vziať najväčšie poleno od krbu a 
ubiť štrkáča i jeho mláďa na smrť.
     Nezmieriteľný Spor. Teraz tu máme ostrý stret záujmov. Teda dve sporné strany, 
menovite matka a jej rodina na jednej strane a štrkáč na strane druhej, majú opačné 
pohľady na vec. Tieto dve pohľady sú navždy nezmieriteľné. Sú extrémne zaťažené 
nepriateľskými emóciami. V skutku sú záležitosťou života a smrti. Obe strany nemôžu 
prežiť v rovnakej spálni a z matkinho pohľadu je had, per se, hrozbou pre ňu a pre jej 
rodinu,  nezáležiac  na  tom  kde  žije.  Nemôže  tu  byť  žiadne  vyjednávanie,  žiaden 
kompromis, žiadne zmierenie, len prežitie jedného, alebo druhého.
     Hadov Pohľad.  No než pôjdeme hlbšie do pohľadu matky, pozrime sa na vec z 
pohľadu hada. Na moment sa pozrime na vec hadími očami. V skutočnosti, preveďme 
si to niekoľkými srdcervúcimi, sympatie evokujúcimi klišé, na ktoré sa stali expertmi 
bytosti s krvácajúcimi srdciami a ťahajúce za vaše struny na srdci.
     Liberálna, Humanitárna Verzia. Máme tu úbohého štrkáča v ohrození života. Aj 
on (ona) je jedným z tvorov božích s právom na život, voľnosť a šťastie. Aj on je 
oprávnený  prežiť  a  má právo  vychovať  svoju  rodinu v  mieri,  komforte  a  bezpečí. 
Všeobecne je  matkou.  Je  dobrou matkou pokúšajúcou sa  ochrániť  svojho mladého 
potomka.  Našla  si  pekné,  teplé miesto  pod posteľou a  rozhodla  sa,  že to  bude ich 
domovom.  A  prečo  nie?  Zdá  sa  byť  teplejším  a  krytejším  od  elementov  než 
nepriateľskejší chladný exteriér. Fakt, že dom postavil niekto iný pre ňu nebol dôležitý. 
Bolo to jej hniezdo! Bol to jej domov! Bolo to miesto, kde sa narodili jej deti!
     Nakoniec, had by mohol zdôvodniť, že on a jeho predkovia sa potulovali po tejto 
prérii dlho predtým, než títo Bieli votrelci prišli a začali preorávať ich zem, kynožiť 
ich  hniezda  a  hlavne,  zabíjať  a  vyhladzovať  ich  druh.  Títo  Bieli  usadlíci  boli 
najkrutejšie hnusní nepriatelia! Zabiť ich! Zaútočiť na túto Bielu matku! Zaútočiť na 
ňu jedovatými zubami a vstrieknuť smrteľný jed do jej krvi tak rýchlo, ako je to len 
možné! Zbav nej zem, jej detí a jej druhu!
     To by boli  myšlienky,  ktoré  by prebehli  mysľou  štrkáča,  ak by mohol  svoje 
myšlienky vyjadriť. Nakoľko sa nemôže vyjadriť slovami, ochotní, slabí pomocníci s 
liberálnym  názorom  by  to  preňho  rád  spravil  a  rozšíril  pohľad  hada  svetovými 
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médiami,  špeciálne,  ak  by  tým mohol  zdiskreditovať,  oslabiť  a  podkopať  pozíciu 
Bielej Rasy. 
     Pohľad Matky. Toľko k pohľadu hada. Doteraz sme sa na vec pozerali úboho, ako 
očami hada. Ak sa na vec pozrieme z pohľadu matky, tak had pre ňu, pre jej deti a pre 
jej  manžela reprezentuje náhle a okamžité nebezpečenstvo. Bol to nebezpečný plaz 
vyzbrojený jedovatými zubami, škodlivý druh, ktorý pre ňu, alebo niekoho iného nebol 
na osoh. Bol škaredý, hanebný, inštinktívne strach naháňajúci a bol veľkou hrozbou 
pre jej rodinu. Takmer inštinktívne ubila štrkáča i mláďa na smrť tak rýchlo, ako len 
mohla a vyhodila zbytky z domu. Inštinktívne spravila to, čo Príroda každému druhu 
káže –  chrániť vlastný druh a zničiť ten, ktorý jej hrozbou vám, vašej rodine a 
vášmu druhu.
     V prípade priekopníckej matky "jej druhom" bola Biela Rasa. Nezahŕňala celú 
"ľudskú rasu". Nezahŕňala ani nepriateľských domorodých červenokožcov,  ktorý sa 
potulovali  po  tejto  zemi  a  taktiež  boli  hrozbou  jej  rodiny  a  jej  Bielych  Rasových 
Druhov. 
     Večný Konflikt Druhov. Tento jasný náčrt predstavuje konflikt, s ktorým sa dnes 
Prírodné  druhy  stretávajú  a  stretávali  sa  s  ním už  od  nepamäti.  Bude  večný  aj  v 
budúcnosti. Všetko zjemňujúci a klamúci liberáli by nás donútili veriť, že veci sa dnes 
majú ináč a máme celkovo väčšie bežné záujmy ktoré zdieľame. Vravia nám, že sa 
musíme učiť  žiť  a  nechať žiť.  Dokonca nám tvrdia,  že  musíme pomáhať ochrániť 
všetky  druhy nezáležiac  na  tom,  aké  sú  pre  nás  škodlivé,  alebo  nepotrebné.  A to 
nevyžadujú len pre svet zvierat, vtákov, rýb a hmyzu, ale taktiež vyžadujú ochranu a 
ochranu reprodukcie nižších druhov tejto veľkej všeobecnej "ľudskej rasy". To zahŕňa 
kanibalov,  austrálskych  krovákov,  zvyšok  domorodcov,  ktorí  žijú  na  stromoch 
filipínskych ostrovov, alebo hlavy loviacich kanibalov v Guinei, či kdesi v džungliach 
Amazonky. Nezáležiac na tom, aké zaostalé, hlúpe, alebo nepotrebné tieto kmene sú, 
je "Kresťanskou povinnosťou" Bielej Rasy chrániť, kŕmiť a vychovávať ich a ak by to 
bolo potrebné, nechať ich množiť sa , alebo sa starať o ich deti ako to robíme pre 
mnohých amerických Indiánov, ktorí by čoskoro vymreli, ak by  boli ponechaní starať 
sa o seba v konkurencii s civilizáciou Bieleho Človeka. 
     Samovražedná Kresťanská Filozofia.  Židia  a  Kresťania  idú  dokonca širšie. 
Nielenže nám vravia, aby sme "žili a nechali žiť", ale nám aj vravia, že by sme mali 
milovať  svojich  nepriateľov  a  konať  dobro  tým,  ktorí  nás  nevraživo  využívajú. 
Nakoľko Kresťanstvo sa hovie vo svete fantázie a  predstáv,  tak takáto  filozofia  je 
samozrejme samovražedná a hlúposť. Dobrovoľne kolaborovať v samovražde vlastnej 
Rasy je dosť vzdialené od idei "žiť a nechať žiť!" 
     Žiaden Záujem o Bielu Rasu. Zdá sa,  že v  celej  tejto  idiotskej,  srdcervúcej 
filozofii  chýba  jeden  dôležitý  kúsok.  Je  to  kuriózne,  nakoľko  srdcia  týchto 
dobrodincov vo veľkom krvácajú pre aligátorov, štrkáčov, indiánov a negrov, no nikdy 
sa nezdalo, že by tu bol najmenší záujem o prežitie najvýznamnejšieho zo všetkých 
Prírodných druhov – Bielej Rasy. Nakoľko bolo napísaných mnoho strán propagandy o 
tom,  aké dôležité  je  zachrániť  posledných 50 žeriavov,  žiaden ochotný dobrodinec 
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nikdy  neuviedol,  že  samotná  veľká  Biela  Rasa  je  na  ústupe,  upadá  a  je  skutočne 
ohrozeným druhom na ceste k vymretiu. 
     Samovražda Liberálnej Filozofie.  Je to jednoducho zvláštne a divné, nakoľko 
veľká  časť  týchto  liberálov,  ochotných  pomocníkov  a  dobrodincov,  ktorí  všade 
navôkol kričia, sú práve členmi Bielej Rasy. 
     Ako sa mohlo stať, že Biela Rasa, ktorej inteligencia vo veciach vedy, civilizácie a 
kultúry  je  tak  napredovaná  pred  farebnými  podrasami,  je  úplne  neuvedomelá  a 
nezaujatá o svoje vlastné prežitie, a teraz spraví hocičo veľké pre prežitie a blaho 
nielen špiny sveta, ale aj pre blaho svojich istých nepriateľov? 
     Musíme Si Urovnať Myseľ.  Aby sme na túto divnú dilemu mohli odpovedať, 
musíme si najprv urovnať myslenie. Je niekoľko faktorov, ktoré priviedli Bielu Rasu 
na pokraj samovraždy a sebadeštrukcie, a nemenej tých, z ktorých pochádza zmätená 
filozofia, ktorá dnes debilizuje mozog Bieleho Človeka. Niekto zasahoval do procesu 
myslenia Bieleho Človeka. Nech je to už ktokoľvek, nie sú zaujatí o blaho Bielej Rasy, 
ale skôr o jej  zničenie. 
     Biela Rasa Náš Jediný Záujem. Analyzujme si situáciu,  ako sme sa mohli tak 
zmiasť, že pomáhame našim nepriateľom a máme úplný nedostatok záujmu o naše 
vlastné prežitie.
     Ak hovorím "naše" prežitie, hovorím o Bielej rase, nakoľko niesom vták, alebo 
aligátor,  indián,  či  neger.  Som  členom  Bielej  rasy  a  ako  takého  je  môj  prvý  a 
prednostný záujem o blaho Bielej Rasy, jej Prežitie, Expanziu a Pokrok. 
     Prežitie Nutné Na Úkor Ostatných Tvorov.  Povedzme si jasne jeden vládnuci 
fakt  života:  Záujem  a  blaho  života  jedného  druhu  na  povrchu  Zeme  môže  byť  a 
obyčajne  aj  je,  v  ostrom  konflikte  so  záujmom  o  život  druhého.  Nie  je  nič  ako 
"spoločné  dobro" pre  každého  tvora  na  povrchu  tejto  Zeme.  Kde  kojot  prinesie 
domov rodine zajaca, znamená to dobré jedlo pre rodinu kojota, no znamená to smrť a 
tragédiu pre zajačiu rodinu. Keď pýcha levov v Afrických pastvinách rozkáže skoliť 
zebru, znamená to jedlo a hojnosť pre leviu rodinu, no je to smrť a deštrukcia pre 
zebru.  Keď  roj  kobyliek  napadne  kukuričné  pole  farmára,  značí  to  deštrukciu  pre 
kukuricu,  nešťastie  pre  farmára,  ale  jedlo  a  dobrú  výživu  pre  kobylky.  Záujmy 
kobyliek a farmára nie sú rovnaké. Sú diametricky opačné.
     Prežitie Vlastného Druhu.  A tak je to v celej prírode. Smrť jedného tvora je 
chutný obed pre druhého. Kojoty nie sú zaujatí  o blaho zajacov a netrpia žiadnymi 
výčitkami svedomia ak ho prinesú domov na večeru. Ani by nemali. Príroda im to tak 
káže, ak chcú prežiť. Na druhej strane, zajace nie sú o nič viac zaujaté o blaho kojotov 
a je záležitosťou života a smrti, či sa dajú kojotovi chytiť a stanú sa jeho večerou. 
     Obvyklý stret záujmov platí pre všetky ostatné druhy a aj pre poddruhy. Príroda 
káže každému starať sa o svoj vlastný druh.
     Večný Boj  Je Cena Prežitia.  Tí,  ktorí  sú príliš  slabí,  alebo príliš  leniví  aby 
kompetentne povstali k boju, padnú na ceste a budú zabití v krutej bitke o prežitie. 
Tento zákon platí pre celé druhy, tak ako aj pre jednotlivcov. Darwin to zahrnul do 
jednej frázy, "Prežitie Najschopnejšieho."
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     Zákony Prírody sú Neumlčateľné. Tento nenahraditeľný zákon Prírody platí pre 
druhy rovnako ako pre jednotlivcov. Nielenže Príroda postupne zdokonaľuje každý 
druh,  vyraďuje  slabých,  lenivých,  nešťastných  a  deformovaných,  ale  v  dlhšom 
časovom úseku Príroda taktiež vyraďuje celé druhy, ktoré sa nemohli postaviť testu v 
súboji o prežitie. Vták dodo tu už s nami nie je. Takisto tu už s nami nie je mnoho 
veľkých druhov dinosaurej rodiny, ktoré pred 50 miliónmi rokov dominovali krajinou 
vo veľkých počtoch.  Isté  druhy dinosaurej  rodiny,  ako leguáni,  ktoré sa adaptovali 
zmeneným okolnostiam,  životnému prostrediu  a  konkurencii,  stále  prežívajú  až  do 
dnešných  dní.  Na  strane  plusu  je  aj  žraločia  rodina,  ktorá  s  nejakými  250-imi 
poddruhmi prežila konkurenciu, dobu ľadovú, zmeny životného prostredia po viac než 
200 miliónov rokov, čo je skutočne dlhý čas. 
     Prežitie Najschopnejších. Ten istý drsný zákon "prežitia najschopnejšieho" takisto 
platí  pre  "ľudské"  druhy.  Nanešťastie  termín "najschopnejší",  nie  vždy nevyhnutne 
znamená aj najvhodnejšieho a najinteligentnejšieho,  a na toho najproduktívnejšieho. 
"Prežitie  najschopnejšieho"  označuje  najschopnejšieho  prežiť,  čo  má  úplne  iný 
význam. Šváb je druh, ktorý obýval Zem ešte s dinosaurami a je tu s nami stále. To 
neznamená, že bol lepší, väčší, silnejší, alebo viac žiadúci ako dinosaurus.  Znamená 
to, že sa ukázal byť schopnejším v prežití.  Ako výsledok je to, že prežil a veľké 
dinosaury  nie.  Je  dôležité  spraviť  tento  rozdiel,  obzvlášť  ak  hovoríme  o  "prežití 
najschopnejšieho."
     Biela Rasa Tvorca Civilizácií. Je dôležité mať tento rozdiel na mysli, ak máme na 
mysli "ľudské druhy" ako také. Nepochybne Biela Rasa je ďaleko najinteligentnejšia, 
schopnejšia,  usilovnejšia, produktívnejšia rasa z rás, ktoré teraz žijú, alebo kedy na 
tejto planéte žili. Ak príde na vytvorenie civilizácie, prakticky všetky známe civilizácie 
boli vytvorené Bielou Rasou. Aj tie ako napríklad Indická, či Čínska civilizácia pred 
4000  rokmi,  boli  vytvorené  príchodom  Bieleho  dobyvateľa  a  tlakom  nad  nižšou 
podrasou.  Kde  aj  boli  nakoniec  Bieli  dobyvatelia  kvôli  miešaným  manželstvám 
zredukovaní  a  upadli  do  zabudnutia,  tak  potom  tieto  civilizácie  zamrzli  na 
počiatočnom stupni,  alebo zaostali  do úpadku. To je širšie objasnené v niekoľkých 
kapitolách knihy Večné Náboženstvo Prírody. 
     Biela Rasa Ohrozeným Druhom.  Napriek faktu, že Biela Rasa je ohromujúco 
najlepšou  nad  všetky  podrasy  sveta  v  tvorivosti,  produktivite,  intelekte,  kultúre, 
civilizácii a jednoducho vo všetkých ostatných kategóriách, Biela Rasa sa nedrží v boji 
o prežitie. Zmenšuje sa, kým sa podrasy sveta rozmnožujú a šíria ako potkany. 
     Je  podivné,  že  väčšina  Bielych  ľudí  je  tragicky  neuvedomelých  pred  touto 
katastrofou. Mnoho Bielych liberálov, ktorých srdcia krvácajú za prežitie posledných 
50-tich žeriavov cíti úplne odlišne vymiznutie a vyhynutie vlastného druhu.
     Biela  Rasa Naprogramovaná k Vyhynutiu.  Faktom je,  že Biela  Rasa  je  na 
kolíznom  bode  k  nešťastiu  a  záhube.  Nakoľko  Prírode  trvalo  milióny  rokov,  než 
vyvinula takúto korunovanú slávu svojho výtvoru, ak Biela Rasa čoskoro nezmení svoj 
postoj  a  kurz  skutkov,  Biela  Rasa  ako ju  dnes  poznáme,  bude zmiešaná do ďalšej 
hlúpej a neschopnej podrasy. Za maximálne dve generácie bude ponorená do prílivovej 
vlny farebných más, z ktorých sa už nikdy znova neoslobodíme. Ak bude raz Biela 
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Rasa zmiešaná, už nikdy tento proces nezvráti, tak ako z volského oka už nikdy nebude 
pôvodné vajce.
     Nemýľme sa  - existuje mocný, zámerný, ruinujúci program s úsilím "negrizovať" 
Ameriku!  Negrizácia  Ameriky je  neodškriepiteľne  najdôležitejší,  zlovestný  fakt 
súčasnej histórie a podivne je aj  realizovaná samotnými obeťami – Bielou Rasou. 
     Židia Naši Smrteľný Nepriatelia. Židovská Rasa pracuje na negrizácii Ameriky. 
Tlačiac vpred a robiac propagandu, ktorá nemá v histórii páru, Židia postupujú smerom 
k svojmu konečnému, historickému cieľu – úplnému zotročeniu všetkých rás na Zemi. 
Prečo chcú zredukovať Bielych Ľudí na miešaných hlupákov, aby mohli ovládať svet? 
Otázka  je  takmer  aj  samotnou  odpoveďou.  Imbecilov  je  ľahšie  kontrolovať  než 
inteligentnú, agresívnu a bojujúcu opozíciu, akou Biela Rasa vždy bola. 
     Aj keď Žid posúva negrizáciu Ameriky a skríženie Bielej Rasy celým svetom, ich 
program samozrejme neobsahuje skríženie Židov. Naopak, Židia sú extrémne rasovo 
uvedomelí a to už po tisíce rokov. Sú najfanatickejšími rasistami na povrchu Zeme. Ich 
jediná fanatická lojalita je k ich vlastnej rase. Ich neohnuteľným zákonom je: Čo je 
dobré pre Židov, je dobré a čo je pre Židov zlé, je zlé.
     Všetko zo Židovského Pohľadu.  Nepozerajú sa na svet očami hada, ani nikoho 
iného. Na všetko sa pozerajú Židovskými očami – všetko je odskúšané, vysvetlené, 
ukázané a zvažované zo židovského pohľadu.  Ako výsledok ich rasovej  solidarity, 
ktorá  sa  sústreďuje  okolo  židovského  náboženstva,  dnes  Židia  kontrolujú  peniaze, 
propagandu, médiá a vlády sveta.
     Biely  Človek  Hrá  Bezbranného  Blázna. V  tom  je  značný  rozdiel  medzi 
Židovskou a Bielou Rasou. Hoci sa Židia netaja tým, že sú neodchylne zaujatý pre 
záujmy  židovskej  rasy,  Biely  Človek  je  kvôli  masovému  vplyvu  propagandy 
zhypnotizovaný  na  akéhosi  charitatívneho  dobrodeja,  krkolomne  sa  pokúšajúceho 
zachrániť  zvyšok  sveta.  Je  mu neustále opakované,  že je  "jeho povinnosťou",  jeho 
zodpovednosťou  podporovať  Indov  v  Indii,  indiánov  v  Amerike,  negrov  v  Biafre, 
Ugande, USA, či kdekoľvek inde. Je mu opakované, vďaka židovskej propagande stále 
tvrdené, že sa musí zaujímať o "potreby" všetkej špiny sveta. Je mu kázané pozerať sa 
na svet očami hocikoho iného, len nie vlastnými. Skrátka je naprogramovaný pozerať 
sa na svet očami hada – očami jeho smrteľných nepriateľov. 
     Zaujatosť  a  Diskriminácia.  Sú  dve  slová,  ktoré  Židia  extrémne  efektívne 
používajú  ako  zbrane  proti  Bielej  Rase.  Tieto  dve  slová  sú  predsudky  a 
diskriminácia.  Sú vždy použité  len proti  Bielej  rase,  no nikdy  proti  Židom alebo 
negrom. Ich úlohou je vyvolať v Bielom Človeku pocit viny a tým zrážať jeho obranu.
     Každý je Zaujatý. A tak poviem o predsudkoch len toľko: Každý kto má čo i len 
gram  rozumu  má  predsudky  a  používa  diskrimináciu  pri  výbere  všetkého  – 
spoločnosti, susedov, šiat, jedla, auta, bývania atď. Negri sú zaujatí pri favorizovaní 
negrov, Židia sú zo všetkých najfanatickejšími v podvodoch, klamstvách a kradnutí, ak 
to prospieva Izraelu a celkovo Židom. Sudcovia sú zaujatí,  legislatívci a politici sú 
zaujatí,  učitelia  sú  zaujatí,  spravodajcovia  sú  zaujatí.  Iba  imbecil  môže  žiť  bez 
zaujatosti, no aj to je sporné.
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     Zbraň Proti Bielej Rase.  Tak čo je ešte nové? Nič okrem toho, že je to jedine 
Biela Rasa, kto je vždy obvinený ako zaujatý, "rasista" a hlúpo sa plazí pred idiotskými 
obvineniami  ako  Pavlovom  testovaný  pes,  ktorý  len  slintá.  Rozlišovacím  znakom 
každej slobodnej spoločnosti je právo slobodne sa rozhodnúť s kým sa chcete spojiť. 
To obyčajne znamená, že sa môžete rozhodnúť, s kým sa spojiť nechcete a tým ho 
odmietnuť. Táto sloboda výberu bola počas celej histórie veľmi dôležitá pre všetkých 
ľudí  a  my,  Tvorcovia,  sme rozhodnutí  nenechať  Židov a  negrov  obrať  nás  o  toto 
vysoko dôležité právo. 
     Zaujatosť Predefinovaná. Vo svojom skutočnom zmysle byť zaujatým znamená 
byť výberčivým v mnohonásobných možnostiach výberu a rozhodnutiach, ktoré máme 
v živote. Ak by sme boli schopný spraviť takéto rozhodnutie, zdravý rozum by nám 
napovedal, že táto osoba spravila dobré rozhodnutie – poctu inteligencii.
     Zvrátené Na Špinavé Slovo. Akokoľvek, Židia a negri pri použití zaujatosti ako 
zbrane  proti  Bielej  Rase,  ju  zvrátili  na  úplne  iný  význam.  Po  roky  opakovania 
vypestovali  význam tohoto  slova  na  škaredé,  špinavé  slovo,  epiteton  významu,  že 
zaujatý jedinec je prekliaty, zvláštny a vyšinutý zaujatec, ktorý bez nejakého dôvodu 
neznáša ľudí iných ako je on.
     Poplach Pre Jasné a Súčasné Nebezpečenstvo. Stanovme si priamy zápis. My, 
Tvorcovia, niesme nejakými posadnutými zaujatcami. V skutočnosti je to naša žiadúca 
logika,  čo naháňa strach a nenávisť do sŕdc našich nepriateľov.  My,  Tvorcovia,  sa 
všeobecne nezaujímame o to v čo niekto verí,  alebo robí,  pokiaľ to pre nás nie je 
hrozbou. Ak chce 50 miliónov ľudí veriť, že kravy sú sväté a nás to neohrozuje, tak 
nás po tom nič nie je. No ak má mocná skupina, ako je židovská sieť, vieru a program 
vytvorený  pre  zničenie  našej  rodiny,  našej  krajiny  a  Bielej  Rasy  samotnej,  potom 
vyrážame na pozornosť. Nielenže tomu venujeme pozornosť, ale aj konáme. To nás 
núti byť extrémne ráznymi, organizovať sa a chrániť sa za akúkoľvek cenu. Potom je 
to už záležitosťou prežitia – záležitosťou konania, alebo smrti.         
     Rasová Vernosť. My, Tvorcovia, sme zaujali toto stanovisko: Áno, sme hrdí na to, 
že sme rasisti.  Áno, sme zaujatí  pri zvýhodňovaní Bielej Rasy,  vždy a vo všetkom. 
Nazývame to Rasová Vernosť,  a každého kto nie je Bielej Rase verný, označujeme 
ako bezcenného zradcu svojej vlastnej rasy. O tom si povieme v neskorších kapitolách, 
no chcem, aby bola táto sporná otázka pevne jasná už od začiatku. 
     Záver. Predchádzajúce vedie k následovným, nevyhnutným záverom.
     I.  Príroda nariadila, že každý druh sa má starať o svoj vlastný a brániť sa proti 
svojim nepriateľom. Túto filozofiu nazývame každý za seba,   alebo čo sa týka ľudí, 
Rasová Vernosť. 
     II. Na sporné otázky sa už nesmieme pozerať z pohľadu niekoho iného, nie očami 
hada, Žida, negra, alebo z pohľadu hociktorého z nepriateľov. 
     Všetko musíme posudzovať z vlastného pohľadu. Nad všetkými spornými otázkami 
musíme uvažovať z pohľadu Bieleho Človeka a nikoho iného.
     III.  Logicky tretí záver s a napája na druhý a ten bude aj pevným dnom nášho 
náboženského myslenia. Stanovili sme si to už v prvej kapitole, no tu to opakujeme 
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znova. Čo je pre Bielu Rasu dobré, je najvyššia cnosť a čo je pre Bielu Rasu zlé, je 
najhorší hriech.
     Už Nesmieme Byť Zradcami Vlastného. Nakoľko sme postúpili k vybudovaniu 
filozofie nášho náboženstva pre prežitie Bielej Rasy, už sa nikdy nesmiem pozerať na 
svet  očami  hada.  Nezaujíma  nás  hadov  pohľad  na  vec.  Máme  len  jeden  ohľad: 
Pohľad  Bieleho  Človeka,  najlepšie  záujmy  Bieleho  Človeka,  blaho  Bieleho 
Človeka. 
     Konať inak znamená byť zradcom vlastnej rasy a urážať zákony Prírody. 
     V ďalšej kapitole sa bližšie pozrieme na schopnosť každej bytosti rozpoznať svojho 
prirodzeného nepriateľa a na to, čo sa stalo s týmto inštinktom v prípade Bielej Rasy. 
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3. Krédo
Kreativity

Rozpoznávanie Našich Nepriateľov
Záležitosť Života a Smrti

     Základy Prežitia. Druhá najhlúpejšia bytosť na Zemi je tá, ktorá nevie rozpoznať 
svojich nepriateľov.  Najhlúpejšia bytosť je tá,  ktorá bude kolaborovať s najväčšími 
nepriateľmi, ktorí ničia ju a aj jej vlastný druh a chrániť ich.
     Na začiatku  60-tych  rokov  som v  televízii  videl  vedecký  program,  na  ktorý 
nezabudnem do konca svojho života. V tom čase mi ešte nesvitlo, že kázeň v pozadí 
rád  ako  "miluj  svojich  nepriateľov",  "nastav  druhé  líce",  "neprotiv  sa  zlému",  je 
skutočne zlým, samovražedným odkazom. 
     Lekcia Prírody.  Program, ktorý kdesi v mojej mysli prilipol demonštroval stádo 
novo  vyliahnutých  kurčiat,  len  pár  dní  starých.  Boli  uložené  v  kruhovej  ohrade  s 
priemerom možno 20 stôp,  so stenami nie viac než stopu vysokými.  V strede tejto 
kruhovej ohrady bola kolmá tyč vysoká asi 8 stôp s horizontálnym ramenom trčiacim z 
vrchu tejto kolmej tyče, takže rameno mohlo horizontálne krúžiť ponad ohradu.
     Prvá scéna ukázala malé kuriatka kľudne sa kŕmiace v ohrade. Potom bol na koniec 
ramena  pripevnený  drevený  model  letiacej  kačice.  Rameno  s  kačicou  bolo  potom 
zavesené nad kuriatka, predstavujúc, že im kačica stále dookola lieta ponad hlavy.
     Úplne nevyrušené, malé kuriatka sa vyšli naďobať jedla. Keď bol drevený model 
kačice vymenený za hus, dostavil sa rovnaký výsledok. Kuriatka nedbali o nič viac.
     Potom bol  nad  ich  hlavy  zavesený  model  jastraba.  Kuriatka  začali  okamžite 
strachom pípať a sústredili sa do kôpky v strede ohrady. To aj napriek tomu, že tam 
nebola ich slepačia matka, ktorá by ich varovala, alebo by im predala svoje skúsenosti.
     Vrodený Inštinkt. V týchto malých kuriatkach bol vrodený inštinkt rozoznávania 
jastraba ako ich prirodzeného nepriateľa a inštinktívny strach a reakcia utiecť a kryť 
sa. Bez akéhokoľvek tréningu, bez nejakých vedomých myšlienkových procesov, aj 
hlúpe, len pár dňové kurča rozpoznalo jasné a momentálne nebezpečenstvo – jastraba – 
aj keď to bol len model predstavujúci ich nepriateľa nad hlavami. 
     Táto lekcia ma značne zaujala a aj  kde som v tom čase úplne nepochopil  jej 
význam, nikdy som na to nezabudol. 
     Prírodní Nepriatelia. Odvtedy poukazujem na to, že každé iné zviera, vták, hmyz, 
či plaz, má aspoň jedného prirodzeného nepriateľa a každý tvor ho vie inštinktívne 
poznať  ako  keby  bol  na  radare.  Novonarodený  srnec  nielen  okamžite  spozná 
prítomnosť leva v blízkosti, ale aj vie čo má robiť aby nebol nájdený. Preto si ľahne 
ticho a nízko do trávy a bude sa snažiť vmiešať sa do krajiny. Nakoľko srnec nemá 
žiaden pach, tak len dúfa, že nebude nepriateľským predátorom objavený. 
     Jednoducho povedané, prakticky každý tvor, zrakom, alebo čuchom, inštinktívne 
rozozná  svojich  nepriateľov  a  obyčajne  hneď  vie  čo  na  ochranu  pred  nimi  robiť. 
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Pochybenie  tejto obrovsky dôležitej  funkcie je vždy fatálne.  Syseľ  spozná kojotov, 
psov,  jastrabov,  orlov  a  niekoľko  ďalších  prirodzených  nepriateľov  v  sekunde  a 
okamžite  sa  ukryje  do  svojej  diery.  Ostatné  vtáky,  zvieratá,  ryby,  atď.  používajú 
kamufláž, krytie a základné heslo boj, alebo útek ako niektoré zo skvelých spôsobov 
pri ich ochrane pred nepriateľmi. 
     Inštinkt Bieleho Človeka Rozvrátený. Teraz sme sa dostali k druhu, ktorým sme 
najzaujatejší – najúžasnejšia a najinteligentnejšia zo všetkých Tvorov- Biela Rasa. Aj 
Biela  Rasa  sa  narodila  s  prírodnými  inštinktmi  rozpoznávať  a  brániť  sa  pred 
nepriateľmi.  Akokoľvek,  keď si  pozrieme históriu Bielej  Rasy za posledných 2000 
rokov,  jej  záznamy  v  tejto  oblasti  sú  tak  poľutovaniahodné,  že  sú  až  absolútne 
zahanbujúce.  Ak  by  ste  sa  opýtali  priemerného  Bieleho  Človeka  kto  je  jeho 
prirodzeným nepriateľom, najskôr by ani nevedel o čom hovoríte, nie ešte aby vedel 
ako sa chrániť.
     Naši Prirodzený Nepriatelia. A kto sú jeho prirodzený nepriatelia? Prirodzeným 
nepriateľom číslo jeden ne zozname je medzinárodné Židovstvo, celá židovská sieť a 
Žid ako jedinec. Číslom dva je masa farebných rás, ktoré môžeme jednoducho označiť 
ako podrasy.
     Hlúpy a Zmätený. Najhlúpejší tvor na Zemi je ten, ktorý sa nielen odmietne 
brániť pred svojimi nepriateľmi, ale zapojí sa do ochrany nepriateľa, ktorý je 
zapojený do programu jeho zničenia. Ako povedal jeden známy doktor (o ktorom si 
viac  povieme  v  neskorších  kapitolách):  "Bohužiaľ,  žiaden  šialenec  nie  je  väčším 
šialencom ako ten, ktorý šiali sám seba".
     Popis dnešnej generácie Bielej rasy sa hodí na písmeno "T". Hoci Žid už tisíce 
rokov vedie vedomé, zámerné, naplánované a efektívne bojové ťaženie za deštrukciu 
a/alebo  skríženie  Bielej  Rasy,  súčasná  generácia  Bielej  Rasy  je  tak  zmätená,  tak 
dezorientovaná, tak pretkaná zlými a mylnými myšlienkami o Rase a náboženstve, že 
samotný  Bieli  Človek  je  Židov  najefektívnejší  a  najlepší  spojenec  vo  vlastnej 
sebadeštrukcii. 
     Pôvod Nášho Zmätenia.  Ako sa to stalo? Teda, je to dlhý príbeh a hlavne ten o 
ktorom táto kniha je. Teraz len poviem, že keď Židia zapredali starovekých Rimanov, 
najlepší príklad Bielej Rasy vtedajšej doby, na Kresťanstvo, práve vtedy tento zlom 
nastal. Rimania začali dozrievať k deštrukcii, keď ich Židia presvedčili adoptovať si 
jedovaté  rady  obsiahnuté  v  pozadí  kázne,  menovite  "milovať  svojho  nepriateľa", 
"nastaviť druhé líce", "neprotiv sa zlému ". 
     Smrť  Rimanov.  Všetci  vieme  čo  sa  stalo  s  Rimanmi  krátko  potom  čo 
"konvertovali" na Kresťanstvo. S ich usmrtenými inštinktmi a myslením premeneným 
na strach zo strašidiel  na  nebesiach,  namiesto  boja  o  vlastné prežitie  a  pokrok,  sa 
čoskoro stiahli do zabudnutia. Zmizli zo scény histórie. Zaplatili za to, že dovolili stať 
sa skríženými a nerozoznávali svojho večného nepriateľa, Židov. 
     Takéto sú výsledky nerozoznávania svojho nepriateľa a samozrejme, nemôžete sa 
brániť pred nepriateľom, ktorého neviete, alebo nemôžete spoznať.
     Náš  Zasľúbený  Účel.  Účelom  Hnutia  Kreativity  je  opätovne  oživiť  zdravé 
inštinkty, ktorými Príroda nadala aj Bielu Rasu a priviesť ju späť k rozumu, takže naši 
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ľudia budú nielen rozoznávať svojich nepriateľov,  ale budú sa aj  učiť cvičiť  svoju 
inštinktívnu  potrebu  ich  prekonať.  So  všetkými  pozoruhodnými  vlastnosťami 
inteligencie, tvorivosti, produktivity, ktorými Príroda Bielu Rasu tak štedro obdarila už 
potom nebude mať problém podporovať vlastné Prežitie, Expanziu a Pokrok.
     Biela Rasa Musí Znovu Získať Svoje Zmysly. Ale najprv sa musí Biela Rasa, ako 
všetky ostatné tvory, opätovne naučiť rozpoznať svojich nepriateľov, alebo je isté, že 
bude čoskoro vyhynutá ako dodo a dinosaurus. 
     Opäť si to vyjasnime: Každá naša pozícia je a musí byť z pohľadu Bieleho Človeka. 
Z pohľadu Bieleho Človeka sú negri, Židia a podrasy jeho večnými Prirodzenými 
nepriateľmi.  Je to také základné a nemenné, ako spor medzi pionierskou matkou a 
štrkáčom. 
     Buď, Alebo. V tomto rozhodujúcom štádiu histórie buď prežije Biela Rasa, alebo 
Židia a ich zotročené podrasy.  Bude to jeden, alebo druhý a aj to je, či sa nám to 
páči, alebo  nie, krutý a nemenný fakt života. 
     Je najvyšším účelom Hnutia Kreativity vidieť, že tým čo prežije bude Biela 
Rasa. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Taktiež Musíme Vedieť Ako sa Brániť. Je ešte jedna základná myšlienka, ktorú 
chcem naplno objasniť v jej začiatku. Pozerať sa na každú spornú otázku z pohľadu 
Bieleho  Človeka  a  jasne  rozpoznávať  našich  nepriateľov  tvorí  základ  pre  našu 
filozofiu,  no to nestačí.  Musíme taktiež vedieť  ako sa úspešne brániť pred našimi 
nepriateľmi a prekonať ich. Tu je kľúčovým slovom úspešne.
     Biela  Teamová Spolupráca.  Aj odpoveď na  tento  problém je  jednoduchá  a 
základná. Odpoveďou je Teamová Spolupráca. Musíme použiť Bielu rasovú teamovú 
spoluprácu. Musíme sa venovať rasovej vernosti organizovanej do Bielej Teamovej 
Spolupráce. 
     Základ Aj Pre Najignorujúcejších.  Je to tak samozrejmé a  podstatné,  že  aj 
najignorujúcejší neger si je toho vedomý. Kubánci sú si toho vedomý. V Máji a prvých 
dvoch týždňoch Júna 1980 riskovali  svoje krky a viac než 115 000 ich skrížených 
bratov tiahlo na Floridu v malých loďkách, bez ohľadu na drsné počasie a na vzdor 
našim imigračným zákonom. Židia si boli rasovej teamovej spolupráce jasne vedomý 
po tisícky rokov a vytvorili  z toho aj vysoko sofistikovanú vedu. Dosť divné je, že 
Biela  Rasa,  najinteligentnejšia  zo všetkých rás,  to  nikdy  nepraktizovala  na rasovej 
úrovni a v skutočnosti bola naprogramovaná sa tomu vyvarovať, aby nebola obvinená 
za "rasistickú". Biely Človek je vysoko vytrénovaný na teamovú spoluprácu v športe, 
hudbe, vede, Kresťanstve, medicíne a v mnohých ostatných odvetviach, no nikdy na 
rasovej úrovni. 
     Túto Lekciu sa Musíme Naučiť. Nechajte ma vysvetliť základy tohoto princípu 
mojim  Bielim Rasovým druhom, takže sa túto lekciu môžu priučiť a to veľmi dobre. 
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     Kde  sa  nováčik  pridá  k  futbalovému  teamu,  (alebo  basketbalovému,  či 
baseballovému),  tak prvou lekciou, ktorá mu je hlboko vštepovaná je,  že už  nie je 
nezávislým  jednotlivcom,  ale  členom  teamu. Táto  základná  myšlienka  mu  je 
nemilosrdne vštepovaná, takže nielen hrá podľa pravidiel hry, no viac dôležité je, hrá 
podľa teamových pravidiel. Buď sa to naučí a trénuje teamovú spoluprácu, alebo je z 
teamu vykopnutý, nezáležiac na tom, aké sú jeho ostatné schopnosti. Nestačí, že na 
ihrisku je dobrým bežcom, obrancom, alebo vie dávať góly, musí zahrať svoje aj v 
starostlivo  zladenej  teamovej  hre.  Musí  si  byť vedomý pohybov  ostatných hráčov, 
kedy  má blokovať,  kedy  má prihrať  a  tucet  iných  spletitých  manévrov,  z  ktorých 
výsledkom je teamová spolupráca a teamová spolupráca pridáva k víťazstvu.
     Teamový Hráči sú Víťazi. Ak by aj bol team zložený z najlepších samostatných 
hráčov  z  krajiny,  no  všetci  by  hrali  samostatné  primadony,  mohli  by  byť  ľahko 
porazení priemerným teamom, ktorý sa naučil základy teamovej hry. A tak je to aj v 
živote, biznise a ešte viac to platí o našom vlastnom rasovom prežití.
     Nechajte ma vykresliť  ešte jeden príklad, kde už niet miesta pre hovenie si  v 
idiotských teóriách a kde vyjsť ako druhý znamená prinajlepšom katastrofu.
     Ďalším Príkladom je Armádny Spor. Predstavte si dve armády približne rovnakej 
veľkosti, stojace proti sebe, zostavujúce sa do šíkov tesne pred vojnou. Prvá armáda je 
dobre vytrénovaná, má dobrú disciplínu, má vopred vypracovaný strategický bojový 
plán a je schopne vedená vrcholovým veliteľom, ktorý nielen vie, aký je ich bojový 
plán ale má aj odvahu, schopnosť a odhodlanie ho uskutočniť.
     Na druhej strane máte armádu veľkosťou podobnú a silne veriacu v demokraciu, v 
slobodu rozhodnutia, veriac, že každý vojak má právo k vlastnému názoru a voľnosť 
konať ako sa mu zachce.  Každý pešiak si  je silne vedomý tejto filozofie a najviac 
zapálený upustením jeho predpokladanej voľnosti skutočne si robiť čo chce. Príde deň 
boja a každý vojak má svoju predstavu ako by mala byť táto vojna bojovaná. Skrátka 
máme tu neorganizovaný dav. Ako by sa proti nim pohli ich protivníci, všetci by boli 
zmasakrovaní. Ich všetky teoretické fantázie o slobode, osobnom nesúhlase atď., by 
boli rozdrvené spolu s nimi. 
     V Stávke je Rasové Prežitie. A tak je to aj s rasovým prežitím. Ako lekciu číslo 
jeden sa musíme naučiť teamovú spoluprácu. Musíme prestať hrať hlúpe hry o tom 
akí  prekliate  individuálny chceme  byť.  Nech máme akékoľvek  možnosti  a  talent  , 
musíme prispievať najlepším záujmom prežitia rasy. Ak nie, tak budeme rozdrvený 
nižšími rasami, ktoré sa lekciu naučili lepšie než my. 
     Neobmedzená Sloboda Mýtom. Nikto nie je v živote úplne slobodný a Židia sa 
naučili opakovane navnadiť a uloviť Gojimov niekoľkými rovnako klamnými slovami. 
Myšlienka voľnosti a slobody patrí predovšetkým do tejto kategórie. V "Protokoloch 
Sionských Mudrcov" sa chvália tým, ako použili slogan "sloboda, rovnosť, bratstvo" 
ako záchytnú frázu s ktorou začali Francúzsku revolúciu a nič netušiaci Gojimi boli 
prihlúpi na to, aby si v tejto fráze uvedomili vbudované súvislosti. Pýšia sa ďalej, že 
použili rovnakú myšlienku slobody a voľnosti ako prostriedok rozosievania rozruchu a 
zmätku v mnohých dôležitých revolúciách, používajúc túto myšlienku ako návnadu s 
ktorou najprv podkopali autoritu a potom ju zvrhli.
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     Zodpovednosť a Povinnosť sú Prednejšie. Skutočnosť života je taká, že nikto nie 
ej slobodný natoľko, aby jazdil v ľavom jazdnom pruhu v mene slobody voľby, aby 
prebehol na červenú, alebo aby priviedol deti na tento svet hladovať, lebo sa cíti byť 
slobodný v tom, či  bude pracovať,  alebo sa povaľovať. Faktom je,  že každý má v 
živote mnoho zodpovedností, ktoré je nielen povinný akceptovať, ale musí byť tiež 
schopný zdatne ich vykonávať po celý život. Dobrý Biely rasový druh musí myslieť 
na  pojmy,  ako  povinnosť,  zodpovednosť  a  česť,  nielen  kvôli  sebe,  ale  aj  kvôli 
rodine,  spoločenstvu  a  aj  kvôli  Rase.  Väčšina  myšlienok  zodpovednosti  a 
neohraničenej slobody konať ako sa niekomu zachce sú v priamom rozpore, a sloboda 
ako  nevymedzený  celok  neexistuje  pre  žiadneho  tvora,  alebo  druh  na  povrchu 
Zeme,  a  už  vôbec nie  pre  členov vysoko zložitej  spoločnosti,  v  akej  by radšej  žil 
ktorýkoľvek zodpovedný člen Bielej Rasy.
     Rasový Socializmus: Rasová Teamová Spolupráca.  V knihe Večné Náboženstvo 
Prírody som sa  pod  Rasovým Socializmom  čiastočne  pokúsil  vysvetliť  dôležitosť 
teamovej spolupráce našich bielych rasových druhov ak chcú prežiť a v druhom rade 
som chcel vysvetliť aj to, že socializmus ako taký nie je nič viac než  organizovaná 
spoločnosť.  Širšie  som  poukázal,  že  napriek  všetkým  idiotským  stigmám,  ktoré 
blázniví kóšer konzervatívci položili na slovo "socializmus", je každá organizácia, per 
se, či už je to cirkev, škola, alebo skautský oddiel, prirodzene socialistická. Opakujem: 
socializmus je organizovaná spoločnosť a ako taká m)že byť tak ako počasie dobrá,, 
zlá, alebo obyčajná, v závislosti od individuálneho podnebia. Veľký Rímsky filozof a 
spisovateľ  Cicero  to  sumarizoval  jasne:  "Sme sluhami zákona,  aby sme mohli  byť 
slobodní".
     Anarchia  – Najkrutejší  Tyran zo  Všetkých.  Opakujem:  neexistuje  nič  ako 
neobmedzená sloboda – je len anarchia. Klasickým príkladom idiotov, ktorí veria, že 
majú voľnosť konať ako chcú, je nedávny príklad (Máj 1980) negrov v severozápadnej 
časti Miami, lúpiacich, podpaľujúcich, rozbíjajúcich a zabíjajúcich ako sa im videlo 
správne. Takáto deštrukcia môže trvať len dočasne. Potom prišla vysoká cena odplaty 
za  takéto  šialenstvo.  Musíme  mať  na  pamäti,  že  naša  teória  o  slobode  konať  ako 
chceme je tiež slobodou anarchistu činiť tak nám, a to môže zahŕňať vylúpenie vášho 
domu, podpálenie ho a zabitie vašej rodiny.
     Kreativita je Biela Rasová Spolupráca. V Kreativite nasledujeme skúsenosti z 
histórie.  Večný  boj  je  cenou  za  prežitie.  Víťazmi  takýchto  súbojov  sú  tí,  ktorí  sa 
organizujú, majú bojový plán a trénujú rasovú teamovú spoluprácu. V Kreativite, ako 
sme  nazvali  naše  učenie  a  program,  sa  snažíme  zaopatriť  Bielu  Rasu  týmito  a 
viacerými podstatami.
     Sumár: Teraz si to sumarizujeme povedaním nasledovného
     I. V Kreativite zdôrazňujeme zodpovednosť a povinnosť nad skazenú filozofiu.      
     II. Uprednostňujeme producenta nad konzumentom.
     III. Z tvrdej skúsenosti histórie sme sa naučili,  že všetky skazené spoločnosti 
končia v anarchii a anarchia je najkrutejší a najdeštruktívnejší tyran.
     IV. Veríme v najplnšie uplatnenie slobody s kontextom organizovanej spoločnosti a 
zodpovednosti k nej.

27



     V. Veríme, že najslobodnejší jedinci sú tí,  v rámci organizovanej Bielej vlády, 
oslobodenej od votreleckej kontroly a špiny cudzích rás.
     VI. Veríme, že história a skúsenosti ukázali, že len na základe rozpoznávania našich 
nepriateľov,  ich  zničenia  a/alebo  ich  vylúčenia  a  trénovania  rasovej  teamovej 
spolupráce, môže byť stabilne trvajúca vláda budovaná k pokroku, prosperite a rozvoji 
Bielej Rasy. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Keď sme si  už  položili  týchto  zopár  základných pravidiel,  vrátime sa  teraz  k 
subjektu opätovného získania nášho psychického a telesného zdravia, ako sme sľúbili 
pred dvomi kapitolami. Nakoniec, aby sme prežili, musíme bojovať a aby sme boli 
dobrými  bojovníkmi,  musíme  mať  skvelé  zdravie.  Chorí,  slabí  a  chatrní  v  boji  o 
prežitie neskončia šťastne. Dobré zdravie každého člena Bielej Rasy je aj jedným z 
cieľov  Hnutia  Kreativity.  V  niekoľkých  nasledujúcich  kapitolách  objavíme,  ako 
môžeme priviesť tento šťastný stav zdravia – Zdravého Života. 
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4. Krédo
Kreativity

Podvod Medicíny
     Naivný.  Až do času, kedy som v roku 1972 napísal knihu  Večné Náboženstvo 
Prírody, bol môj postoj k lekárskej profesii podobný tomu, aký má priemerný laik – 
vysoký rešpekt k ich "vedeckým znalostiam" a s postupom času nádejne očakávajúc 
ich "vedecké  prelomy".  Čo sa  týka medicíny,  bol  som taký naivný ako priemerný 
truľo.
     Pomalé  Rozčarovanie.  Moje  rozčarovanie  prišlo  pomaly.  Tak  ako  aj  objav 
náboženského podvodu týkajúceho sa  mytológie  "strašidiel  na  nebi",  aj  rozpletenie 
podvodu uloženého na zmätenú a dezorientovanú verejnosť na poli medicíny mi trval 
roky. Moje sklamanie pravdepodobne začala, alebo aspoň som jej dal väčší dôraz, asi v 
roku 1975, keď som čítal knihu napísanú britským doktorom "Zdravotnícky kolobeh, 
alebo prečo sú lekári  tak nepotrební."  Opisoval v nej  vlastné skúsenosti  o  vlastnej 
zbytočnosti, keď prišli pacienti s ochorením, vždy očakávali, že doktor "niečo spraví." 
Nakoľko  takmer  v  každom prípade,  ktorý  prišiel,  nevedel  čo  robiť,  tak  obvyklým 
"robením niečoho" bolo predpísanie tabletiek,  nejakého tlmiča bolesti,  sirupu, alebo 
patentná medicína. Nič to nevyliečilo, ale pacient cítil, že lekár niečo spravil. 
     Medicína Zraňujúca.  Vo väčšine prípadov bola "medicína" ešte horšia, než len 
nepoužiteľná.  Nielenže  "medicína"  nič  nevylieči,  ale  obyčajne  je  pacient  ešte  viac 
chorý a často aj drogovo závislý, kvôli lekárom podporovanému návyku.
     To bol  začiatok.  Ale  tento  doktor  z  nejakého dôvodu nepovedal  celý  príbeh. 
Odvtedy som prečítal snáď ďalších sto kníh na tému "modernej medicíny"  a prišiel 
som k hlbokým a ďalekosiahlym a väčšinou aj veľmi rušivým zisteniam. 
     Medicína Je Podvod.  Ak by som to sumarizoval do škrupinky z orecha, mojim 
neodvolateľným  zistením  je,  že  moderná  medicína  je  obrovský,  multi-miliardový 
podvod. Nie je žiadna "medicína". Sú len drogy, cudzie a neprirodzené pre ľudské telo, 
ktoré spôsobujú návyk, otravujú a často aj zabíjajú. Nie sú žiadne "zázračné drogy". 
Celý  drogový  postup  je  od  základu  zlý.  Ortodoxné  lekárske  postupy  v  chirurgii, 
radiácii a liekoch, ktoré budem nazývať ich pravým menom ako "odseknúť, spáliť a 
otráviť", robia viac škody než dobra. 
     Iatrogenné. Vedeli ste, že 40 % všetkých chorôb a úmrtí v USA sú iatrogenné, teda 
zapríčinené  liečbou  udelenou  v  nemocnici,  alebo  lekárom?  Vedeli  ste,  že  keď  v 
Kanade lekári štrajkovali, počet úmrtí prudko klesol? A keď štrajkovali Izraelskí lekári 
stalo sa to isté? Vedeli ste, že lekári samotní, sú chorľavejší než priemerný človek, 
ktorý  sa  k  lekárovi  ani  nepriblíži?  Vedeli  ste,  že  počet  drogových  závislostí  je  u 
lekárov nepomerne vyšší, ako počet samovrážd? 
     Prevládanie Židov. Takisto som zistil, že lekárska profesia, ako jedna z legálnych 
profesií  v  tejto  krajine je  úplne prevládnutá  Židmi.  Nie  sú len v čele  A.M.A.,  ale 
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prakticky v každej lekárskej asociácie na lokálnej, okresnej a štátnej úrovni. Nielenže 
je počet Židov v lekárskej profesii (ako zákonnej profesii) neporovnateľne veľký, ale 
aj etika a myslenie je židovské. Toto židovské myslenie je stále sýtené a pokračuje cez 
samotné  zdravotnícke  školy,  kde  to  všetko  začína.  Nie  je  nutné  pripomenúť,  že 
samotné zdravotné školy sú ťažko zavážené práve Židmi. 
     Peniaze Nie sú Odpoveďou.  Tak ako v židovskom postupe vysporiadania sa s 
infláciou,  probléme  s  "chudobou",  vzdelanostnej  kríze  a  mnohých  ostatných 
politických a ekonomických slabostiach uvalených na nás židovským spoločenstvom, 
aj tu čím viac peňazí míňame na vyriešenie "zdravotného problému", o to horším sa 
stáva. Čím viac peňazí míňame na "výskum" lieku, alebo rakoviny, tým chorľavejšia je 
populácia. 
     Boj s Efektmi, Nie s Príčinou.  Prečo je to tak? Je to kvôli tomu, že typickým 
židovským prístupom k riešeniu problémov je boj s ich efektmi, namiesto toho, aby sa 
šlo priamo za príčinou. Vykreslím vám to tak. Predstavte si gang pyromanov voľne 
pobehajúcich po meste,  ľubovoľne zapaľujúci ohne. Mesto sa rozhodne minúť viac 
peňazí  na  hasičský  zbor,  zdvojnásobujúc,  strojnásobujúc,  alebo  až  štvornásobne 
zvyšujúc  silu  a  peniaze.  Po  pyromanoch  sa  nepátra  a  tí  pokračujú  svojou  cestou 
zapaľujúc už desaťkrát viac ohňov, než hasiči môžu čo i len dúfať, že zvládnu, a mesto 
horí ďalej,  nezávisiac na tom, koľko peňazí už bolo na hasenie minutých. Konečné 
riešenie hasičského zboru vyriešiť si svoj problém s neustále vyzváňajúcimi telefónmi 
oznamujúcimi  nový  požiar,  by  bolo  prerušenie  liniek.  To  by  vyriešilo  problém 
zvoniacich telefónov.
     Toto je v podstate typický postup radšej  potláčania efektov,  než eliminovanie 
príčiny. 
     Potláčanie  Symptómov, Zhoršovanie  Choroby.  Taký istý  postoj  prevláda  v 
lekárskej profesii. Ak máte bolesť hlavy, vezmite si tabletku. Nerieši to problém toho, 
čo bolesť zapríčiňuje, ale len dočasne potláča symptómy. Dlhodobejšie tabletka viac 
otrávi váš systém a prispieva k viacerým bolestiam hlavy.  Takže pacient berie viac 
silnejších tabletiek, bolesti hlavy sa len zhoršujú a pacient sa stáva nemocnejším, viac 
otráveným. 
     Ísť k Príčine. My v Hnutí Kreativity, vo všetkých postupoch k našim problémom 
ideme vždy  týmto  problémom na  koreň.  Najprv  chceme príčinu  nájsť  a  potom ju 
vyhubiť,  či  už je to problém rasový, ekonomický,  zdravotnícky, alebo iný.  Sme za 
štádiom hrania  hier  so  symptómami  a  sme za  klamstvom tvrdenia,  že  ak  môžeme 
zlepšiť symptómy, prispievame k liečbe. Obvykle je vo všetkých fázach života pravda 
opakom. 
     Lieky Nikdy Neliečia. V súčasnosti je toto postupom na ktorom sa zakladá celá 
filozofia "medicíny". Nájsť "medicínu", liek, jed, ktorý "vylieči" ochorenie. Pravdou 
však je, že žiadne také lieky neexistujú a ani nikdy nebudú. Nezáležiac na tom, koľko 
miliárd dolárov minie táto profesia na "vedecký výskum" pokúšajúc sa nájsť zázračný 
liek na liečbu rakoviny,  artritídy, srdcových chorôb, alebo čohokoľvek iného, nebol 
žiaden takýto liek zatiaľ vynájdený a nikdy ani žiaden nebude. 
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     Všetky  Lieky  sú  Jed. Opäť  opakujem,  všetky  "medicíny"  sú  drogy,  sú  to 
chemikálie  cudzie  ľudskému telu,  sú to  jedy.  Nedáva predsa  zmysel,  ak perfektne 
zdravé telo ochorie z podávania týchto liekov (lieky rakovinovej chemoterapie a iné) a 
choré telo, ktoré už je preťažené toxínmi, sa braním rovnakých liekov vylieči. 
     Len Telo Môže Liečiť.  Naše stanovisko je, že len telo (skvelo skonštruovaný 
mechanizmus) môže liečiť. Všetko čo musíme spraviť, je dať mu primeranú šancu, 
namiesto pokračujúceho otravovania ho liekmi. Šanca, ktorú telo hľadá je I, odpočinok 
na vylúčenie preťažených toxínov. To sa dá splniť pôstom, o ktorom si povieme viac v 
samostatnej  kapitole,  a  II, budovaním  zdrojov  (ak  sa  raz  telo  toxínov  zbavilo) 
výživnou stravou. To sa v základe dá splniť jedením surového ovocia a zeleniny s 
neveľkou čiastkou orechov a obilnín. Aj o tom si povieme viac v neskoršej kapitole. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Hľadanie  je  Nekonečné a Márne.  Hľadanie  "liečiv",  elixíru  života,  fontány 
mladosti, či zázračných liekov je staršie než známa história. Za ten čas sa nenašla ani 
jedna "liečba", "zázračná tabletka", alebo elixír. Žiadne ani objavené nebudú. Aj dnes 
toto presvedčenie a hľadanie pokračuje, tak ako pokračuje poverčivá viera v "strašidlá 
na  nebi".  Je  zvláštne,  že  tieto  "liečby,  ktoré  boli  zvestované  veľkou  slávou  pred 
desiatimi,  alebo  dvadsiatimi  rokmi,  sú  už  dnes  nahradené  novými  a  aj  tie  budú 
nahradené inými. 
     Válium je  Vrcholne Návyková Droga. Pamätáte sa na úžas a  fanfáry okolo 
tíšiacich liekov pred dvadsiatimi rokmi? Pamätáte ako bol označovaný za "zázračný 
liek" storočia? Pamätáte sa ako bol oslavovaný ako veľký zlom – žehnajúc ľudstvu, 
tíšiaci stres a napätie života, zmenšujúci nervové poruchy a všeobecne robiaci ľudstvo 
šťastnejším?
     Pozrime sa teda čo dokázal  jeden zo zázračných liekov, najviac predpisované 
Válium. Tu je zopár jeho výkonov.
     I.  Do nemocníc poslalo viac závislých než heroín. Po zmapovaní viac ako 800 
lôžok na pohotovosti a 94,000 incidentov zneužitia liekov označilo D.E.A. Válium ako 
zneužitý liek číslo jedna. 
     II. Je to najpredávanejší liek v krajine (1975), jeho celkový predaj vynáša 132 
miliónov  dolárov  ročne.  Ohromujúce  množstvo  zneužívajúcich  a  závislých  bolo 
výsledkom lekárskych predpisov, mnoho z nich bolo žien strednej triedy v domácnosti.
     III. Válium je návykové a vytvára závislosť. Abstinenčné príznaky sú rovnaké ako 
tie,  ktoré  tvoria  barbituráty  a  alkohol.  Triašky,  brušné a  svalové  kŕče,  zvracanie  a 
potenie môžu byť výsledkom ak navyknutý človek náhle tabletky prestane brať. 
     IV. Pri skombinovaní s Martini (čo je pre mužov a ženy zo strednej triedy bežné) 
zhoršuje svoje efekty a stáva sa vysoko nebezpečným. 
     Takéto sú výsledky len jedného z tisíca vysoko požehnaných "zázračných liekov". 
Nič nevyliečili, no navykli si na nich státisíce až milióny ľudí a mnohí im aj podľahli.
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lieky Nikdy Nič Nevyliečili.  Trošku bližšie analyzujem tento základný prístup 
"medicíny", hlavnú pomoc ortodoxnej lekárskej profesie. 
     Okrem ľahostajnej bolesti, čo má liek ešte "vyliečiť"? Bol niekedy objavený liek 
"liečiaci"  zápchu?  Pokazený  žalúdok?  Obyčajnú  chrípku?  Gastritídu?  Vyrážky? 
Opuchy?  Rakovinu?  Alebo  niečo  iné?  Bol  vôbec  vynájdený  efektívnejší  liek  než 
nejaké  hókuspókusy  afrického  voodoo  doktora?  Žiaden,  ktorý  by  som  mohol 
pripomenúť! Sľúbi nejaký čestný lekár, že má vedomosti o jednoduchej "medicíne", 
ktorá vylieči aspoň tú najjednoduchšiu chorobu, ktorou ľudstvo trpí?
     Dnes lekárne na celom svete stonajú pod nátlakom "liekov", ktoré neliečia. Lekári 
celého  sveta  denne  napíšu  milióny  receptov  na  "lieky",  ktorých  väčšina  nemá ani 
hodnotu  prekliateho  fušera,  z  ktorých  väčšina  je  škodlivá,  nebezpečná  a  jedovatá. 
Pamätám si, keď naša dcéra mala ešte len jeden a pol roka, raz vstala skoro a zjedla 
väčšinu  "detského"  aspirínu  z  fľaše.  Takmer  sme  o  ňu  prišli  museli  sme  jej  dať 
vypumpovať žalúdok. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Hľadanie Pokračuje. Napriek faktu, že nie príliš vášnivá analýza medicíny hlučne 
prezrádza, že žiaden liek nič nevyliečil,  že včerajšie "zázračné lieky" klesli dnes do 
skládky, šialené hľadanie nových liekov pokračuje multi-miliardovým krokom.
     Peniaze, Nenásytnosť, Židia. Ľahkoverná verejnosť dnes verí v "liečby" a lieky 
fanatickejšie, než kedykoľvek predtým. Mnohí stále veria svojim lekárom, tak ako verí 
primitívny domorodec svojmu šamanovi a to z úplne rovnakého dôvodu. Je to úplne 
neopodstatnené.  Svet  je  však  stále  husto  obsadený dotovanými multi-miliardovými 
výskumnými  inštitúciami,  ktorých  biznisom  nie  je  len  neustále  vyjsť  na  svetlo  s 
novými  liekmi,  ale  čo  viac  –  vyzdvihnúť  "vedecký"  front  a  zapredať  ľahkovernú 
verejnosť na ich podvodnícky hókuspókus. 
     Za tým všetkým je rovnaký hlavný motív, ako za predávaním idei "strašidiel na 
nebi", či hociktorým iným podvodom – sú to peniaze, peniaze, peniaze. Výrobná cena 
liekov  je  nízka,  no  predávajú  sa  za  vysoké  ceny  za  miligram.  A  za  väčšinou 
farmaceutických spoločnosti a výrobní liekov stoja Židia, Židia, Židia. Verejnosti by 
predali aj strychnín, arzén, či kyanid v tabletkách a kľudne by odporučili brať tabletku 
po každom jedle, ak by na tom mohli zarobiť. V skutočnosti je nielen obchod s liekmi, 
ale celá zdravotnícka profesia, či už okresná, štátna, alebo národná, prevážená Židmi.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Sumár. Na túto tému odhaľujúcu podstatu podvodu medicíny by sa dalo povedať 
omnoho viac a my sa k istým častiam vrátime v ostatných kapitolách. No teraz si to 
sumarizujeme. 
     I. Všetky lieky sú drogy, sú to chemikálie škodlivé pre ľudské telo a sú jedovaté.
     II. Lieky nič neliečia.  Prinajlepšom len paralyzujú,  znecitlivejú,  alebo utišujú, 
ponúkajúc len "dočasnú pomoc" od bolesti, alebo nepohodlia. 
     III. Všetky lieky majú spätný efekt,   alebo škodlivý vedľajší účinok, otravujúc 
telo a preťažujúc ho toxínmi, obyčajne zhoršujúc chorobu, ktorú sľubujú vyliečiť.
     IV. Mnoho liekov je návykových, alebo zapríčiňujú stav závislosti. 
     V.  Tajomná  viera  v  "modernú  medicínu"  je  tak  neopodstatnená,  ako 
domorodcova v jeho voodoo prístup. 
     VI.  Mystická  dôvera  v  dnešných  doktorov  je  tak  neopodstatnená,  ako 
domorodcova v jeho šamana. 
     VII. Základný prístup dnešnej ortodoxnej medicíny, založenej na podvodníckej 
viere, že lieky liečia, je úplný podvod.
     VIII. Len telo samotné môže liečiť, ak mu dáte primeranú šancu.
     IX.  Starodávne  šialené  objavy  "nových  liečiv",  "zázračných  liekov",  atď.  sú 
zradnou nástrahou a lukratívnym podfukom. Hlavná hybná sila za tým všetkým sú 
peniaze a za touto nenásytnosťou a lakomstvom sú z väčšej časti Židia.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Čistiac  Zem.  Ako  som  predtým  uviedol,  než  sa  pustíme  do  budovania 
konštruktívnej  filozofie,  je  najprv  nevyhnutné  zničiť  všetku  poverčivosť,  smeti, 
zmätok a zradcov, teda všetko čo nás v minulosti vykoľajovalo. O to sme sa čiastočne 
pokúsili v tejto kapitole a neskôr sa k tomu vrátime. Nakoľko my, Tvorcovia, sme viac 
zaujatí v konštruktívne budovanie, než ničenie, pôjdeme priamo k odpovedi na to, čo je 
"ortodoxná" medicína, filozofia, ktorá celkom a nešťastne zlyhala, a nechala našich 
ľudí chorých a degenerovaných.
     Lepšia  Odpoveď.  Nakoľko  sme  my,  Tvorcovia,  zámerne  oddaní  budovaniu 
lepšieho sveta, lepšej rasy a lepšej spoločnosti, natoľko sme úmyselne zaujatí zdravím 
Bielych Rasových Druhov, lebo len so zdravými, energickými členmi môžeme takúto 
spoločnosť a lepší svet vybudovať. V ďalšej kapitole sa ponoríme priamo do subjektu 
budovania super zdravia. Nazýva sa zdravý život, cesta Prírody.
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5. Krédo
Kreativity

Zdravé Žitie
Kreatívna Cesta k Super Zdraviu

     Vynájdenie  Našej  Vlastnej  Frázy.  Pre  nedostatok  lepších  termínov  v 
zdravotníckej vede tu vynachádzame našu vlastnú frázu – Zdravé žitie.  Čo myslíme 
zdravým žitím? Nechajte ma to úplne vysvetliť. To čo my, Tvorcovia, máme na mysli 
je efektívny, systematický program na vylepšenie zdravia a energie našej drahocennej 
Bielej Rasy. Tento program nazývame Zdravé žitie.   
     Zdravý (salubriuos) pochádza z latinského slova "salubris", čo znamená zdravý, 
užitočný  pre  zdravie,  poriadny,  funkčný,  energický.  Webstrov  slovník  definuje 
"zdravý"  ako:  I.  priaznivý,  alebo  podporujúci  zdravie,  či  pohodu,  ozdravujúci. 
II. duševne užitočný, nápomocný dobrým výsledkom.
     Najprv  sa  Musíme  Stať  Uvedomelými.  V Kreativite  máme na  mysli  viac 
špecifický  význam,  životný  štýl,  ktorý  je  nápomocný  k  najlepšiemu,  čo  sa  týka 
telesného a duševného zdravia. Uzatvorením kruhu je náš koncept "Zdravej Mysle v 
Zdravom Tele v Zdravej Spoločnosti v Zdravom Životnom Prostredí", tak chceme 
dosiahnuť  to,   aby  každý  Tvorca  nasledoval  životný  štýl,  ktorého  výsledkom  je 
optimum zdravia, šťastia, energie a produktivity. Chceme ujasniť direktíva, ktorými to 
môže byť dosiahnuté bez nevyhnutného zachádzania do detailov, lebo ak sú si naši 
členovia vedomí programu zdravého žitia, tak je pre nich dosť kníh, ktoré idú viac do 
detailov rôznych aspektov zdravého žitia. Naše hnutie na to dozrie tým, že bude mať 
pre našich členov k dispozícii stále dosť rôznych kníh. 
     Podobný Prírodnej Hygiene. Náš program je veľmi paralelný s filozofiou v istých 
zdravotníckych kruhoch známou ako prírodná hygiena. Faktom je, že už mnoho rokov 
existuje Americká Spoločnosť Prírodnej Hygieny. Celým srdcom prakticky súhlasím s 
väčšinou  ich  pojmov,  nesúhlasím  však  len  s  ich  terminológiou.  "Prírodná"  môže 
znamenať takmer všetko a "trávičkár" by mohol argumentovať tým, že robí "prírodnú 
vec". Taktiež slovo "hygiena" zahrňuje subjekt čistoty a nakoľko sme všetci za čistotu, 
ani to nie je to pravé, o čom Prírodná Hygiena je. Jeden zo širších rozdielov medzi 
našim termínom zdravého žitia a prírodnou hygienou je, že prírodná hygiena nepojíma 
rasovú čistotu (alebo eugeniku) a my Tvorcovia, eugeniku silne zdôrazňujeme ako 
súčasť nášho programu Zdravého Žitia.
     Zaviazaní  Dr. Sheltnovi.  Dr.Herbert  M.  Shelton  bol  raným  priekupníkom 
prírodnej hygieny a prispel v založení tohoto umenia, či vedy, v nových časoch viac, 
než ktokoľvek iný. V tomto zdravom hnutí vystupuje ako obor. My, Biela Rasa, sme 
mu veľmi zadĺžení za jeho oddaný výskum, podporu a objemnú čiastku v literatúre, 
ktorou prispel k tomuto mimoriadne dôležitému aspektu nášho života. 
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     A. M. A. Nepriateľskí. Kto vynašiel prírodnú Hygienu? Ja teda nie! Dr. Shelton 
tiež nie! Opýtať sa takúto otázku je ako opýtať sa kto vymyslel dýchanie, alebo pohyb. 
Určite  to  neboli  A.M.A.  a  ani  ortodoxná  zdravotná  profesia.  V  skutočnosti  sú 
smrteľnými nepriateľmi prírodnej hygieny, lebo ak by ju niekto osvedčil, bola by tu 
len malá potreba nemocníc, kliník, liekov, "medicíny", RTG a najdevastujúcejšou zo 
všetkých  pre  ortodoxnú  zdravotnícku  profesiu  by  bola  malá  potreba  lekárov. 
Redukovalo by to podvodnícky biznis "medicíny" z 250 miliónového kšeftu ročne na 
úplne  neschopnú  a  nevýznamnú  čiastku.  A  ak  by  každý  pochopil  a  praktikoval 
prírodnú hygienu, naši ľudia by boli omnoho zdravší, šťastnejší a plnší energie. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zdravé Žitie.  Nakoľko sme pripustili naše značné zadĺženie k hnutiu Prírodná 
Hygiena a vykreslili  si  aký je rozdiel  medzi Prírodnou hygienou a Zdravým žitím, 
necháme Prírodnú hygienu a pustíme sa do Zdravého Žitia.
     Čo my,  Tvorcovia, rozumieme Zdravým Žitím? Skrátene to môžeme vysvetliť 
niekoľkými vetami.
     I. Veríme na žitie v súlade s našim ľudským biologickým dedičstvom a v harmónii 
so zákonmi Prírody.
     II.  To znamená jesť čerstvú, zdravú stravu v prírodnom stave v akom nám ju 
Príroda dala. Musí byť neuvarená, neupravená, nekonzervovaná a nemiešaná nijakou 
inou cestou. To znamená, že musí byť organicky vypestovaná bez použitia chemikálií.
     III. Sprístupniť nám čisté a zdravé životné prostredie – čerstvého, neznečisteného 
vzduchu, čistej vody a užitočnej terapie každodenných priamych slnečných lúčov.
     IV. Nejakú formu namáhavého fyzického cvičenia niekoľkokrát v týždni.
     V. odpočinok a relaxáciu, mentálnu aj fyzickú, ponímajúc zdravý a dostatočný 
spánok.
     VI. Nejakú formu rekreácie, ktorá vás uspokojí zmyslom dokonalosti. 
     VII. Zmysel  účelu,  bezpečia a dôvery. Posun cieľov k ich dosiahnutiu a žitia 
dobrého života. Musíme mať ciele a musíme byť motivovaní.
     VIII. Zámerné ovládanie nášho života a práce.
     IX. Spoločenské  žitie  v  rámci  nášho  Kreatívneho  náboženstva,  našej  Bielej 
spoločnosti  a  spoločenského  styku  s  našimi  Bielymi  Rasovými  Druhmi.  Sme 
spoločenské tvory.
     X. Zdravé vyjadrovanie (prejavovanie) našich sexuálnych inštinktov.
     XI. Život v príjemnom a zdravia plnom životnom prostredí.
     XII. Neveríme  na  použitie  akejkoľvek  "medicíny",  liekov,  alebo  chemikálií, 
neveríme na ich liečebné účinky, alebo terapeutickú hodnotu. V skutočnosti sú všetky 
liečivá, lieky, narkotiká a chemikálie jedovaté a toxické pre ľudské telo. Z toho istého 
dôvodu  neveríme  na  používanie  vitamínových,  minerálnych,  alebo  enzýmových 
doplnkov,  ani  na prifarbovanie jedla,  konzervačné látky a ani  na  rafinované,  alebo 
rozdelené jedlá.
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     XIII. Silne veríme v praktizovanie pôstu ako najlepšiu cestu pre zbavenie sa jedov 
a toxínov z tela. Sme presvedčení, že pôst je najefektívnejšie a najvýznamnejšie čo telo 
má na prekonanie všetkých foriem chorôb a pre návrat k zdraviu.
     XIV. Podpora a žitie v eugenickej Bielej spoločnosti. To znamená, že sa nielen 
zaujímame o ochranu našej skvelej Bielej Rasy, ale taktiež sa schválne zaujímame o to, 
aby boli nepodarení vyradení a aby sa každá generácia rozvíjala do vyššej azdravšej 
úrovne, fyzicky, esteticky a mentálne.
     Odlišné od Prírodnej  Hygieny. To celkom dobre sumarizuje našu predstavu 
Zdravého žitia.  Okrem čísla 2,  je  všetkých 11 prvých kategórií  ľahko splniteľných 
priemerným človekom, aj keď nie nevyhnutne praktikovaných.
     V čísle 12 radikálne oddeľujeme spoločenstvo ortodoxnej zdravotníckej profesie a 
"zdravotníckych šialencov", ktorí otrocky ovládajú naše obchody s takzvanou "zdravou 
stravou", disponujúce vitamínmi a inými doplnkami, a ďalšie nepotrebné, upravené a 
rafinované tabletky a zmesi.
     V čísle 13 silne obhajujeme praktikovanie zdravia, ktoré je oveľa účinnejšie pri 
navrátení telesného systému späť k zdraviu, než všetky lieky a medicíny dohromady, 
no nanešťastie s ktorým sa niekoľko ľudí nestotožňuje.
     K  subjektu  eugeniky  ešte  máme  čo  povedať,  nakoľko  je  to  srdcom  našej 
náboženskej  doktríny.  Nepustíme  sa  do  nej  v  tejto  časti  knihy,  ale  v  niekoľkých 
samostatných kapitolách sa pustíme do subjektu pôstu, liekov a medicíny.
     Akokoľvek, ak je aspoň jedna vec, ktorá rozlišuje zdravé žitie od "zdravotníckych 
šialencov", tak je to jedenie zdravej, Prírodnej stravy v surovej, nevarenej podobe. Je 
to veľmi dôležité a venujeme tejto téme celú kapitolu. 
     No najprv si ujasnime akým druhom zvieraťa sme a pre ktorú kategóriu stravy nás 
Príroda upravila.  Preto musíme preštudovať vlastnú tráviacu sústavu v porovnaní s 
ostatnými druhmi. V nasledujúcej kapitole tak spravíme a raz a navždy rozhodneme 
aká je naša pravá kategória potravy.
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6. Krédo
Kreativity

Plodožravec
Nájdenie Našej Kategórie 
Podľa Tráviacej Sústavy

     Každému Čo Patrí.  Každý tvor v Prírode inštinktívne vie, čo je jeho vhodnou 
potravou.  Kravy  žujú  trávu.  Niektoré  vtáky  žerú  semená  a  hmyz,  iné,  ako  napr. 
jastraby a orly žerú mäso. Niektoré tvory sú veľmi vyberavé, iné zas jedia širšiu škálu. 
Nech už je ich potravinový reťazec akýkoľvek, vedia vždy čo a sú s tým vyrovnaní. 
Jedia to, načo ich tráviaci systém Príroda po milióny rokov vývoja pripravila. Mohli by 
činiť inak, no čoskoro by mali hrozné problémy. Napríklad, zebry jedia trávu a levy 
žerú mäso, hoci obaja žijú na pláňach Serengeti v Afrike. Ak by si prehodili stravu, 
čoskoro by umreli. No oni tak nespravia. Inštinktívne jedia správne. 
     Biely Človek Zmätený. Jednou výnimkou v ríši Prírody, ktorá ako sa zdá nevie aká 
je  jej  prírodná potravinová kategória,  je  najinteligentnejší  tvor   zo všetkých,  Biela 
Rasa.  Žiaden tvor,  dokonca  ani  najprimitívnejší  domorodci,  nejedia  nevhodnejšiu 
stravu ako Biely Človek. A čím je civilizovanejší, čím má väčší výber, tým je strava 
horšia a teda horšie je aj jeho zdravie. Nik nezneužíva svoj tráviaci systém ohavnejšie 
než civilizovaný človek. 
     Karnivor  vs. Herbivor. Dlhé  roky  tu  zúril  argument:  je  človek  karnivor 
(mäsožravec)  ako  lev,  alebo  herbivor  (bylinožravec)  ako  kravy?  Zdravotný 
spisovatelia,  ako  sa  zdá,  spravili  dôslednú  chybu  pri  rozdelení  nás  len  do  dvoch 
kategórií:  fanúšikovia  mäsožravcov  poukazujú,  že  niesme  bylinožravce  ako  kravy, 
ovce atď.,  lebo nemáme štyri  žalúdky,  neprežúvame natrávenú potravu a  po práve 
poukazujú na ďalšie rozdiely. Fanúšikovia bylinožravcov zas poukazujú, že levov, či 
psí tráviaci systém je značne kratší ich žalúdok produkuje až 9-krát viac  kyseliny pre 
rýchle trávenie mäsa a jeho vylučovanie. Obe argumenty sú správne a logické. Ľudský 
tráviaci systém nie je ako kravský, stvorený na jedenie trávy,  no nie je ani ako psí, 
vytvorený na trávenie mäsa. Nie sme ani mäsožravce, ani bylinožravce.  Patríme do 
inej kategórie. 
     Správne 5 Kategórií. V skutočnosti je dobre definovaných päť kategórií zvierat: 
okrem karnivora a herbivora, ešte gramnivor, omnivor a frugivor. Už vieme čo jedia 
karnivory  (mäsožravce)  a  herbivory  (bylinožravce).  Gramnivor  (semenožravec)  je 
kategória zvierat žijúcich prevažne z obilnín a semien bylín  a rastlín.  Sú to hlavne 
niektoré  druhy  vtákov,  aj  keď  niekedy  jedia  aj  hmyz.  Omnivory  (všežravce)  sú 
zvieratá,  ktoré  konzumujú zmiešanú potravu,  teda  aj  mäso aj  mnohé druhy rastlín. 
Príkladom je  medveď.  Frugivory (plodožravce)  sú  zvieratá,  ktoré  žijú  prevažne  z 
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ovocia, orechov, výhonkov, korienkov a listov rastlín. Ich hlavná strava je podobná 
vegetariánskej diéte a jej podobným. 
     Človek je Plodožravec. Teraz sa dostávame k hlavnej otázke. Aká je naša prírodná 
kategória? Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že patríme do kategórie všežravcov, lebo 
jeme všetko. No vedeckejší pohľad na náš tráviaci systém toto tvrdenie vyvracia. Náš 
tráviaci  systém  nie  je  podobný  mäsožravcom,  bylinožravcom,  semenožravcom  ani 
všežravcom.  Naša  kategória  je  zreteľne  ako  tá,  do  ktorej  patria  vyššie  primáty, 
vegetariánska alebo vegánska skupina. Vysvetlime si prečo.
     Mäso Škodlivé. Bez ďalšieho zachádzania do detailov môžeme jasne vidieť, že náš 
tráviaci systém nie je ako ten bylinožravých živočíchov, so štyrmi žalúdkami, ktorých 
nazývame  herbivory.  Mnoho  ľudí  si  nárokuje,  že  sme  mäsožravce,  teda  aspoň 
čiastočne  a preto aj patríme do tejto kategórie. Ja tvrdím, že niesme vytvorení byť 
mäsožravcami a mäso je pre nás škodlivé (aj keď len nebesá vedia koľko ton som ho 
za svoj život pojedol).
     Mäsožravec Zostrojený Inak. Ak si ukážeme tráviaci systém mäsožravcov ako sú 
napríklad psy, vlci, tigre atď., zistíme, že je ich tráviaci systém približne 3 až 4- krát 
dlhší ako ich telo, kým ľudský tráviaci systém je až 12-krát dlhší ako ľudské telo. Tieto 
rozdiely  slúžia  rozdielnym  účelom.  Čím  je  tráviaci  trakt  kratší,  tým  rýchlejšie  sa 
potravy zbavíme  a tým menej času má hniť. Čím je trakt dlhší, tým dlhšie ostáva v 
tele a tým začína nielen hniť, ale taktiež vytvára jedovaté toxíny, ktoré postupujú do 
krvného obehu a tým prispieva k toxémii. Presne to sa stane ak človek zje mäso. Než 
sú  konečné  produkty  mäsitej  stravy  eliminované,  proces  hniloby  je  už  v  pekne 
pokročilom štádiu a odradzujúca vôňa hnoja mäsožravcov je len jedným zo znakov 
takejto hniloby. 
     Deväťkrát Viac Kyseliny. Je tu niekoľko ďalších hlavných rozdielov v tráviacom 
trakte mäsožravých zvierat a človeka, aj keď sa do tejto veci nechceme pustiť až tak 
úplne. Jednou z hlavných odlišností je,  že žalúdok mäsožravcov obsahuje až 9-krát 
viac kyseliny chlorovodíkovej ako ľudský, zaručujúc dôkladnejšie strávenie, posunutie 
a vylúčenie zo systému v kratšom čase. Preto sa mäsožravec vyhne väčšine  hniloby 
mäsa, ktorá nastáva v dlhšom a pomalšom trakte človeka. 
     Hniloba a Toxíny. Jednou z vlastností mäsa je, že má v sebe zabudované toxíny, 
aj keď je ešte v živom stave. Po tom čo je zviera zabité (napr. hovädzie) a nastane rigor 
mortis,  produkcia  toxínov  rozkladom  prudko  vzrastie.  Preto  ak  človek  zje  mäso, 
prijíma tým aj jedy preňho toxické (jednou z nich je kyselina močová) a pretrvávajúca 
hniloba v jeho tráviacom systéme obrovsky vzrastie množstvom toxicity. A máme tu 
ďalší z hlavných rozdielov medzi človekom a mäsožravcom. Pečeň mäsožravcov je 
schopná zničiť, alebo detoxifikovať 10-krát viac jedov ako ľudská pečeň. Preto je 
mäsožravec  s  kratším  a  rýchlejším  tráviacim  systémom  vystavený  omnoho  menej 
toxínom z mäsa a taktiež je 10-krát schopnejší vyvrátiť menšie množstvo ako ľudský. 
To všetko poukazuje na to, že mäso nie je pre človeka vhodnou potravou.
     Zuby Určujú Kategóriu.  Je niekoľko ďalších rozdielov, ktoré dokazujú fakt, že 
Príroda  navrhla  na  jedenie  mäsa  karnivorov  a  nie  človeka.  Jedným  z  hlavných 
indikátorov je zubné vybavenie psov, vlkov atď., ktorí majú vynikajúce psie zuby na 
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trhanie mäsa. Ľudský chrup je omnoho totožnejší s chrupom väčších primátov ako sú 
gorily, paviány, šimpanzy a orangutany, ktorých chrup má 32 zubov, pozostávajúc z 
dvanástich  stoličiek,  ôsmich  črenových  zubov,  ôsmich  rezákov  a  štyroch  očných 
zubov,  rovnako  ako  ľudský.  Všetky  tieto  primáty  jedia  vo  svojom  prirodzenom 
prostredí to, na čo ich Príroda vytvorila a to je fruktariánska strava z ovocia, zeleniny, 
orechov a obilnín. 
     Varené Jedlo Škodlivé. Jednou dôležitou vecou, ktorú tu chcem spomenúť je, že 
primáty  vo  svojom  prirodzenom  prostredí  žijú  dlho  a  prakticky  bez  všetkých 
degeneratívnych  chorôb,  ktoré  trápia  civilizovaného človeka.  V zajatí,  kde sú tieto 
primáty  kŕmené  varenou stravou,  sa  u  nich  prejavila  rakovina,  vredy,  zápcha  a 
mnoho  rovnakých  patologických  chorôb,  ktoré  trápia  civilizovaného  človeka.  O 
varenom jedle si povieme viac v nasledujúcej kapitole. 
     Ani Všežravec, Ani Semenožravec. Postúpme ďalej a rýchlo prejdime ďalšie dve 
kategórie, všežravce a semenožravce. Druhá spomenutá kategória do ktorej z väčšej 
miery  patria  tí,  čo  žerú  obilniny a  trávne  semená,  je  hlavne  vymedzená  vtáčiemu 
kráľovstvu, s ktorým má ľudský tráviaci systém len veľmi málo spoločného. Všežravé 
zvieratá  (omnivory)  konzumujú  zmiešanú  potravu  pozostávajúcu  zo  surového 
zvieracieho  mäsa  a  mnohých  druhov  rastlín.  Príkladom  je  sviňa,  alebo  medveď, 
ktorých zubná štruktúra  a tráviaci systém sa tiež dosť líšia od ľudských. Okrem toho 
sme si  už  vyjasnili,  aký škodlivý efekt  toxifikácie  systému má zaradenie  mäsa do 
ľudskej stravy. To je do veľkej miery preto, lebo človek buď nedokáže správne tráviť, 
alebo vyvrhnúť zvyšné výsledné toxíny. 
     Potreba  Proteínov  Nadsadená.  Je  ešte  jeden  argument,  ktorý  mäsožravce 
predkladajú, a ktorý by tu mal byť vysvetlený. Hlasne protestujú, že "mäso je potrebné 
pre  dostatok  proteínov!"  No  to  nie  je  pravda.  Z  nejakého  dôvodu,  "zdravotnícky" 
priemysel  v niekoľkých posledných desaťročiach nadhodnocuje množstvo proteínov 
potrebných pre telo. V prvom rade telo potrebuje len 20 – 30 g denne a nie 50, či 100 
g. Po druhé, priveľa proteínu a nestráviteľné proteíny sú hlavnou príčinou toxémie v 
tele. Po tretie, proteíny z mäsa v sebe majú isté toxíny, ktoré sú pre telo škodlivé. Po 
štvrté,  pri  nasadení  vegánskej  stravy  môže  telo  získať  všetky  proteíny,  ktoré 
potrebuje.
     Telo Môže Konvertovať. A je ešte jeden argument, ktorý mäsožravce používajú, a 
to je: len jedením mäsa, vajec, atď., môžete získať "celé" proteíny, a ak pristúpite k 
vegetariánskej  diéte,  telo  bude  o  isté  "základné"  proteíny  ukrátené.  Aj  to  je 
nepotvrdené.  Na  prvom  mieste,  my  nedoporučujeme  vegetariánsku,  ale  vegánsku 
stravu, ktorá okrem ovocia a zeleniny, zahŕňa aj orechy a semená, z ktorých niekoľko 
je veľmi dobrým zdrojom proteínov a telo je schopné si niektoré základné proteíny, 
ktoré  potrebuje,  vytvoriť  samo,  hoci  nie  sú  v  strave.  Príkladom tohoto  procesu  je 
krava, ktorá aj keď neje nič než trávu je najlepším príkladom vytvorenia stoviek libier 
proteínov v kopyte. Nakoľko ľudské telo nie je také úspešné pri premene zeleniny na 
proteíny ako krava, má taktiež túto schopnosť a proces je rovnaký.
     Vysokoproteínová Strava Je Nebezpečná. Vysokoproteínové tekutiny (a iné) 
doplnky,  ktoré boli v móde v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov pre 
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redukovanie váhy, sú nielen škodlivé, ale taktiež nebezpečné. Boli príčinou mnohých 
úmrtí. Úplne ich odmietam a namiesto toho, ponúkam pôst, ktorý ako sme opísali v 
predošlej kapitole, je omnoho bezpečnejší, lepší a trvalejší, a okrem toho má niekoľko 
zdravie prinavracajúcich vlastností.
     Strava Primitívnych Domorodcov. Je ešte jedna oblasť, ktorú by sme si mali 
objasniť  pri  určení  našej  pravej  potravinovej kategórie.  Sú ňou stravovacie návyky 
našich nižších príbuzných medzi Bielou Rasou a vyššími primátmi. Sú to stravovacie 
návyky  primitívneho  človeka,  ktorý  viac  či  menej  stále  žije  tak,  ako  ho  Príroda 
navrhla. Okrem toho sú títo primitívi so svojim životným štýlom, tak ako paviány, či 
gorily,  relatívne  bez  rakoviny,  srdcových  chorôb,  cukrovky,  vredov  a  ostatných 
degeneratívnych chorôb, ktoré postihujú civilizovaného človeka.
     Primitívna Strava Najlepšia. Na začiatok len toľko, že je mojim úsudkom, že 
primitívni  negri  žijúci  v  džungliach Afriky,  Novej  Guinei,  alebo Polynézijčania  na 
ostrovoch južných morí, jediaci svoje primitívne jedlá, jedia stále omnoho výživnejšiu 
a omnoho menej škodlivú stravu ako vysoko civilizovaná Biela Rasa. Na stupnici od 1 
do  10  by  som  pridelil  primitívom  5,  alebo  6  bodov  (záležiac  na  tom,  ktorých 
primitívov si vezmeme) a Bielej Rase by som s hanbou dal úbohé 2 body. 
     Vážne Obvinenie. Je to veľmi vážne obvinenie stravovacích a potravinových 
návykov  vysoko  civilizovanej  Bielej  Rasy,  no  je  to  taktiež  veľmi  znepokojujúca 
situácia v ktorej sa nachádzame. Vinníkom je civilizácia a zlé informácie. 
     Civilizovaná Strava Najhoršia. Je zaujímavé, že vedci, ktorí robili štúdie potravy 
najprimitívnejších rás zväčša nedotknutých civilizáciou, zistili ich stravu ako omnoho 
lepšiu  ako  je  naša.  Zistili,  že  strava  primitívov  obsahuje  aspoň  štvornásobok 
požadovaného  množstva  väčšiny  vitamínov,  minerálov  a  enzýmov,  nakoľko  naša 
varená a vysoko upravená strava zlyhala v poskytnutí čo i len minima požadovaného. 
Pridajte  k  tomu všetky toxické prídavky a  chemikálie  (kávu,  alkohol,  konzervačné 
látky,  prímesi,  atď.),  ktoré civilizovaný človek prijíma spolu s upravenou stravou a 
možno pochopíte prečo som naše stravovacie návyky ohodnotil dvojkou. 
     Náš Cieľ: 10 Bodov. Ak by sme my, Biela Rasa, použili svoje mozgy, technické 
znalosti  a  obrovské potravinové zdroje,  ktoré  máme,  žili  by sme určite  lepšie  než 
primitívni domorodci. Nakoľko sú zdravie  a energia Bielej Rasy vrcholne dôležité pre 
ciele Hnutia Kreativity, chceme týmto požiadať o všetku inteligenciu a technológiu, 
ktorú máme k dispozícii a dvihnúť stravnú efektivitu z nízkej dvojky na konečných 
desať bodov. Bola by to obrovská pomoc pre zdravie a šťastie Bielej Rasy. 
     Máme Prostriedky a Inteligenciu s Ktorými To Zvládneme. To je z časti to, o 
čom je ďalšia kapitola. 
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7. Krédo
Kreativity

Prírodná Výživa
Kľúč ku Kreatívnemu Super Zdraviu

     Výživa  Je  Kľúčom.  Pozitívne  i  negatívne  má  to,  čo práve jeme a  čomu sa 
vyhýbame obrovský dopad na to, či sme chorý, chodiaci zombie, alebo dynamický, 
zdravý Tvorca, prekypujúci energiou a optimizmom, cítiaci sa ako na vrchole sveta. To 
čo  robí  rozdiel  je  správna  výživa,  vyvarovanie  sa  odpadovým  jedlám,  umelým 
prídavkom a chemickým jedom.
     Je Potrebných Viac Štúdií. Tento subjekt je veľmi dôležitý pre budúce prežitie a 
zdravie Bielej Rasy. Nakoľko je náš prístup založený nielen na zákonoch Prírody, ale 
aj na výsledkoch vyčerpávajúcich vedeckých štúdií,  sme si istí,  že sme na správnej 
stope. Chcem len dodať,  že štúdium výživy je vďaka  taktike  liečebno- chemicko- 
medicínskych komplexov blokujúcej cestu stále len v plienkach a je treba ešte veľa 
štúdií a výskumov pre objasnenie umenia jej kompletného využitia.
     Premena Zaberie Čas. Tak ako náš cieľ obrátiť všetky rôznorodé jazyky na ktoré 
je dnes Biela Rasa rozdelená ku konečnému cieľu univerzálneho latinského jazyka, aj 
zmena výživy môže trvať generáciu, či dve. No nezáležiac na tom, ako dlho to bude 
trvať, budú konečné zisky také obrovské, že musíme vyraziť vpred plnou rýchlosťou. 
Našťastie pre náš program Kreatívneho super zdravia, ktorý nazývame zdravé žitie, 
môže každý tvorca začať hneď a postupne modifikovať svoje stravovacie návyky 
vlastnou rýchlosťou.  Podobne ako pri  prechode na latinčinu,  nemusíme čakať než 
Biela Rasa uchopí uzdu moci a vlastný osud do svojich rúk. Môžete začať dnes a za 
šesť mesiacov mať prekypujúce super zdravie a tým nielen pomôcť sebe, ale taktiež 
priblížiť deň, kedy opäť získame úplnú kontrolu nad vlastným osudom.
     Základné Pravidlá. Keď som v minulosti kedykoľvek navštívil lekára, neraz sa 
mam opýtal,  čo  som jedol,  no  nikdy  som nepočul,  čo  by  som mal  jesť.  Dnes  je 
odpoveď na získanie super zdravia skutočne veľmi jednoduchá.  Tri  krátke pravidlá 
udávajú podstatu:
     I. Jesť len surové jedlo v Prírodnom stave, hlavne ovocie,  zeleninu,  orechy a 
obilniny.
     II.  Mať dosť fyzického cvičenia, hlavne to, ktoré zocelí srdce a pľúca. Tu patrí 
jogging, tenis, plávanie a podobné aktivity.
     III. Vyvarujte  sa človekom vytvoreným chemikáliám všetkého druhu. To zahŕňa 
alkohol,  cukor,  kofeín,  konzervačné  látky,  insekticídy,  narkotiká  a  lieky  všetkého 
druhu, na predpis, či bez.
     (Pre úplnosť programu si opäť pozrite 14 bodov zdravého žitia.)

41



     Surové Potraviny. Už bolo povedané, a správne, že človek je jediné zviera, ktoré 
pred jedením zničí svoju potravu varením. Je vskutku zvláštne, že z milióna druhov 
zvierat, vtákov, rýb a hmyzu je človek jediným tvorom, ktorý používa priamu teplotu 
na svoje jedlo, ktorou vo veľkej miere zničí výživnú hodnotu mnohých jedál, ktorými 
nás Príroda obdarila. Áno, je vskutku divné, že človek, najinteligentnejší tvor Prírody, 
môže byť taký hlúpy v tomto podstatnom faktore útočiacom na jeho zdravie.
     Varenie Je Neprirodzené.  Mnohým ľuďom sa nevariť stravu môže zdať divné. 
Jesť ju surovú, Áno to je to čo všetky ostatné tvory robia a nie je na tom nič zvláštne. 
Nejako sme sa do tohto abnormálneho zvyku uvariť všetko na smrť dostali a nie je to 
pre nás dobré. Ako som povedal skôr, ničíme výživnú hodnotu nášho jedla.
     Každý Tvor Je Surovú Stravu. Príroda po tisícročia vytvorila našich predkov pre 
požívanie surovej stravy, tak ako všetky ostatné zvieratá, vtáky, ryby, alebo čokoľvek 
iné.  Nejako  sme odbočili  na  túto  škodlivú  odbočku  a  učili  sme  svoje  deti  konať 
rovnako, veriac, že je to jediná cesta ako žiť. Ak by sme boli vychovávaní prírodnou, 
zdravou cestou konzumovania surových potravín, som si  istý, že by nám pripadalo 
bizarné a smiešne dostať sa ničeniu chuti jedla, ničeniu výživnej hodnoty a jesť mŕtvu, 
varenú náhradu originálu. Bol to zvyk, spôsob a včasný tréning, ktorý nás naviedol do 
tejto neprírodnej ilúzie a nie zdravý rozum, alebo dobrá chuť.
     Živá Potrava Najlepšia.  Najlepšiu potravu akú môžete jesť, je živá, čerstvá a 
nevarená potrava. Moderná technológia vytvorila  mnoho iných škodlivých procesov 
ničenia potravín, robiac ich na pohľad atraktívnym kúskom odpadu aj inými spôsobmi 
než len teplom. Niektoré z nich sú: zaváranie,  údenie,  homogenizácia, pasterizácia, 
mrazenie, solenie, mletie, pridávanie konzervačných chemikálií,  pridávanie umelých 
farbív a mnoho iných podvodov a výmyslov z ktorých každý pretaví surové prírodné 
jedlo na obyčajný tieň predošlého jedla, často robiac ho úplne nepotrebným kúskom 
odpadu a niekedy aj priamo jedom.
     Má Všetky Výživné Látky. Keď jeme surové ovocie ako napr.  jablko, alebo 
banán, alebo surovú zeleninu ako napr. mrkvu, alebo surový orech ako napr. vlašský, 
alebo pekanový, má v sebe všetku výživu, ktorú potrebujeme, karbohydráty, minerálne 
látky,  proteíny,  tuky  a  ostatné  látky,  ktoré  sme  ešte  doposiaľ  neanalyzovali. 
Dôležitejšie je,  že obsahuje všetko vo vhodnej  organickej forme,  ako to môže náš 
tráviaci systém stráviť a náš metabolizmus zužitkovať. No to nie je všetko. Má taktiež 
všetky vitamíny v živej, prírodnej forme, z ktorých naše telo dostane to, čo najviac. 
Okrem toho má v sebe každá živá potravina vlastné enzýmy, veľmi dôležitý faktor pri 
správnom  trávení,  takže  náš  tráviaci  systém  môže  správne  využiť  výživu,  ktorú 
prijímame. 
     Má Správnu Kombináciu. A ani to nie je všetko. V surovej, prírodnej strave sa 
toto  všetko  spája  a  to  v  správnom  pomere.  Nikdy  sa  nemusíme  obávať  toho,  či 
nemáme priveľa draslíku vyháňajúceho zinok, alebo či nechýbajú vitamíny B, alebo 
nesabotujú iné vitamíny B, ani sa obávať stovky iných nerovnováh, ktoré v sebe majú 
umelé jedlá.  
     Príroda Má Celé Potraviny. V Prírode máme stále celé jedlá a máme ich v 
rovnováhe. Je to dôležité pre zdravie. Akékoľvek ďalšie "upravovanie", ktoré robíme, 
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ako napr. varenie, homogenizácia, konzervovanie atď., len redukuje výživnú hodnotu 
jedla v jeho surovom stave na nič než kus odpadu. 
     Objasňujúci Príklad. Vykreslím Vám to dosť odlišným príkladom. Predstavte si, 
že ste si  kúpili  drahé,  luxusné auto,  napríklad Cadillac.  Je jeho prvoradým účelom 
odviesť  vás  a  dúfajme  komfortne  a  luxusne.  Teraz  si  predstavte,  že  chýba  nejaká 
podstatná časť, dajme tomu, koleso. Alebo si predstavte, že nemáte štartér, kľúč, alebo 
celý motor, či volant. Alebo si predstavte, že v nádrži nie je benzín.
     Podľa  každej  z  týchto  podmienok  je  neúplným balíčkom a  skrátka  nepôjde. 
Neposkytne  Vám  odvoz.  Pre  všetky  praktické  účely  je  nekompletný  Cadillac  len 
kusom odpadu. Je to rovnaké so stravou. Neúplná strava je nepoužiteľná pre telo. 
     Teraz si vezmime opäť rovnaký Cadillac a začnime s úplne funkčným, hladko 
bežiacim autom. Teraz ho "upravme" rovnako ako to robíme s našimi kompletnými 
surovými potravinami. Môžeme ho uvariť, krájať, stlačiť, drviť, homogenizovať atď. 
     Použiť Teplo. Predstavte si, že sme na Cadillac použili teplo, roztavili ho. Môžeme 
stále  mať  originálny  materiál,  no  načo  nám  je  roztavený  Cadillac.  Určite  nebude 
poskytovať odvoz. Bude len kôpkou odpadu.
     Stlačiť Ho. Alebo si predstavte, že sme ho nakrájali, alebo, že sme ho rozdrvili. 
Stále  máme  originálne  "ingrediencie",  no  určite  už  nebude  funkčným  modelom 
luxusného auta.
     Ničíme Jedlá Rovnakou Cestou. A tak je to aj s našimi kompletnými prírodnými 
potravinami.,  ktorými nás Príroda zásobuje v tak skvelej  forme. Môžeme ich variť, 
drviť,  homogenizovať  a  pasterizovať,  zničíme  komplexnú  ideálnu  funkčnú 
kombináciu, ktorú Príroda spojila. Premeníme ju na odpad. Naše telá majú najväčší 
problém spracovať odpad a bunky musia veľmi zložito metabolizovať nekompletnú 
"výživu",  keď sa k nim dostane obehovým systémom.  Ako výsledok máme rastúci 
počet  metabolických  porúch  –  rakovinu,  cukrovku,  vredy,  hypoglykémiu,  srdcové 
choroby a mnoho iného.
     Musíme Použiť Správne Palivo. Poďme nachvíľu späť k analógii  Cadillacu. 
Predstavte  si,  že  jeho  motor  je  skonštruovaný  len  pre  použitie  vysokooktánového 
paliva. A predstavte si, že ste nádrž naplnili naftou. Pôjde motor hladko? Bude motor 
dlho  v  dobrom stave?  Nie.  Predstavte  si,  že  nádrž  naplníme  správnym  palivom a 
pridáme pohár cukru.  Čo sa  stane? Za krátko budeme mať škaredo zadratý  motor. 
Motor nebol vyrobený pre naftu, ani nebude tolerovať cukor v palive.
     Aj Telá Musia Mať Správne Palivo. A tak je to aj s našimi telami. Pravda, Príroda 
vo  svojej  nekonečnej  múdrosti  spravila  naše  telá  oveľa  flexibilnejšie  pre  použitie 
paliva a oveľa odolnejšie pri zbavovaní sa nevhodných jedov a ostatného smetia, ktoré 
pcháme do svojho tráviaceho systému. Ale je tu hranica, po ktorú môžeme zneužiť 
svoje telá a platíme za to cenu. Tak ako Cadillac, aj naše telá fungujú najlepšie, ak ich 
zásobujeme správnym palivom a vyvarujeme sa škodlivých doplnkov a jedov. 
     Aké Je To Správne Palivo. Tým správnym palivom, alebo jedlom, sú - surové 
ovocie, zelenina, orechy, obilniny. Akákoľvek úprava ničí mnoho výživnej hodnoty a 
mení ju na niečo iné. Akékoľvek prídavky,  ako konzervačné látky,  umelé farbivá, a 
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mnoho iných chemikálií na "zvýšenie a podporu života" sú jedovaté a naše telo má 
veľký problém zbaviť sa ich.
     Slabá Výživa. Po roky sa Amerika pýšila prejavom bohatstva výberu v našich 
"supermarketoch". Po chrbtoch sme si potľapkali, že sme tou najlepšie nakŕmenou a 
najlepšie vyživovanou krajinou v histórii. To jednoducho nie je pravda. V stánkoch s 
ovocím  a  zeleninou,  je  väčšina  ostatných  potravín  vysoko  upravená,  sfalšovaná, 
naložená chemickými jedmi pre natiahnutie podpory životnosti a zlepšenie vizuálnej 
stránky. Je to zväčša odpadové jedlo nevhodné pre ľudskú konzumáciu. 
     Jedovaté Spreje. Ani pri surovom ovocí a zelenine nie ste v bezpečí. Väčšina z 
nich  bola  sprejovaná  jedovatými  insekticídmi,  alebo  voskovaná  pre  lepší  zrakový 
dojem a/alebo vyrastali pomocou umelých hnojív, ktoré ako sme vysvetlili v jednej z 
predchádzajúcich  kapitol,  produkuje  produkt  nižšej  výživnej  hodnoty.  Najlepšia 
odpoveď k problému ovocia a zeleniny, na ktorý sme poukázali v kapitole Organické 
Poľnohospodárstvo, je pozdvihnúť produkciu organického pestovania. 
     Fruktariánska Strava Našim Cieľom. To sú ciele, ktorými sa usilujeme mať 
zdravšiu  a energickejšiu Bielu  Rasu.  Niektoré  ciele sú krátke, iné  dlhé.  Jedna vec, 
ktorú chcem ešte zdôrazniť je, že nesmieme strácať čas v učení našich detí návykom 
konzumovania  surového,  organicky  vypestovaného  ovocia,  zeleniny,  orechov  a 
obilnín.  Pre tých starších z nás,  ktorých návyky sú neflexibilnejšie  je minimum čo 
môžeme spraviť, aspoň opraviť naše stravovacie návyky takou cestou, aby sme sa čo 
najviac priblížili ideálom. Čím viac toho urobíme, tým lepšie sa budeme cítiť a tým 
dlhšie budeme žiť.
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8. Krédo
Kreativity

Najviac Chorôb Pramení z
Toxémie

     Telo Zneužité.  Ľudské telo je ten najúžasnejší mechanizmus. Je úžasne schopné 
fungovať až extrémne dobre, udržať sa v skvelom zdraví a obnoviť sa  a to aj vtedy, ak 
bolo vystavené značnému zneužitiu. Ak je to pravda, tak potom prečo je väčšia časť 
našej populácie v takom zlom zdravotnom stave? Odpoveď je, že existuje akýsi limit 
zneužitia,  ktoré telo  znesie.  V našej  civilizovanej  spoločnosti  je zneužitie,  ktorému 
väčšina  z  nás  vystavuje  svoje  telo,  omnoho  prekračujúce  to,  ktoré  bolo  zistené  v 
najprimitívnejších spoločenstvách na Africkom kontinente.
     Toxémia Je Výsledkom. Nedôsledne toto zneužitie tela pochádza hlavne z jedov, 
ktoré prijímame z chemikalizovaného jedla,  vzduchu a vody. Ďalej je toto zničenie 
zhoršené drogami, liekmi, alkoholom, čajom, kávou a inými priamo koncentrovanými 
jedmi,  ktoré  hltáme a  vieme o nich,  že  sú škodlivé.  V neposlednom rade je  širšie 
zhoršené príliš upraveným jedlom, ktoré jeme a ktoré bolo zbavené väčšiny výživných 
látok a zdravia. Výsledkom je toxémia, stav, kedy je telo preťažené toxínmi a jedmi, a 
už nemá silu, alebo vitalitu na ich zbavenie.  Pamätajme si  výraz  toxémia, lebo jej 
prekonanie je životne dôležité pri pochopení nášho programu zdravého žitia. Toxémia 
je v skratke preťaženie toxínmi a tak či tak, je hlavnou príčinou prakticky všetkých 
našich chorôb, od tých bežných až po rakovinu.
     Dr. John H. Tilden. Za pochopenie toxémie dlžíme veľký dlh Dr. John H. Tildnovi 
(1851-1940), ktorý bol taktiež synom fyzika. Dr. Tilden bol obdarený analytickou a 
pátracou  mysľou,  a  našťastie  sa  dožil  zrelého,  vysokého  veku.  Počas  svojho 
spomínaného, dlhého života vytvoril teóriu toxémie a tým spravil obrovské príspevky 
zdravotníckej vede v prírodnej hygiene a zdravom žití. V skutočnosti Dr. Tilden, ktorý 
sa narodil o generáciu, či dve pred Dr. Sheltnom, by mal byť po práve uznaný za otca 
Prírodnej Hygieny.
     Dr. Tilden praktikoval ortodoxnú medicínu mnoho rokov. Pri tejto práci bol zväčša 
rozrušený faktom, že "ortodoxná medicína" sľubuje naordinovať "liečby",  aj  keď v 
skutočnosti žiadne nemá a prinajlepšom len potláča symptómy. Mal mnoho otázok k 
použitiu "medicíny"  na nápravu chorôb. A keďže mal tvorivú myseľ,  Dr. Tilden sa 
rozhodol  sledovať  hlbší  zmysel  nemoci,  pochopiť  jej  príčine  a  sústrediť  liečbu  na 
odstránenie príčiny, pokiaľ je to však možné. Jeho vlastné zmýšľanie skombinované 
s  minulými skúsenosťami pri  liečbe pacientov ho priviedli  k zisteniu,  že  musí byť 
nejaká  cesta,  ktorou  žiť  a  nechorľavieť.  Od tohoto obdobia  sa  začali  vyvíjať  jeho 
názory na toxémiu. 
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     Lieky a Liečby Nepoužiteľné. Od času keď sa so svojou ordináciou presťahoval 
do Denveru (1890), nepoužil Dr. Tilden žiadne lieky, no používal svoju teóriu čistenia 
tela od toxických jedov a tým uplatnenie vrodenej liečiacej sily tela znovu prinavrátiť 
zdravie.  To  nasledoval  učením  svojich  pacientov,  prinavrátených  zdraviu,  spôsobu 
života nevytvárať znova toxický stav a tým sa udržať od opakovania sa choroby. 
    Vydal niekoľko magazínov a praktikoval medicínu 68 rokov až do svojej smrti. 
Našťastie pre ľudstvo a Bielu Rasu, mal Dr. Tilden možnosť oddať 50 rokov praxe 
podpore  úžitku  prírodnej  hygieny.  Tým ho  po  pravde  uznávame za  velikána  a  za 
jedného z hlavných objaviteľov zdravého žitia. 
     Zdravotníctvo Je Nepriateľské. Nie je snáď potrebné dodať, že jeho nesmiernemu 
prispeniu  v  zdraví  a  pohode  sa  nedostalo  podpory  zo  strany  zakoreneného 
zdravotníctva, ale naopak len silného odporu a odsúdenia.
 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Mikróby Nie sú Príčinou Choroby.  Chceme nasledovať idei Dr. Tildena širšie. 
Dr. Tilden povedal: "zdravotnícka veda je založená na zlom tvrdení, menovite tom, že 
choroby sú spôsobené nepodstatnými vonkajšími vplyvmi a toto napadnutie môže byť 
permanentne "vyliečené, alebo utíšené liekmi." A k posúdeniu zdravotníckej profesie 
dodáva: "žiaden blázon nie je väčším bláznom ako ten, ktorý šiali sám seba." 
     Dlhé roky profesie ho naučili, že baktérie, mikróby atď., neboli príčinou choroby 
samotnej, či už to bol čierny mor, kiahne, alebo rakovina. Najlepším dôkazom bol fakt, 
že v rovnakom životnom prostredí niektorí ľudia chorobe podľahnú a iní nie. A keď 
čierny  mor  prevládal  počas  temnej  éry  a  v  niektorých  oblastiach  zabil  polovicu 
populácie, prečo potom za rovnakých podmienok iných nenapadol a prežili?
     Oslabené Telo Podľahne Chorobe. Odpoveďou je, že mikróby, baktérie a vírusy 
môžu byť v našom životnom prostredí prítomné vždy (a aj sú), ale zdravý imunitný 
systém tela s nimi môže vydržať a zneškodniť ich. Len podlomené, oslabené telo sa 
stáva hostiteľom pre chorobné mikróby a ponúka hojnú pôdu, kde môžu rásť, množiť 
sa a zapríčiňovať choroby, či smrť.
     Nervová Energia a Oslabenie.  Systémová sila,  či slabosť tela pri odporovaní 
chorobe je najlepšie indikovateľná dostatkom nervovej energie. Ak je nervová energia 
nízka, telo má predpoklad k oslabeniu a odpor voči chorobe je nízky.  S extrémnym 
oslabením je len záležitosťou choroby samotnej ako sa objaví a prejaví na najslabšej 
časti tela, alebo niekoľkých najslabších orgánoch súčasne.
     Zdroj sa mení z osoby na osobu, alebo zo dňa na deň, z hodiny na hodinu u tej istej 
osoby. Nervovú energiu šírime pri  všetkých formách činnosti,  či  už je to cvičenie, 
alebo  trávenie  potravy.  Stimulanty  ako  alkohol,  tabak,  káva  a  podobne,  ničia  a 
redukujú  rezervy  nervovej  energie.  Citový  stres  a  napätie  takisto  prispievajú  k 
oslabeniu, počas spánku a nečinnosti sme však schopný sa ozdraviť a nervovú energiu 
získať znovu. 
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     Musíme Si Udržať Zdravú Rezervu. Udržať zdroj nervovej energie je podobné 
ako udržiavanie bankového konta. Keď naň vkladáme viac peňazí ak vyberáme, náš 
účet  je  v  dobrom stave.  Je  zdravý.  Keď  obvykle  z  neho  vyberáme  viac  než  naň 
dávame, vysajeme tým naše rezervy a zbankrotujeme.
     S telesnými  zásobami nervovej energie je  to  rovnaké.  Ak vyberáme viac než 
dávame, telo zbankrotuje. Dosiahne krízu a ochorie. Telo samotné vytvorí krízu, ako 
napr.  horúčku,  atď.,  pri  silenom pokuse zvrátenia  procesu.  Keď sa  v  takejto  kríze 
ocitne,  nastane  prejav,  ktorý  nazývame  chorobou.  No  toto  si  dobre  zapamätajme: 
choroba nie je príčinou – je symptómom, prejav oslabenia a zbankrotovaného stavu v 
akom bolo telo pred indikáciou choroby.    
     Toxémia Zapríčiňuje Oslabenie.  Čo je najhroznejšou príčinou oslabenia? Je to 
toxémia, slovo, ktoré som označil za dôležité v našom boji proti chorobám a za super 
zdravie. Toxémia je najväčšou príčinou oslabenia. Toxémia samotná je nahromadenie 
toxického odpadu v krvi, uzlinách a tkanive  nad normálnu schopnosť tela toxínov 
sa zbaviť a zničiť ich.
     Chemikalizované Jedlo. Toxíny pochádzajú z odumierania tkaniva a jeho tvorby a 
je  to  neustálym,  pokračujúcim  procesom.  Úplný  počet  toxínov  celkovo  vzrastá 
hlavne  keď  telo  príjme,  alebo  absorbuje  pridané  množstvo  cudzích  jedov  z 
chemikalizovaného jedla a znečisteného vzduchu a vody. Keď je nervová energia v 
hojnom množstve, telesné funkcie sú dostačujúce a tieto odpadové produkty sú ničené 
tak rýchlo ako sú  vytvárané. Ale ak je eliminácia poškodená, alebo zastavená kvôli 
oslabeniu, alebo sa záťaž stane pre telesné funkcie priveľkým bremenom, aby sa s ním 
telo mohlo vyrovnať, tieto toxíny sa začnú hromadiť v tkanive a nastáva toxémia.  
     Vylúčiť  Alebo  Zomrieť. Uveďme  si  tu  preto  jedno  pravidlo  Prírody:  ak 
organizmus  nevie,  alebo  nemôže  vylúčiť  svoj  odpad,  zomrie.  Pamätajme  si  toto 
pravidlo. Platí to aj pre spoločnosť, ale o tom si povieme v inej časti knihy.
     Oslabenie Podobné Bankrotu. Ak nastane stav toxémie, telo bojuje bitku do 
kopca a jeho zdravie je na šmýkačke, opäť to môžeme prirovnať k bankovému účtu z 
ktorého bolo viac peňazí vybraných než naň vložených, alebo k obchodnej spoločnosti, 
ktorej výdaje sú vyššie než príjmy. Toxémia je stav oslabenia kedy telo vyčerpá svoje 
rezervy nervovej energie a je v skutočnosti zbankrotované.
     Štádiá Toxémie. Ďalší finančný príklad k telu v stave oslabenia je jednotlivec, 
ktorého  finančné  rezervy  sú  vyčerpané  a  uchýli  sa  k  požičaniu  si  peňazí.  Takéto 
pôžičky musia nielen byť vrátené, ale je tu ešte ďalšie bremeno záujmu. Podobne ako 
keď  telo  vysaje  svoje  zdroje  nervovej  energie,  nemá  len  menej  energie  na  ďalšie 
vedenie  pravidelných  funkcií,  ale  musí  vydať  prídavnú  energiu  na  pokus  vyhodiť 
príťaž  toxínov.  Výsledkom je  choroba a  ak nie  je  odvrátená,  bude pokračovať po 
špirále,  na konci ktorej  môže byť vývoj rakoviny.  Je to jedno zo zakončení reťaze 
symptómov  začínajúc  dráždením  a  pokračujúc  zápalom,  precitlivením,  opuchom 
(stvrdnutím, alebo zdurením), vredom (vytvorením vredu, alebo nádoru) a nakoniec 
rakovinou.
     Choroba  Efektom,  Nie  Príčinou. Dr.  Tilden  vysvetľuje  toxínovú  filozofiu 
následovne:  každá takzvaná choroba je  krízou toxémie (otravy krvi).  Toto nastáva, 
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lebo sa toxíny nahromadili v krvi (uzlinách, bunkách, atď.,.) za bod tolerancie. Kríza, 
alebo tzv. choroba (či už je to chrípka, nádcha, pneumónia, bolesť hlavy, horúčka  a 
pod.) bola privodená telom ako neobyčajný prostriedok eliminácie – potreba privodená 
kvôli prepracovaným kanálom eliminácie  neschopným zvládnuť preťaženie. Príroda 
sa snaží zbaviť telo toxínov. Akákoľvek "liečba", ktorá zablokuje toto úsilie eliminácie 
len komplikuje problémy a prekáža prírode v jej sebeliečiacom úsilí.
     Lieky Prekážajú Prírode V Liečbe. Príkladom k vyššie uvedenému je, keď doktor 
nariadi  pacientovi,  aby si  vzal  aspirín  na utíšenie  horúčky.  Telo  zámerne  donútilo 
horúčku v špeciálnom úsilí eliminovať toxíny z preťaženia. Zaťažiť ho extra toxínmi 
(aspirínom) a mariť jeho liečiace úsilie je preto dvojito kontra produktívne.
     Odpoveď. Našťastie je niečo extrémne produktívne, čím môžeme pomôcť telu v 
jeho úsilí  odbremeniť  sa  od preťaženia  jedmi.  To niečo,  sa  nazýva  pôst  a tomuto 
obnovujúcemu, liečiacemu procesu venujeme ďalšiu kapitolu.
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9. Krédo 
Kreativity

Pôst
Najefektívnejší Prostriedok Prírody k Navráteniu Zdravia

     Pôst Je Efektívny.  V našom programe  zdravého žitia  je pôst veľmi dôležitým 
doplnkom.  Je  to  neodškriepiteľne  najefektívnejší,  najbezpečnejší  a  najrýchlejší 
prostriedok na prinavrátenie zdravia, aký telo má. Nie je všeliečiaci, no je zázračne 
efektívny pre široké množstvo ochorení, ktoré trápia ľudskú rasu. Je dosť zvláštne, že 
ortodoxná  lekárska  profesia,  ktorá  berie  užitie  liekov  na  "vyliečenie"  chorôb,  bola 
vytrvalo  tvrdohlavá  v  ignorovaní  evidencie  týkajúcej  sa  najefektívnejšieho 
terapeutického lieku Prírody, pôstu. 
     Odmietaný a Ignorovaný Medikmi. Zvláštne je aj to, že napriek tomu, že jeho 
liečebné  hodnoty  sú  známe  po  stáročia,  všeobecná  verejnosť  nevie  o  úžasnej, 
liečiacej sile pôstu. Za premenu postupu odseknúť, spáliť a otráviť "liečenia" chorôb, 
na hodnotu náboženského kultu z väčšej časti môže celkovo lekárska profesia: napriek 
jeho opakovaným chybám,  napriek faktu,  že  sa  osvedčila  ako úplne neefektívny  a 
úplne nepoužiteľný. Pôjdem ešte hlbšie. Štatistiky ukazujú, že 40% všetkých úmrtí a 
ochorení  je  iatrogenických,  to  jest,  priamo  zapríčinených  nebezpečnými  liečbami 
nasadenými v nemocniciach a lekármi samotnými. 
     Prírodná  Terapia. My  v Hnutí  Kreativity,  odmietame  takzvaný  ortodoxný 
lekársky  postup  odseknúť,  spáliť  a  otráviť,  a  naopak  sa  obraciame  k  prírodne 
terapeutickým a benevolentným prostriedkom liečby. Tento prostriedok je pôst.
     Degeneratívne Choroby sú Vinou Civilizácie.  Dnešný civilizovaný človek je 
obkľúčený  širokou  škálou  patologických,  systémových  a  degeneratívnych  chorôb, 
ktoré sú primitívnym ľuďom prakticky neznáme. Sú to: cukrovka, senilita, rakovina, 
artérioskleróza, srdcové ochorenia, kardiovaskulárne choroby, vredy žalúdka a iných 
častí tráviaceho traktu, kolika, preháňanie, zápcha, nefritída, astma, obyčajná chrípka, 
senná  nádcha,  vysoký  krvný  tlak,  skleróza  multiplex,  migréna,  nervové  poruchy, 
šialenstvo, artritída, ekzémy, vyrážky a mnoho iných.
     Prečo  je  tomu  tak?  Prečo  civilizovaný  človek  s  jeho  veľkými  technickými 
znalosťami  medicínskej  liečby  a  širokým spektrom  jedál  na  výber,  trpí  mnohými 
chorobami, ktoré primitívny domorodec prakticky nepozná?
     Na Vine sú Upravené Jedlá. Odpoveď leží v našom spôsobe života, ale z väčšej 
miery aj v nadmerne upravených a chemicky otrávených jedlách, ktoré jeme. Pravda v 
tejto veci je taká, že v Amerike sú najprekŕmenejší a najpodvyživenejší ľudia v histórii. 
Pravdou je aj to, že v našom tele nosíme náklad jedovatých chemikálií  prevyšujúci 
schopnosť tela zniesť ho. Náš telesný systém sa vyvíjal po stá tisíce rokov a mení sa 
veľmi pomaly. Útok varených, upravených jedál so všetkými vstavanými prímesami 
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je niečo úplne nové v dlhej histórii nášho systémového vývoja, niečo, načo naše telá 
nie sú stvorené a preto neschopné sa ich zbaviť. Výsledkom je, že väčšia časť z nás tu 
chodí  s  toxickým  preťažením,  ktorý  nás  robí  chorými,  nešťastnými  a  ničí  naše 
zdravie a energiu.
     Lieky a Tabletky Zhoršujú Situáciu. Viac tabletiek, medicíny a medikamentov 
nie je odpoveďou. V skutočnosti sú veľkou časťou tohto problému a len pridávajú na 
toxickom preťažení a širšej otrave nášho už aj tak zabremeneného tela. Keď počúvate 
o všetkých vysoko ospevovaných medicínach a tíšiacich prostriedkoch ponúkaných v 
TV, budete si znovu a znovu pamätať dookola opakovaný refrén: "dočasné uľavenie". 
To je všetko čím sú – "dočasnou úľavou" (možno), len tíšili, no nikdy nič nevyliečili, 
nikdy neodstránili príčinu vašej bolesti hlavy, zápchy, astmy, či čohokoľvek iného. V 
skutočnosti,  po  predpokladanom "dočasnom  uľavení"  len  zintenzívnia  vašu  nemoc 
zaťažením vášho tela väčším množstvom toxínov a jedov a vy ste viac chorí,  viac 
preťažení toxínmi a jedmi, viac závislí na tabletkách na spanie, utišujúcich práškoch, 
sprejoch  do  nosa,  alebo  laxatívoch  než  ste  boli  predtým  ako  ste  začali  brať  tieto 
odporné chemické jedy, ktoré sú úplne cudzie Vášmu telu. Čím viac týchto tíšiacich 
prostriedkov  vezmete,  tým  viac  ich  potrebujete,  tým  viac  ste  chorý.  Je  to 
zlomyseľný pretek končiaci šialenstvom, zlomeným zdravím a nakoniec smrťou.
     Liečebný Proces Je od Základu Zlý. Celý  tento  "drogový" postup,  ktorý je 
základom  ortodoxných  postupov  dnešnej  modernej  zdravotníckej  profesie  je  od 
základu zlý od svojho začiatku. My, Hnutie Kreativity, zapudzujeme tento koncept v 
jeho úplnosti. Zo všetkých desiatok tisícou piluliek, medicín, liekov a chemikálií, ktoré 
boli tak oslavované, vychvaľované a odporúčané za posledných sto rokov, nie je ani 
jedna, čo by niečo vyliečila. Ale každá z nich, ale aj kolektívne, spravili dosť škody. 
Otrávili  našich  ľudí  tak,  že  väčšina  ľudí,  počínajúc  mladými,  chodí  po  okolí  s 
toxickým  preťažením,  s  nákladom  jedov,  ktoré  už  nemôžu  zniesť.  Výsledkom  je 
mnoho degeneratívnych  a systémových chorôb, ktoré som spomínal. 
     Všetky Medicíny Sú Jed. A tak nezabudnime – medicíny sú drogy, chemikálie, sú 
to jedy.  Naše telá nikdy neboli navrhnuté zvládať takéto chemikálie. Sú nášmu telu 
cudzie – sú jedovaté.
     Prekŕmení, Podvyživení. Ako sme sa do tohto zlomyseľného preteku dostali? 
Všetko začína neprírodnou,  vysoko upravenou stravou, ktorú jeme. Hoci sa pýšime 
našimi  supermarketmi,  faktom je,  že  naše  vysoko  upravené jedlá  boli  v  obrovskej 
miere ukrátené o všetky prírodné vitamíny, minerálne látky a enzýmy, nechávajúc nám 
len neúrodnú masu smetia, ktoré naše telá nemôžu použiť, zanechávajúc v nás kopu 
prázdnych kalórií, ktoré z nás spravia obéznych no nešťastne podvyživených. A aby 
som ešte pridal urážku k tejto krivde, väčšina z týchto krásne upravených potravín nie 
je  len  zbavená  podstatnej  výživy,  no  je  vysoko  naložená  konzervačnými  látkami, 
prídavnými  látkami,  umelými  farbivami,  umelými  esenciami  a  mnohými  inými 
chemikáliami. Vymenujem len zopár: glutamát sodný,  fosforečnan vápenatý,  arabská 
guma,  kyselina  nikotínová,  stilbesterol (v hydine  a hovädzom) a ešte cukor, cukor, 
cukor. Výsledný produkt, ktorým sme kŕmený vyzerá dobre, vonia dobre, je krásne 
zabalený,  no  v  podstate  bez  vitálnej  výživy  a  zaťažený  chemickými  jedmi.  Jeme 
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syntetické,  umelé potraviny,  ktoré sú zmrzačené a  otrávené,  ktorých výsledkom sú 
zmrzačení a otrávení ľudia. 
     Vitamínové  a  Minerálne  Doplnky  Nie  Sú  Odpoveďou.  My  Tvorcovia, 
odmietame  všetky  upravené  jedlá,  tabletky  a  extrakty.  To  zahŕňa  aj  vitamínové, 
minerálne  a  enzýmové  doplnky,  ktoré  si  zdravotní  fanatici  tak  radi  kupujú  v 
obchodoch tzv. "zdravej stravy". Všetky vitamínové, minerálne a enzýmové tabletky 
boli intenzívne upravené, či už sú to tie organické, alebo syntetické. Ako také ich telo 
nemôže použiť a k prírodnej výžive tela nedodávajú vôbec nič. Naopak, len pridávajú 
toxické preťaženie, ktoré telo tak ťažko spracúva. Preto odmieta všetky takéto doplnky 
ako umelé, odpadové a upravené potraviny bez hodnoty, práve tak  telu škodlivé.
     Dobré Základné Pravidlo je, že akákoľvek látka, či už je to cibuľa, cesnak, olej z 
tresčej pečene, alebo tabletky vitamínu C, z ktorých si len tak na posedenie spravíte 
úplné jedlo, s chuťou ho zjete a ľahko strávite, nie je dobré pre telo, ani v malých 
dávkach. 
     Toto je výlučné pravidlo a v žiadnom prípade nezahŕňa fakt, že len "jedlo", ktoré 
môže byť skonzumované ako celá strava bez tráviacich problémov, je dobrým jedlom. 
Napríklad,  môžete  zjesť  celé  jedlo  z  bieleho  chleba,  syra,  či  tabličiek  čokolády  a 
vychutnať  si  ho bez tráviacich ťažkostí.  No to neznamená, že je to dobré jedlo.  V 
skutočnosti, sú všetky tri spomenuté jedny z najhorších odpadových jedál.        
     Aj  Domorodci  Jedia  Lepšie.  Je  to  zahanbujúcim  faktom,  ale  aj  primitívny 
domorodci, nedotknutí civilizáciou, žijúci niekde na južných ostrovoch, či v Afrike, 
jedia oveľa lepšiu, výživnejšiu stravu, akú je dnešný civilizovaný Biely človek. Na 
stupnici od 1-10 by som dal primitívom 5 bodov, no my sme len niekde na dvoch.
     A  tým  to  všetko  začína.  Vareným,  upraveným,  umelým  jedlom,  ktoré 
konzumujeme.  Ako výsledok sme podvyživení,  prekŕmení a naložení toxínmi až za 
hranicu  schopnosti  spracovania  ich telom.  Je  dlho známou pravdou,  že  akýkoľvek 
organizmus neschopný vylúčiť odpad zomrie.     
     Odpoveď. Nakoľko som sa subjektu výživy, podvodu medicíny a zlu znečistenia 
venoval v iných kapitolách, nebudem ich už širšie preberať v tejto kapitole. Skôr sa 
budeme venovať rozoznávaním nezdravého neporiadku  v ktorom sa  nachádzame a 
otázkou je – čo môžeme spraviť,, aby sme sa dostali späť k normálnemu zdravému 
zdraviu? Ako môžeme telo odľahčiť od hromadiacich sa toxínov?
     Odpoveďou Je Pôst.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Nachvíľu sa trocha budeme zaoberať slovom "liečba" a skúsime si  širšie 
vyjasniť jeho význam. 
     Žiadne Liečby Pre Čokoľvek. Už sme si povedali, že si nerobíme nároky na to, že 
pôst je "všeliečiaci". Vezmem to ešte zhlbšia a dodám, že "nelieči" nič. V skutočnosti 
neexistuje žiadna taká vec ako "liečba" na ľudské ochorenia, nikde a nikdy, teda okrem 
smrti. Kým telo žije, nemôže byť vyliečené viackrát, tak ako nemôžete byť vyliečený 
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keď  Vás  prejde  kamión.  Byť  vyliečený  zahŕňa,  že  už  nikdy  nebudete  náchylný  k 
nejakej chorobe, či už rakovine, srdcovej chorobe, alebo hocakej inej. Pravdou je, že 
nie je nič, čo Vás môže spraviť imúnnymi od budúcich ochorení. Nezáležiac na tom, 
aký  zdravý  dnes  ste,  ak  ste  vystavili  telo  zneužitiu,  opäť  ochoriete  a  vaše  staré 
ochorenia sa opätovne vrátia.
     Pôst Dovolí Telu Obnoviť Sa. Preto slovo "liečba" v našej diskusii odmietame. O 
pôste tvrdíme, že je to najrýchlejšia a najefektívnejšia prírodná cesta akú telo má, na 
zotavenie sa a navrátenie sa  späť k zdraviu zo širokého spektra  chorôb,  z ktorých 
niekoľko  som  už  spomenul.  Tvrdím,  že  je  tým  najlepším  oproti  ortodoxnému 
lekárskemu  postupu  odseknúť,  spáliť  a  otráviť.  Je  to  aj  to  najlepšie  oproti 
liekovému postupu liečby,  ktorý je odporúčaný zdravotníckou profesiou. Tak ako je 
pôst  a  prinavrátenie  tak  zdravia  prírodný,  terapeutický,  liečebný  proces,  tak  je 
"ortodoxný" liekový postup škodlivý, devitalizujúci a prispieva k otrave a toxifikácii 
tela.
     Áno, je to tak. My z Hnutia Kreativity netvrdíme, že pôst je všeliečiaci, ale tvrdíme, 
že  je 1000-krát lepší než ortodoxný medicínsky postup nazývaný odseknúť, spáliť a 
otráviť.      

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Pôst  Detoxifikuje  a  Revitalizuje.  Pre  obyčajného  laika  je  pôst  synonymom 
hladovania. "Byť bez jedla dve alebo tri týždne? Zomrel by som od hladu." Nie je to 
pravda. Teda nie úplná. Je tu celkom jasná čiara rozdielu medzi pôstom a hladovaním. 
Mnohý z nás by takto mohli fungovať mesiac, alebo aj viac bez toho, aby museli túto 
čiaru prekročiť. Ak máte nadváhu, mohli by ste vydržať omnoho dlhšie. (To všetko by 
malo  byť  na  klinike  pod  dohľadom).  Väčšina  z  nás  by  vyšla  z  takéhoto  pôstu 
revitalizovaná,  zbavená  mnohých  zvieracích  chorôb,  alergií,  bolestí  hlavy,  zápchy, 
alebo čohokoľvek iného. V skutočnosti sú šance, že po pôste a vhodnom čase jedenia a 
znovu budovania vyjdete silnejší, zdravší a energickejší než ste boli pred ním.
     Relatívne Bezpečný. Pod primeraným dozorom j nebezpečie vyhladovania, alebo 
smrti z pôstu minimálne. Je to oveľa bezpečnejšie než primeraný pobyt v nemocnici.
     Dr. Herbert M. Shelton, ktorý spravil pravdepodobne pre rozvoj hygienistického 
hnutia  (ktoré  my nazývame zdravé žitie)  viac  než ktokoľvek  iný,  sám potvrdil,  že 
počas úseku 45 rokov riadil  tisíce pôstov a nikto pod jeho dozorom nikdy z pôstu 
neumrel. Niektoré z nich trvali od niekoľkých dní až do 90-tich dní.
     Pôst  Znamená Úplnú Absenciu Jedla  akéhokoľvek druhu,  pijúc  len mierne 
množstvá  čistej  vody,  najlepšie  destilovanej.  Počuli  sme  o  ľuďoch  čo  boli  na 
"džúsovom pôste", alebo "vodnom pôste", no to je nepravé meno. Ak niekto pije len 
džús, nedrží pôst, ale je na džúsovej diéte. Ak niekto je na "vodnom pôste", znamenalo 
by to, že sa zdržiava vody, čo ale nerobí. V našej terminológii pôst znamená to, čo som 
povedal na začiatku – abstinenciu všetkého jedla, pijúc len destilovanú vodu.
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     Pôst Je Prírodný Liečiaci Proces. Vo zvieracom svet majú zvieratá pôst len keď 
sú choré, zranené, ale niekedy aj v iných príležitostiach ich prirodzeného životného 
cyklu.  Jedným príkladom je obdobie hibernácie.  Niektoré zvieratá  držia pôst počas 
párenia. Niektoré v období kojenia. Niektoré vtáky postia počas sedenia na vajciach. 
Niektoré divoké tvory postia keď sú v zajatí. Zvieratá prežívajú pôsty v období sucha, 
snehu,  zimy,  alebo  v  iných  obdobiach,  keď  je  jedlo  vzácne,  bez  akýchkoľvek 
škodlivých efektov. Pôst je tiež prírodný proces v zvieracom svete. Ľudstvo ho tiež 
praktikovalo  po tisíce rokov.  Len v súčasnej  zdravotníckej  histórii  sa  naň zabudlo, 
snáď preto, že lekárska profesia samotná má snahu potlačiť túto prírodnú obnovu.       
     Keď človek postí, dostaví sa niekoľko konštruktívnych výsledkov. Redukcia váhy 
je jednou z najbežnejších, no je len akýmsi bonusom k mnohým ostatným výhodným 
efektom.
     Siahne Na Rezervy.  Keď telo postí, nastane proces zvaný autolýza, normálne telo 
sa zaopatrí zásobou výživného materiálu, ktorý je premenený do formy tuku, kostnej 
dreni, glykogénu, svalových štiav, minerálnych látok a vitamínov. Keď osoba nastúpi 
na  pôst,  telo  siahne  na  tieto  rezervy  na  vyživovanie  svojich  funkčných  tkanív.  S 
používaním tejto rezervy telo stráca váhu. Množstvo váhy,  ktorú môžeme stratiť pri 
použití týchto rezerv je značné. Keď sa tieto rezervy minú nastúpi hladovanie. 
     Precízne Čistenie Domu. Telo je veľmi vyberavé v tom ,ako použije tieto rezervy 
počínajúc tukovým tkanivom. Pritom tiež začína proces čistenia domu, počas ktorého 
vyhodí všetky nahromadené jedy a toxíny, ktoré sa zhromaždili v bunkách za dlhý čas. 
Kvôli  extra  vydanej  energii  na  trávenie  počas  obdobia  normálneho  jedenia  a  pre 
pokračujúce  zaťaženie  tela  novými  toxínmi  v  jedle,  telo  nebolo  schopné  spraviť 
detoxifikáciu úspešne.
     Telo  Sa  Detoxifikuje  Samo. Počas  pôstu  sa  to  všetko  zmení.  Zbytok  je 
nevyhnutným doplnkom pôstu. 
     Všetka energia tela môže byť sústredená na čistiaci proces a detoxifikáciu celého 
systému. V tomto procese sú liečiace sily veľmi zvýšené. Tumory sú absorbované, 
vredy, boľavé a podráždené tkanivá sú vyliečené. Toxíny a jedy sú vylúčené. Počas 
odpočinku a abstinencie od jedla je telo zbavené od tráviaceho otroctva a konečne sa 
dostane  k  využitiu  všetkej  svojej  energie  k  čistiacemu  a  liečiacemu  procesu  a 
opätovnému uprataniu domu. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Úžitok  Pôstu.  Je  mnoho  dobrých  dôvodov  pre  pôst  a  prinavráteniu  tela  k 
opätovnému zdraviu od početných chorôb, ktoré sme v tejto kapitole už spomenuli, je 
len ďalším z dôvodov. Ale okrem zbavenia sa špecifických chorôb sú ešte aspoň štyri 
podstatné dôvody prečo je pre istých ľudí užitočné periodicky podstúpiť pôst, aby si 
zlepšili zdravie, vyvarovali sa budúcich chorôb a jednoducho sa cítili lepšie.
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     I. Jeden  z  najbežnejších  je  redukovanie  váhy.  Nadváha  je  najbežnejším 
problémom dnešnej Ameriky. Je začiatočnou príčinou mnohých chorôb a ako som už 
skôr uviedol, sme národom prekŕmených, no podvyživených ľudí.
     Pôst  bezproblémovo  produkuje  najbezpečnejšia  a  najefektívnejšie  prostriedky 
vhodné na redukciu váhy. A chcem l en dodať, že redukcia váhy nie je bezprostredne 
jediným dôvodom k pôstu. Je to len extra zisk pri obnove tela k zdravému žitiu.
     II. Druhým ziskom môže byť fyziologická kompenzácia – zachovanie energie na 
liečiaci  proces.  Keď je  prijatá strava,  musí telo  vynaložiť  obrovskú energiu na jej 
strávenie. Do tráviacich orgánov musí byť privedené veľké množstvo krvi a liečiaci 
proces je tým odložený, alebo zanedbaný. Pri pôste je všetka táto energia vedená k 
liečiacemu procesu a systém sa môže sústrediť na upratovanie domu.
     III. Tretím dôvodom je  uchrániť  fyziologický  odpočinok,  zoceľujúci  proces, 
podobný medvedej hibernácii. Počas procesu pôstu, bez prijatia novej potravy, ktorá 
by musela byť trávená a metabolizovaná sa dostane systému potrebného odpočinku, 
uvoľnenia  a  šance na obnovu.  Tráviaci  systém,  žľazy,  obehový systém,  nervový a 
dýchací systém, sú uvoľnené a majú šancu na odpočinok. Toto všetko má terapeutický 
a liečiaci efekt dávajúci telu možnosť obnoviť sa.
     IV. Najväčší  úžitok  zo  všetkých  je  zvláštna  efektívnosť  pôstu  v  procese 
detoxifikácie. Dr, J. H. Tilden, zakladateľ známej školy zdravia Dr. Tildena v Denveri 
a  autor  niekoľkých  kníh,  vraví:  "Po  päťdesiatich  piatich  rokoch  života  v  divočine 
medicínskej  terapeutiky  som  nútený  vyhlásiť,  a  to  bez  strachu  z  úspešného 
protirečenia,  že  pôst  je  jediný spoľahlivý,  špecifický,  terapeutický  výsledok známy 
ľudstvu."  
     Dr. H. M. Shelton zas vraví: " Nič človeku známe sa nerovná pôstu ako prostriedku 
na zlepšenie eliminácie odpadu z krvi a tkaniva."
    Ako pôst pokračuje, zadržaný odpad je vyhodený tela a systém sa stáva čistým. 
Nastúpi úľava od nepokoja. Telo sa stáva odpočinutým a zotavuje sa,  v skratke je 
proste detoxifikované a odpočinuté. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Kedy by mal človek držať pôst? V základe tu existujú dve situácie.
     Podlomené Zdravie. Keď je vaše zdravie z nejakého dôvodu zlomené, dlhý pôst sa 
stáva nevyhnutným. Môže trvať od týždňa až do šiestich týždňov, alebo aj viac. Takéto 
pôsty by mali byť vykonávané na klinike pod dohľadom hygienika.
     Lenivý. Iná situácia je, keď človek nie je nejako špecificky chorý, no cíti sa pomalý 
a ide to s ním z kopca. Štvordňový až týždňový pôst tu dokáže divy. Takéto pôsty by 
mali  byť  podniknuté  po  prečítaní  dobrej  knihy  o  pôste,  alebo  konzultované  s 
hygienikom, alebo vykonané pod jeho vedením, teda aspoň prvý krát.
     Rutinná Údržba. Mnoho Mormonov drží raz týždenne pôst ako rutinnú povinnosť 
ich náboženskej praxe. To má dobrú zásluhu aj na udržaní nízkej váhy a má to taktiež 
terapeutickú hodnotu. Je mnoho ľudí, ktorí postia rutinne aspoň týždeň do roka, len 
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aby získali lepšie zdravie. V každom prípade príležitostný pôst má mnoho solídnych 
úžitkov, z ktorých redukcia je len najbežnejším dodatočným bonusom. 
     Prerušenie  Pôstu  Je  Veľmi  Dôležitým  Krokom. Jedným  veľmi  dôležitým 
aspektom pôstu je jeho pomalé prerušenie. Správne ukončenie pôstu môže rozhodnúť, 
či je pôst užitočný, alebo nie. Po pôste by malo byť jedlo vyberané a spočiatku len vo 
veľmi  umiernenom množstve.  Mnohý  hygienici  doporučujú  ukončenie  pôstu  pitím 
pomarančovej  šťavy,  alebo  iných  džúsov  v  malých  množstvách  a  pravidelných 
intervaloch. Potom postupne pridávajúc isté jedlá, až kým nepokračuje správna diéta. 
Tu je expertíza hygienikov na správnom mieste. Pravidlom je, na každé štyri dni pôstu 
jeden jeho deň postupného ukončenia. Napríklad, ak pôst trvá dvadsať dní, potom je na 
jeho ukončenie potrebných päť dní postupnej diéty, než môže pokračovať normálny 
jedálny rozvrh.
     Mnoho Informácií Dostupných. Akokoľvek, táto kapitola nie je vytvorená ako 
súhrnné pojednanie pôstu, ale len na to, aby poukázala na úžitok, ktorý by mohol byť 
získaný  z  tohoto  najefektívnejšieho  terapeutického  a  obnovného  procesu  známeho 
človeku  i  zvieratám.  Našim  členom  silne  odporúčam  pred  nastúpením  pôstu  na 
akúkoľvek dlhú dobu, sa s týmto procesom zoznámiť, alebo sa umiestniť pod dohľad 
dobrej Hygienickej kliniky.  
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10. Krédo
 Kreativity 

Cukor
Najničivejšie Narkotikum v Histórii Civilizácie

     Narkotiká v Jedle. Keď sa pozrieme na dnešnú "drogovú kultúru" a ohavný nárast 
drogovej  závislosti,  teda  mámme  na  mysli  alkohol,  heroín,  lsd,  marihuanu,  tabak, 
kokaín a mnoho iných zatieňovačov mysle.  Istotne všetky z nich boli a aj dnes sú 
príčinami  neskutočného  množstva  nešťastia,  zničených  životov  a  prudkého 
podlomenia zdravia a psychiky našej rasy a národa. Stále pretrvávajúce ničenie nášho 
genofondu  Bielej  Rasy  ohromuje.  Nie  ej  potrebné  dodať,  že  za  tým  všetkým  sú 
peniaze-  nenásytnosť  za  ziskami  a  zámerný,  nemilosrdný  program Židov  k  úplnej 
deštrukcii Bielej Rasy.
     Cukor. Je ešte jedno narkotikum, ktoré každý z nás užíval v ohromnom množstve 
už  od  čias  kedy  sme  boli  len  bábätkami  a  ktoré  zas  posledných  tristo  rokov 
neodškriepiteľne  napáchalo  Bielej  Rase  viac  škody  ako  alkohol,  tabak,  heroín, 
marihuana a ostatné "tvrdé drogy" dohromady.  Je to niečo zamaskované za chuťou 
najpríjemnejšie  jedlo,  ktoré  by vám (tak ako kresťanstvo)  aj  vaša  sladká,  milujúca 
matka podala v bušeloch. To narkotikum je cukor – obyčajný, rafinovaný, kryštálový, 
biely cukor, ktorý si kupujete v potravinách.
     Cukor Narkotikom? Áno cukor je narkotikum – neprírodná hmota produkovaná 
priemyselnými procesmi (najviac z cukrovej trstiny, alebo cukrovej repy) rafináciou 
čistej  sacharózy,  po  odstránení  všetkých  vitamínov,  minerálnych  látok,  enzýmov, 
proteínov  a  ostatných užitočných  výživných látok.  To čo  ostane,  je  koncentrované 
neprírodné  narkotikum,  ktoré  ľudské  telo  nemôže  zvládnuť,  aspoň  nie  v  takých 
množstvách, v akých je hltaný pri dnešnom zažitom životnom štýle. 
     Biely  Cukor,  Biela  Múka.  Keď som bol  malé  dieťa,  vyrastal  som na farme 
v Kanade. Teraz si budete myslieť, že každý kto vyrastal na farme mal hojný zdroj 
čerstvej potravy. No pravdou je, že kvôli našej ignorancii výživy (podieľa sa na tom 
99% Bielej Rasy) sme sa každú chvíľu zásobili  100 librovým balíkom bielej múky 
a 100 librovým balíkom bieleho cukru a uložili ich na povale. Obe tieto "potraviny" sú 
extrémne škodlivé pre zdravie každého z nás a dokonca aj pre potkany, ktoré sú ešte 
krutejšie  ako  ľudia,  by  za  krátky  čas  zomreli,  ak  by  boli  kŕmené  len  stravou 
pozostávajúcou z múky, cukru, alebo oboch.
     Cukor Je Návykový. Priemerný Američan dnes (1981) konzumuje približne 115 
libier  cukru za rok. To platí i  pre mužov, ženy i deti.  Najväčší dôvod prečo cukor 
pácha  viac  škody  ako  ktorýkoľvek  iný  jed,  liek,  či  droga  je  dvojnásobný:  I.  je 
označovaný za "jedlo" a používaný v obrovskom množstve a  II.  Jeho ničiace efekty 
začínajú súčasne, už od čias kedy sa dieťa narodí a je kŕmené cukrom v jeho rôznej 
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podobe. Dokonca aj materinské mlieko je ním kontaminované.  III.  Prakticky 100% 
našich civilizovaných Bielych Rasových Druhov je naň navyknutých počas života od 
kolísky  až  po  hrob.  Jedinými  výnimkami  sú  tí  (a  je  ich  stále  viac),  ktorí  sa  stali 
uvedomelými  pred  tým,  akým  smrteľným  jedom  je  obyčajný  domáci  cukor.  My 
Tvorcovia,  zamýšľame odhaliť  toto  škodlivé narkotikum a túto  informáciu  vštiepiť 
každému dieťaťu od času kedy sa učia hovoriť.
     Preťažení  Cukrom Po Celý Život. Už bolo povedané, že kritériom, či  látka 
(akákoľvek  látka)  ja  škodlivá,  alebo medicínsky  výhodná,  je  množstvo v akom sa 
v ľudskom tele nachádza. Poukážeme na to dramatickým názorným príkladom: Všetci 
vieme,  že  jed  štrkáča,  kobry,  korálovca  a  iných  jedovatých  hadov  je  pre  ľudský 
organizmus smrteľný. Je dokonca niekoľko hadov, ktorých jed privodí smrť okamžite. 
Takisto aj hadí jed, pri svojej jedovatosti, bol a je využívaný na terapeutické, lekárske 
účely ak je používaný v malých množstvách. (My sme proti tomu). Naopak, všetci 
akceptujeme,  že  voda  a  slnečné  žiarenie  sú  pre  naše  zdravie  prospešné,  v  taktiež 
umiernenom množstve. Akokoľvek, v strede jazera by sa priemerný človek utopil kvôli 
presýteniu vodou a takisto v strede Sahary by čoskoro zomrel kvôli prežiareniu našim 
starým dobrým slnkom.
     A tak to je aj s každým faktorom, ktorý má efekt na naše zdravie a pohodu: dôležité 
je správne množstvo. Akokoľvek, sú tisíce iných látok škodlivých látok, ktoré hltáme 
a žiť bez nich by bolo každopádne najlepšie.
     Extrémne  Ničivý  Pre  Bielu  Rasu.  Kvôli  množstvu  v  akom  sme  cukor 
konzumovali  je  hlavným  dôvodom  prečo  bol  najdeštruktívnejším  vinníkom  aký 
civilizácia  Bieleho  Človeka  za  celú  svoju  históriu  vyprodukovala.  Má  všetky 
predpoklady byť ničivým jedom: je sladký a príťažlivý ústam, nikdy ho nemáte dosť. 
Je drogou a je návykový. Trvá roky než sú škody viditeľné.
     História. Aj  keď tu  cukor  bol  v  maličkých  množstvách po tisíce  rokov,  bol 
prakticky  neznámym  a  tvoril  len  nevýznamnú  časť  stravy  Bieleho  Človeka 
v klasických civilizáciách Egyptu, Grécka a Ríma. Gréci (ktorý majú slovo pre takmer 
všetko!) preň nemajú slovo. Dokonca aj v starovekej Európe bol prakticky neznámym 
a  neskôr  klen  zriedkavou  delikatesou  na  kráľovskom  dvore.  Až  počas  poslednej 
krížovej  výpravy,  končiacej  v  roku  1204,  bol  niektorým  kresťanským  križiakom 
predstavený cukor, moslimmi voľne používaný. Keď Mauri napádali a kolonizovali 
južnú časť Španielska, pestovali na španielskej pôde cukrovú trstinu a rafinovali z nej 
cukor. Keď Španielsko vyhnalo Maurov, zostali po nich nejaké trstinové plantáže. Tak 
ako keď krstenie po prvý krát okúsilo zo zakázaného ovocia aj to sa im zapáčilo. Bol 
to  počiatočný  zákus,  ktorý  viedol  k  závislosti,  nenásytnosti  a  pomalej  a  istej 
degenerácii  Bielej  Rasy,  degenerácii,  ktorá  sa  dnes  stala  epidemickou.  Taktiež 
zanechal stopu otroctva, genocídy a organizovaného zločinu, ktorý vyniesol nesmierne 
bohatstvo, špeciálne parazitom ľudskej rasy – Židom.
     Cukor, Otroci a Rum. Bolo to asi v čase Kolumbovho objavenia nového sveta, 
kedy si "kráľ cukor" skutočne prišiel na svoje. V tomto boli Portugalci prví. Čoskoro 
nasledovaní  a  neskôr  aj  vymenení  Španielmi,  ktorí  boli  za  okamih  nahradení 
Angličanmi, Francúzmi a Holanďanmi. Západná India bola hlavným miestom väčšiny 

57



z  týchto  drám  a  čoskoro  vznikol  zlomyseľný  trojuholník  cukru,  čiernych  otrokov 
a rumu. To sa stalo čoskoro najvýnosnejším a najväčším biznisom v novom i starom 
svete.  Veľké  výsledky  dosiahli  v  Anglicku,  Francúzsku,  Španielsku,  Portugalsku, 
Holandsku  a  nakoniec  aj  v  novoobjavených kolóniách Nového  Anglicka.  Po dobu 
tristo rokov sa cukor vymyká kontrole a rozpútal peklo so zdravím Bieleho Človeka, 
zhadzujúc svoje obete a zvyšujúc cestu debility, degenerácie a choroby. 
     Cukor Je  Neprirodzená  Chemikália.  Prečo  je  cukor  pre  naše  zdravie  taký 
devastujúci?  Jeden dôvod je,  že  je  to  čistá  chemikália  (ako  heroín)  a  rafinovaním 
z neho boli odstránené všetky prírodné výživné látky, ktoré obsahuje pôvodná rastlina. 
Heroín aj cukor sú získavané veľmi podobnými procesmi rafinácie. Pri výrobe heroínu 
je najprv z maku vyťažené ópium. Potom je rafinované na morfium, potom chemici 
trocha popracujú na morfiu a širšie ho rafinujú na heroín. Potom ohlásia, že "objavili" 
nového, úžasného zabijaka bolesti, ktorý nie je návykový. 
     Tak  podobne  je  aj  cukor  najprv  vytlačený  ako  šťava  z  trstiny  (alebo  repy) 
a rafinovaný na melasu. Potom je spracovaný na hnedý cukor a konečne na zvláštne 
biele kryštáliky C12H22O, ktoré sú pre ľudské telo cudzou chemikáliou.
     Návykový.  Druhým dôvodom prečo  je  cukor  tak  škodlivý  je,  že  je  rovnako 
návykový  ako  heroín.  Je  chutný  a  lákavý  svojou  chuťou  a  taktiež  vytvára  návyk. 
Začínajúc s cukrom už v detstve, ľudia si nielen vytvorili silnú chuť na cukor, ale aj 
neukojiteľnú túžbu po ňom, takže sa im zdá, že tohto jedu nikdy nemajú dosť. 
     Pomalý,  No Zradný. Tretím dôvodom je,  že poškodenie, ktoré cukor robí je 
pomalé a nebezpečnejšie než sa zdá. Pamätám si, ešte keď som bol na základnej škole, 
môj učiteľ povedal, že ak by tabak bol 10-krát škodlivejší ako je, nenapáchal by ani 
tisícinu škody spôsobenej cukrom. Trvalo mi nejaké roky než som to pochopil. Trvá 
roky než Vám cukor zničí pankreas, adrenalínové žľazy, zhodí celý váš endokrinický 
systém do nepohody a spôsobí rozmanité škody, ktoré sme v tejto kapitole uviedli.
     Jedlá  Naplnené  Cukrom. Štvrtým dôvodom je  nemierne  množstvo  v  akom 
civilizované národy cukor konzumujú. Napríklad Američanom je stále tvrdené akým 
sú najlepšie nakŕmeným a  najlepšie vyživovaným národom na svete. Ak hovoríme 
o  upravenom,  "odpadovom"  jedle  –  tak  je  to  zaiste  tak.  Supermarkety  so  svojim 
obrovským výberom upravených, balených jedál sú najlepšou ("to vravíme s pýchou") 
ukážkou  toho,  ako  sme  dobre  nakŕmení.  Ak  si  pozriete  potraviny  v  akomkoľvek 
supermarkete bližšie a začnete čítať etikety, zistíte, že všetko obsahuje cukor. Väčšina 
potravín je ním naplnená – od obilnín po polievky, kečup a hotdogy. Aj sušený tabak 
môže obsahovať až 20% cukru. Niektoré cereálie tvorí až z 50% cukor.
     Zoznam  Škôd.  Uviedli  sme  si,  že  cukor  je  škodlivý  pre  Vaše  zdravie:  je 
zničujúcejší  než  všetky  ostatné  drogy  dohromady  a  že  je  dlhodobým  chemickým 
jedom. Tak aké škody vlastne pácha cukor na ľudskom tele?
     Zoznam je nekonečný, no my si spomenieme zopár zradných spôsobov, ktorými 
cukor vytvára rozvrat v ľudskom tele. Ak hovoríme o cukre, myslíme tým tiež celú 
výživu, nakoľko každý kto používa cukor, per se, má zlé stravné návyky. 
     I.  Cukor je zďaleka najhlavnejšou príčinou dentálnych porúch – dier v zuboch, 
krvácajúcich ďasien, chýb kostnej štruktúry a straty zubov.   
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     II. Cukor j e hlavným dôvodom cukrovky, hypoglykémie a hyperglykémie.
     III. Je  buď  dôležitou  príčinou,  alebo  prispieva  k  srdcovým  chorobám, 
artérioskleróze, mentálnym poruchám, depresii, senilite, hypertenzii, rakovine, atď.
     IV. Má  extrémne  nezdravý  efekt  pri  nerovnováhe  endokrinického  systému 
a poškodení jeho súčastí ako sú adrenalínové žľazy, pankreas a pečeň, zapríčiňujúc 
kolísanie hodnoty cukru v krvi.      
     Má ešte mnoho iných, extrémne ničivých efektov na ľudské telo. Na túto tému je 
dostať  mnoho kníh,  no  verím,  že  najzaujímavejšou  z  nich  je  "Cukrové  Blues"  od 
Wiliama  Duffyho  a  je  ju  dostať  vo  väčšine  obchodov  zdravej  stravy.  Skutočne 
odporúčam prečítať si ju. 
     Musíme Obrátiť Napáchané Škody.  Možno sme rozprávaním o cukre zabrali 
priveľa  miesta,  no  nakoľko  sme  v Hnutí  Kreativity  silne  orientovaní  k  zdraviu 
a výžive, môžeme si  dovoliť  zdôrazniť zlobu cukru.  Každý,  kto sa zaujíma o žitie 
zdravého a energického života (a to všetci Tvorcovia) bude musieť dôjsť k zisteniu, 
koľko škody napáchal cukor za posledných tristo rokov.
     Zdravotnícko-Drogovo-Chemický Celok. Táto kapitola o cukre bude slúžiť ako 
úvod  k  obrovskému  vplyvu  a  sile  použitej  na  naše  životy  zdravotnícko-drogovo-
chemickým celkom,  ktorého  cukor  je  len  malou  časťou.  Chceme len  poukázať  na 
nenásytnosť  a  pokrytectvo,  ktoré  šíri  tento  mocenský "podnik"  a  ukázať  ako  ruka 
v ruke spolupracuje s vládou a médiami. Hnacou silou za tým všetkým sú peniaze – 
pevne v rukách židovskej siete.
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11. Krédo 
Kreativity

Zdravotnícko-Drogovo-Chemický 
Celok

Mocná Medzinárodná Sieť, Ktorá Sabotovala Zdravie Ľudí 
a Ot7rávila Celú Našu Planétu

     Zisk z Predaja Jedov. Pri pohľade späť na predošlú kapitolu o cukre sme si silne 
uvedomili  ako  nás  mocné  finančné  sily  I.  spravia  chorľavejšími  kvôli  vlastnému 
obrovskému profitu a II. Ako môžu prostriedkami ich peňažnej sily prevrátiť výskum 
a  propagandu  po  stáročia  tak,  že  obete  nikdy  nezistia  rozdiel.  No  hoci  je  cukor 
multimiliardovým biznisom, je to len jeden produkt z tisíca, ktoré nás robia chorými a 
len jeden produkt z tisíca, ktorý je obrovsky ziskovým pre komerčné účely, ktoré silia 
a podporujú podanie škodlivých liekov, chemikálií a jedov dôverčivej verejnosti.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Miliardy Na Zakázané  Drogy.  Sú aj  iné  chemikálie  okrem cukru,  ktoré  sú 
obrovsky  ziskové  pre  predajcov  chorôb  a  smrti.  Všetci  sme  si  vedomí  obrovskej 
expanzie obchodu s nevhodnými drogami. Žijúc v Južnej Floride, som každý deň čítal 
o  drogových  "odchytoch"  ton  marihuany,  heroínu  a  množstve  iných  tvrdých  drog, 
ktoré zaplavujú Ameriku a ničia Bielu Rasu. Dokonca aj kompetentní pripúšťajú, že 
zachytia  menej než 5% a zbytok im prekĺzne. Tento obchod sa stal tak obrovským a 
nápadným,  že  už  nie  ej  len  záležitosťou  miliárd  dolárov,  ale  až  desiatok  miliárd 
dolárov.  Nik  však  nevie  plný  rozsah.  V  skutočnosti  sa  stal  takým  obrovským  a 
mocným, že teraz v dolároch presahuje akýkoľvek iný priemysel. 
     Všetky Zákonodarné  Orgány Skorumpované. V  tejto  krajine  sa  nelegálny 
obchod s drogami stal takou hnacou silou, skorumpoval všetky zákonodarné orgány a 
prakticky celú vládu, či už lokálnu, štátnu, alebo orgány federálnej vlády. Naše školy a 
vzdelávacie inštitúcie boli  hlavnými terčmi,  až sa dnes stali  namiesto miest  výuky, 
brlohmi kriminality a bezprávia. 
     Drogy a Integrácia.  V skutočnosti je ťažké rozhodnúť, či drogy, alebo rasová 
integrácia  bola  viac  zničujúcou  pri  úpadku  nášho  vzdelávacieho  systému.  No  niet 
pochýb, že silená integrácia, miešanie sa s negrami a podrasami, obrovsky prispelo k 
pribudnutiu tvrdých drog, chorôb a deštrukcii našej mládeže.
     Deštrukcia Bielej Rasy Profitom Pre Židov. Akokoľvek, nie je objektom tejto 
kapitoly diskutovať o obchode s drogami, nech už je akoukoľvek pohromou. Urobím 
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len jedno objasnenie: vláda sa ho nesnaží zastaviť. Naopak židovské mocenské sily s 
radosťou tlačia a podporujú drogový obchod a to z dvoch dôvodov I. je obrovsky 
profitujúci  a  II.  chcú  neodvratne  zničiť  Bielu  rasu.  Preto  už  nemôžeme  očakávať 
žiadne riešenie, žiaden zvrat tohto utrpenia než za istý čas pomocou programu Hnutia 
Kreativity  zvrhneme  Židov  zo  všetkých  možností  sily  a  vplyvu,  a  opäť  pevne 
uchopíme kontrolu nad osudom Bielej rasy do vlastných rúk.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Legálny  Drogový  Vzostup.  Keď sme si  toho  už  dosť  povedali  o  ilegálnom 
drogovom obchode, vráťme sa teraz späť k zdravotnícko-drogovo-chemickému celku, 
ktorý pracuje otvorene a legálne, no napácha omnoho viac škôd, než ilegálny drogový 
obchod, lebo sa dotýka ďaleko viac ľudí. V skutočnosti sa týka každého, aj ľudí ako 
ste vy, či ja, ktorí by sme sa nikdy ani len nepriblížili k slizkému drogovému dílerovi.
     Trojnohá  Kombinácia.  Vinníci  tohto  celku  sú  ako  tri  nohy  statívu,  každá 
podporuje inú. Tieto tri nohy sú I. zdravotnícka profesia, II. Farmaceutické a chemické 
spoločnosti, a III. Federálne úrady "regulujúce" spomenutých. V skutočnosti všetky tri 
spolupracujú  na  konšpirácia  žiadna  z  nich  nemôže  bez  opory  druhých  pracovať. 
Všetky  sú  vysoko  legalizované  a   rešpektované  verejnosťou.  Keby  len  verejnosť 
vedela, čo táto trojnožka spravila!
     Zdravotnícka  Profesia.  V  základe  zdravotnícku  profesiu  reprezentuje 
A.M.A.(americká  zdravotnícka  asociácia),  A.C.S.(americká  spoločnosť  rakoviny) a 
N.C.I. (národný inštitút rakoviny) hoci tu je ešte niekoľko menších pomocníkov.
     Farmaceutické Spoločnosti sú viac rozvetvené a rôznia sa od malých národných 
spoločností až po obrovských medzinárodných obrov. Do tejto chemickej skupiny patrí 
ešte  viac  veľkovýrobných  produktov.  To  znamená  od  chemických  hnojív  po 
priemyselné chemikálie a až po obrovských naftových a plastikových obrov. do tejto 
skupiny musíme taktiež zahrnúť veľkovýrobcov potravín a ich spracovateľov, (ktorých 
súčasťou sú cukrové spoločnosti) nakoľko aj oni mohutne prispievajú k otrave našich 
tiel a ničeniu nášho zdravia. Spolu, sú tieto spomenuté komerčné skupiny výrobcami 
"legálnych" drog a chemikálií, ktoré otravujú naše telá. V skutočnosti však otravujú 
celú  planétu,  robiac  ju  nielen  nevhodným  miestom  pre  život,  ale  ak  budú  takto 
pokračovať do budúcnosti, aj planétou kde nebude možné žiť. Takmer bez výnimky sú 
tieto obrovské organizácie a monopoly vlastnené a ovládané Židmi.
     Treťou nohou tejto trojnožky je samotná vláda, ktorá ovláda zdravotnícku profesiu 
a liečivný priemysel. V základe je to reprezentované F.D.A.(úradom potravín a liekov) 
a jeho rôznymi štátnymi časťami. Aj naša vláda je v rukách Židov.  
    Médiá Sú Ako Ochranný Dáždnik. Takže tu máme účinkujúcich. Šíriac pokrývku 
rešpektu a ochrany nad touto mocnou trojnožkou je štvrtá oblasť –  médiá.  Bez ich 
silnej podpory a ochrany by ostatné tri komponenty nefungovali. V skutočnosti, ak by 
boli  médiá  čestné  a  nezávislé,  už  za  krátky  čas  by odhalili  a  udreli  na  celý  tento 
špinavý  kšeft.  S  prebiehajúcim  zasahovaním  tlače  a  médií  a  ich  poskytovaním 
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kompletného  krytia,  tento  nesvätý  celok  úplne  oklamal  všeobecnú  verejnosť, 
podporujúc ruku, ktorá ich otravuje a berie im peniaze.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zločinecký  Spolok.  Na túto tému existuje obrovské množstvo materiálov,  no 
nechcem tu zaberať miesto. Aby ste pochopili ako táto kriminálna kombinácia funguje, 
ponúkajúc  jedovatý  tovar  v  mene  zdravia,  pozrime  sa  na  nárast  rakoviny,  ako  na 
typický príklad.
     Ťahajú Peniaze z Ľahkovernej Verejnosti. Každý rok sa A.C.S. vydá na hlasnú, 
srdcervúcu kampaň, aby nazbierala prostriedky do fondov od ľahkovernej verejnosti. 
Jej  honosným  a  sľúbeným  cieľom  je  nazbierať  peniaze  pre  širšie  pokračovanie 
"výskumu"  na  objavenie  "lieku"  na  rakovinu.  Jej  slávne  ciele  sú  neodškriepiteľne 
dôveryhodné pre naivnú verejnosť, lebo A.C.S. je bez sporu jednou z najúspešnejších 
"charít"  na povrchu Zeme. Každoročne, rok po roku, riadia výber viac než milióna 
dolárov od tej istej ľahkovernej verejnosti. Každoročne, obzvlášť ešte pred začiatkom 
kampane, sú do novín rozšírené nové príbehy o skvelej práci, ktorú spoločnosť robí a 
ako je  ten a  ten Doktor,  alebo ten a  ten výskumný inštitút  na  pokraji  obrovského 
zlomu,  alebo  testovania  zázračného  lieku,  ktorý  má  pre  dlho  trpiacu  verejnosť 
fantastické sľuby.
     Neskutočná Vojna. No zdá sa, že rok po roku je všetko stále tam, "na okraji". Nič 
než sľuby, sľuby, sľuby. Štatistiky ukazujú nasledujúci smutný obraz tohto storočia: od 
roku 1900 do roku 1904 bolo zo 100 000 úmrtí 67,7 na rakovinu. Za roky 1920-24 to 
bolo 86,9. Dvadsať rokov neskôr to bolo 123,1. Rokom 1950 narástol počet na 139,8. 
Od roku 1977 už 178,4 a len za rok (1978) narástol na 181,9. Vyhráva rakovinová 
spoločnosť  boj  s  rakovinou?  Samozrejme  že  nie!  Počet  úmrtí  a  ochorení  narastá 
napriek  stovkám  miliónov,  ktoré  nazbierali.  V  skutočnosti  sa  dnes  otvorene 
predpokladá, že jeden zo štyroch ľudí dnešnej generácie na túto chorobu zomrie.
     Ako môže A.C.S. zbierať ( a s predpokladom minúť) toľko peňazí na výskum 
rakoviny a situácia sa každým rokom zhorší?
     Plyšový Podvrh.  Odpoveďou sú opäť (ako som uviedol v predošlej  kapitole) 
peniaze, peniaze, peniaze. A.C.S. nemá ani najmenšiu túžbu na svete nájsť "liek" o 
ktorom v prvom rade vie, že neexistuje. Faktom je, že majú krásny a lukratívny kšeft. 
Majú  krásne,  plyšovými  kobercami  vystlaté  kancelárie,  mnoho  telefónov, 
zamestnancov,  ktorým je  platená  bohatá  mzda  a  mnoho neobyčajných  výhod,  ako 
napríklad večierky na zbierku, a zo všetkého najlepšie si užívajú neobyčajnú prestíž. 
Ak by náhle našli "liek" (to je horor!), zničilo by to ich celý dôvod bytia a s tým by 
zmizli aj plyšové kancelárie, isté mzdy, výhody, prestíž a všetko. 
     Zavretý Obchod. Nielenže nehľadajú "liek", ale vedia, že neexistuje, no chcú sa 
uistiť, že podvedená verejnosť nikdy nezistí pravdu o prípadoch rakoviny. Ak nejaká 
malá čestná spoločnosť aj pracuje pre tento koniec, tak sa rýchle snažia zhromaždiť 
všetky  svoje  výhody,  peniaze  a  silu  na  jej  diskreditáciu,  jej  pošpinenie  a  použijú 
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taktiku silnej ruky A.M.A, F.D.A. a vládnych úradov, aby týchto dobrodejov vyradili 
z biznisu.
     Národný Inštitút  Rakoviny. Hoci  je A.C.S.  takzvanou verejnou filantrópnou 
organizáciou, N.C.I. je úrad vlády financovaný peniazmi daňových poplatníkov. Míňa 
omnoho viac peňazí než A.C.S. V skutočnosti, sú jej výdaje približne miliarda dolárov 
ročne,  dolárov,  ktoré  zaplatíte  vy,  či  sa  Vám to páči,  alebo  nie.  Jej  účel  je  úplne 
rovnaký ako má A.C.S. a nie je to nič pozitívne, len udržujú ľudí v klamstvách, aby sa 
nedozvedeli pravdu o rakovine.                
     A.M.A. Ruka v ruke s A.C.S. a N.C.I. ide A.M.A. Postavme sa faktom, kšeft okolo 
rakoviny  je  veľmi,  veľmi  lukratívny.  Zdravotnícka  profesia  môže,  a  aj  vytiahne  z 
pacienta priemerne 35 000 dolárov (v tejto dobe) než úbohá obeť z "liečby" zomrie. 
Niekedy je to aj oveľa viac, dosahujúc až státisíce. Môžeme si byť istý, že  s infláciou 
a ostatnými faktormi, zvyšujúcimi zdravotnícke poplatky až do stratosferických výšok, 
sa bude sume každým rokom dvíhať. Teraz sme si povedali,   že pri ceste,  akou to 
momentálne  ide,  je  jeden  človek  zo  štyroch  predurčený  zomrieť  na  rakovinu.  Pri 
dnešnej populácii 220 miliónov, to znamená 55 miliónov ľudí. Vynásobte to krát    35 
000 dolárov a uvidíte aký je to pre zdravotnícku profesiu, farmaceutické spoločnosti, 
rtg. technikov, nemocnice a celý systém lukratívny podvod.
     Nezaujatý o Liečbu. Nájsť liek?  Vzdať sa takéhoto lukratívneho vydierania? 
Nikdy!  Nikdy  by  to  dobrovoľne  nespravili,  tak  ako  by  sa  drogový   díleri  nikdy 
nevzdali  kšeftov  s  marihuanou,  alebo  heroínom,  alebo  ako  by  cukrovary  prestali 
predávať cukor, lebo ničí zdravie ľudí. 
     Je Tu Odpoveď. A existuje odpoveď na problém rakoviny? Samozrejme, že áno! 
Už  sme  si  ho  objasnili  v  Zdravom  Žití.  Ísť  po  príčine.  Prestať  otravovať  masy! 
Rakovina nie je nič viac, či menej, než posledné štádium toxémie – zneužité telo, 
ktoré bolo preťažené toxínmi a jedmi až do miesta, kedy to už nemôže zvládnuť. Ako 
som už mnohokrát  povedal a ešte mnohokrát  zopakujem – akýkoľvek organizmus, 
ktorý nedokáže vylúčiť odpad zomrie.
     Každá Obeť Je Cieľom. Ale povie Vám to "ortodoxný" doktor, či špecialista na 
rakovinu, alebo akýkoľvek iný člen A.M.A.? Čože! Stratiť kšeft za 35 000 dolárov? 
Ani  vo  sne!  Ako  som  už  skôr  spomenul,  každý  človek  trpiaci  na  rakovinu  je 
ohodnotený na 35 000 dolárov, plus ešte niečo pre zdravotníkov a iných spojencov. 
Namiesto  toho,  "špecialisti"  trvajú  na  podrobení  Vás  na  nimi  vymyslené  rutinné, 
"ortodoxné" liečby. 
     Odseknúť,  Spáliť  a Otráviť. Aká je  ich "ortodoxná  "liečba"?  je  to  hrozný 
sadistický skutok – skutočná komora utrpenia. Nazývajú ju chirurgiou, radiáciou a 
chemoterapiou.  My  to  nazývame  odseknúť,  spáliť  a  otráviť.  Je  to  brutálne.  Už 
oslabené,  podlomené  telo  preťažené  toxínmi  a  jedmi  je  subjektom  riadeného, 
brutálneho útoku toho najhoršieho druhu. 
     Liečba Extrémne Škodlivá. Chirurgia neodstraňuje problém. Len paralyzuje a 
oslabí už oslabený systém a rakovina sa tak rapídnejšie šíri. Radiácia nie je výberčivá. 
So zlými bunkami zabíja i tie dobré. Chemoterapia je priamy je toho najsilnejšieho a 
najhoršieho typu,  vpustený do tela. Ako sa do pekla, zámerným pridávaním silného 
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jedu, ktorý zabije zdravých ľudí, dá pomôcť oslabenému, otrávenému a preťaženému 
systému, to nikdy nikto nikomu nevysvetlil. 
     Hrozný Rozklad a Bolesť. Funguje liečba? Pre doktorov funguje skvelo! So 
zdravotným  poistením,  so  zdravotnou  opaterou,  s  nemocničnou  starostlivosťou  a 
čímkoľvek čo pacientova rodina má, dostane doktor svojich 35 000 dolárov, niekedy o 
viac, niekedy menej. No pre pacienta je to hrozné. Žijúce peklo,. Ich vlasy vpadajú, 
opakovane zvracajú, ich koža bude vyzerať, ako koža zomierajúcej zombie a budú mať 
taktiež veľké bolesti. Je to priam zločin. Ak by títo šarlatáni neboli chránení svojou 
pancierovou  úniou  (A.M.A.),  tak  by  bola  táto  neoprávnená,  zločinecká  potupa 
potrestaná dvadsiatimi rokmi vo väzbe. 
     Vyliečilo  to  pacientovu  rakovinu?  Nie,  nevyliečilo.  Len  kriticky  zhoršilo  ich 
toxický stav. 
     Skracuje Život.  Predĺžilo im to život? Nie. Skrátilo ho, tak ako sa to očakával 
každý normálne zmýšľajúci človek. Zdravotnícky výskumník Dr. Harden B. Jones z 
Kalifornskej Univerzity odboru diagnostiky, po dvoch rokoch študovania tejto otázky 
oznámil, že ľudia u ktorých bola objavená rakovina a odmietli liečbu, žili priemerne 
12,5 roka dlhšie.  Ľudia s rakovinou, ktorí  sa podrobili  ortodoxnej liečbe odseknúť, 
spáliť  a  otráviť,  žili  už  priemerne  len tri  roky.  A môžem kľudne dodať,  že  tie  tri 
posledné roky sú tyranským, živým peklom za cenu 35 000 dolárov. 
     Žiadne  Tajomstvo.  Nevie  toto  zdravotnícka  profesia?  Nerobí  to  A.M.A.? 
samozrejme to vedia a aj tak činia. Zistenia Dr. Jonesa boli každopádne prvými, no nie 
poslednými. Každý v tomto kšefte si toho musí byť vedomý. Ale potom je tu ešte tých 
35 000 za každého, tak prečo potom prestať? 
     Lepšia Cesta. Existuje odpoveď na rakovinu? Áno, je a už sme ju mnohokrát 
vyslovili –  Zdravé Žitie.  Ak by naše deti mohli správne jesť a prestať sa otravovať, 
rakovina by sa stala tak zriedkavou, ako je medzi primitívnymi kmeňmi po celom svete 
–  teda prakticky neznámou. 
     To  nás  privádza  k  ďalšej  sade  vinníkov  –  farmaceutickým  spoločnostiam  a 
veľkovýrobcom jedla – ktorí vyrábajú jedy, ktoré my hltáme.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Farmaceutické Spoločnosti a Veľkovýrobcovia Potravín. Možno by som sa mal 
s týmito dvomi objektmi vysporiadať osobitne. Rád by som o každej z nich napísal 
celú knihu, no to už bolo spravené a v tejto knihe, kvôli nedostatku miesta,  nie je 
možné sa vysporiadať s ktoroukoľvek z nich úplne. Ak by som tak učinil, musel by 
som napísať celú encyklopédiu, nakoľko v našom náboženstve, Kreativite, pokrývame 
celé spektrum – históriu, náboženstvo, rasu, zdravie, životné prostredie a každý iný 
subjekt, ktorý má čo to dokopy so zdravím a najlepšími záujmami Bielej Rasy. Možno 
niekedy  takúto  encyklopédiu  mať  budeme,  tak  ako  katolíci  majú  svoju  katolícku 
encyklopédiu a Židia svoj Talmud. No môj záujem je omnoho skromnejší, a to jest, 
položiť základy viery a filozofiu pre našich členov a ukázať im smer v ktorom môžu 
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byť naše najlepšie úmysly realizované. Keď tak raz spravíme, potom môže byť našou 
armádou spisovateľov a výskumníkov napísaných viac detailov. 
     No vráťme sa k potravinám a liekom. Práve oni totiž spravili našich ľudí chorými a 
slabšími a každý rok nás stále robia chorľavejšími. 
     Lieky a Jedlo.  V našom lexikóne liekom nie je jedlo a žiadne správne jedlo nemá 
vlastnosti  lieku.  No  v  dnešnom  svete  sme,  myslím  si,  zvyknutí  spájať  tieto  dve 
dohromady,  nakoľko  je  stále  viac  a  viac  našich  supermarketových,  upravených 
potravín  preplnených drogami a chemikáliami a  je  bez  výživy.  Takže deliaca línia 
medzi dnešnými upravenými potravinami a drogami sa stále stenčuje až do bodu, kedy 
sú takmer na nerozoznanie. Preto si myslím, že je len vhodné vysporiadať sa s nimi 
naraz. Cukor, o ktorom sme už hovorili sme samozrejme patrí taktiež.
     Spracovatelia a Veľkoobchodníci. Medzi potravinami, ktoré farmár vyprodukuje 
a ktoré si  kúpite v supermarkete je obrovské množstvo priemyslu a každý si  berie 
kúsok z doláru za potraviny. Samozrejme sú tu aj legálne platby, prepravcom, no táto 
suma je relatívne nízka. Skutočne peniaze idú veľkoobchodníkom a spracovateľom, 
ktorí  vezmú farmárov produkt  a  upravujú  ho a  balia,  aby mohol  byť položený  na 
policu v supermarkete.
     Upravené k Smrti.  Toto upravovanie pozostáva z mnohých, mnohých vecí  – 
zahrievanie,  porciovanie,  homogenizácia,  pasterizácia,  mletie,  pridávanie  látok, 
farbenie,  oddeľovanie,  aromatizovanie,  miešanie,  bielenie,  riedenie  a  tisíc  iných 
procesov, neposledným z nich je aj  pridávanie konzervačných látok, aby mali dlhý 
život v regáli. A samozrejme aj balenie je veľmi dôležité. Obal musí byť krásny, aby v 
súboji s ostatnými upútal zákazníkovo oko.     
     Odpadové Potraviny. V čase keď si balenie kúpite,  už je zaťažené toxickými 
chemikáliami a zbavené väčšiny výživy, ktorú farmárov produkt mal keď opúšťal pole. 
Okrem toho farmár dostane len päť centov z doláru za potravinu, keď si tento krásne 
zabalený kúsok (teraz už odpadovej potraviny kúpite).
     Obohatené Jedlo Je Bezcenné. Na obale  Vám povedia,  aké výživné je  toto 
ochudobnené  a  spracované  "jedlo"  a  že  bolo  obohatené  vitamínmi  starostlivo 
vypísanými  na  obale.  To  je  takisto  hanbou  a  podvodom.  Tieto  prípravky  nie  sú 
organické a Vaše telo ich nemôže použiť. Sú pre telo len extra smetím, ktorého sa musí 
zbaviť. Dr. Joe D. Nichols z Atlanty v Texase spravil oveľa hodnotnejšiu prácu pri 
učení verejnosti o dôležitosti výživy a organického poľnohospodárstva. Hovoril svojim 
pacientom, aby si nikdy "obohatené" potraviny nekupovali. Hovoril, že je to rovnaké 
ako byť na muške zlodeja za zimnej noci v jednom z našich veľkých miest. Nakoľko je 
zima, obeť je úplne oblečená, má ťažký kožuch, rukavice, šál, teplé spodné prádlo a 
ešte mnoho iného.  Zlodej  žiada od obete peňaženku.  Potom obeti  prikáže úplne sa 
vyzliecť. Môžete si predstaviť nepríjemnú situáciu obete, ako tam stojí nahá a trasúca 
sa od zimy za chladnej zimnej noci. Potom zlodej v explózii dobroty povie: "obohatím 
Vás a zohrejem". Potom siahne do tašky a obeti podá starú kravatu, klobúk a jednu 
syntetickú ponožku s dierou.
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     Výživná Krádež. Bola obeť okradnutá, alebo obohatená? Tak podobne je to aj s 
našimi upravenými, devitalizovanými, "obohatenými" potravinami, ktoré si kupujeme 
v pekných baleniach v supermarketoch.
     Faktom je, že väčšina potravín, bola okradnutá a vyzlečená, tak ako spomínaná 
obeť krádeže. Je devitalizovaná,  okradnutá o organické vitamíny,  minerálne látky a 
enzýmy,  a vo veľkom má počte pridané syntetické chemikálie,  ktoré potravine dali 
farbu, vôňu a životnosť. Je to len odpadové jedlo naložené toxínmi, či o ňom tvrdia, že 
je  "obohatené",  alebo nie.  A prakticky  všetky  obsahujú  cukor,  cukor,  cukor.  Je  to 
umelé jedlo.   
     Príčina Choroby. Ako som to opísal v zdravom žití, práve v tomto, spolu s našou 
neaktívnou cestou života,  je najväčšia príčina rakoviny.  Umelé potraviny sú taktiež 
príčinou srdcových chorôb, artritídy, cukrovky a množstva iných degeneratívnych a 
systémových chorôb, ktorými je dnešná moderná civilizácia trápená. Spomenul som už 
mnoho týchto  chorôb predtým. No povie Vám to priemerný doktor?  Nie,  nepovie. 
Žiaden doktor sa ma  nikdy neopýtal čo som jedol. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zdravotnícka Diktatúra. A teraz prichádza otázka – ako sa z toho dostali?
     Teda z jedného dôvodu má zdravotnícka profesia jednu z najužších a najlepšie 
financovaných  únií  v  krajine.  Volá  sa  A.M.A Každý  člen,  ktorý  nejde  v  súlade  s 
akceptovanými "ortodoxnými" procedúrami vyhlasovanými za svätú dogmu A.M.A., 
je štvaný a vyradený z biznisu. Takýto búriaci sa  rebel, ktorý by si trúfol nesúhlasiť, 
by taktiež mohol prísť o svoju licenciu.
     F.D.A. Legálnym Nátlakom. No poviete si, ako to môžu spraviť? Veď ešte stále je 
tu zákon a súdy. Aha, a práve tu sa zapája nátlak F.D.A. Má legálne nátlakové sily na 
vynútenie ich pohľadov, nech už sú akékoľvek. Stále stoja na strane "ortodoxného" 
pohľadu  A.M.A.  Ako  sme  si  už  povedali  skôr,  máme  tu  trojnožku  konšpirácie, 
zdravotnícku profesiu, vládu a farmaceutické spoločnosti. A nad všetkým je ochranný 
dáždnik židovského tlaku.
     Farmaceutické  Spoločnosti. A  kde  do  tohto  obrazu  zapadajú  farmaceutické 
spoločnosti? Samozrejme na tom majú obrovský multimiliardový podiel.  Opäť sú v 
tom peniaze, peniaze, peniaze.  Lekári sú ich cvičenými drogovými dílermi.  Tak to 
bolo  a  tak  to  aj  je  v  ich  záujme  cvičiť  a  udržať  lekárov  drogovo  zameraných  – 
benevolentne sa to nazýva "medicína".
     Drogová Orientácia Cez Zdravotné Školy. Ich vízia orientovania lekárov na 
drogovo zameraných je priam geniálna. Dokonca ešte v minulom storočí, za pomoci 
takých bohatých a mocných nadácií ako mal Rockefeller, Guggenheim a mnoho iných, 
nielen spravili pre zdravotné školy obrovské príspevky,  ale dokonca ich aj založili. 
Opäť v tom boli peniaze, peniaze, peniaze. Takýmto konaním sa uistili, že každoročne 
promovaní lekári boli úplne zaučení do správneho prístupu k drogám. Bolo to oveľa 
jednoduchšie ako sa môže zdať. Nakoniec pri nich stojí tisíc rokov histórie, tradícií a 
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ľahkovernosti  o "zázraku medicíny".  Ako by mohli  prehrať? Neprehrali.  Vymysleli 
dobrú vec, ktorá je taká lukratívna ako zdravotnícka profesia. Jediným kto prehral bola 
verejnosť, ktorá je pomaly otravovaná k smrti. 
     Prelomenie Škrtiaceho Zovretia. V ďalšej kapitole chceme diskutovať o tom, čo 
my, Hnutie Kreativity, môžeme spraviť pre prelom tejto dilemy.  
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12. Krédo
Kreativity

Prelomenie Pút Zdravotníckej 
Tyranie

     Privilegovaná Profesia.  Ak je na svete jedna profesia, ktorá má možnosť byť 
úspešnou a konať dobro, tak je to zdravotnícka profesia. Má uzavretý obchod, uzavretý 
tesnejšie  než  akákoľvek  pracovná  únia,  povoľujúca  udržať  každého  bokom  pred 
neférovým vydieraním. Je to jedna z najlepšie platených profesií a má za sebou veľkú 
rezervu prostriedkov. Užíva výhody niekoľkých iných technologických priemyselných 
odvetví  ako  napr.  elektroniky,  chémie,  fyziky,  atď.  Je  podporovaná  a  chránená 
zákonom a jej  zločiny sú prehliadané  legislatívou.  Má výhody pochovania  svojich 
omylov.  Je  zapustená  v  školách,  armáde,  námorníctve,  letectve  a  vo  vláde. 
Neexistujete  kým doktor  nepotvrdí  vaše  narodenie  a  nie  ste  oficiálne  mŕtvy,  kým 
doktor nepodpíše Váš úmrtný list.
     Podporovaná Mýtami  Minulosti. Teda  podporujú  ju  aj  mýty  a  poverčivosť 
starovekých časov, a hlavne je veľká časť verejnosti prikladá prestíž, ktoré nezaručuje. 
Čo  viac  by  si  táto  profesia  mohla  priať?  Ak  niekedy  bola  profesia,  ktorá  mala 
príležitosť  konať dobro skutkami,  aby obrátila  svoju nezaslúženú prestíž,  tak  je  to 
zdravotnícka profesia. 
     Klamala Svojim Klientom. A predsa so všetkými týmito príležitosťami, výhodami 
a právami na svojej strane nešťastne zlyhala. Vytrvalo podvádzala svojich klientov a 
klamala ľuďom, a v poslednom čase čoraz viac, no hlavne v poslednom desaťročí si 
ľudia začínajú uvedomovať, že takzvaná "ortodoxná" liečba odseknúť, spáliť a otráviť, 
nie je len neúčinná, ale aj hrozne deštruktívna. Všetka prestíž a propaganda minulých 
storočí dnes eroduje, rozpadá sa a obyčajný laik hľadá alternatívne metódy.
     Medicína  Zlyhala. Napríklad,  veľké  množstvo  Američanov  hľadá  lieky  na 
rakovinu  až  za  hranicami  Mexika,  Bahám,  či  iných  krajín.  Tam  sa  niekedy  v 
podštandardných,  zanedbaných  ústavoch,  alebo  "nemocniciach"  a  niekedy  na 
moderných  "klinikách"  zhromažďujú  v  tisíckach,  nielen  kvôli  pokusom o  nájdenie 
"liečby"  na  rakovinu,  ale  aj  na  artritídu,  alebo  iné  degeneratívne  ochorenia.  Tam 
dostanú množstvo vymyslených liekov a injekcií. Niektoré injekcie, napr. na artritídu, 
pozostávajú  z vysoko  nebezpečných drog,  ako je cortisone,  steroidy, válium a iné. 
Niektoré sú oživením Hoxeyho liečby, alebo Gersonovej terapie, alebo kombináciou 
viacerých. A.M.A. týchto lekárov udáva za šarlatánov a najhorších zločincov. 
     Sami Sú Na Vine. Z väčšej miery sú tieto označenia pravdivé, no Americký lekári 
sú sami na vine. Je to prípad ako keď kotlík nazýva hrniec čiernym. Ak ľudia letia  cez 
hranice do primitívnejších krajín aby našli úľavu od svojich ochorení, hlasne to hovorí 
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o zlyhaní zdravotníctva tu v Amerike. Ak by zdravotnícka profesia nedoniesla tovar, 
šarlatáni by nemali najmenšiu príležitosť a to nielen tu, ale ani v zahraničí.
     Skutočný Šarlatán. Faktom je,  že  ortodoxnú zdravotnícku  profesiu  samotná 
A.M.A. sumarizovala ako najväčšie šarlatánstvo a najväčších kriminálnikov. Je to 
chyba. Ich liečba odseknúť, spáliť a otráviť nie je horšia než iná, no je hrozne nákladná 
a strašne bolestná. V skutočnosti je celý tento liekový prístup (a o tom celá "medicína" 
je)  úplnou  a  kolosálnou  chybou,  podfukom na  verejnosť  a  podvodom obrovských 
rozmerov. Nič nelieči, nemá nič čím by sa dostal k príčine a účinkuje iba na potlačenie 
symptómov.
     Kult Laetrilu. Ďalšou ukážkou tejto straty dôvery je, že veľké množstvo obetí 
rakoviny sa uchýli  k lieku laetrile  ako k preferovanej liečbe a tvrdo pracuje na jej 
zlegalizovaní, takže nebudú musieť ísť do Mexika. Stalo sa to takmer náboženským 
kultom.
    Zdravotníctvo sa v spolupráci s F.D.A., farmaceutickými spoločnosťami a médiami 
zlomyseľne bráni. Laici sa organizujú do skupín slobody výberu a zdravé hnutie rastie 
a vzdoruje násilnému diktátorstvu A.M.A. a F.D.A.
     Sloboda Výberu.  My, Hnutie Kreativity, podporujeme hnutie Sloboda Výberu, 
nielen  čo  sa  týka  rakoviny,  ale  taktiež  v  ktorejkoľvek  inej  kategórii.  Nakoľko  si 
myslíme, že laetrile nie je odpoveďou na rakovinu, je len prinajmenšom neškodný,    a 
preto je  tisíc krát lepší než hrozná, bolestná liečba "odseknúť, spáliť a otráviť" 
schvaľovaná A.M.A. Pamätajte, ak neurobíte pri liečbe rakoviny vôbec nič, tak Váš 
priemerný  čas  života  bude  ďalších  12,5  roka,  nakoľko  liečba  "odseknúť,  spáliť  a 
otráviť" skráti tento úsek na tri hrozné, bolestivé roky. Niet divu, že toľko ľudí letí 
do Mexika za hľadaním "šarlatánskych" metód liečby. 
     Zdravé  Žitie. Ako som už  skôr  uviedol,  my v  Hnutí  Kreativity  veríme,  že 
najlepšou  odpoveďou  na  rakovinu  je  Zdravé  Žitie.  Keď  však  dôjde  k 
individuálnemu výberu akú liečbu on,  či ona uprednostňuje, alebo či uprednostňuje 
nenastúpenie žiadnej liečby, silne podporujeme skupiny stojace za liekom laetrile s ich 
filozofiou slobody výberu.
     Odmietnuť Vakcíny. To takisto zahŕňa výber, či vziať, alebo odmietnuť všetky 
vakcíny,  injekcie,  imunizácie,  alebo  akékoľvek  iné  bludy,  ktoré  zdravotníctvo  v 
spolupráci  s  vládou  tak  horlivo  vstrekuje  neinformovanej  populácii.  My  v  Hnutí 
Kreativity,  sme proti všetkým vakcínam a veríme, že sú nielen nepoužiteľné, ale aj 
škodlivé.  Veríme,  že zabili  viac ľudí,  než zachránili,  ak vôbec nejakých.  Preto  ich 
odmietame, pre nás, pre svoje deti.  Nebudeme tolerovať,  aby bol niektorý z týchto 
neoverených hókuspókusov páchaný na nás,  či  na naše  deti.  Tak ako netolerujeme 
voodoo praktiky Afrického šamana.
     Krédo Nášho Zdravia. V skratke si povieme nasledujúce krédo, ako časť našej 
náboženskej viery:
     I. Naše  telá  sú našim vlastníctvom.  Použijeme,  alebo odmietneme akúkoľvek 
praktiku, akú chceme, či už ju A.M.A. schvaľuje, alebo nie.
     II. Postavíme vlastné zdravotnícke zariadenia s vlastným personálom, ktorý si my 
vyberieme ako najkvalifikovanejší, či už to A.M.A. schvaľuje, alebo nie.
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     III. Tvrdíme, že A.M.A. a F.D.A. na verejnosť praktikujú podvod a ich liekový 
postup nie je podložený ani vedeckými znalosťami, ani výsledkami skúšok. Tvrdíme, 
že to nie je nič viac než podvodnícka dogma, ľubovoľne vybraná hierarchiou, klamný 
spôsob, akým spravia obete z neinformovaných  a ľahkoverných ľudí a zarobia na ich 
zúfalstve v čase krízy.  
     IV. tvrdíme, že naše konštitučné práva na naše náboženské presvedčenie nahradia 
ich podvodnícku dogmu a odmietame slúžiť ich komerčne orientovanému diktátorstvu. 
     Spoliehame Sa Na Seba. V skratke, my Tvorcovia, odmietame byť utláčaný       a 
liečený "šamanmi", ktorých záznamy sú založené na stovkách rokov omylov. Trváme 
na  jednaní  s  praktikantmi,  ktorí  budú  našej  viery  a  nášho  výberu,  nie  gangom 
kriminálnych a nehanebných Židov a ich nevidiacich prisluhovačov.
     Skutočná Odpoveď.  Odpoveď na zdravotný problém je nám jasná.  Najprv v 
zmysle správneho žitia a správnej stravy, už viac nesmieme degenerovať svoje telo do 
stavu toxémie. Praktikovaním zdravého žitia už nikto nebude mať svoje telo otrávené, 
alebo nedostatočne vyživené. V druhom rade, ak sa niektorí z našich Bielych Rasových 
Druhov dostal k takýmto informáciám neskoro, až keď už boli napáchané isté škody, 
potom navrhujeme  pôst,  ako  najefektívnejšiu  a  prírodnú  cestu  detoxifikácie  tela  a 
znovu získania zdravia. Po tretie, to musíme nasledovať správnou diétou a ostatnými 
aspektmi zdravého žitia, to je tým najlepším zaistením a udržaním si ťažko dobitého 
zdravia.
     Vybudovať Vlastné. Samozrejme nebudeme môcť robiť žiadne reformy, alebo 
presvedčiť A.M.A a ortodoxnú zdravotnícku profesiu celkovo. Preto našim programom 
pre  našich  členov  musí  byť  bojkot  židmi  ovládaného  zdravotníctva,  založenie  a 
vybudovanie reťazca zdravotníckych rezortov, kde bude učená filozofia zdravého žitia, 
kde budú praktikované dozerané pôsty a kde sa budú predávať organické, neotrávené a 
nekontaminované potraviny a s nárastom nášho počtu dokážeme aj reformovať A.M.A. 
Postupne ich vyradíme z existencie. 
     Naše Otrávené Životné Prostredie. Opakovane som zdôraznil, že cesta akou si 
vybudovať  zdravie,  je  nasledovať  program  Zdravého  Žitia,  ktorého  veľká  časť 
pozostáva  zo  správnej  stravy,  t.j.  surového  ovocia  a  zeleniny,  orechov  a  semien. 
Taktiež som poukázal ako celý zdravotnícko-drogovo-chemický celok rozvrátil  naše 
zdravie a otrávil naše potraviny a telá. V ďalšej kapitole chcem zdôrazniť, že jedenie 
zdravej stravy si vyžaduje  potraviny vypestované organicky, v zdravej pôde, teda 
potraviny  bez  pesticídov,  herbicídov  a  ostatných  jedov.  Uvidíme  čo  presne  tí  istí 
šíritelia chemických jedov spravili nielen s našou pôdou a farmami, ale ako otravujú 
celé životné prostredie, celú planétu Zem.
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13. Krédo
Kreativity

Zdravé Životné Prostredie
Návrat k Organickému Poľnohospodárstvu a Živej Pôde

     Celý Prístup. Jedno z našich základných hesiel, uvedené už v počiatočnej kapitole 
tejto knihy bolo vyjadrenie  celkového prístupu -  Zdravá Myseľ v Zdravom Tele v 
Zdravej Spoločnosti v Zdravom Životnom Prostredí. My v Hnutí Kreativity, veríme na 
úplné riešenie, na vyriešenie celého problému, na dostatie sa k jeho jadru.
     Pôda.  História a skúsenosti dokázali, že organizmus nemôže mať žiadne zdravé 
komponenty,  kým je  jeden alebo viac  komponentov chorých.  Veríme na prístup k 
príčine, koreňu problému, nie iba potláčanie symptómov. Teraz sa dostávame k štvrtej 
časti  našej  štvorrozmernej  filozofie  –  životnému  prostrediu,  ktoré  všeobecne 
pozostáva z pôdy, vody a vzduchu. V tejto kapitole chceme špecifickejšie prebrať pôdu 
a zem, ktoré podporujú a vyživujú všetko ostatné.
     Základná Výživa. Už sme zdôraznili dôležitosť výživy pri získaní nášho zdravia, 
alebo navrátenia nášho zdravia od chorôb. Musíme jesť potraviny, ktoré sú:
     I. surové, alebo sú čo najbližšie k prírodnému štádiu ako sa len dá a nejsť neživé.
     II. potrebujeme celé potraviny
     III. v prvom rade potrebujeme jesť potraviny, ktoré sú prírodne výživné a to 
znamená, že musia byť organicky vypestované
     IV. musia byť tak bez kontaminácie jedovatých chemikálií, ako sa len dá
     Živá Pôda. Je  tu  ešte  jedna veľmi  dôležitá  požiadavka aby sme vypestovali 
potraviny,  ktoré sú výživné -  musíme mať pôdu, ktorá je živá a zdravá. Musí byť 
prírodne  hnojená,  sama  hojne  zásobená  všetkými  nevyhnutnými  minerálmi  a 
výživnými látkami, ktoré idú do produkcie zdravých výživných rastlín. Teda z rastlín, 
z ktorých sa skladá naša strava – či už je to pšenica, mrkva, alebo paradajky, či tráva, 
alebo obilniny, ktorými kŕmime dobytok a svine, ovce, či hydinu. Takže všetky naše 
potraviny a výživa, čerpané z pôdy – či už dobrej, alebo zlej - sú len také dobré ako 
pôda v ktorej vyrástli. 
     Naša Vyčerpaná Pôda. šokujúcim faktom v Amerike (a všade na svete) je, že sme 
roztopašne zničili náš najdrahocennejší prírodný majetok – pôdu. Tak ako dnes jeme 
viac a viac syntetických, umelých (plastikových) potravín, tak aj zabíjame našu pôdu 
pokusmi  získať  z  nej  poslednú  zostávajúcu  výživu,  prostriedkami  ako  sú  umelé  a 
neprírodné chemikálie, tzv. chemické hnojivá.
     Ako Sa To Stalo. Vráťme sa teraz trocha späť a ukážme si, ako sme sa do tejto 
tiesne dostali. Keď hovoríme o bohatej panenskej pôde, tak hovoríme o živej pôde – 
pôde, ktorá sa rok za rokom doplňuje po dlhé stáročia. Takáto živá pôda pozostáva z 
minerálov,  hnijúcej  hmoty,  humusu,  dážďoviek,  hmyzu,  baktérií,  húb,  rias,  plesní 
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a  milióna  mikroskopického  rastlinného  a  živočíšneho  života  spolunažívajúceho  v 
perfektnej rovnováhe, spolupracujúc na vytvorení novej úrodnosti a nových výrastkov 
každým rokom. Prírodný zákon návratu tvrdí, že to čo z pôdy vyberieme, musíme aj 
späť vrátiť, alebo pôda skrachuje. Ak vezmeme všetky tie minerálne a výživné látky 
vysádzaním rok po roku rovnakej úrody bez toho,  aby sme niečo späť vložili,  tak 
prírodne vyčerpáme pôdu až nebude podporovať životaschopnú úrodu a farmár skončí. 
Takýto  proces  zaberie  menej  než  dve  generácie.  Farmár  v  takomto  prípade  opustí 
zbankrotovanú a neplodnú zem, odíde inam a začne všetko znova na novej pôde. To sa 
zvyčajne deje vždy, keď ešte je nejaká pôda, kde začať.
     Zelená Revolúcia. A takto to už ďalej nejde. Už niet novej pôdy kde začať. Použili 
sme už všetku zem, ktorú sme mohli.  Krátko po druhej svetovej  vojne sa  objavili 
chemický výrobcovia a farmárom ponúkli to, čo bolo žiarivou novou ideou – chemické 
hnojivá – a tak začala "zelená revolúcia". Farmárom bolo povedané, že za každý dolár, 
ktorý minú na hnojivo, dostanú späť tri,  alebo štyri  doláre.  Mohli  by zdvojnásobiť 
svoje výnosy kukurice, pšenice, zeleniny, alebo čohokoľvek iného.
     Jed Do Pôdy. Opakujem, že všetky človekom vytvorené chemikálie sú jedy. Nielen 
pre ľudské bytosti, ale aj pre vtáky, zvieratá a taktiež pre rastliny. Tak ako všetkým 
ostatným tvorom prírody – aj rastlinám sa darí najviac na týchto prírodných látkach, na 
ktorých sa vyvíjali po niekoľko miliónov rokov. Týmito látkami boli hnijúce zvieratá a 
rastlinné  látky  (humus),  dôležité  minerálne  látky  a  voda.  Nezahŕňajúc  človekom 
vytvorené syntetické chemikálie.
     Zákon  Návratu.  Ešte  raz  zopakujem prírodný zákon návratu.  To,  čo z  pôdy 
vyberiete, musí byť vložené späť, lebo inak pôda skrachuje. Nemôžete sa vysmievať 
zákonom Prírody. Je to ako keby sme si dali dávku "speedu" a v mysliac si, že máme 
energiu nazvyš, by sme jej vydávali stále viac, no Príroda sa čoskoro pomstí.
    A tak to je aj s "revolúciou" chemického poľnohospodárstva. Skutočne nezačala až v 
druhej polovici štyridsiatych rokov. Jej základ bol položený už v dvadsiatych rokoch 
dvadsiateho storočia. No bolo to po druhej svetovej vojne, keď sa jej rozmach začal 
naplno,  "kvôli  zásobovaniu  hladného  sveta  potravinami".  Farmári  vedeli  len  málo 
a tak začínali predávať škodlivý kúsok potravín v masívnom množstve.
      Chemický Predajcovia.  S klesajúcou produktivitou našich poľnohospodárskych 
pôd  a  stratou  ich  úrodnosti,  kvôli  úbohým  farmárskym  praktikám,  boli  obrovské 
chemické  spolky  pripravené  prísť  na  "záchranu".  Mali  riešenie  nielen  pre  nárast 
úrodnosti,  ale aj na problém s hmyzom a taktiež mali  herbicídy na boj  s burinou. 
Predajcovia chodili po farmároch a presvedčili ich, že za každý dolár, ktorý minú na 
chemikálie, (hnojivá, pesticídy a herbicídy) získajú ďalšie tri až štyri doláre. Tam kde 
mali  50 bušelov kukurice z jedného akeru pôdy, s  chemikáliami  (ktoré obchodníci 
horlivo predávali) mohli zožať 100 bušelov z akeru. S takýmto tvrdením farmári na to 
farmári hneď skočili, podpísali zmluvy a investovali. To počiatočne zdvojnásobilo ich 
produktivitu a zbavilo ich hmyzu.
     Drogová Závislosť. Po istom čase si farmári začali všímať, že sa ich pôda začína 
správať  ako typicky  drogovo závislý  človek.  Musela  mať  viac  a  viac  hnojiva  aby 
mohla vyprodukovať rovnaké množstvo. Tak ako drogovo závislí, boli "posadnutí"    a 
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čoskoro začalo byť zrejmé, že za každý minutý dolár už nedostávajú ďalšie tri, alebo 
štyri  späť.  V  skutočnosti  už  ani  nelámali  rekordy.  Účet  za  hnojivá  sa  stával 
nedostupným, no výnosy rok po roku klesali. Hmyz sa vracal vo väčšom počte a ich 
rastliny  sa  stávali  slabšími,  ich  pôda  chudobnejšou.  V  skutočnosti,  nový  hmyz,  s 
ktorým sa nikdy predtým nestretli už napádal aj ich úrodu.
    Farmári Končili. Kým Židmi vlastnené chemické spoločnosti zarábali miliardy, 
farmári končili. 
     Opäť si zopakujme, nemôžete sa vysmievať zákonom Prírody. Poľnohospodárstvu 
sa  prihodilo  niekoľko  vecí  a  všetky  boli  zlé.  Cena  farmárčenia  vzrástla  k  nebu. 
Produktivita  klesla.  Škodcovia  boli  späť.  Najhoršie  zo  všetkého  je,  že  s  použitím 
chemikálií  farmári  zabíjali  živú  pôdu,  ktorú  sme  spomínali  v  poslednej  kapitole. 
Jedovaté  chemikália  zabíjali  mikroorganizmy  a  dážďovky,  ktoré  sú  podstatné  pre 
produkciu humusu a tvorbu výživných látok, ktoré rastliny musia mať. Živá pôda bola 
zmenená na mŕtvu, sterilnú pôdu.  Tento spôsob "sileného kŕmenia" vysal  pôdu a 
rýchlejšie ju pripravil o dôležité minerálne látky, ktoré boli v pôde kým neboli použité 
jedovaté chemikálie a nespálili aj zbytok humusu. V skratke, pôda bola zruinovaná, 
neúrodná, mŕtva, neplodná, otrávená. To je konečný výsledok pre samotnú pôdu. 
     Chorá Pôda, Choré Rastliny. No tu škody neskončili. V poslednej kapitole sme si 
povedali,  že  ľudia  môžu dostať úplnú výživu len zo zdravých rastlín.  Potravinový 
experti  zistili,  že aj  na začiatku chemického cyklu,  aker vyprodukoval 100 bušelov 
tam, kde predtým dával len 50, nebolo tých 100 bušelov kukurice z akeru rovnakej 
kvality, ani nebol tak výživný, ako kukurica bez použitia chemických hnojív. Kvantita 
možno stúpla, no proteíny, dôležité minerálne látky a ostatné hodnoty klesli. To isté 
platilo pre pšenicu, zeleninu, alebo ktorýkoľvek iný druh úrody. Kalórie ostávajú, no 
výživa nie. Pamätáte ako to začínalo zdravou pôdou? No chemikalizovaná pôda, je 
extrémne  nezdravou  pôdou.  Je  otrávená.  A  čím  dlhšie  táto  averzia  voči  Prírode 
pokračuje,  tým  chudobnejšou  sa  pôda  stáva,  tým  chudobnejšie  sú  výnosy  a  tým 
chudobnejšia  je aj  výživná hodnota rastliny.  V skratke,  chorá  pôda,  choré  rastliny, 
chorí ľudia.
     Zdrogované Farmy. Toto je situácia v akej sa dnes nachádza poľnohospodárstvo. 
Tak ako v súčasnej  generácii  narastá drogová závislosť, aj  naše polia a farmy boli 
zdrogované,  pôda  bola  zdrogovaná  a  naše  potraviny  tiež.  A  to  všetko  v  mene 
nenásytných  židovských  chemických  spoločností,  ktoré  predali  farmárom  chorú 
zmenku potravín.
     Zabíjame Našu Planétu. No tu sa poškodenie v žiadnom prípade nekončí. Toto 
takzvané "vedecké farmárčenie",  je obrovské napadnutie Prírody,  ekologická chyba, 
ktorej hrozná spojitosť siaha ďaleko za poľnohospodársky priemysel.  V skutočnosti, 
jeho jedovaté chápadlá prekračujú každú fázu našej ekológie a sveta v ktorom žijeme. 
Napáda našu pôdu, potraviny a vzduch. Nenapáda len ľudstvo samotné, ale ja vtákov, 
zvieratá, ryby a vlastne celý náš potravinový reťazec, od jeho spodku až po vrchol. 
Znečisťuje našu pôdu,  vodu,  potraviny a taktiež vzduch.  Ak necháme bez dohľadu 
pokračovať, zabije väčšinu života na tejto planéte a celkom iste i ľudstvo.

73



     Dusíková  Otrava. Základné hnojivo predávané farmárom je NKP, známe ako 
komerčné  hnojivo.  Je  syntetické,  nie  organické  a  pozostáva  z  neorganických  solí, 
dusíka, draslíka a fosfátov, minerálnych látok, ktoré rastliny potrebujú a používajú. No 
vo svojej syntetickej forme účinkujú ako drogy na ľudí – najprv "prebodnú" pôdu a 
rastlinu,  no  čoskoro  si  vezmú svoje  mýto,  ako  sme opísali.  No  taktiež  spôsobujú 
dusičnanovú otravu potravín, ktoré ľudia jedia a mnoho detských úmrtí dnes pochádza 
práve z tejto formy dusíkovej otravy.
     Jazerá a Rieky. Otrávenie našich jazier a riek je rovnako zničujúce. Jazero Erie je 
dnes  prakticky  mŕtvym  jazerom,  tak  ako  mnoho  iných,  menších  jazier.  Väčšina 
propagandy,  ktorú  počujeme  je,  že  všetko  je  zavinené  vypúšťaním  kanálových 
systémov do našich jazier a riek. Hoci je pravdou, že takéto vypúšťanie odpadov je 
značnou príčinou znečistenie, nie sú hlavnou príčinou. Hlavnou príčinou sú obrovské 
tony chemikálií  –  hnojív,  insekticídov  a  herbicídov  –  ktoré  sú  vypúšťané  na  našu 
poľnohospodársku pôdu a s dažďami tieto jedovaté chemikálie, spolu s množstvom 
ornice, stekajú do riek a jazier. Tu zabíjajú a otravujú ryby a ostatný vodný život, ktorý 
postupne napáda všetky vtáky a ostatnú divokú zver, ktorá ich požiera. Samozrejme 
zvieratá dostanú ďalšiu dávku, keď lietadlá prelietavajú krajinou hore, dole a striekajú 
polia smrteľnými jedmi ako DDT, parathionom, malathionom, chlordánom, benzénom, 
lindánom  a  tuctom  iných  vysoko  nebezpečných  a  toxických  chemikálií  a 
karcinogénov.
     Celý Potravinový Reťazec. Nielen ryby, vtáky a zvieratá, ale aj ľudia prijímajú 
tieto jedy priamo z rastlín, vody a vzduchu. To mi pripomína príbeh výskumníka, ktorý 
v  Arizone  stál  pri  poli  s  farmárom,  keď  bolo  jeho  pole  so  šalátom  postrekované 
smrteľným parathionom. "Jete ten šalát?" opýtal sa výskumník.  "Do pekla,  to nie!" 
odpovedal farmár, "posielam ho do New Yorku."
     Lenže kým on posielal svoj otrávený šalát ostatným na jedenie do New Yorku, 
pravdepodobne jedol iné ovocie a zeleninu s pesticídmi od farmárov z iných fariem. 
     Otrávenie Musí Skončiť. Otravovanie našej zeme, našej živej pôdy musí prestať. 
Otravovanie  nášho  ovocia,  zeleniny  a  obilnín  musí  prestať.  Otravovanie  nášho 
vzduchu, našich prameňov, jazier  a oceánov, a nezabudnime spomenúť otravovanie 
našich studní a prameňov musí taktiež skončiť. My, Hnutie Kreativity, považujeme za 
našu slávnu povinnosť,  nielen opätovne získať zdravie nášho rasového genetického 
reťazca, ale taktiež zastavenie otravovania nášho životného prostredia.
     Odpoveď. Ako môžeme zastaviť tento zlomyseľný proces? Odpoveď je relatívne 
ľahká: prestať používať komerčné hnojivá, insekticídy a herbicídy. Prestať otravovať 
naše potraviny, vzduch, pôdu a vodu. Opäť musím zdôrazniť, že ak chceme mať silu to 
spraviť, Biely Človek musí najprv zo všetkého uchopiť kontrolu nad svojim osudom z 
rúk nenásytných a  zradných Židov, ktorí ho dnes ovládajú a zarábajú miliardy dolárov 
nezodpovedným otravovaním ľudí, vtákov, zvierat a vskutku celého nášho životného 
prostredia.
     Dlhodobá práca odvrátenie škôd už napáchaných na našej drahocennej pôde je ešte 
pred  nami  a  to  aj  po  získaní  kontroly  nad  vlastným osudom.  No  tá  práca  nie  je 
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neprekonateľná  a  my  ju  môžeme,  a  aj  spravíme.  Odpoveďou  je  Organické 
Poľnohospodárstvo.
     V ďalšej kapitole tento subjekt preberiem viac do detailov.
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14. Krédo
Kreativity

Organické Poľnohospodárstvo
Opätovné Získanie Našej Drahocennej Ornice

     Kríza v Poľnohospodárstve. Dnes je celé poľnohospodárstvo v kríze. Finančne je 
toto odvetvie bičované zvyšujúcimi sa cenami operácií na jednej strane a na druhej 
strane je vydané na milosť židovským sprostredkovateľom, ktorí udali ceny za to, čo 
dostanú  za  ich  produkty.  Milióny  malých  farmárov  padlo  a  rodinné  farmy  rýchlo 
padnú do rúk veľkých, neosobných, komerčných záujmov. Je to zlovestné, tak ako pre 
poľnohospodárstvo, tak aj pre biele farmárske rodiny, ktoré boli chrbticou našej Rasy. 
Veľké zahraničné finančné záujmy z Japonska,  Arabských krajín a z hocikde inde, 
hľadajúce  ochranu  pred  vlastnými  nestabilnými  politickými  tyranmi,  skupujú 
Americké farmy v neskutočnom množstve.
     Drogovo Závislá Pôda. No nad týmto všetkým je stav samotných fariem v dileme. 
Kvôli  posledným  štyridsiatim  rokom  farmári,  tak  ako  drogovo  závislí,  hoveli  v 
chemickom poľnohospodárstve  a  teraz  sú  vo  vážnej  dileme.  Sú  v  pozícii  drogovo 
závislého človeka, ktorý je na konci lana, kde už mu viac drog nedodá výšku, no ak 
prestane, bude čeliť mnohým bolestiam. Toto je tragická situácia, do ktorej sa farmári 
dostali  vďaka  povrchným  spoločnostiam  chemických  hnojív  a  ich  predajcom   v 
spolupráci  s úradom agrikultúry, ako som už v predchádzajúcej kapitole uviedol.
     Rastúce Ceny. Teraz je ich zem otrávená a rastúce ceny stále väčšieho množstva 
chemikálií sa stávajú nedostupnými. Rastliny sú choré a nikdy predtým nevidený hmyz 
útočí na choré rastliny.  Všeobecne, aj samotní farmári sú chorí a taktiež do širokej 
miery je  chorý celý národ,  ktorý konzumuje  priemerne chemikalizované potraviny. 
Ako sme si už povedali, chorá pôda, choré rastliny, chorí ľudia.
     Odpoveď. Existuje niečo čo môžeme spraviť pre zvrátenie tejto dilemy v ktorej je 
dnes náš svet a farmári?
     Áno, existuje.  Odpoveďou je Organické Poľnohospodárstvo. Aby sme odčinili 
škody,  musíme  začať  pozitívnu,  aj  negatívnu  akciu.  Musíme  prestať  používať 
syntetické chemikálie a musíme prejsť k Organickému Poľnohospodárstvu.
     Organické Poľnohospodárstvo. Čo je Organické Poľnohospodárstvo? Jednoducho 
je to uplatnenie prírodného Zákonu návratu – vrátiť do pôdy to, čo sme vzali. Je to 
staré ako ľudstvo samo a ľudia ho využívali v rôznych častiach sveta od počiatku času, 
aj keď len veľmi zriedka a veľmi prerušovane. Nie je to nič nové. Poslúchanie zákonov 
Prírody nie je novou myšlienkou.  Nasledovanie Zákonov Prírody je to, o čom naše 
náboženstvo, Kreativita, je. 
     Farmárčenie vo Saskatchewane. Medzi časom keď som mal osem rokov, až do 
času keď som odišiel na Vysokú školu, som bol vychovávaný na farme. Otec pestoval 
pšenicu  v  Saskatchewane,  v  Kanade.  Originálna  prériová  zem v Saskatchewane  je 

76



jednou z najlepšie rodiacich pšenicu na svete. Pamätám si, že sme vypestovali úrodu 
pšenice  z  "odležanej"  zeme,  t.j.  zeme,  ktorá  ležala  nečinne  aspoň  rok.  Úroda,  ak 
počasie vydržalo, bola dobrá. Ďalší rok sme strnisko z predchádzajúceho roka preorali 
a vysadili ďalšiu úrodu. To bolo známe ako "strnisková" úroda a aj ak bolo rovnaké 
počasie,  úroda nebola rovnako dobrá ako "odležaná" úroda z predošlého roku, lebo 
úrodnosť pôdy bola rozhodne menšia druhý rok ako prvý. Potom na tretí rok bolo to 
isté pole opäť poorané no nevysadené.  Strnisko bolo vorané do zeme a ponechané 
uzdraveniu dážďovkami a mikroorganizmami navracajúcimi jej  úrodnosť.  Na štvrtý 
rok bola opäť "odležaná" úroda pšenice atď., v opakovaných trojročných cykloch.
     Kopa Prachu. Tak ako ostatní farmári, aj môj otec vedel len málo o organickom 
poľnohospodárstve  a  aj  keď  zem  nechal  nečinnú  každý  tretí  rok,  začal  strácať 
produktivitu, a tak sa v tridsiatych rokoch v oblastiach "kôp prachu" začal po zemi šíriť 
chaos. Polia križovali slanobýle a hromadili sa na plotoch a tak sa stalo, že niekedy tá 
najlepšia ornica skončila na plote spolu s nahromadenými slanobýľmi.  A tak kvôli 
depresii z extrémne nízkych cien za pšenicu a chybnej úrode, státisíce farmárov prišlo 
o svoje farmy, ktoré prešli pod Židmi vlastnené finančné inštitúcie a poisťovne. 
     Hoci sme nechávali  pôdu odpočinúť každý tretí  rok,  nechajúc ju čiastočne sa 
uzdraviť, nedávali sme nič späť. Jedinou ospravedlňujúcou stránkou je v celej našej 
činnosti je, že sme aspoň nepoužívali chemické hnojivá, ktorými by sme pôdu otrávili. 
Nemohli  sme ich mať,  ani  keby sme chceli.  Boli  sme príliš  chudobní,  aby sme si 
chemické hnojivá mohli kúpiť a každopádne v tridsiatych rokoch Židia ešte nevyšli s 
ich programom predávania farmárom chemické hnojivá vo veľkom množstve.
     Neustále Hnojenie.  Organické Poľnohospodárstvo, pri ktorom môže zem ostať 
produktívnou po tisíce, až stotisíce rokov, je v základe jednoduché. Naše panenské lesy 
sa  sami dostali  do stavu nezmenšujúcej  sa úrodnosti a  produktivity  po stotisíce 
rokov. Takisto aj bohaté prérie,  ktoré produkujú mnoho trávy v nezmenšujúcom sa 
množstve  po  veky,  a  nakŕmili  stáda  desiatok  miliónov  bizónov.  V základe  proces 
pozostáva  z  vracania  hnijúcej  rastlinnej  a  živočíšnej  hmoty  do  pôdy   a 
neotravovania dážďoviek a mikroorganizmov chemickými hnojivami. 
     Späť Do Pôdy. To v základe znamená vrátiť do pôdy to, čo tam je. Vrátiť humus a 
hnijúcu hmotu do pôdy a nepestovať rovnakú úrodu rok po roku, čo by vysalo pôdu. 
     V  praxi  by  to  mohlo  byť  prílišné  zjednodušenie,  lebo  ak  hovoríme  o 
poľnohospodárstve  na  celosvetovej  úrovni,  máme tu  nekonečné  množstvo  rôznych 
druhov úrody, pôdy, podnebí a mnoho iných faktorov. No princíp je rovnaký – vrátať 
humus a hnijúcu hmotu a ponechať pôdu ostať živou.
     Udanie Smeru. Mojim účelom tu nie je podať detailnú a kompletnú rozpravu tohto 
subjektu, ale skôr poukázať a udať smer, akým tu v Amerike a aj na celom svete, 
musíme  pokračovať  v  našich  poľnohospodárskych  metódach  ak  chceme  zachrániť 
našu vrchnú pôdu, polia a pokračovať v schopnosti nakŕmiť Bielu Rasu.
     Stručne,  aby  sme  poskytli  trocha  jasnejší  obraz  toho,  čo  Organické 
Poľnohospodárstvo  všeobecne  zahrňuje,  vezmime  si  ako  príklad  vyčerpaný  kúsok 
pôdy kdesi v Alabame, kde bola kukurica, tabak a bavlna pestovaná až do vyčerpania 
pôdy. Ako ju môžeme obnoviť?
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     Krátky Príklad. Jedna z prvých vecí, ktoré musíme spraviť, je znovu získať humus 
a vrátiť ho späť do pôdy. Na to  potrebujeme kompost – hnijúcu zvieraciu a/alebo 
rastlinnú hmotu. Jeden z najbežnejších zdrojov humusu je bežný hnoj z farmy. Pri 
použití hnoju nie je nikdy dobré použiť "surový" hnoj – musíme ho nechať "dozrieť" v 
hnojisku  a  až  potom  ho  použiť  na  zem.  Radšej  než  preorávaním  a  prevrátením 
najlepšej vrchnej pôdy, je lepšie ju len prekypriť diskmi. Pamätajte, že úrodná pôda je 
v nohých prípadoch extrémne tenká a nechajúc ju hoci len štyri  až päť palcov pod 
zemou môže výrazne znížiť produktivitu.
     Test Pôdy. V závislosti od PH pôdy, musí byť navrátená do správnej rovnováhy. 
Mohla  by byť totiž  príliš  kyslá,  alebo naopak príliš  zásaditá.  To môže byť  zistené 
pôdnymi  testmi,  ktoré  normálne okresný úradník spraví  rád za  malý,  alebo žiaden 
poplatok. Taktiež môže test určiť, akú minerály bude mať. Na "osladenie" pôdy môže 
byť použité vápno, alebo iné nerastné minerály.
     Prírodné Hnojivá. Minerály môže byť získané zo surových horninových hnojív v 
kombinácii s kompostovou organickou hmotou. Takéto produkty sú v predaji bežne. 
Nikdy nepoužívajte hnojivá ošetrené kyselinou, lebo kyseliny ničia mikroorganizmy a 
dážďovky. Sú úplne podstatnými, ako som na to poukázal už skôr. Sú "šéfkuchármi", 
ktorí vyrábajú "potravu" pre rastliny a len takáto živá pôda je úrodnou pôdou. 
     Krycia Úroda. V závislosti od stavu pôdy a stavu jej vyčerpanosti,  môže byť 
dôležité najprv vysadiť nejakú zelenú, kryciu úrodu strukovín, ako napríklad ďatelinu, 
hrach, a iné. Tieto sú potom preorané naspodok a nielen dodajú humus, ale taktiež 
vypustia  do  pôdy  dusík.  Než  bude  vysadená  skutočná  úroda,  musí  byť  pôda 
ponechaná, aspoň šesť týždňov, aby sa skompostovala. 
     Rotácia. Ďalší hodnotný nástroj organického poľnohospodárstva je rotácia úrody. 
Opäť závisí  na oblasti  kde pôda je a na podnebí,  úroda totiž musí byť vhodná pre 
lokálne  podmienky.  Napríklad  úroda  a  podmienky  sa  budú  podstatne  líšiť  v 
zavodnenom  údolí  Imperial  v  Kalifornii  od  bavlnených  polí  Alabamy,  alebo 
kukuričných polí Iowy. No princípy sú rovnaké: I. vrátiť do pôdy čo sme vzali a II. 
Nepoužiť jedovaté chemikálie.
     Hojné  Informácie  Sú Dostupné.  Toto  nie  je  miesto  pre  napísanie  príručky 
organického  poľnohospodárstva.  Nemáme  tu  na  to  miesto  a  navôkol  je  o  tomto 
subjekte dosť rozsiahlych informácii. Existujú organizácie, ktoré propagujú Organické 
Poľnohospodárstvo,  ktoré  na  túto  tému  vydávajú  mesačne  časopisy  a  majú  dobré 
detailné knihy, ktoré poskytujú úplné informácie. Mojim hlavným účelom tu, je len 
upovedomiť našich členov o tomto probléme a o tom, kde leží jeho riešenie. Na tento 
účel, verím, stačia uvedené základy.
     Čo Sa Deje s Našou Planétou. Vysvetlili sme si čo sa deje s našimi farmami a 
teraz sa pozrieme, čo sa deje s našou ornicou a znižujúcou sa produktivitou väčšiny 
zemí tejto planéty Zem.              
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15. Krédo 
Kreativity

Na Celosvetovej Stupnici:
Rozširujúca Sa Púšť

     Zatiaľ, Planéta. Doteraz sme sa zaujímali hlavne o prinavrátenie úrodnosti našim 
dobrým  poľnohospodárskym  zemiam.  No  na  mohutnej  stupnici  po  celom  svete  a 
taktiež v US, prebieha rok po roku ešte zlovestnejší proces.  Vedci na to používajú 
jedno slovo – nazývajú to dezertifikácia.
     Dezertifikácia. Púšť zaberá viac než tretinu zemského povrchu, hoci mnoho z tejto 
zeme bolo ešte v minulosti bohatou úrodnou pôdou. Každoročne pribudne 70 000 km2 

púšte. Celková plocha púští je dnes, približne 37 600 000 hrozných km2.
     Civilizácia.  Pred dvomi storočiami  francúzsky filozof Francois  Chateaubriand 
zistil,  že lesy prišli  pred civilizáciou,  púšť po nej.  Hoci  púšte  existovali  dlho pred 
objavením človeka, bola to hlavne hlúposť, ignorancia a nezodpovedné vykorisťovanie 
zemského  povrchu,  čo  zavinilo  nárast  expanzie  púšte  za   posledných  tisíc  rokov, 
nárast, ktorý sa za posledných päťdesiat rokov zlovestne zrýchlil.
     Príčiny. V skratke niekoľko hlavných príčin: I. vyrubovanie pôvodných lesov, II. 
vypásanie  dobytkom,  (ovce  a  kozy  boli  najdeštruktívnejšími)  III.  pestovanie  na 
okrajovej  zemi,  ktorá  nikdy  nemala  byť  napadnutá  pluhmi,  IV.  chabé 
poľnohospodárske metódy, zlá úroda, atď.,. ako sme hovorili v predošlej kapitole, V. 
vyťaženie zavodňovanej zeme, VI. chemické poľnohospodárstvo a VII. rôzne iné.
     Zmiznuté Sýpky. Pobrežie severnej Afriky a Egypt, boli kedysi obilnicami, ktoré 
zásobovali Rímsku ríšu. Dnes sa premenili na púšť. Tunisko stratilo polovicu svojej 
ornej pôdy, Egypt je z 96% púšťou a Alžírsko stále bojuje prehranú vojnu proti stále sa 
rozširujúcej púšti. Podobné procesy prebiehajú po celom svete.
     Chudoba. Hoci  nenásytnosť,  ignorancia  a  vykorisťovanie  krajiny  znamenali 
nešťastie a dezertifikáciu v mnohých častiach sveta, zatiaľ sa do obrazu dostal ďalší 
neskorší, zlovestný proces a to jest, populačná explózia, a to hlavne v Afrike, Ázii a 
Južnej Amerike. Svetové podrasy, zväčša žijúce na  minimálnej zemi a používajúce tie 
najhoršie  poľnohospodárske  metódy zo  všetkých,  sa  stali  najhoršími  nepriateľmi  a 
taktiež  najzraniteľnejšími  obeťami.  Je  ťažké  tomu uveriť,  ale  púštne  krajiny  a  ich 
okraje,  ktoré  dnes  pokrývajú  tretinu  zemského  povrchu,  riskantne  podporuje  720-
miliónov chudobou trápených bytostí, teda šestine svetovej populácie. Títo nešťastní 
ľudia,  stále  žijúci  na hrane hladu,  okrádajú a obnažujú púšťou zasiahnuté okraje a 
posúvajú púšť do stále širších rozmerov, viac než ktokoľvek iný. 
     Začarovaný Kruh. Proces rozširovania púšte je začarovaným kruhom, ktorý sa 
akosi  sám živí.  S  odstránením  vegetácie  zo  zeme  povrch  vyschýňa  a  odráža  viac 
slnečného žiarenia. Sucho sa šíri rovnako ako neúrodnosť a neplodnosť zeme. Potom 

79



príde veterná erózia a  zabije pár posledných rastlín, ktoré ostali a už máme púšť tam, 
kde možno niekedy bol les, alebo hojná trávnatá plocha.
     Nárast. To sa deje v tisícich oblastiach po celom svete. OSN tvrdí, že na globálnej 
úrovni, množstvo krajiny, ktorá s akaždoročne premení na púšť je takmer rovnaká, ako 
rozloha štátu Maine. A čo je horšie, krajina o ktorej OSN tvrdí, že bude v budúcnosti v 
nebezpečenstve a zmení sa na púšť je rovnaká, ako Spojené štáty, bývalý Sovietsky 
zväz a Austrália dohromady.
     Prichádza Potravinová Kríza. Toto je najvážnejšia hrozba rastúcej populačnej 
explózie na tejto planéte. Pozerajúc sa na situáciu priamo z pohľadu Bieleho Človeka, 
je  to  vážna  hrozba  pre  naše  budúce  potravinové  zdroje,  nakoľko  sa  na  planétu 
pozeráme ako na miesto našej  budúcej  expanzie.  Je to preto taká hrozba,  že už ju 
dlhšie nemôžeme ignorovať. Je to hrozba zavinená krátkozrakosťou Bieleho Človeka v 
demografii, pri jeho pozeraní sa na budúce rozšírenie vlastného druhu a jeho hlúposť, 
áno, jeho  kriminálne podporovanie svojich nepriateľov a podpora rozširovania sa 
plodných, no neschopných  podrás sveta.
     Populačná Explózia. Nepriateľom nie je len meniace sa podnebie. Nepriateľom sú 
aj  preexponované  civilizácie  a  ich  kostnaté  zvieratá,  rúbanie  stromov   na  palivo, 
odstránenie poslednej zeme, odstránenie jej úrodnosti pestovaním a vypásanie lúk na 
smrť.
     Pozrime sa čo sa deje na niekoľkých miestach na Zemi, pár príkladov z tisíca, ktoré 
nám povedia podobný príbeh.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     V Afrike. Mauretánia je primitívna, zaostalá krajina v Afrike, jedna z typických na 
tomto  domorodom,  čiernom  kontinente.  Leží  na  južnej  hranici  Sahary,  na  území 
zvanom Sabel. Do roku 1968 bolo približne 65% z milióna jej obyvateľov Nomádov a 
jej hlavné mesto, Nouakchott, malo 12 300 obyvateľov. 
     V roku 1968 prepadlo Mauretániu a oblasť Sabel sucho, udalosť, ktorá sa vyskytuje 
v  opakovaných cykloch.  Až 250 000 ľudí  a milióny zvierat  počas  ďalších šiestich 
rokov zomrelo. Počet Nomádov klesol zo 65% na 35% a hordy hladujúcich kostlivcov 
utekalo do hlavného mesta Nouakchott, zvyšujúc jeho populáciu na 132 000 (1979).
     Podporovaní Ľudia. Ľudia sú unavení, špinaví, hladní a chorí. Hádajte kým bolo 
zriadených  niekoľko  pomocných  staníc,  (samozrejme  dobrovoľníckymi  Bielymi 
krajinami),  pokúšajúc sa poskytnúť zdravotnícku pomoc a jedlo v tejto beznádejnej 
situácii. Konajú dobro, alebo len predlžujú a množia nešťastie? Odpoveďou je to druhé 
– šíria a živia nešťastie.
     Katastrofa Pre Zem. Čo sa zatiaľ deje so zemou? Hoci severná časť Mauretánie 
bola vždy viac, či menej púšťou, teraz sa ňou taktiež rýchlo stávala aj jej južná časť. 
Počas roka 1950, kedy mala oblasť dosť dažďa, sa rýchlo premnožil dobytok. A to 
najmä  vďaka dobročinným Spojeným Štátom Americkým iným  Bielym krajinám, 
ktoré boli náchylné k modernizácii týchto Nomádskych domorodcov. Rýchlo rástli 
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nielen stáda dobytka, ale aj ľudia sa rýchlo množili a opäť len vďaka Bielej zdravotnej 
pomoci,  potravinám  a  inej  dobročinnosti.  Krátkozraký  domorodí  obyvatelia 
ľubovoľne rúbali stromy na drevo po miliónoch až kým ich tam nezostalo len zopár. 
Ich mnohopočetný dobytok vypásol pastviny. Teraz už v oblasti, ktorá predtým mohla 
vyprodukovať  dobré zásoby potravín  nieto  ani  trávy,  ani  stromov a  to  bolo riadne 
naplánované. V skutočnosti, ak by ju nechali tak, v Nomádskych rukách by dopadla 
oveľa  lepšie,  nakoľko  kočovní  Nomádi  už  od  nepamäti  udržovali  svoje  stáda  v 
obmedzenom počte a stále ich preháňali inam, takže tráva a stromy mali dosť času na 
zotavenie sa.
     Hlad,  Choroba,  Zruinovaná  Krajina. Teraz  je  táto  oblasť  trápená  hladom, 
chorobami, kostlivým, hladným dobytkom a ľuďmi, a zem je na stáročia zničená. Zem 
ovládla dezertifikácia.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Burkina. Ďalšou čiernou krajinou v oblasti Sabel je Burkina. Jej hlavné mesto je 
Ouagadougou  a  pohlcuje  palivové  drevo  v  bezpríkladnom množstve.  Nemilosrdný 
prúd bicyklov a vozíkov prúdi do mesta naložené palivovým drevom z okolitej krajiny 
vzdialenej dvadsať až tridsať míľ. 
     Biely Človek Financoval Studne. Len generáciu spätne bola oblasť Burkiny tiež 
obývaná Nomádmi a ich hýbucimi sa stádami, ktoré zanechali zem v dosť stabilnom 
stave. Potom si v roku 1950 nejaké Biele organizácie (hlavne z US) zmysleli, že by 
bolo milé a skvelé podporiť týchto chudobných a zaostalých ľudí,  vykopaním studní. 
(Ja osobne si pamätám ako som dostal  mnoho listov požadujúcich peniaze na pomoc 
pri  vykopávaní  studní  v  Burkine.  Aké  šialené!  Pomyslel  som  si,  keď  som  ich 
vyhadzoval do koša.) aj tak, aj bez mojej podpory,  bolo peniazmi Bieleho Človeka 
vykopaných  mnoho  studní.  Hoci  sa  Nomádi  a  ich  stáda  predtým  hýbali  a  tráve 
nechávali čas na zocelenie, teraz sa usadili okolo studní a vypásli zem. Aj oni počas 
dobrých dažďov v roku 1950 premnožili svoje stáda. Nomádska populácia sa tak ako v 
Mauretánii so suchom zmenšila. Hlad a smrť hladom zúri, a hladujúca populácia  sa 
hrnie do hlavného mesta Ouagadougou,  stínajúc stromy čo ostali  v okolí a veriac v 
ďalšiu pomoc z USA dúfajúc, že sa o nich Alah postará.
     Späť  k  Púšti.  Zatiaľ  je  predtým  život  podporujúca  krajina  zdevastovaná  a 
zruinovaná. Púšť pohlcuje zem, studne, Alaha, no proste všetko.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Do Ázie. Teraz sa presuňme na Ázijský kontinent a do Indie. Veľká Indická púšť 
bola nazývaná "preľudnenou púšťou" a nikde inde toľko ľudí nežilo tak nešťastne, na 
takej nehostinnej zemi, spoliehajúc sa na nespoľahlivý monzún. Historicky prísnosť 
tejto púšte z nej spravila jednu z oblastí s najvyššou úmrtnosťou na svete. No opäť 
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prišla  technická pomoc z USA na záchranu! Vysoký počet úmrtí prudko klesol, no 
vysoký  počet  narodení  ostal  rovnaký,  zhromažďujúc  viac  a  viac  ľudí,  na  menej  a 
menej produktívnej zemi.
     Poverčivosť a Vysoký Prírastok Obyvateľstva.  Pozriem sa na malú lokalitu v 
tejto  oblasti,  nazývanú  Rajasthan.  Kombinácia  tlaku  vysokej  pôrodnosti  a  nízkej 
úmrtnosti zatlačila na ich krajné zdroje zásob. Náboženské presvedčenia a povery ich 
ľudí zoširoka uložili na poľnohospodársku produktivitu niekoľko hendikepov. Okrem 
viery,  že  kravy  sú  posvätné,  ešte  poverčivo  odmietajú  zabiť  akékoľvek  zviera,  aj 
hlodavce.
     Pieskomil. Aj táto oblasť, tak ako väčšina Indie, je preplnená hlodavcom známym 
ako Indický púštny pieskomil a ten sa množil ešte rýchlejšie ako ľudia v Rádžastáne. 
Ploty z blata, ktoré ľudia vytvorili aby udržali kozy od svojich polí sa stali skvelými 
hotelmi pre tieto hlodavce a semená, ktoré ľudia sadili do polí boli pre nich raňajkami 
do postele. V prériách, kde je teraz priemerne dvesto pieskomilov na aker, toho zje 
šesť pieskomilov toľko, ako jedna ovca.  Dvesto  pieskomilov toho zje preto približne 
toľko, ako 34 oviec. Aké môže byť vhodné riešenie v hlúpej situácii ako je táto, s 
explodujúcou populáciou ľudí a pieskomilov? 
     Späť k Púšti. No vráťme sa späť k zemi, k poliam bičovaným norami pieskomilov. 
Tieto hlodavce vyhadzujú piesok z ich dier, aby sa dohrabali k vlhkej pôde. Tá chladla 
ich diery a zredukovala potreby vody. Tento zvyk môže zahrnúť viac než 100 000 kg 
pôdy (váha stovky malých áut) na km2  na každý deň. Väčšina tohto piesku skončila v 
nových  dunách  v  oblasti,  ktorú  ignorancia,  preľudnenie  a  prepätie  rýchlo mení  na 
nepoužiteľnú púšť. Ďalšia veľká oblasť sa  strmhlav rúti k dezertifikácii, hladu a smrti.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Austrália.  Mohli by sme citovať miestne situácie podobné tým hore, ktoré sú po 
celom  svete,  niektoré  zahrňujúce  ničivé  poľnohospodárske  praktiky,  dokonca  aj  v 
USA. V Austrálii sa objavili zajace z Európy v roku 1859 a rozmnožili sa ako pliaga. 
(Bolo vypočítané, že pri ideálnych podmienkach sa jeden zajačí pár rozmnoží za tri 
roky na 13 718 000 zajacov). Vypásanie ovcami, spolu so zajačou pliagou zrýchľuje 
dezertifikáciu tohto kontinentu, ktorý bol na začiatku taký ako jeho pobrežné regióny 
a len málo kde púšťou, či polopúšťou.
    Inde. Na juhu Chile, kde je dostatok dažďa, bola zem pripravená o stromy. Vrchná 
pôda  sa  zmýva  do  oceánu.  Krajina  dezertifikuje.  Bohaté  údolie  San  Joaquin  v 
Kalifornii  ťažilo svoju podzemnú vodu po stáročia.  So studňami siahajúcimi až do 
hĺbky 2000 stôp (asi 700 m) dosahujú dosť ďaleko. Údolie Imperial, ktorého väčšina je 
úrodnou pôdou sa stáva otráveným vyťažením pôdy. Zavodňovací tok rieky Colorado 
sa stane nepoužiteľným, ak sa nezvolia iné metódy. V Arizone, ktorá zažila populačnú 
explóziu siahajúcu až za jej možnosti podpory, súčasná krátkozraká politika zhadzuje 
jej vodné zásoby ostro do studní. Pokúšajúc sa zásobiť vodu pre rozšírenú agrikultúru, 
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jej  masívne  rozšírenie  a  miestny  rozvoj,  jeden  vedec  varoval,  že  Arizona  už  dnes 
spotrebúva zásoby vody ich detí.
     A tak proces dezertifikácie pokračuje ďalej, v stále narastajúcom počte. Ako sme 
povedali na začiatku tejto kapitoly, každoročne k svetovým púšťam pribudne oblasť 
veľkosti štátu Maine.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Biela Rasa Musí Prevziať Riadenie. Existuje niečo, čo môžeme spraviť v tomto 
nemilosrdnom pochode k premene tejto zeme a púšť, alebo je situácia beznádejná? 
Odpoveďou je, že je toho skutočne dosť, čo môžeme spraviť a len my, Biela Rasa, to 
môžeme spraviť.
     Čeliť Realite.  Ako pri všetkých ostatných problémoch, ktoré sme otvorili v tejto 
knihe, aj tu je prvoradou a najdôležitejšou vecou zmeniť myslenie Bieleho Človeka na 
zdravý,  realistický  prístup,  týkajúci  sa  problémov,  ktoré  nás  napádajú  z  každého 
smeru. Musíme čeliť skutočnosti a potom sa opustiť do schválneho, plánovaného (aj 
keby bol neľútostný) spôsobu na vyriešenie problémov.
     Zachrániť Sa. Prvé stanovisko, ktoré musíme zmeniť, je idiotská idea, že je Biely 
Človek zaťažený zachránením, kŕmením a podporovaním všetkej špiny a podľudí 
sveta.  Táto hlúpa a samovražedná myšlienka je tak šialená a nemožná, ako dôsledok 
Indov ponechať pieskomilov vymykať sa kontrole a poskytnúť im raňajky do postele. 
Celá táto myšlienka o "súcite" k "menej šťastným" je deštruktívna a samovražedná, a 
to  jedine  a  len pre Bielu Rasu.  Žiadna iná rasa to nepraktizuje.  Žiaden iný tvor v 
Prírode nie je taký hlúpy, aby podporoval nejaký podradnejší druh za cenu vlastného 
krvácania a zmenšovania sa vlastného druhu. Táto zradná myšlienka je propagovaná 
Židmi, liberálmi, kresťanmi, teda tými podradnejšími na úkor lepšieho, teda špeciálne 
na úkor Bielej Rasy.
     Nemôžeme Podporovať Svet. Preto ak hovoríme o súcite, tak sa pýtame, "súcit" s 
kým? Chceme podporovať negrov a iných nešťastníkov sveta, aby sa mohli množiť 
ako potkany a  vytlačiť  naše   deti  a vnukov z povrchu Zeme? A čo súcit  s  našim 
budúcimi potomkami, kde by sme súcit skutočne mali mať? Pamätajte, negri nebudú 
mať s nami súcit. Ak by sa nad nás dostali (v spolupráci so Židmi), zmasakrujú nás, 
zabijú nás. (O tom si viac povieme v kapitole o San Domingu.) Takisto aj Iránci, aj 
Mexičania,  aj  Indovia,  ak  by sa  dostali  do  dominantnej  pozície  akú  mali  niekedy. 
Rovnako aj každý kríženec, poddruh, či podrasa na tvári Zeme. Môžeme ich kŕmiť a 
podporovať až kým nezmrzne peklo, no aj tak nás budú neznášať! A ak sú dosť početní 
a  silní  (vďaka našej  hlúposti  a dobročinnosti)  všetkých nás zabijú.  Jediní  ľudia  na 
svete,  ktorí  môžu  Bielu  Rasu  zachrániť,  je  samotná  Biela  Rasa.  Krvácanie  a 
oslabovanie sa pokusmi nakŕmiť svet podrás a pomôcť mu, je najhlúpejším prístupom, 
aký si môžeme predstaviť, ak sa chceme zachrániť. V skutočnosti,  než sa Kreativita 
objavila, len málo ľudí čo i len tušilo o záchrane Bielej rasy.
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     Faktor Násobenia.  Vráťme sa späť ku skutočnostiam  Prírody a pozrime sa na 
obrovské  zapojenie  Faktoru  Násobenia.  Vraví  sa,  že  jeden  pár  nadržaných  múch, 
začínajúci  na  jar,  ak  by  sa  mohol  množiť  a  násobiť  bez  obmedzenia  potravy  a 
ostatných nevyhnutností, by mohol na jeseň toho istého roku pokryť Zem pokrývkou 
hrubou 60 stôp (asi 18 m). Ak by boli ponechané dlhšie pokračovať bez zábran, za 
krátko by vytvorili rozsahom takú veľkú loptu, ako je vzdialenosť Zeme od Slnka. Ak 
by boli takto ponechané len ďalších pár rokov, táto guľa by čoskoro rástla rýchlosťou 
svetla. Takto funguje Faktor Násobenia.
     Alebo sa pozriem na zajace v Austrálii. Ako sme spomenuli, začali v roku 1859, 
okrem  človeka  nemali  žiadnych  prirodzených  nepriateľov  a  čoskoro  zaplavili 
kontinent.  V  skutočnosti  v  roku  1890  (relatívne  krátka  doba)  kombinácia  sucha  a 
vypasenia miliardami zajacov zredukovala populáciu oviec v Novom Južnom Walese 
zo 13,6 miliónov na 3,6 milióna a to hlavne kvôli vyhladovaniu. Pamätáte moje slová, 
že  pri  ideálnych  podmienkach  sa  môže  jeden  pár  zajacov  za  tri  roky  znásobiť  na 
13 718 000 zajacov?
     Obmedzení  Hladom.  Dnes sa negri  nemnožia  tak rýchlo ako muchy,  zajace, 
pieskomily, alebo potkany, ale takmer. Populácia negrov celého Afrického kontinentu 
predtým  než  Biely  Človek  priniesol  medicínu  a  agrikultúru  na  tak  primitívny 
kontinent, bola relatívne stabilná. Nikdy neprekročila dvesto miliónov, čo je relatívne 
malý počet  na tak veľký a produktívny kontinent.  Dôvod,  prečo tam nikdy nebola 
populačná explózia je jednoduchý. Bol to hlad, nedostatok jedla. Negri nikdy neboli 
schopní prekročiť hranicu hladomoru. No keď Biely Človek kŕmi a napomáha negrom 
(alebo Mexičanom, Indom, alebo indiánom), populačná explózia je takmer tak rapídna, 
ako potkania, alebo pieskomilov a následky pre Bielu Rasu sú ešte devastujúcejšie.
     Šialený, Samovražedný Kurz. A toto je práve ten hlúpy kurz, ktorý Biela Rasa 
kvôli  drogovej hypnóze Židov nasledovala.  Následky sú katastrofické a to nielen v 
zahraničí, ale aj v našich vlastných zemiach Ameriky a Európy. A tak si uvedomme 
ďalší zlovestný fakt skutočnosti:  nemôžeme kŕmiť svet v stále väčšom množstve. 
Kŕmime len budúce nešťastie.  Nielen stovky miliónov ,  ale  miliardy ľudí  zomrú 
hladom. Ďalšie miliardy zomrú pri násilí v boji o jedlo a prežitie. Kvôli nenormálnemu 
kurzu,  ktorý  sme  nasledovali  pri  napomáhaní  podrasám,  je  blížiaci  sa  prevrat 
nevyhnutný.  Nemôžeme  ho  zastaviť.  Jediná  vec,  ktorú  teraz  môžeme  spraviť,  je 
rozhodnúť sa kto bude jesť a kto zomrie hladom, kto zomrie a kto prežije.
     Prežitie Bielej Rasy. My, Hnutie Kreativity, chceme psychicky a fyzicky pripraviť 
Bielu Rasu,  aby sme to neboli my,  Biela Rasa,  kto padne. V súčasnosti ešte stále 
máme  silu  a  počty  na  zachránenia  sa,  za  predpokladu,  že  budeme  čeliť  realite, 
namiesto akéhosi žitia v raji bláznov a za predpokladu, že zakročíme teraz.  Najväčší 
klamár je ten, ktorý klame sám seba.
     Na svete neexistuje žiadna cesta, ktorou by sme mohli predísť nadchádzajúcemu 
boju  a  aj  prinajlepšom  budeme  krvácať  a  zomierať  vo  veľkom  počte.  Skutočnou 
otázkou je: budeme ako rasa  v tomto blížiacom sa prevrate v pozícii prežitia?
     Urovnať Si Myslenie. Môžeme, ak si urovnáme myslenie a tu je zopár základných 
pravidiel, ktorú sú tak základnými ako samotné zákony Prírody.
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     Prevziať Iniciatívu. Ak je boj nevyhnutný, tak je lepšie vziať iniciatívu a bojovať 
vojnu agresie, kým ešte stále sme v pozícii moci. Je to lepšie než pomaly vykrvácať 
(ako sa to deje teraz) a konečne v oslabenom stave byť zahnaný do kúta ako hladujúci 
potkan. Je omnoho, omnoho lepšie prevziať iniciatívu za naše vlastné prežitie teraz, 
než  byť premožený  neskutočne  väčším množstvom podrás,  množstvom za ktorého 
nárast sme my sami zodpovední, kvôli našim hlúpym programom pomoci a podpory.
     Odpoveď. Preto musíme okamžite spraviť nasledovné: 
     I.  Zorganizovať Bielu Rasu   do nenahraditeľnej a mocnej  päste,  pre vlastnú 
obranu a prežitie s rasovým náboženstvom ako jadrom.
     II. Zbaviť sa Židov z chrbta a uchopiť opraty moci do vlastných rúk.
     III. Prestať napomáhať negrom, Židom a podrasám sveta doma i v zahraničí. 
Nechajme tých bastardov zomrieť hladom! Už ich dlhšie nechceme podporovať, kŕmiť, 
alebo napomáhať im a aj ak by sme chceli, nemôžeme. Musíme si uvedomiť, že nižšie 
podrasy nemá cenu ochraňovať a že ich nemôžeme zachrániť ani ak by sme chceli, no 
ak sme takí blázniví, že to skúsime, sami pôjdeme dolu vodou spolu s nimi. 
     IV. Ak sme nútení rozhodnúť sa medzi lepším a horším, musíme to stále vidieť tak, 
že lepší prežije a horší je obetovaný. To musí byť našim najdôležitejším pravidlom 
nielen pre rasy, ale aj pre náš vlastný druh.
     V. Pokračovať v expanzii životného priestoru Bieleho Človeka, ako sme to robili v 
histórii  a  špeciálne  rovnako dynamicky,  ako sme dobili  Ameriku,  ako sme vyhrali 
západ počas 19.  storočia.  Príroda nám dáva všetky morálne práva tak činiť a naša 
viera, Kreativita, toto pravidlo nielen zvýrazňuje, ale taktiež zdôrazňuje, že je našou 
morálnou povinnosťou tak konať, pre nás, pre naše budúce potomstvo a pre záväzky, 
ktoré máme k našim slávnym predkom, ktorí nás takto ďaleko dostali.
     VI. Keď raz budem mať opäť kontrolu nad svojim osudom, potom môžeme začať 
znovu  nadobúdať  úrodnosť  našej  pôdy  vo  svete,  prostriedkami  uváženého  a 
plánovaného programu dobrého organického poľnohospodárstva a zachovania pôdy, 
ako sme vraveli v neskorších kapitolách.    

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Obnovenie Planéty.  Hoci to druhé môže byť dlhý a drahý proces, nie je úplne 
nemožné odvaliť púšť späť a obnoviť úrodnosť zničenej ornej pôdy sveta.  Keď raz 
bude  mať  Biely  Človek  opäť  kontrolu  nad  vlastným  osudom,  bude  môcť  spraviť 
čokoľvek,  bude  môcť  urobiť  zázraky.  Nielenže  sa  môžeme  kŕmiť  bez  použitia 
jedovatých chemikálií, ale môžeme aj žiť v mieri, pohode a luxuse. Naša rozvíjajúca sa 
technológia a pokrokové genetické zlepšenie na to dozrie.
     V skutočnosti nie je problém, ktorý by Biely Človek nemohol vyriešiť ak sa zbaví 
Židov z chrbta.  No než budeme mať odvahu, vôľu, rozhodnutie a silu tak spraviť, 
žiaden z množstva ostatných problémov nebude nikdy vyriešený.
     A tak sa pusťme do boja. Si s nami Biely Človek?
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     Ako  Sa  Zorganizovať  aby  sme  prežili.  Biela  Rasa  sa  musí  sama  naučiť 
kontrolovať  sa  a  vládnuť  si.  Musíme  sa  dostatočne  zorganizovať  a  aby  sme  tak 
spravili, musíme využiť Bielu Rasovú Teamovú Prácu. 
     V ďalšej  kapitole sa pozrieme na to,  ako Príroda organizuje a riadi  množstvo 
stoviek triliónov živých organizmov, 25 000 krát viac ako všetky miliardy obyvateľov 
planéty Zem. 
     Ako som opakovane povedal – nemôžete sa zdokonaliť na Prírodu. Bola tu vždy a 
jej  múdrosť  je  nepredstihnuteľná.  Ak  organizuje  a  riadi  také  množstvo?  V  ďalšej 
kapitole to uvidíme. Ak máte oči na videnie, uši na počúvanie a mozgy na myslenie, 
môžeme sa potom od tejto najväčšej učiteľky - samotnej matky Prírody - veľa naučiť. 
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16. Krédo
Kreativity

Ľudské Bunky
Zorganizované Do Tela;

Model Prírody Pre Organizovanú Bielu Spoločnosť
Na Globálnej Úrovni

     Príroda Je Silne Organizovaná. V prírode je silná organizácia. Cesty Prírody sú 
plné  systémov  a  logiky,  ktoré  majú  nápadnú  podobnosť,  ako  v  malej  mierke 
(v  mikrokozme),  tak  aj  vo  veľkej  mierke  (makrokozme).  Napríklad  atóm 
(v  mikrokozme)  má  veľmi  podobnú úpravu  ako  slnečná  sústava  (v  makrokozme). 
Atóm má jadro a navôkol sa ak družice krútia elektróny, protóny a neutróny a ostatné 
častice. Držanie  ich obežných dráh nahrádza sily podobné tým, v slnečnom systéme – 
gravitačná sila, odstredivá sila, magnetické sily a iné.
     Atómy a Slnečný Systém. Podobnosť fungovania atómu a slnečnej sústavy bola 
uznaná vedcami po roky a nie je novou myšlienkou. Nie je tak dobre vysvetlené, ako 
sa  živé  bunky  zorganizovali  do  funkčných,  kolektívnych  spoločností,  ktoré  nesú 
nápadnú  podobnosť  s  Bielou  ľudskou  spoločnosťou  na  povrchu  planéty  Zem. 
Študovanie tejto podobnosti nám bude veľmi nápomocné v súvislosti s odpoveďami, 
ako môžeme zlepšiť našu vlastnú organizovanú spoločnosť. Môžeme sa veľa priučiť 
od Prírody, ktorá je koniec koncov hlavným plánovačom a hlavným organizátorom 
všetkých čias. Keď spravíme toto porovnanie, musíme si pamätať, že bunky sa 
zorganizovali do kolektívnych organizácií milión rokov skôr, než Biela rasa vynašla 
myšlienku vytvorenie  kolektívnej spoločnosti pre svoj vlastný, vzájomný  prospech. 
Bunková organizácia je preto ďaleko pred nami, aj v čase, aj v skúsenostiach a spravila 
omnoho lepšiu prácu.
     Učme Sa. A aký úžasný, fantastický kus organizácie je ľudské telo! Podstavte si 
organizovanie štyroch  ,miliárd ľudských bytostí,  žijúcich teraz na našej  planéte,  so 
jednej  hladko  fungujúcej  organizácie,  kde  by  boli  všetci  za  jedného  a  jeden  za 
všetkých. Žiadne vzbury, žiadne vojny, žiadne márne pohyby, každý spolupracujúci za 
najlepšie  záujmy všetkých.  Bolo by to úžasné! Ale  predstavte si  ovládanie 25 000 
takýchto populácií naraz v hladko bežiacom celku. To robí vaše úžasné telo a za ten 
istý  čas  sa  môže  ešte  aj  reprodukovať  a  premiestniť  túto  skvelú  schopnosť 
a  organizáciu  do  ďalšieho  a  ďalšieho  potomka.  Faktom je,  že  to  bolo  fantasticky 
úspešné a systém fungoval po milióny rokov.
     Pekný rekord nie? Tak pozrime a učme sa od najlepšej pani organizátorky všetkých 
čias – samotnej matky Prírody. 
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Bunky Sú Základnou Jednotkou Života.  Ak začneme od základu, zistíme, že 
všetok život sa skladá z buniek. Niektoré tvory, ako améba, baktérie, mikróby, atď. sú 
jednobunečné. Na druhej strane, ľudské telo pozostáva z viac než sto triliónov buniek. 
To je sto miliónov miliónov, množstvo tak obrovské, že až ohromuje našu predstavu. 
Ak si vezmeme, že celková populácia ľudí na tejto planéte sú štyri miliardy ľudí, čo je 
už teraz aj tak prevýšené, potom je v ľudskom tele 25 000 krát viac buniek ako ľudí na 
planéte Zem. 
     Potreba Množiť Sa. Jedna vynikajúca vlastnosť všetkých buniek, ktorú im Príroda 
dala, je nekonečná potreba deliť sa, množiť sa a produkovať viac z vlastného druhu 
voči  ostatnej  konkurencii,  voči  nepriateľom,  alebo  opozícii.  Nech  majú  bunky 
akúkoľvek  formu,  či  už  pracujú  jednotlivo,  alebo  sa  spájajú  dohromady do  multi-
triliónového  bunečného  spoločenstva,  ako je  ľudské  telo  –  cieľ  je  stále  rovnaký  – 
množiť sa a šíriť sa –  zväčšovať počty vlastného druhu.  Forma akú si vyberú je 
založená len na tom, ako to spravia najlepšie.
     Všetky Sú Agresívne.  Pamätajte si túto základnú potrebu Prírody –  množiť sa 
a  šíriť  vlastný  druh  –  lebo  to  je  najvyšší  základ  všetkého  živého.  Všetky  tvory 
Prírody, či už sú to cicavce, tráva, hmyz, alebo baktérie, sú agresívne – všetky chcú 
šíriť vlastný druh.
     Úžasná Bunka.  Moderná (Biela) veda spravila v posledných rokoch obrovské 
kroky pri odtajovaní tajomstiev bunky – stavebnej tehly všetkého života, ktorá je tak 
ako atómy, sama o sebe veľmi komplikovaným celkom. 
     Každá bunka je ako malá továreň pracujúca pre seba. Je extrémne komplexná 
a  veľmi  zaneprázdnená.  Vyrába  proteíny,  enzýmy,  palivo  a  iné  zložité  chemické 
produkty.  V tom istom čase sa zbavuje spáleného odpadu a čistí sa od neho. Musí 
taktiež odohnať a zničiť cudzích útočníkov – mikróby, baktérie, vírusy, atď. pre ktoré 
telo má "imunitný systém", alarmujúcu avysoko mobilnú armádu, ktorá nastupuje proti 
všetkým prichádzajúcim. O tom si však povieme viac neskôr.  
     Je toho o bunke oveľa, oveľa viac, no nemáme priestor na to, aby sme sa dostali ku 
všetkým  technickým  bodom.  Každá  bunka  je  sama  o  sebe  maličkým  vesmírom. 
Neodškriepiteľne  najfantastickejšou  časťou  každej  bunky  sú  chromozómy,  balíky 
dedičstva – nosiči génov.
     Gény a  Chromozómy.  Ako vedci  sondujú do tajomstiev  génov,  úplne nový 
a  zázračný,  fantastický  život  veda  otvára.  Každá  zo  sta  trilióna  buniek  nesie 
chromozómy so 100 000, aj viac génmi. Zázračne je v génoch každej bunky nesená 
molekulárna reč, všetky dedične nevyhnutné informácie na vybudovanie ďalšieho tela 
so sto triliónmi buniek. Vedci odhadujú, že ak by chceli poskladať podobné množstvo 
inštrukcií do strán knihy, potrebovali by tisíc šesťstostranových kníh, a každá z nich by 
obsahovala rovnaký počet informácií, ktoré sú obsiahnuté v molekulárnom kóde našich 
génov v jednej bunke. 
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     Plány. A tak každá z buniek v našom tele – všetkých sto triliónov – nesú rovnakú 
úplnú informáciu dvojmo. Chromozómy majú tvar rebríka s priečkami vinutými do 
dlhej,  točenej  špirály. Keď uvážime, ako veľmi drobná je jedna bunka,  môžeme si 
predstaviť ako nekonečne tenké sú vlasom podobné vlákna, ktoré tvoria boky rebríku, 
medzi ktorými priečky nesú toto obrovské množstvo informácií v genetickom kóde. 
A tieto "rebríky", alebo vlákna, sú celkovo v jednej bunke viac než šesť stôp dlhé. A ak 
by boli všetky chromozómy z jedného tela koncami spojené, dosiahli by k slnku a späť 
viac než štyristo krát. Nie je to fantastické?
     Začína To Spermiou a Vajíčkom. Radi by sme v tejto úžasnej ukážke Prírody šli 
hlbšie do detailov. No chceme sa dostať k ďalšiemu neuveriteľnému (a z väčšej miery 
stále nepochopenému) procesu. To znamená,  ako sa spermia a vajíčko v ľudskom 
tele  spoja,  aby  vytvorili  jednu  bunku  a  začali  proces  budovania  celej  zložitej 
štruktúry celého tela, ktoré ako sme povedali skôr, nakoniec vyrastie do fantastickej 
formy stovky triliónov buniek. 
     Reprodukcia. Hneď ako je vajíčko oplodnené spermiou – z ktorých každá nesie 
polovicu  dedičných  vlastností  nového  organizmu  –  bunka  začína  zázračný  proces 
delenia.  Ako sa vajíčko a spermia spoja,  prichádza tisíc rozhodnutí, kompromisy, 
alebo  uprednostnenie  vlastností  jedného,  alebo  druhého  rodiča  pre  nový  život. 
Pamätajte,  gény  každého  z  rodičov  nesú  inventár  všetkých  vlastností  všetkých 
predchádzajúcich predkov každého z rodičov.  Ako sa vajíčko delí,  chromozómy sa 
zdvoja  a  roztrhnú,  aby  mali  rovnaké  gény  pre  dve  bunky,  verne  nesúc  všetky 
informácie. Každá z nich sa obratom opäť a opäť rozdelí až donekonečna.
     Bunky Sa Začínajú Špecializovať. Ako zárodok rastie, nastane zvláštny fenomén. 
Do génov,  do molekulárneho kódu sú pre bunku vstavané inštrukcie aby sa začala 
špecializovať. Nakoľko genetická informácia v deliacom a rapídne rastúcom množstve 
buniek ostáva identická, bunky sa začínajú formovať do rozličných typov. Niektoré sa 
stávajú nervovými bunkami, iné mozgovými,  iné kostnými, pečeňovými, pľúcnymi, 
srdcovými, svalovými, vlasovými a tisícami iných druhov. Obrovsky zložitý a spletitý 
spúšťajúci systém v génoch každej bunke hovorí, ako sa vyvíjať v ten správny čas 
a na správnom mieste,  starajúc sa, aby bolo vyvíjajúce sa telo postavené v prísnom 
súlade  s  inštrukciami  zdedenými  v  našich  génoch.  Ako  gény  nesú  tieto  obrovsky 
spletité inštrukcie, ako spúšťajú činnosť buniek v presne správnom čase a na správnom 
mieste je stále veľmi málo pochopené a je to jedným z najfantastickejších divov matky 
Prírody. Pamätajte, každá bunka, nezáležiac na tom či je to mozgová bunka, srdcová 
bunka,  bunka  veľkého  prstu,  alebo  akákoľvek  iná,  obsahuje  dvojmo  úplnú  sadu 
inštrukcií.
     Inštrukcie Pokračujú Počas Života. Myslite si, že keď sa dieťa narodí proces sa 
skončí. No to nie je pravda. Gény a ich inštrukcie stále vedú kolektívnu spoločnosť 
buniek v ich vývoji  počas celého života – počas detstva, puberty,  dospelosti  až do 
úplného  konca  života  –  telo  sa  mení,  vyvíja,  zdokonaľuje,  starne,  umiera,  podľa 
zdedených genetických inštrukcií.
     Kolektívna Spoločnosť. Teraz sa dostávame k jadru nášho pozorovania – ako je 
dospelé telo  veľmi spletitý aparát organizovaných systémov  tak ako ľudská Biela 
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spoločnosť  na  povrchu tejto  planéty.  Srdcom nášho  pozorovania  je,  že  bunky tela 
spolupracujú jedna s druhou, ako kolektívna spoločnosť v harmonickej teamovej 
práci,  každá  pracujúca  za  najlepšie  záujmy  ostatných,  každá  vykonávajúca  svoje 
vlastné mikroskopické domáce povinnosti.  A všetky dohromady spolupracujú pre 
najlepšie  záujmy celého tela.  To je  rovnaká idea  akú sme opísali  v  knihe  Večné 
Náboženstvo  Prírody, ako  Rasový  Socializmus,  a  je  veľmi  dôležitým  pojmom  v 
akejkoľvek organizácii. Preto si pamätajme toto kľúčové slovo – Teamová Spolupráca.
     Nakoľko  tu  v  tejto  limitovanej  dizertácii  nechceme  byť  veľmi  technický, 
spomenieme kvôli nedostatku miesta len pár systémov, ktoré telo zahŕňa.
     Veliaci  Mozog  Kľúčom.  Ako  všetci  dobre  vieme,  dobre  rozvinutá  ľudská 
spoločnosť musí mať vládu, ktorá robí rozhodnutia, kontrolu, riadi celú spoločnosť ako 
celok a to všetko pre jej najlepšie záujmy. (Hoci je pravdou, že len málo súčasných 
vlád sveta sa prispôsobuje najlepším záujmom ich subjektu. Musíme zájsť ešte ďaleko 
než  dosiahneme  dokonalosť  spoločenskej  organizácie  v  ľudskej  spoločnosti,  ktorú 
telesné bunky majú). Je cieľom Kreativity snažiť sa o túto dokonalosť. Túto funkciu 
vlády, vedomú aj nevedomú, ako všetci vieme, z časti vykonáva mozog. Komunikačná 
sieť krajiny v tele je vykonávaná nervovým systémom.
     Funkčné Systémy. V tele je mnoho systémov a každý z nich vykonáva špecifickú 
funkciu pre celú skupinu, každý je výkonne zladený s ostatnými systémami, tak ako by 
to malo byť v dobre organizovanej ľudskej spoločnosti.
     Je tu  kostra a jej systém,  dávajúci telu tvar, štruktúru, silu a pohyblivosť. Ku 
kostiam kostry sú pripevnené svaly, dávajúce silu pre pohyb.  Tieto svaly sú časťou 
svalového systému. Niektoré svaly, ako napr. Srdce, nie sú pripevnené ku kostiam, 
ale fungujú ako súčasť obehového systému, dýchacieho systému a mnohých iných.
     Taktiež tráviaci systém je súčasťou "celku" a spracúva naše jedlo. Máme tu ešte 
vylučovací systém  na vylučovanie odpadu. Aj koža, tráviaci systém a určité orgány 
fungujú  ako  vylučovací  systém  a  táto  funkcia  je  veľmi  dôležitá.  Pamätajme  si, 
že akýkoľvek organizmus, ktorý zlyhá pri vylučovaní odpadu čoskoro zomrie. Máme 
tu ešte  kožný systém,  teda kožu pokrývajúcu a chrániacu telo, a taktiež vylučujúcu 
odpad potnými žľazami a kontrolujúcu telesnú teplotu. Lymfatický systém odvodňuje 
tkanivové tekutiny späť k srdcu. Tento systém takisto zahrňuje lymfatické uzliny, ktoré 
filtrujú a ničia baktérie.  Endokrinický systém pozostáva z množstva žliaz v rôznych 
častiach tela. Niektoré z týchto žliaz sú: podmozgová žľaza, adrenalínové žľazy, štítna 
žľaza, vaječníky, semenníky a niekoľko ostatných. Produkujú vysoko komplikované 
hormóny  a  iné  chemikálie,  ktoré  majú  ďalekosiahle  efekty  pri  ovládaní  telesných 
funkcií  ako  je  rast,  teplota,  tlkot  srdca,  plodnosť,  zvýšená,  alebo  znížená  aktivita 
a mnoho iných funkcií.
     Potreba Reprodukcie. Je tu ešte dôležitý reprodukčný systém, ktorý je zostavený 
na tvorbu viac života vlastného druhu. A zdá sa, že o tom celý program Prírody je.
     Príroda do každého druhu vbudovala  agresívnu potrebu reprodukcie a  šírenia 
vlastného druhu,  či  už sú to bunky,  ryby,  alebo vtáky,  alebo členovia Bielej  Rasy. 
Všetky druhy to automaticky, inštinktívne a intuitívne vedia a aj tak robia. Aj burina na 
poli,  ktorá nemá mozog, agresívne sleduje kurz daný Prírodou – podporovať nárast 
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vlastného druhu až po limit schopnosti. V tom istom čase každá forma života používa 
všetky prostriedky ktoré má, na ochranu pred nepriateľmi.
     Obranný  Systém.  O  zázračnom  systéme,  ktorý  vyvinulo  naše  telo  na  boj 
s  vnútornými  infekciami,  baktériami,  vírusmi,  mikróbmi,  chorobami,  rezmi, 
modrinami, ranami a celkovo cudzími organizmami, sa musíme ešte veľa učiť. 
     Na boj s chorobou, či infekciou má telo práve  obranný systém.  Je to vysoko 
komplikovaný  systém,  ktorý  zodpovedá  armáde,  námorníctvu  a  letectvu  v  našej 
spoločnosti,  skombinovaný s políciou FBI a CIA. Tento systém je veľmi výkonný 
a ešte stále nie úplne pochopený, má skupinu buniek včasného varovania, ktoré majú 
akési  tykadlovité  receptory.  Ich  funkciou  je  túlať  sa  po  organizme,  zistiť, 
analyzovať  druh  všetkých  cudzích  organizmov,  ktoré  napádajú  telo.  Jednou  z 
úžasných  vlastností  týchto  buniek  je,  že  rozoznávajú  vlastný  druh  buniek  ako 
priateľský a nielenže rozoznávajú akýkoľvek druh nepriateľa, ale aj identifikujú  aký 
druh nepriateľského útočníka vstúpil do tela. Keď zistili aký a identifikovali votrelca, 
okamžite vyšlú signál včasného varovania ostatným systémom.
     Nájdi a Znič.  Obrancovia sa púšťajú do akcie. Bojový pokrik je Nájdi a Znič 
milióny baktérií, ktoré napadli telo. Spúšťa sa nárazový program zriadený na rýchlu 
produkciu  dostatku  špecializovaných  vojakov  na  efektívny  boj  s  určitým  druhom 
útočníkov, ktorý útočia napr.,  špeciálny druh pechoty je produkovaný na mumps, iný 
druh na kiahne, iný na osýpky, iný na infekcie, iný pre nechladenie, atď. to, ako rýchlo 
telo  dokáže  identifikovať  druh  útočníka  a  okamžite  začne  vyrábať  správny  druh 
vojakov  na  účinný  protiútok,  je  skutočne  úžasné.  Potom  program  volá  na  úplné 
zničenie útočníka do poslednej baktérie. Srdcom hlavného stanu síl telesného útoku je 
kostná dreň. 
     Musí Spoznať Vlastných. Jednou z  prvotných potrieb každého organizmu je 
spoznať  vlastné  bunky  –  inými  slovami,  bojovať  za  ochranu  vlastného  druhu 
a zničiť  cudzí  organizmus.  Rozpoznať a  chrániť  priateľa  a  identifikovať  a  zničiť 
nepriateľa. To, ako sa zdá, robí telo skvele. Nie je to ľahká práca. V prvom rade telo 
má stovky rôznych vlastných buniek, pečeňové bunky, krvné bunky, mozgové bunky 
atď.,  potom  tu  máme  tisíce  druhov  nepriateľských  útočníkov,  ktoré  musí  nielen 
rozpoznať,  ale  aj  identifikovať,  aby  mohlo  okamžite  začať  vyrábať  správne 
protilátky proti danému útočníkovi. Napríklad ak je telo napadnuté kiahňami, nerobí 
nič dobré ak s nimi bude zaobchádzať ako s maláriou, alebo naopak. Bunky nielen 
spoznávajú určité nepriateľské baktérie, ale odmietajú aj implantáty, či transplantáty, 
ako napr. kostné tkanivo, atď. z inej osoby ako cudzie. 
     Biela Rasa Zlyhala Pri Rozlišovaní. Niekedy kvôli poruchám tento rozpoznávací 
systém  nefunguje  a  obranné  sily  tela  zlyhávajú  pri  rozpoznávaní  vlastných buniek 
a obrátia sa proti nim. O tom je rakovina. Kým nie je napravená táto nerovnováha, 
obvyklým výsledkom je smrť. To zdôrazňuje ako dôležité je  rozpoznávať vlastné. 
Ešte tu poznamenám, aká kriminálne nedbanlivá, alebo šialená je dnes Biela Rasa v 
tomto ohľade. 
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     Lekcie Pre Bielu Rasu. Pre budúce budovanie lepšej Bielej spoločnosti sa musíme 
veľa  učiť  od  Prírody.  Musíme  sa  učiť  ako  pracujú  jej  zákony  v  našom  tele  ako 
jednotný organizmus. Zopár týchto základných lekcií je:
     I. Príroda káže každému živému organizmu od jednoduchej bunky až po najvyššiu 
formu života množiť vlastný druh.
     II. Pri vyšších formách života sa trilióny buniek spájajú dohromady aby vytvorili 
"kolektívnu spoločnosť", všetky spolupracujú dohromady harmonicky ako team v 
extrémne  špecializovaných  funkciách  pre  najlepšie  záujmy  celého  celku.  V 
skutočnosti sú kolektívnou spoločnosťou akú sme opísali v knihe Večné Náboženstvo 
Prírody ako Rasový Socializmus. Toto je teamová spolupráca v najlepšom.
     III. Takéto organizmy, či už je to jedna bunka, alebo organizovaný celok triliónov 
buniek, robia zdravý rozdiel medzi vlastným druhom a cudzím nepriateľom. Je to 
záležitosť života, alebo smrti. Je to lekcia, ktorú sa špeciálne Biela Rasa musí naučiť 
a to veľmi dobre.
     IV.  Celý organizmus si uvedomuje, že nemôže mať zdravú "spoločnosť", ak sú 
bunky  infikované  cudzími  organizmami.  V  skratke,  multi-rasová  spoločnosť 
znamená smrť.
     V. Organizmus má súvislý systém detektorov, ktoré sú na varovanie pred cudzími 
útočníkmi. Túlajú sa celým telom a ak objavia útočníkov, okamžite ich identifikujú 
a spustia poplach.
     VI. Telo potom vyšle správny druh vojakov do správnych oblastí aby mohli nájsť 
a zničiť cudzie organizmy.
     VII.  Telo pre  túto pohotovosť okamžite  zvýši  počet  jednotiek  a obvykle,  pri 
mnohých chorobách, už znova nebude chytené nestrážené týmto druhom útočníka. (Je 
niekoľko chorôb, ktoré máte len raz.)
     VIII. Telo má sieť systémov, ktoré fungujú kooperatívne v harmónii  jedného 
s druhým pre najlepšie záujmy všetkých zo sta triliónov buniek, ktoré telu slúžia.
     Jadro Lekcie. Najdôležitejšia lekcia, ktorú sa z vyššie uvedeného môžeme naučiť 
je: živé tvory majú Prírodnú potrebu agresívne  množiť svoj vlastný druh, chrániť 
svoj vlastný druh a šíriť svoj vlastný druh. Spoznávajú a rozlišujú vlastný druh od 
cudzích  organizmov.  Ak  sú  tieto  cudzie  organizmy  škodlivé  pre  kolektívnu 
spoločnosť tela, okamžite má celý organizmus poplach, rozpúta vojnu, nájde a zničí 
cudzieho útočníka.
     Učiť sa od Prírody. Pre budovanie takej Bielej Spoločnosti,  akú má na mysli 
Hnutie Kreativity, môžeme využiť prakticky každý princíp,  ktorý príroda vo svojej 
múdrosti vynašla pre všetky živé organizmy, či už sa jedná o obyčajnú bunku, alebo 
"kolektívnu  spoločnosť".  Mnoho  z  toho,  ako  špecializovanie,  vývoj,  komunikačné 
siete,  atď.  sme robili  v  minulosti.  Boli  sme nešťastne nedbanliví  pri  spoznávaní 
nášho druhu a identifikovaní votreleckého nepriateľa medzi nami a aj pri vyhnaní 
a /alebo zničení našich nepriateľov.
     My Sme Biela Rasa. Preto si krištáľovo vyjasnime kde stojíme: náš vlastný druh 
je Biela Rasa, bez ohľadu na geografiu. Votreleckí nepriatelia sú Židia, negri a nižšie 
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podrasy  celkovo.  Zdravá  Biela  spoločnosť,  tak  ako  spoločnosť  ľudských  buniek 
nemôže prežiť ak vo svojom priestore toleruje zamorenie cudzími nepriateľmi. 
     Rasový Socializmus. V prežití, v ochrane seba samých, pri poskytovaní potravy, 
pri množení a rozvoji vlastného druhu, sú individuálne funkcie Bielych Ľudí najlepšie 
v  organizovanej  kolektívnej  spoločnosti,  kde  sa  každý  jedinec  stará  o  jeho 
špecializované povinnosti voči sebe a aj pre najlepšie záujmy spoločnosti ako celku, 
tak ako to robí individuálna bunka vo vzťahu k telu.
     My, Hnutie Kreativity, to nazývame  Rasový Socializmus, ako sme už opísali v 
kapitole s rovnakým názvom v knihe Večné Náboženstvo Prírody. 
     Zhrnutie.  V tomto zhrnutí sa musíme dobre priučiť svoju lekciu od samotného 
hlavného plánovača, Prírody.
     I. Zdravý organizmus sa usiluje reprodukovať a rozširovať vlastný druh.
     II. Zdravý organizmus rozlišuje medzi vlastným druhom a cudzími organizmami, 
a je to preňho záležitosť života a smrti.
     III. Zdravý organizmus je dobre  organizovaný so zložitými  bunkami a  každá 
vykonáva svoju špecializovanú funkciu, spolupracuje pre blaho celej spoločnosti.
     IV. Zdravý organizmus sa usiluje udržať cudzích útočníkov do vstupu do svojej 
spoločnosti a aj ak vstúpia, rozpozná ich, určí za nepriateľské, identifikuje ich, vyhľadá 
ich a zničí.
     V. Individuálne bunky zomierajú a nové sú vyprodukované, aby ich nahradili. Život 
a smrť sú súčasťou každej živej spoločnosti.
     VI. Mŕtve bunky sú odpadom a musia byť vylúčené. Každý organizmus, ktorý 
zlyhá pri vylučovaní svojho odpadu, čoskoro umrie.
     VII. Žijúce bunky musia byť neustále vyživované.
     VIII.  Nad všetkým je centrálny veliaci  systém,  ktorého hlavným záujmom je 
harmonická kontrola a fungovanie všetkých buniek pre vzájomný prospech všetkých.
     IX.  Aj Príroda,  vo svojej  úplnej dômyselnosti,  môže ovládať iba telo, ktorého 
bunky sú homogénne,  to  znamená,  len svojho druhu a prudko odmieta votrenie sa 
cudzích       a votreleckých organizmov.
     Skúmajúc Vlastnú Históriu. Teraz sa pozrieme na našu vlastnú históriu, históriu 
Bielej Rasy, a pozrieme sa ako dobre sme boli schopní rozpoznať "priateľov" a akí 
dobrí, či neschopní sme boli pri identifikovaní "nepriateľov" a pri ich zničení. Z toho 
dôvodu si taktiež ukážeme ako schopní, alebo neschopní sme boli pri ničení sa kalmi 
spoločnosti, našimi vlastnými odpadmi. Zopakujeme si znovu, že organizmus, ktorý 
zlyhá  pri  vylučovaní  odpadu  čoskoro  zomrie.  Akýkoľvek  organizmus,  alebo 
spoločnosť, ktorá zlyhá pri strážení vlastnej celistvosti, alebo homogenity nie je 
schopná vládnuť a nemôže prežiť nadlho.
     Pri prezeraní si výkonov Bielej Rasy preto začneme v ranej histórii stabilného 
a najveľkolepejšieho politického celku Bielej Rasy, USA.
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17. Krédo 
Kreativity

Len Homogénna Spoločnosť Môže 
byť Spravovaná a Vydržať

     Rasové Miešanie Značí Smrť. História znova a znova dokázala, že žiadna multi-
rasová, či  viacjazyčná spoločnosť neprežila  dlho.  Tak ako sme v predošlej  kapitole 
videli,  že zdravé telo nebude a ani nemôže tolerovať akékoľvek cudzie organizmy, 
tak ani spoločnosť nemôže prežiť miešanie s cudzími prvkami. Naučme sa túto 
základnú  lekciu  dobre  a  dbajme  na  ňu!  Alebo  si  to  povedzme  inak:  akákoľvek 
spoločnosť, ktorej prvky sa skladajú z dvoch, alebo viacerých rozdielnych druhov bude 
neustále vo vojne sama so sebou, až kým sa nezničí. Obvykle špine tejto spoločnosti 
zničí  tie  najlepšie  prvky  a  prežije,  aby  mohla  obsadiť  všetko  hnuteľné  v  tejto 
primitívnejšej spoločenskej štruktúre. Anarchia, chudoba a nešťastie sa potom stanú 
normálnym životným štýlom.  Priamym príkladom tohto je  minulosť  Haiti,  ktorého 
príbeh si vyrozprávame v budúcej kapitole. No minulosť oplýva veľkým počtom iných 
príkladov. V našej predošlej knihe,  Večné Náboženstvo Prírody  sme uviedli zopár z 
nich ako napr. Egypt, Indiu a iné.
     Tragédia  Ameriky. Amerika,  nádej  sveta  dnes  podstupuje  konečný  stupeň 
sebadeštrukcie,  lebo  nedbala  na  večnú  lekciu  histórie  a  na  večný  zákon  Prírody: 
žiadna multi-rasová, alebo mnohojazyčná spoločnosť neprežije nadlho. 
     Podradný  Ničí  Nadradenejšieho.  Povedzme  si  ďalšiu  základnú  pravdu: 
podradnejší stále závidí a nenávidí nadradenejšieho. Chudobný nenávidí bohatého; 
slabý nenávidí  silnejšieho; chorý nenávidí  zdravého; hlúpy nenávidí  inteligentného; 
škaredý nenávidí krásnych; podrasy nenávidia Bielych. Takto to je a pravdepodobne to 
takto aj navždy ostane. Ja som túto situáciu nevynašiel a ani som ju nenariadil. Len 
jednoducho objasňujem fakt života.
     Našim Cieľom Je Krásna Spoločnosť. My, Hnutie Kreativity, nielen dúfame v 
spoločnosť ktorá je relatívne zdravá, stabilná a prosperujúca, ale aj v ktorej väčšina 
jednotlivcov je lepšia a v ktorej kvalita života je vysoká. Chceme aby každý jedinec, 
alebo aspoň ohromujúca väčšina z nich mala tie najlepšie veci v živote: inteligenciu, 
zdravie,  krásu, pohodu a šťastie. V takúto spoločnosť nielen dúfame, ale aj aktívne 
pracujeme na jej prinesení. V zhoršujúcom sa svete, ktorý rapídne rachotí okolo našich 
uší, niesme pesimisti, ale optimisti. Silne veríme, že náš typ sveta môže byť nielenže 
dosiahnutý, no sme aj prekliate pevne rozhodnutí na jeho prinesení pracovať, aj keby 
prišlo peklo, alebo potopa. Pre nás to znamená buď konať, alebo zomrieť.
     Úplne  Biela  Spoločnosť. Už  na  začiatku  tejto  kapitoly som stanovil,  že  len 
homogénna  spoločnosť  môže  byť  stabilná  a  môže  prežiť.  Homogénny  znamená 
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jedného  druhu,  jedna  rasa  a  viac  či  menej  rovnaký  stupeň  inteligencie,  podobné 
morálne zvyky, rovnaké základné ciele, ideály, náboženstvo a kultúru.
     Tak aký druh homogénnych  ľudí  máme na mysli  pod obyvateľstvom sveta  v 
budúcnosti?  Chceme svet  obývaný primitívnymi  africkými  negrami? Židmi?  Alebo 
máme  na  mysli  rovnaký  cieľ  ako  multi-rasové  OSN,  ktoré  majú  sochu  zasvätenú 
človeku (stredného rodu) budúcnosti, bez tváre, bez pohlavia, bez rasy, zmiešaného, 
hnedej farby s rukami založenými za chrbtom pre ľahšie zatknutie?
     Len Jeden Uhol Pohľadu. V skutočnosti nechceme nič z toho. Naše náboženstvo 
nie je vytvorené pre negrov, alebo krížencov a ani pre žiadnu z podrás. Vrátime sa späť 
k jednému z našich základných tvrdení, menovite, že na všetko, na život aj na svet sa 
pozeráme len a jedine z jedného uhlu pohľadu. Nepozeráme sa však očami hada, ani 
negra, ani Žida.  Na všetko sa pozeráme očami Bielej Rasy.  Ľudia budúceho sveta 
musia byť jedine Bielej Rasy. Svet sa stáva príliš preľudneným a primalým na podporu 
množstva rás okolo nás,  ale  aj  medzi  nami.  Biela  Rasa nemôže prežiť  ani  jeden z 
takýchto  svetov.  Môže  byť  buď  pohltená  a  skrížená,  alebo  vyplemenená  a 
vyhubená.  Neakceptujeme ani jednu z alternatív a nemáme ani najtenšiu túžbu byť 
súčasťou znečistenej a mravne skazenej spoločnosti škriabucich, hladných krížencov. 
     Všetko Alebo Nič. Nie, pre nás je to buď všetko, alebo nič. Keď sme sa už takto 
rozhodli, musíme pohnúť zemou i nebom aby sme ju použili. Pri tom máme na mysli, 
že budúca Biela Rasa, ktorú predvídame nie je len takou ako tá dnešná, ale je plná 
života,  dynamická  super  rasa,  na  ktorej  nastolenie  máme  potenciál.  A  teraz,  s 
vynájdením Kreativity máme znalosti a program na naše umožnenie naplniť tento náš 
veľký potenciál. Na nás teraz ostáva budovať a  šíriť našu organizačnú štruktúru na 
prinesenie najväčšieho zo všetkých snov, kedykoľvek ľudstvom želaným.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Musíme Čeliť Realite. V snahe priniesť takúto jasnú a sľubnú budúcnosť pre Bielu 
Rasu musíme, ako som už tisíckrát povedal, najprv urovnať naše myslenie.
     I. Rovnosť Je Zradná. Musíme odhodiť kresťansko-demokratickú ideu, že všetci 
ľudia  sú  si  rovní.  Táto  myšlienka  nám  bola  vkladaná  jedným  z  našich 
najnebezpečnejších  nepriateľov,  Židmi.  Sami  tomu  neveria  a  považujú  všetkých 
nežidov,  ako  gojímov,  za  hlúpy  dobytok,  ktorý  má  byť  využitý,  zmanipulovaný  a 
zničený. Príroda hlasne a jasne tvrdí, že ľudia si nie sú rovní, rasy si nie sú rovné, 
všetky druhy si nie sú rovné. To nikdy nezabudnime.
     II. Homogénna Spoločnosť.  Musíme si uvedomiť, že žiadna multi-rasová, alebo 
mnohojazyčná  a  ani  pluralistická  spoločnosť  nemôže  prežiť.  Ani  krátkodobo,  ani 
dlhodobo nie je možné takúto spoločnosť ovládať. Ani krajina, ktorá je švom rôznych 
národností, náboženstiev a jazykov, aj keď je v podstate Biela, nevydrží dlho. Takýmto 
príkladom  bola  Rakúsko-uhorská  ríša,  kde  boli  Nemci,  Maďari,  Chorváti,  Srbi, 
Rumuni a Česi daní dohromady s ich rozdielnymi jazykmi, náboženstvom a kultúrou. 
Musíme si  uvedomiť,  že  neexistuje žiaden dostačujúci  a adekvátny celok zákonov, 
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žiadna  vláda nemôže byť  prijateľná  pre  všetkých.  Čo je  v  prospech  jedného,  je  v 
neprospech druhého a môžu nasledovať len spory, nesúhlas a anarchia.
     III. Biela Rasa Musí Prežiť Na Každý Pád. Nakoľko sa Zem stáva preľudnenou 
nad svoju kapacitu, aby mohla nakŕmiť a podporovať také obrovské množstvo, stovky 
miliónov, dokonca miliardy budú zomierať hladom, a táto situácia je na ceste. Tento 
subjekt sme  si už prebrali v predošlej kapitole. Je len na nás, zariadiť to tak, aby v 
takejto  katastrofe  neboli  nadradení  hlavnými  obeťami  a  podradní  (načas)  prežili. 
Musíme  sa  prekliate  ubezpečiť,  že  to  bude  Biela  Rasa  kto  prežije  a  musíme  sa 
zorganizovať a sústrediť práve teraz, aby sme na to mali silu, organizáciu, vernosť, 
vedenie a iné nevyhnutné prostriedky.
     IV. Parazitov Nemá Cenu Zachraňovať. Musíme akceptovať fakt, že nemá cenu 
zachraňovať  všetkých  ľudí.  Aj  medzi  súčasnou  Bielou  Rasou  sú  parazity,  leňosi, 
blázni, imbecili, patologický zločinci a genetický kriplovia bez ktorých by svet a naša 
spoločnosť  boli  lepšie.  V  tomto  ohľade  nám  Príroda  poskytuje  ďalší  zákon  – 
akýkoľvek  organizmus,  ktorý  zlyhá  pri  vylučovaní  svojho  odpadu  čoskoro 
zomrie.
     V. Heterogénna Spoločnosť Je Predurčená k Záhube. Musíme si uvedomiť, že 
neexistuje  žiadna  vláda   ani  nikdy  žiadne  nebude,  ktorá  by  uspokojivo  viedla 
heterogénnu spoločnosť, alebo aspoň ju udržala pred kolapsom. Dôvod tohto je jasný. 
Ak je akákoľvek krajina, alebo spoločnosť zložená z dvoch , alebo viacerých prvkov, 
neexistuje v nej žiadny spoločný cieľ záujmu, len protivnícke, nátlakové skupiny vo 
vojne, v ktorej sa každý z nich neustále snaží získať navrch. Takáto vojna môže byť 
krytá, alebo na istý čas ponorená, no skôr či neskôr vzplanie do otvorenej občianskej 
vojny a anarchie. Čím rozdielnejšie tieto prvky sú, tým divokejšia a horúcejšia je táto 
vojna.  Konečný  výsledok  je  buď  samovražda  každej  z  zo  skupín,  alebo  prevaha 
skupiny, alebo rasy, alebo prvku, ktorý bol najlepšie pripravený bojovať a prežiť. Nie 
vždy je to nevyhnutne ten najkonštruktívnejší a najinteligentnejší z takejto spoločnosti. 
V skutočnosti tie najnižšie a najpodlejšie prvky, tak ako na Haiti, prežijú.
     Darwinov Zákon. Pamätajme, že Drawinov zákon o "prežití najschopnejšieho", nie 
je až taký správny. Žralok a šváb prežili po stovky miliónov rokov, no nie sú práve 
tými najkrajšími, alebo najinteligentnejšími tvormi na povrchu Zeme. Z nášho pohľadu 
by sme ich silne považovali len za "najschopnejších", alebo najžiadostivejších. Len tí 
najschopnejší v hre o prežitie to dokážu, no v žiadnom prípade nie tí najlepší, alebo 
najžiadostivejší z pohľadu Bieleho Človeka.
     Amerika Mala Sľubné Začiatky. Po Americkej revolúcii bolo v roku 1970 prvé 
sčítanie  ľudu v US.  Celková Biela  populácia  bola  3  172 444 ľudí.  Odhadom bola 
populácia  celého  územia,  ktoré  dnes  zahŕňa  48  kontinentálnych  štátov  približne 
4  milióny ľudí.  Z tohto  počtu bolo  približne  3  250 000  ľudí  Bielych,  ostatní  boli 
Indiáni,  negri  a  miešanci.  Z Bielej  populácie  bolo 90% severského rodu,  prevažne 
Angličania a Škóti a 99% tejto populácie boli protestanti. 
     Indiáni Krutí  a Búriaci sa.  Až kým sa nezačalo zaujímať o negrov, boli bez 
politického  významu,  nakoľko  ich  konštitúcia  nepovažovala  za  viac  než  hnuteľný 
majetok.  Indiáni  boli  iní.  Mnoho  zo  stretnutých  kmeňov  boli  nepopierateľne  tí 
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najhroznejší bojovníci zo všetkých domorodých rás proti ktorým kedy Biely Človek 
stál  pri  jeho  expanzii  a  dobíjaní  sveta.  Madison  Grant,  ktorý  napísal  Dobytie 
kontinentu ich bez otázky považoval za najkrutejších z ľudstva, dokonca ešte viac než 
boli starovekí Asýrčania. Muky, ktoré ukladali svojim zajatcom, či už Bielym, alebo 
červeným sú nanajvýš  poburujúce  a  obyčajne boli  vykonávané  s  revom kým muži 
sedeli  okolo  a  smiali  sa  z  utrpenia  ich  obete.  M.  Grant  vyhlásil:  "Nik  kto  pozná 
skutočnú náturu Indiánov necíti žiadnu ľútosť nad tým, že boli vyhnaní z ich lovísk" a 
Bieli ich nepovažovali za nič viac než pažravých vlkov, či niečo horšie. Pri každom 
stretnutí Indiáni spomalili expanziu zakladateľov trinástich kolónií na západ, no nemali 
žiadnu politickú, či rasovú spojitosť. 
     Jasná Príležitosť. A tak v období konca roku 1970 máme Ameriku s populáciou zo 
severského rodu veľkou len ako polovica Veľkej Británie. Bola to rasovo, kultúrne a 
nábožensky najhomogénnejšia skupina ľudí v ktorejkoľvek krajine sveta. Predtým to 
bol  veľký,  bohatý  kontinent  na  západe,  okrem  skromne  roztrúseného  pôvodného 
obyvateľstva  prázdny.  Americká  Biela  Rasa  bola  pripravená  dobyť  a  vybudovať 
najväčšiu a najbohatšiu krajinu v celej histórii. Nikdy v celej histórii nebola k nohám 
ktorýchkoľvek ľudí uložená jasnejšia príležitosť. Toto dobývanie od Atlantického k 
Tichému oceánu bolo hotové za menej než storočie.
     Miešaná  Žumpa  Vedená  k  Nešťastiu. Dnes  Amerika  degenerovala  na 
mnohojazyčný  vriaci  kotol  (alebo skôr  žumpa),  ktorý speje  k  ohavnému nešťastiu. 
Dnes sa Amerika stala obrovským nakopením konfliktných nátlakových skupín, ktoré 
nemajú žiaden spoločný cieľ,  objekt, záujem, či hocičo iné. Dnes sme rozdelení na 
stovky rozdielnych mocných skupín bojujúcich každá s každou. Sme rasovo rozdelení 
na všetky podlé prvky nájdené na povrchu Zeme.    
     Aj domorodí Indiáni dnes majú omnoho viac politickej moci než mali pred dvesto 
rokmi, keď bol počet Bielych ľudí relatívne a neuveriteľne menší a počet Indiánov 
väčší.  Sme  rozdelení  stovkami  náboženstiev  na  mormonov,  katolíkov  riadených  z 
Ríma  a  hlavne  Židmi,  ktorých  druh  dnes  vládne  a  pustoší  krajinu.  Sme rozdelení 
poetickými  stranami,  robotníckymi  úniami,  náboženskými  skupinami,  triednymi 
vojnami,  homosexuálmi,  feministkami,  atď.  Každý  má  svoju  mocenskú  skupinu 
bojujúcu  za  svoje  vlastné  záujmy.  Dnes  je  Amerika  nepopierateľne 
najheterogénnejšou,  najmenej  homogénnou,  najrozdelenejšou  krajinou  na  svete. 
Takýto národ nemôže byť dlhodobo riadený, ani nemôže dlho existovať. Keď Ameriku 
Francúzi obdarovali Sochou Slobody, ktorá vraví: "Dajte mi svoju únavu, svoju biedu, 
Vaše  prikrčené  masy  sa  túžia  slobodne  nadýchnuť,  tých  úbožiakov  odmietli  vaše 
úrodné  brehy,  Pošlite  ich,  tých  bezdomovcov  trápených  búrkou,  ku  mne:  Dvíham 
svoju  pochodeň  nad  touto  zlatou  bránou",  zhltli  sme  filozofiu,  ktorá  bola  tak 
smrteľnou, ako ktorékoľvek zo zbytkov. Pamätajte, že ktorýkoľvek organizmus, ktorý 
nemôže vylúčiť svoje zbytky,  čoskoro zomrie. Ktorýkoľvek organizmus, ktorý chce 
prijať zbytky (odpad) iných, je úplne šialený a odsúdený k záhube. 
     Prešvihnutá Príležitosť Chybou Potomkov.  Američania pre sebou v roku 1970 
mali najúžasnejšiu príležitosť, ktorou kedy boli ľudia požehnaní, ktorá by bola šťastím 
akejkoľvek  homogénnej  skupiny  ľudí.  Odhodili  ju  a  to  bolo  chybou.  Nevedomky 
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odhodili  tie  najpriaznivejšie  okolnosti  v  histórii.  Prečo  takí  inteligentní  ľudia  tak 
nešťastne zlyhali pri využití takejto veľkolepej príležitosti?
     Invázia Židovských Parazitov. Z väčšej  časti  je  samozrejme odpoveďou,  že 
židovský parazit ovládol ich obchody a zašpinil, a zvrátil ich myslenie.  Najprv bola 
táto invázia malá, no od osemdesiatych rokov devätnásteho storočia sa stala skutočnou 
záplavou.  Dnes  polovica  židovského  sveta  sedí  na  chrbtoch  Američanov  a  majú 
skutočnú kontrolu všetkých financií, médií a vlády tejto Židmi zjazdenej krajiny. V 
skratke, majú nás priviazaných za krk a pripravujú sa na finálny masaker.
     Teraz Musíme Vykúpiť Naše Minulé Hriechy. Aj takto neskoro je cieľom  a 
programom Hnutia Kreativity, zachrániť tento národ pred kolapsom a deštrukciou. V 
skutočnosti  to  nebola  chyba  ranných  budovateľov  tohto  veľkého  Bieleho  národa. 
Spravili svoje a spravili to nádherne. Sme to my, kto po nich prišiel a kto opustil a 
zradil  Bielu Rasu.  Musíme si  plne uvedomiť,  že tak ako to dnes ide dolu vodou s 
Amerikou, ide aj s Bielou Rasou. Je našim prisľúbeným cieľom najprv prelomiť moc 
Židov a  uchopiť  túto  moc späť  do rúk Bieleho Človeka,  ktorý túto  zem objavil  a 
vybudoval.  Pritom  musíme  týchto  parazitov  vyhnať  z  nášho  pobrežia.  Je  našim 
programom poslať negrov späť do Afriky a Mexičanov a ostatné podrasy späť odkiaľ 
prišli.  Je  našim cieľom urobiť  túto  krajinu  (a  nielen  ju)  bohatou,  prosperujúcou  a 
krásnou, len a len pre Bielu Rasu, aby mohla obrátiť a poučiť Bieleho Človeka späť 
k základným pravdám rasy,  aby mohol prijať rasové náboženstvo a vytvoriť lepší, 
krajší a konečne aj jasnejší a belší svet.
     Rasová Viera Potrebná.  Môžeme Židov viniť za neporiadok v ktorom sme, a 
hlavne kvôli zlatej príležitosti z roku 1790. no to by nebol celý príbeh. Musíme viniť aj 
sami  seba.  Ak  by  sa  bol  Biely  Človek  v  roku  1790  vzdal  svojho  neskutočného 
náboženstva  "strašidiel  na  nebi"  uvaleného  naň  Židmi  a  prijal  by  zdravé  rasové 
náboženstvo ako je Kreativita, neboli by sme v takom extrémne zlom neporiadku ako 
sme dnes. Naši zakladatelia minuli zlatú príležitosť, rovnako ako Rimania pred 2000 
rokmi, lebo tiež nemali rasovú vieru. Ak by bol Biely Človek  vyzbrojený rasovou 
vierou, Žid by nikdy nemal šancu, ani s Rimanmi, ani s Američanmi v roku 1790. 
     Teraz Je Naša Posledná Veľká Príležitosť. Je našou posvätnou náboženskou 
povinnosťou napraviť škodu, ktorá bola napáchaná a priviesť Bieleho Človeka späť k 
jeho zmyslom. Nechceme obnoviť Ameriku z roku 1790, alebo Rím v čase cézarov. To 
je  nemožné.  No  teraz,  so  súčasnými  znalosťami,  programom  Kreativity  a  s  500 
miliónmi Bielych Ľudí ako základom nášho genetického materiálu môžeme vybudovať 
svet, ktorý by ožiaril aj ranných Američanov, aj starovekých Rimanov.
     To môžeme a aj musíme spraviť.
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18. Krédo
Kreativity

Vriaci Kotol
Škaredý Americký Sen

     Žumpa.  Ešte na farme v Kanade, keď som bol ešte dieťa, sme zvykli  vyhodiť 
všetky zbytky zo stola do veľkej nádoby spolu s mydlovou vodou z umývania riadu a 
takisto  všetok ostatný odpad.  Nazývali  sme to  akousi  žumpou a  kŕmili  tým svine, 
jediné zvieratá, ktoré môžu takýto odpad prijať za stravu.
     Žumpou by mohol  byť nazvaný aj  vriaci  kotol,  obvyklý  rasový image,  ktorý 
židovská  tlač  a  Židovstvo  celkovo  skúša  vnútiť  Bielemu  Človeku  Ameriky  ako 
Americký sen.
     Americký Sen Je Dnes Prevrátený.  Americký sen! Ako sa  zdá za  posledné 
storočie sa zmenil. Keď spisovatelia ako Horatio Alger vychvaľovali Americký sen, 
opisovali krásne americké príbehy o úspechoch. Boli to príbehy o cestách od handier k 
bohatstvu,  príbehy  o  chudobnom  chlapcovi  z  farmy  (alebo  mesta),  ktorý  sa  stal 
bohatým, úspešným a čestným. Boli to príbehy o chudobnom Bielom imigrantovi čo 
prišiel do Ameriky bez haliera, vytvoril  nový vynález,  alebo nový obchod a stal sa 
úspešnejším než vo svojich najkrajších snoch. Boli to príbehy o Bielych Ľuďoch, ktorí 
konali a niečo robili, ktorí úspešní, ktorí sa vyšplhali  nad bežné stádo vďaka svojej 
čírej energii a schopnostiam. 
     Prichádzajúca Nočná Mora. Ako sa to dnes zmenilo! Ak počúvame židovských 
predajcov  rasového  miešania,  či  už  v  tlači,  politike,  televízii,  alebo  v  inom druhu 
mozog ničiacich médií, Americký sen sa zmenil na to, čo je pre Bielych Ľudí strašnou 
nočnou morou. Dnes je ideálna situácia, o ktorú by sme sa podľa židovských predajcov 
jedu všetci mali snažiť, rasová rovnosť. Ich ponúknutá utópia je bahno rasovo miešanej 
spoločnosti, kde si je každý rovný, kde sú negri viac "rovní" než Bieli a kde Žid na 
vrchole skládky všetko riadi a je "rovnejší" než ktokoľvek iný.
     Integrovaná  Špina. Typ  spoločnosti,  ktorý  predvídajú,  je  spoločnosť  úplnej 
integrácie, úplného zmiešania rás, multi-rasová spoločnosť, kde sú negri a iná špina 
hrdí byť "Američanmi" a Bieli sú zahanbení za to, že sú Bieli. Sú to práve Spojené 
štáty  kde  sa  môže  zoskupovať  všetka  špina  sveta  –  Kubánci,  Číňania,  Filipínci, 
Mexičania, Haiťania, Indovia a negri zo všadiaľ. "Dajte mi svoju únavu, svoju biedu, 
Vaše  prikrčené  masy  sa  túžia  slobodne  nadýchnuť,  tých  úbožiakov  odmietli  vaše 
úrodné  brehy,  Pošlite  ich,  tých  bezdomovcov  trápených  búrkou,  ku  mne:  Dvíham 
svoju pochodeň nad touto zlatou bránou",  takto prefíkane to Židia vpísali na Sochu 
Slobody. Myšlienkou je pozvať každého, nechať ich radšej brať štátnu podporu ako 
pracovať a podporiť špinu sveta množiť sa ako potkany. Toto všetko, samozrejme na 
úkor  tvrdo pracujúcich,  tvrdo utláčaných amerických Belochov,  ktorí  by sa  (podľa 
Židov) v prvom rade mali hanbiť, že kedysi vybudovali takúto úžasnú krajinu. 
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     Postavme sa k tomu tvárou v tvár moji Bieli Rasoví Druhovia, Žid úspešne mení 
Ameriku na jeho sen a našu nočnú moru – a spraví Ameriku vriacim kotlom, teda 
žumpou vhodnou len pre svine a negrov.
     Odpoveď. Čo s tým môžeme robiť? Opäť musím zdôrazniť jadro problému. Jadro 
všetkých  problémov  a  myslím  naozaj  všetkých,  je  rasový  problém.  Najprv  a 
prednostne musíme vyriešiť rasový problém, alebo je zbytok stratený. Aby sme to 
dokázali, musíme spraviť nasledujúce kroky:
     I. Musíme  odmietnuť  myšlienku  vriaceho  kotla  a  to  tým  najhlasnejším  a 
najsilnejším spôsobom.  Táto  židovská  myšlienka  znamená úplnú integráciu,  úplnú, 
miešanie rás, úplnú záhubu pre veľkolepú Bielu Rasu. 
     II.  V našich mysliach musíme mať obrovsky jasno,  že  Židia,  negri  a ostatné 
podrasy medzi nami sú votreleckými a jedovatými prvkami v našom rasovom tele. 
Žiadne  multirasová  spoločnosť  nevydržala  dlho  a  Biela  Rasa  je  v  takej 
spoločnosti stále obeťou.  Pozrite sa na Haiti (predtým San Domingo). Pozrite sa na 
Indiu. Pozrite sa na Mexiko. Pozrite sa na Bahamy. Znovu si prečítajte históriu Egyptu, 
Indie, Grécka, Ríma v našej prvej knihe Večné Náboženstvo Prírody.
     III.  Keď sme si už v našich mysliach jasne zafixovali myšlienku, že  integrácia 
znamená umieračik pre Bielu Rasu, potom musíme byť zapálenými misionármi pri 
spustení poplachu a varovaní našich Bielych Rasových Druhov pred osudom, ktorý 
nám pripravili Židia.
     IV. Musíme spojiť a zorganizovať všetkých našich Bielych Rasových Druhov 
okolo idei Bieleho rasového prežitia. Musíme sa sústrediť okolo rasového náboženstva 
ako sme už uviedli skôr v tejto knihe a rovnako aj v knihe Večné Náboženstvo Prírody.  
Distribuovať knihy našim Bielym Rasovým Druhom ako by na tom záležal váš život. 
A aj závisí.
     V. Keď sme raz rasovo zorganizovaní, musíme vyhnať Židov od moci, politickej, 
finančnej a z každého iného poľa.
     VI. Keď dokážeme toto, vojna už bude na konci a my budeme v pozícii urobiť to, 
čo sme mali spraviť už dávno – poslať negrov späť do Afriky a ostatné podrasy späť 
tam, odkiaľ prišli.
     VII. Potom  budeme  v  pozícii  pokračovať  v  zbytku  programu  Kreativity  – 
rozširovať územie Bielej Rasy a ďalej nasledovať naše základné ciele, hlavne prežitie, 
expanziu a pokrok Bielej Rasy.
     To  je  náš  program,  jediný  program,  ktorý  zachráni  Ameriku  pred  Židmi 
vymysleným vriacim kotlom, alebo ako sme už povedali, žumpou naplnenou odpadom 
vhodným len pre svine.
     Aby sme všetky tieto myšlienky spojili, Biela Rasa musí mať spoľahlivú, základ 
tvoriacu rasovú vieru,  okolo ktorej sa môžu sústrediť všetci Bieli Rasový Druhovia. 
To chceme zdôrazniť v ďalšej kapitole.
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19. Krédo
Kreativity

Civilizácia Bez Rasového Náboženstva
Sebadeštrukčný Proces

Pre Bielu Rasu
     Musíme Využiť Civilizáciu v Svoj Prospech.  V tejto kapitole chceme prebrať 
minulý, súčasný a budúci genetický vývoj Bielej Rasy. Chceme sa pozrieť na výšky 
dosiahnuté v minulosti, kde sme dnes a čo plánujeme dokázať v budúcnosti. Chceme 
taktiež študovať deštruktívne vplyvy samotnej civilizácie na genetické zmeny,  čo sa 
týka Bielej Rasy. Chceme sa taktiež uistiť, že budúca civilizácia sa stane nástrojom 
genetického zlepšenia Bielej Rasy a nie nástrojom jej erózie a kríženia.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Nedávne Zmeny Boli Úpadkové. Kvôli našej dnešnej rozvinutej technológii všetci 
predpokladáme,  že  je  Biela  Rasa  (alebo  ľudstvo)  dnes  mentálne,  duševne  a 
inteligenčne rozvinutejšia než boli tvorcovia civilizácií,  dajme tomu pre niekoľkými 
tisíckami rokov a taktiež, že sme sa rozvinuli geneticky.  To je vážny omyl.  To, že 
genetické  vlastnosti  našej  rasy  sa  priebežne  vyvíjajú  a  menia  je  isté.  Takisto  aj 
všetkých  ostatných  druhov  Prírody.  Jeden  rozdiel  je,  že  naše  vlastnosti  sa  menili 
omnoho rapídnejšie  v  krátkom evolučnom období  známom ako civilizácia.  Zmeny 
môžu byť k lepšiemu, alebo k horšiemu. Nanešťastie, genetická kvalita Bielej Rasy s a 
nezmenila k lepšiemu za posledných 2000 rokov. Zmenila sa naopak k horšiemu. Dnes 
už Biela Rasa nie je tak inteligentná, ani charakterovo silná, ani robustná ako boli napr. 
Rimania v časoch Cicera a Julia Caesara pred viac než 2000 rokmi.
     Veľkí Aténčania. Ešte prekvapujúcejším príkladom oslnivých genetických výšok 
dosiahnutých našimi slávnymi Bielymi Rasovými Druhmi minulosti, je príklad prvých 
Aténčanov  z  antického Grécka.  Viac  než akákoľvek  iná  skupina objasňujú hlboký 
efekt,  aký môže mať počtom nevýznamná intelektuálna elita  na pokrok civilizácie. 
Naopak, keď a ak táto elita vymrie a/alebo sú ich gény zmiešané s nižšími, taktiež to 
objasňuje dramatické následky, aké môže mať takéto znečistenie na úpadok civilizácie 
a na kvalitu genetického základu.
     Galaxia  Slávnych  Ľudí. Slávny  genetik  Edwin  Conklin  píše  o  starovekých 
Grékoch: "Za dve storočia medzi rokmi 500 a 300 pred našim letopočtom, malá a 
relatívne neúrodná krajina Attica s územím a populáciou asi rovnakým ako má Rhode 
Island,  no s menej než pätinou slobodných ľudí,  vyprodukovala  aspoň 25 slávnych 
ľudí. Medzi štátnikmi a veliteľmi to boli: Miltiades, Themistocles...; medzi básnikmi: 
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Aeschylus...; medzi  filozofov a mužov vedy patria:  Sacrtaes...; medzi  architektov a 
umelcov:  Ictinius...; medzi  historikov:  Thucidydes  a  Xenophon...; medzi  orátorov: 
Aeschines...
    "V tejto malej krajine", pokračuje Conklin, "sa v rozmedzí dvoch storočí objavila 
galaxia  slávnych  ľudí  aká nikdy  nebola  nájdená na  celej  Zemi za  dve storočia  od 
počiatku času. Galton to uzatvára tým, že priemerné schopnosti Aténskej rasy tohto 
obdobia boli aj pri najnižšom odhade omnoho vyššie, než schopnosti anglickej rasy 
súčasnosti, a tá je nad schopnosťami Afrických negrov.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Technologický Rozvoj Nie Je Genetický Rozvoj. Civilizovaný človek chválil moc 
civilizácie  odkedy po prvý krát  zliezol  zo stromu a  svojpomocne sa  dvihol.  Tento 
proces, s mnohými neúspechmi aj výhodami klusal naokolo kým nedosiahol vysoké 
štádium technického pokroku v akom sme dnes. Človek je pyšný na civilizáciu, ktorú 
vytvoril  a  to  oprávnene.  Ohromujúco  to  po  dlhé  tisícročia  histórie  bola  civilizácia 
Bieleho Človeka. Podrasy v istých časoch, tak ako kôň, slúžili dočasnej užitočnosti. No 
podrasy, na rozdiel od koňov, väčšinu času prekážali a brzdili pokrok Bieleho Človeka.
     Technológia Veľmi Predbehla Náš Sociálny Rozvoj. Na poli technológie a vedy 
spravil  Biely Človek v poslednom storočí  jednoducho prekvapujúci  pokrok a  tento 
pokrok  dnes  zrýchľuje  bežiacim  tempom,  ktoré  nám  vyráža  dych.  Nanešťastie  si 
sociologický  pokrok  neudržal.  Naopak,  vďaka  parazitickým Židom,  za  posledných 
2000  rokov  Biela  Rasa  nespravila  žiaden  pokrok  vo  vláde,  náboženstve,  reči  a 
politickej organizácii, ako takej. V skutočnosti sme v úpadku. V určitých oblastiach nie 
sme ani tak pokročilí ako boli starovekí Rimania v časoch Cézara.
     Veda a technológia veľmi predbehla spoločenský pokrok, ako sme už poukázali, 
kým  Biela  Rasa  samotná  geneticky  nepokročila,  no  skôr  upadla.  Za  to  môžeme 
ďakovať medzinárodnému židovstvu a samovražednému kresťanskému náboženstvu, 
ktoré uvalili na Bielu Rasu.
     Civilizácia Samotná Je Dysgenickým Vplyvom.  V knihe  Večné Náboženstvo 
Prírody sme objavili zničujúci chaos, ktorý na Bielu Rasu spravil židovský vplyv napr. 
kresťanstvo, miešanie rás, kríženie a stovky iných programov, ktoré podporovali naši 
smrteľný nepriatelia. Je ešte jeden vplyv,  ktorý taktiež podkopáva genetické zdravie 
Bielej Rasy a za ktorý nie je Žid tak úplne zodpovedný. Je to dosť podivne samotná 
civilizácia.
     Akokoľvek, najprv si nepochybne vyjasnime našu pozíciu, čo sa týka civilizácie. 
My v Hnutí Kreativity niesme proti civilizácii. Sme hrdí na úžasnú civilizáciu, ktorú 
Biela  Rasa vytvorila  po  roky  a  chceme  ujasniť,  že  sme  za  civilizáciu  –  za  Bielu 
civilizáciu.
     Hlavným bodom tejto kapitoly je, že civilizácia – akákoľvek civilizácia – sama 
vbudovala semená vlastnej deštrukcie do každého procesu civilizácie. V skutočnosti, 

102



eugenicky vzato, bola civilizácie katastrofou pre rasu, ktorá ju vytvorila. V skratke to 
bol dysgenický vplyv, kríženie našej Bielej rasy.
     Je našim cieľom objaviť tieto semená deštrukcie a to ako môžu byť premožené 
takže budúca Biela Rasa môže prežiť, šíriť sa a geneticky sa rozvíjať po ďalšie milióny 
rokov. Ešte predtým než objavíme semená deštrukcie môžeme kategoricky povedať, že 
v Kreativite už máme riešenie problému. No o tomto neskôr.
     Civilizácia Zachraňuje Nepodarkov. V základe je civilizácia humanizačný proces 
kde slabý,  nepodarení,  tí ktorým už nemožno pomôcť, dokonca aj blázni a idioti sú 
podporovaní a subvencovaní tými, ktorí sú schopnejší niesť záťaž. Inými slovami tí, 
ktorí by v primitívnom štádiu ľudstva boli vyselektovaní krutými a čistiacimi zákonmi 
Prírody, sú dnes chránení pre reprodukciu. Tá "ľudskejšia",  civilizovaná spoločnosť 
zlyháva pri ich selekcii a namiesto toho nesie nepodarkov na chrbtoch tých silných. 
Všeobecne sú šírení do nášho genetického základu. Tí, čo vládzu podporujú tých, ktorí 
nevládzu a dosť podivne, sú to práve tí druhí, ktorí sa množia tak plodne.
     Proces Výberu Zlyhal. V celom tomto pojednaní hovoríme len o Bielej Rase, 
nakoľko sme unikátom prírodnej ríše. Sme jediným druhom, ktorý ukázal schopnosť 
rozvoja  našej  mentálnej  kapacity  po  roky,  do  maximálnej  miery  ako   fungujúca 
civilizácia môže. Hoci výberový proces prežitia najschopnejšieho taktiež prebieha v 
prípade  vtákov,  zvierat,  hmyzu,  paviánov  a  negrov,  niet  náznaku,  že  tento  proces 
výberu nevyhnutne zdvihol inteligenčné kapacity spomenutých. Možno len naostril ich 
inštinkty pre prežitie, možno, ale nie nevyhnutne rozvinul ich mentálne schopnosti. 
     Dobrým  príkladom  tohto  je  žraločí  druh.  Tento  pozoruhodný  druh  prežil 
posledných 200 miliónov rokov a  je  jedným z najhúževnatejších a najvytrvalejších 
druhov na povrchu Zeme. Ale sila rozumu? Nie. Žralok má relatívne malý mozog a 
jeho  inteligenčná  sila  je  prakticky  nulová.  Len  Biela  Rasa  ukázala  schopnosť 
inteligenčného pokroku a demonštrovala to po roky.
     Prečo potom tento pokrok nepokračoval pevnou a rovnou stúpajúcou líniou?
     Inteligencia Bieleho Človeka Nie Je Rozvinutá Civilizáciou. Ak študujeme rôzne 
civilizácie  minulosti,  zistíme,  že  Biely Človek viac  než ostatné  druhy Prírody žije 
svojim  dôvtipom.  Používa  nástroje,  inštrumenty,  pestuje  agrikultúru  pre  potraviny, 
buduje vlastné útočištia a robí mnoho iného. Používa svoje ruky a svoj dôvtip.
     V primitívnej spoločnosti, podľa pravých zákonov prežitia najschopnejšieho len tí 
najschopnejší,  ktorí  používajú  svoj  dôvtip,  majú  silu  a  sú  schopní  mnoho  vecí 
zvládnuť,  prežiť  a  celkovo žiť,  aby mohli  rodiť.  Ako výsledok,  inteligencia  našich 
predkov pomaly pokročila do vyšších stupňov po stovky tisíc rokov. Čoskoro dosiahla 
úroveň, keď naši predkovia boli schopní založiť civilizáciu a to aj spravili. 
     Výber Obrátený.  Sily,  ktoré povzbudili evolúciu k vyššej  inteligencii  sú dnes 
obrátené.  Hoci  málo  dôvtipní  a  neschopní  boli  predtým  v  primitívnej  spoločnosti 
vyselektovaní Prírodou, "civilizácia" teraz prišla na ich záchranu. Civilizácia, per se, je 
organizovaná pomôcť "zachrániť"  všetkých členov spoločnosti zachraňujúc hlúpych, 
nepodarkov, slabochov, lenivých a nečinných. Ako výsledok tieto genetické defekty 
takisto  prežili,  spolu so schopnejšími  a  inteligentnejšími.  Aj oni prežili,  aby mohli 
rodiť a šíriť svoj vlastný druh a tým znižovať genetickú normu.
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     Inteligentní Musia Mať Viac Detí. No ešte významnejšie je, že do hry vstupuje 
ďalší negatívny faktor. Rozsiahly výskum ukázal, že aj medzi našim vlastným druhom 
t.j.  Bielou  Rasou  majú  "hlupáci"  (t.j.  tí  s  nižšou  inteligenciou)  v  priemere  viac 
potomkov  než  tí  s  vyššou  inteligenciou.  Jasný  výsledok  toho  je,  že  tí  s  nižšou 
inteligenciou pribúdajú, kým tí inteligentnejší ubúdajú. Opäť zrejmým záverom tohto 
sprievodu  javov  je,  že  bez  prirodzeného  "výberového  vplyvu"  ako  v  primitívnej 
spoločnosti, sa civilizácia zabíja, a to má geneticky, fyzicky a v oblasti inteligencie – 
veľmi, veľmi škodlivé následky. Je to práve táto tragická reťaz udalostí, ktorá odsúdila 
na  smrť  každú  civilizáciu,  ktorá  kedy  existovala.  Vedie  našu  Bielu  civilizáciu  k 
nešťastiu a samovražde.
     Civilizácia Sa Ničí Sama. Keď nastáva zhoršenie úrovne inteligencie, civilizácia 
sa  nachvíľu  vyvíja  nahor  nad  jasný  okamih  predošlých  vynálezov,  systémov  a 
prospechov.  Po  chvíli,  keď  padá  úroveň  inteligencie  nižšie  a  nižšie,  nasledovné 
generácie už nie sú schopné rozvíjať civilizáciu a jej pokrok. Ako úroveň inteligencie 
stále  klesá,  rasa  už  nie  je  schopná  ani  udržať  tú  vysokú  úroveň,  ktorú  im  lepší 
predchodcovia vybudovali. Následkom toho aj civilizácia, spolu s klesajúcim stupňom 
inteligencie  začína  klesať,  až  kým po niekoľkých storočiach rasa,  ktorá  civilizáciu 
vybudovala a aj samotná civilizácia neskĺznu do úpadku a zabudnutia. To by sa stalo aj 
bez  parazitických  Židov za  chrbtom.  Samozrejme Židia  schválne  zrýchľujú  proces 
rozpadu strašlivým tempom. To bol osud mnohých civilizácií,  ktoré prišli a odišli a 
ktoré prechádzali históriou.
     Závery. Teraz  si  analyzujme  a  sumarizujme,  prečo  sme  geneticky  skôr 
degenerovali než pokročili a prečo úžasní Gréci vydržali len pár storočí,  prečo sme 
dnes geneticky nižší než oni a statní Rimania pre tisícročiami. 
     I. V nasledujúcej kapitole si  na Rimanoch ukážeme ako ich úžasná genetická 
zásoba degenerovala s prílivovou vlnou podradnejších otrokov. Zistíme, že samotní 
veľkí  Rimania  zamávali  blahobytu  keď  sa  prestali  reprodukovať na  udržujúcom 
stupni,  kým  sa  otroci  rojili  z  odľahlých  provincií,  prudko  sa  množili  a  nahradili 
pôvodný Rímsky druh. V skratke Rimania vymreli bez reprodukovania ich vznešenej 
rasy a ponechali ríšu drobiť sa v záplavovej vlne degenerovaných otrokov.
     II.  starovekí Gréci, nepopierateľne najlepší rasový vzor všetkých čias, spáchali 
samovraždu  pri  vzájomnom  vraždení  sa  v  bratovražedných  vojnách.  Peloponézske 
vojny medzi Aténami a Spartou, ktoré trvali roky sú typickým príkladom. No medzi 
mestskými štátmi bolo stovky iných vojen, veľké a malé, no boli rovnako márne a 
samovražedné.
     III. Aj Rím aj Grécko zlyhali pri vlastnej reprodukcii v dostatočnom množstve, aby 
si udržali svoje neprevyšujúce rasové gény.
     IV. V staroveku, tak ako aj dnes, zapracoval zákon "hlupákov" a znížil genetickú 
kvalitu. 
     V. Civilizácia so svojim humanizačným vplyvom ochrany nepodarkov ,geneticky 
chorých a šialencov nevyhnutne znížila genetickú štruktúru.  
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     VI. V  skratke,  civilizácia  rozvracia  prírodný  "proces  výberu"  bez  ktorého 
ktorýkoľvek  druh  čoskoro  degeneruje  do  štádia,  kde  už  nemôže  prežiť  prudkú 
konkurenciu lepších druhov. 
     VII. Židia boli prítomní v starovekých Aténach (pozrite si kapitolu o protokoloch v 
knihe  Večné Náboženstvo Prírody) tak ako boli prítomní aj v starovekom Ríme, tak 
ako aj v stredovekej Európe a ako sú po celom Bielom svete dnes a horlivo pracujú na 
skrížení a zničení Bielej Rasy.
     VIII. Hlavná podstata,  ktorá chýbala v každej Bielej v civilizácii bola  mocná 
rasová  viera.  Ak  by  Egypťania,  Gréci,  či  Rimania,  alebo  ktorákoľvek  iná  Biela 
civilizácia takú vieru mala, Židia by nikdy nemali šancu. V Kreativite Biela Rasa 
konečne  takúto  vieru  má.  So  silným  rasovým  vedomým  sa  silne  prosperujúca 
civilizácia nemusí zničiť, ale môže sa rozvíjať a žiť večne.
     Je naša súčasná civilizácia a naša drahocenná Biela Rasa odsúdená k rovnakému 
osudu aký postihol Egypt, Grécko a Rím?
     Kreativita Má Zámerný Program. Nie, nie je to všetko nevyhnutné. Riešenie je 
jasné a jednoduché.  Zámerný program množenia  našej rasy je jasnou odpoveďou. 
Vložením do našej pravej viery cieľ  podporovať lepší druh našej rasy, mať viac 
detí  a  ovplyvnenia  horšieho  druhu  mať  menej,  alebo  žiadne  deti  a  konečne, 
sterilizovaním  postihnutých,  idiotov,  geneticky  chorých  a  nepodarkov  môžeme  vo 
veľmi krátkom čase eliminovať väčšinu nešťastia sveta. No môžeme spraviť omnoho 
viac než len to. Môžeme priviesť našu rasu k takému nárastu inteligencie a zdravia, 
aký  svet  ešte  nevidel.  Môžeme pochodovať  k  vyšším úrovniam superčloveka  a 
dokonca ešte ďalej.
     Je to také jednoduché. Ja to rasová eugenika v praxi. Je to pravé srdce našej viery, 
Kreativity. 
     Lekcie Rímskej Histórie.  Prospech schopnejšej, inteligentnejšej, zdravšej Bielej 
Rasy  je  nevypočítateľný.  V  ďalšej  kapitole  si  spravíme  štúdiu  mužných  a 
vynaliezavých Rimanov, ako vyrástli do oslnivých výšok a potom nešťastne spadli a 
už sa nezdvihli.  
     Medzitým majme na  mysli:  Pre  Bielu  Rasu je  to  buď množenie  a  slávna 
budúcnosť, alebo nešťastné utopenie sa v strašnej potope podľudí. Pozrime sa čo 
sa môžeme naučiť od niekedy veľkých Rimanov.
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20. Krédo
Kreativity

Sláva a Katastrofa Akou Bol
Rím

Lekcia Na Večné Časy

     Tisíc Rokov Slávy. História starovekého Rímu zahŕňa obdobie viac než tisíc rokov. 
Dôkladná štúdia tejto histórie nám dáva teleskopický prehľad veľkosti a tragédie Bielej 
Rasy, od jej najvyšších vrcholov po najnižšie hlbočiny, od jej najväčšej slávy po je 
úplný kolaps.
     Z histórie starovekého Ríma, ktorá bola v období od roku 753 p. n. l. po rok 476 n. 
l. sa môžeme veľa naučiť, ak sa teda budeme. Žiadna iná história nie je tak bohatá na 
príklady ako Rímska. Vybudovali  najväčšie impérium všetkých čias,  s  ohľadom na 
vtedy známy svet. Čo sa týka civilizácie, reči, architektúry, zákona, vojnových ťažení, 
sochárstva a umenia vládnuť, žiadna iná civilizácia neprispela toľkými podstatami ako 
staroveký Rím. My, Biela Rasa, dlžíme obrovský dlh vďačnosti a máme všetko právo 
byť mocne pyšný na našich ranných Bielych Rasových Druhov.
     Unikátny Rasový Rod.  Rím dosiahol oslnivé výšky úspechov vďaka skvelosti 
svojho  rasového  rodu.  Taktiež  spravil  tragické  chyby  v  nechránení  svojej  rasovej 
integrity,  chyby tak kolosálne, že vyústili  do úplného kolapsu. Pretože si Rím plne 
neuvedomoval  hodnotu svojich rasových génov, ani dôležitosť rasy,  veľká a slávna 
civilizácia, ktorej budúcnosť mala nekonečný potenciál sa namiesto toho potopila do 
šedej  hniloby a nakoniec do úplného kolapsu. Ak by Rím mal rasovú vieru ako je 
Kreativita, nielenže by bola táto katastrofa odvrátená, ale genetická kvalita jeho synov 
a dcér a jeho slávnej civilizácie by pochodovala vpred, nahor a rozvinula by sa do 
oslnivých výšin, ktoré teraz môžeme len ťažko pochopiť.
     Preto nás to núti pozrieť sa bližšie n jeho veľkoleposť a taktiež spraviť čestné 
ocenenie jeho slabostí a chýb.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Malé Začiatky. Podľa príjemnej fikcie bol Rím založený náčelníkom Romulom 21. 
Apríla  v  roku  753  p.  n.  l.,  asi  o  ôsmej  hodine  ráno.  Archeológovia  a  historici 
spochybňujú tento príbeh a skutočné počiatky Ríma sú stratené v staroveku. Nevieme 
presne odkiaľ Rimania prišli.  Všetko čo vieme je,  že v tejto oblasti bolo v 7.  a 8. 
storočí  p. n.  l.  mnoho rôznych latinských kmeňov. Bojovali o strategické prechody 
riek, ktoré ponúkali prechod medzi juhom a tým čo sa neskôr stalo Etrúriou na severe.
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     Rím, predurčený vládnuť starovekému stredovekému svetu neukázal žiadne skoré 
sľuby veľkosti. Napriek faktu, že Apeninský polostrov bol v prehistorických časoch 
relatívne ľudnatý,  stredisko Rím bolo do roku 1000 p.  n. l.  bez obyvateľov.  Aj po 
prvom osídlení bolo imperiálne mesto len o málo viac než dedinkou umiestnenou na 
brode rieky Tiber a takto to bolo až do jeho dobytia a okupácie Etruskmi v 7. storočí p. 
n.  l.  Pod týmito  cudzími  vojvodcami  sa  Rím stal  opevneným mestom s  početným 
obyvateľstvom, len aby opäť upadol do temnoty po ústupe Etruskov okolo roku 500 p. 
n. l. V polovici 4. storočia p. n. l. sa Rimania prebrali. S dosiahnutím vládnej stability a 
dostačujúcej vojenskej organizácii začali pomalú expanziu, ktorá viedla k ovládnutiu 
Apeninského  polostrova,  potom  ku  kontrole  západného  stredozemia  a  konečne  k 
dobytiu Grécka a blízkeho východu. 
     Expanzia a Dobytie. O Ríme bolo povedané, že nechcel dobyť svet – len svojich 
susedov  –  čo  viedlo  k  stále  rozširujúcemu  sa  impériu.  Podvedome,  či  inak,  si 
uvedomili,  že  susedia  na  ich  hraniciach  – nepriateľskí,  alebo iní  –  vždy boli  buď 
súčasnou, alebo budúcou hrozbou ich prežitia.
     Svojou  pravou  povahou  boli  Rimania  agresívny  a  rozširovali  svoje  územie. 
Inštinktívne si uvedomili jeden zo základných večných zákonov Prírody, ktorý sme si 
uviedli v skoršej kapitole: večný boj je cenou prežitia. 
     Prvé Kmene Podobné.  Našťastie, ako sa Rimania šírili hore, dole Apeninským 
polostrovom,  prijímali  a  pohlcovali  kmene,  ktoré  boli  rasovo,  kultúrne  a  etnicky 
podobné. Ako Rím rozširoval svoje impérium, stával sa silnejším prosperujúcejším. 
Čoskoro sa začal zrážať s ostatnými impériami, ktoré boli takisto mocné po svojom 
práve. 
     Rimania  boli  obrovskí  organizátori,  veľkí  bojovníci,  múdri  zákonodarcovia, 
schopní  administrátori  a  vhodní  vládcovia.  Všeobecne  boli  statoční,  húževnatí  a 
neúnavní. Nie je našim cieľom prebrať tisíce menších, či väčších vojen, ktoré viedli, 
no  špeciálny  význam  má  kritická  a  dlhá  séria  vojen,  ktoré  viedli  proti  mocnému 
súperovi z juhu, Kartágu. 
     Zrážka s Kartágom. Tieto vojny, známe ako Púnske vojny boli tri. Prvá v rokoch 
264 – 241 p. n. l. začala zrážkou na Sicílii. Počas tejto vojny Rím vybudoval svoje prvé 
skutočné námorníctvo, nakoniec porazil na mori Kartágo a získal Sicíliu. Druhá vojna, 
v rokoch 218 – 202 p.  n.  l.  bola ešte horšia než prvá a viedol ju veľký Kartágsky 
generál  Hannibal,  ktorý  napadol  Rím  prostredníctvom  terajšieho  Španielska  a  bol 
schopný udržať sa na rímskej pôde pätnásť rokov. Takmer priviedol Rím na kolená. 
Nakoniec bol porazení Scipiom pri Zame.
     Žiadna  Náhrada  Za Víťazstvo. Hoci  Kartágo  už  viac  nebolo  nebezpečnou 
vojenskou  hrozbou,  čoskoro  znovu  získalo  svoju  komerčnú  prosperitu  a  opäť  sa 
stávalo rastúcou hrozbou pre Rím. Vedení Catom, mudrcom, ktorý každú reč v senáte 
končil slovami: "...a všeobecne si myslím, že Kartágo musí byť zničené!" (Delenda est 
Carthago!),  Rím konečne vážne zaútočil na Kartágo. Tretia Púnska vojna trvala od 
roku 149 do roku 146 p. n. l. Keď skončila, Kartágo bolo úplne zničené. Ohne žiarili 
nad Kartágom sedemnásť dní, potom boli zbúrané domy a steny. Trosky boli potom 
poorané a do brázd bola nasypaná soľ. Nakoniec bola na celé mesto uvalená slávnostná 
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kliatba. Muži boli vzatí do armády a ženy a deti predané do otroctva. Tak sa skončila 
história mesta a impéria, ktoré vydržalo sedem storočí.
     Rím si čoskoro uvedomil zdravý princíp, ktorý znovu vyriekol generál Douglas 
MacArthur počas vojny v Kórei: "Niet žiadnej náhrady za víťazstvo."   
     Infiltrácia Židov. Asi v tom čase bol Rím infiltrovaný votreleckými ľuďmi, ktorý 
sa  mali  ukázať  ako  smrteľnejší,  zradnejší  a  húževnatejší  ako  Kartáginci.  Podľa 
židovskej encyklopédie sa prvé záznamy o židovskom usadení sa v Ríme datujú na rok 
139 p. n. l., no boli tam neodškriepiteľne omnoho skôr. Vraví sa, že Rím je najstarším 
súvislým  židovským  sídlom  na  svete.  Ne  rozdiel  od  Kartágincov,  Židia  neboli 
vojenskou hrozbou, no skôr boli vnútornou chorobou, alebo vírusom, ktorý podkopal a 
nakazil celé telo politicky, kultúrne, ekonomicky, nábožensky, morálne a rasovo.
     Dramatická Expanzia. Po porážke Kartága sa Rím dramaticky rozšírili. Na konci 
prvého storočia n. l. bol najväčším a nepremožiteľným  vládcom stredozemného sveta 
a v skutočnosti aj väčšiny dovtedy známeho sveta. Všade kde sa dobyl priniesol zákon, 
poriadok, civilizáciu a kultúru. Vybudoval cesty, mosty, akvadukty, mestá a všeobecne 
do území, ktorým vládol priniesol prosperitu a pohodu. 
     Pax Romana. Je známym faktom histórie, že obdobie dvesto rokov, začínajúce 
vládou cisára Augusta v roku 27 p. n. l. bolo najdlhším obdobím mieru a prosperity v 
histórii  civilizovaného ľudstva. Toto obdobie známe ako Pax Romana, bolo možno 
taktiež tým najlepším a najšťastnejším obdobím existencie ľudstva. 
     Po pravde tam čas od času boli menšie pohraničné spory a vnútorné povstania,   no 
neohrozili  impérium  ako  celok  a  priemerný  rímsky  občan  mal  svoje  problémy  v 
relatívnom bezpečí, v prosperujúcom a poriadnom svete. 
     Židovská Vzbura.  V strede tejto éry, počas vlády cisára Vespasiána sa židovská 
populácia, ktorá stále odporovala asimilácii, vzbúrila v Judei, malej rímskej provincii. 
Generál Titus bol vyslaný potlačiť túto vzburu. V obliehaní podobnom Kratágskemu 
vyraboval  v  roku  70  n.  l.  Jeruzalem,  zrovnal  ho  so  zemou a  predal  populáciu  do 
otroctva.
     Skríženie Ríma. Pamätajúc na drastickú a konečnú smrť Kartága by si mohol 
niekto myslieť, že to bol taktiež koniec Židov. No pravda bola ďaleko od tohto. Dnes 
sú Rimania už 17. storočí vyhynutí a Židia sú nielen stále nažive, ale aj finančnými a 
politickými pánmi sveta. V skutočnosti sú Židia najstaršou súvislou rasou na planéte 
Zem – ohrozujúci Bielu Rasu skrížením a zničením, a so silou to spraviť.
     Tu  sa  môžeme  zastaviť  a  opýtať  sa  –  prečo  Kartágo,  mocné   vojenskou  a 
komerčnou silou zmizlo, a podradnejší Židia s podobným osudom nie? Prečo Židia 
prežili, keď ich premožitelia, mocné rímske impérium a mužný Rimania nie? 
     Je to kľúčová otázka a jej odpoveď, ako uvidíme, nás prinesie do srdca toho, o čom 
naše náboženstvo Kreativita je.
     Židia Mali Rasovú Vieru. Odpoveď na otázku znie takto: Židia už vtedy, tak ako 
aj dnes  mali silné rasové náboženstvo  a sústredili  sa okolo svojho  náboženstva s 
rasou ako jadrom, posledných 5000 rokov. Už v predošlej kapitole sme preštudovali 
dôležitosť rasovej viery a povieme si o nej viac v nasledujúcich.
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     Pri vzbure proti Rimanom boli Židia vojensky úplne zdevastovaní. Uvedomili si, že 
sa nikdy v súboji zbraní Rimanom nemôžu rovnať.
     Rozptýlenie.  No za Židmi stálo mnoho iných faktorov. Na rozdiel od Kartága 
neboli sústredení v špecifickom geografickom území. V skutočnosti boli rozptýlení po 
celom rímskom svete, už vtedy sa špecializujúci na obchod s otrokmi, finančníctvo a 
obohacovanie  sa  na obchodných cestách.  Vtedy,  tak ako aj  dnes,  pokrývali  všetky 
nervové  centrá  moci.  Rozptýlenie  z  Jeruzalemu  a  Judei  nikdy  neoslablo,  ale  len 
posilnilo židovskú infekciu v žilách Rímskeho impéria. 
     Plánovaná Odveta. Židia kolektívne plánovali odvetu na Rimanov, ku ktorým 
prechovávali silnú patologickú nenávisť. V skutočnosti, Židia vždy nenávidia to čo je 
najlepšie pre Bielu Rasu a inštinktívne chcú zničiť to najlepšie.
     Nakoľko Židia vedeli, že nemajú šancu zničiť Rimanov vojensky,  skonšpirovali 
použiť ich najmocnejšiu zbraň – manipuláciu mysle a ako nástroj na uskutočnenie si 
vybrali náboženstvo.
     Zapredali Rím Na Kresťanstvo. Okolo roku 100 p. n. l. sa malá židovská sekta 
nazývaná Esejci, usadila v oblasti mŕtveho mora. Táto sekta propagovala myšlienky 
seba znehodnocovania, ktoré boli samovražedné pre tých, ktorí si túto vieru osvojili. 
Pred koncom prvého storočia n. l. sa toto učenie vyvinulo do kresťanstva, stále čisto 
židovského kultu. Bolo považované za podvratné a deštruktívne hnutie aj hlavnými 
židovskými  vodcami  a  bolo  nimi  zatracované  a  trestané.  Medzi  nasledovateľmi 
kresťanského kultu bol aj nejaký Pavol z Tarsu, Žid, ktorý sa neskôr stal kresťanským 
sv.  Pavlom.  Jedného  dňa,  keď  trestal  (Židov)  kresťanov,  si  predstavil  úžasnú 
myšlienku  poníženia  a  zničenia  mocného  Rímskeho  impéria  ponúknutím  tejto 
samovražednej viery, kresťanstva, Gojimom.  
     Úplné Nešťastie Pre Bielu Rasu. Táto myšlienka bol najvýznamnejším bodom 
zlomu v histórii.  Žiadna pohroma, séria  pohrôm, vojny,  alebo nešťastia  počas 
nasledujúcich 2000 rokov nerozpútali  strašnejšiu kalamitu na Bielu rasu sveta 
ako to, čo sa stalo potom.
     A tak Pavol z Tarsu spravil svoje a čoskoro  sa do predaja tohto samovražedného 
učenia Rimania pridala a podporila ho celá židovská sieť. Židia to brali ako vendetu, 
kŕmiť Rimanov takýmito idiotskými a sebadeštrukčnými myšlienkami ako sú "miluj 
svojho nepriateľa", nastav druhé líce", "predaj všetko čo máš a rozdaj to chudobným", 
"neprotiv sa zlému", "nesúď" a mnoho iných samovražedných rád.
     Pád Ríma. Je až divné, že Rimania padli, pre tento idiotský odpad ako mucha na 
lep. Rimania, ktorí boli vždy mužní, s čistou mysľou a praktickí, ktorí dobyli svet, sa 
teraz postupne menili na mäkkú medúzu, na pacifistických bojkov. Ich niekedy čisté a 
praktické mysle sa otočili zo skutočného sveta do  fantastického sveta strašidiel na 
nebi.  Namiesto starania sa o svoje zodpovednosti v problémy vo skutočnom svete, v 
jedinom svete kde je známe, že človek žil, sa ich záujem zmenil na "záchranu duší" – 
ich  vlastných  a  aj  cudzích  –  od  ohnivej  "budúcnosti".  Hoci  boli  veľmi  zdatní  v 
budovaní najlepšej  civilizácie  a lepšieho sveta,  teraz to všetko opustili  a ich mysle 
ovládlo  šialenstvo o strašidlách na nebi.  Nastúpilo  masové šialenstvo a  Židia  to 
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všetko ľahko dokázali pomocou svojej poslednej zbrane – zapredaním Rimanov na 
samovražedné náboženstvo.
     Otroctvo a Kríženie.  Je  tu  ešte  jeden dôležitý faktor,  ktorý taktiež prispel  k 
rozpadu impéria. Už skôr sme povedali, že sa Židia špecializovali na obchod s otrokmi. 
Faktom je, že si ho zmonopolizovali,  tak ako v Južnej a Severnej Amerike o tisíce 
rokov neskôr. Nakoľko Židia boli (a sú) extrémne rasovo uvedomelí, u Rimanov tomu 
tak nebolo.  V konšpirácii  na  zhodenie Rimanov až  šialene  propagovali  dôležitosť 
otrokov, hlavne z Afriky a Ázie. každý bohatý Riman mal otrokov a niektorí veľmi 
bohatí vlastnili 1000 až 20 000 otrokov. Kríženie medzi Rimanmi a otrokmi sa stalo 
bežným javom. 
     Podradnejší  Skrížil  Nadradenejšieho. Aby  sme  obraz  udržali  v  správnej 
perspektíve, musíme mať na pamäti, že nie všetci otroci boli podradnejšieho druhu. 
Mnoho otrokov, ktorí sa miešali s Bielym Rímskym druhom bolo taktiež zo západnej 
Európy. No ako postupoval čas, dominovali druhy z Ázie, Afriky a Egypta. Tak ako 
zlé peniaze vytlačili tie dobré, aj podradnejší krížením prevýšil nadradenejšieho. V 
časoch Hadriána v druhom storočí n. l. začal rastúco dominovať orientálny druh.
     Po roky oslobodení  otroci  a  ich potomkovia  rástli  a  originálny  Rímsky druh 
zmenšoval svoj počet až nakoniec vymrel. Kresťanstvo počiatočne našlo najúrodnejšiu 
pôdu a zakorenilo sa a to hlavne medzi chudobnou spodinou, otrokmi a krížencami.
     Kolaps.  Židovský dvojitý program kresťanstva a skríženia bol taký úspešný, že 
rokom 476 sláva akou bol Rím skolabovala v úplnom chaose.
     Doba Temna, Rím Už Nebol. Kresťanstvo ovládané Židmi ovládlo trosky. 
Nastala  Doba  temna.  Na  ďalších  tisíc  rokov  zavládla  ľahkovernosť,  chudoba, 
ignorancia a vrava. Bola to nešťastná doba, ktorá pri najlepšom môže byť opísaná ako 
masové šialenstvo. Podvod strašidiel na nebi teraz všetko celkom ovládal. Až v časoch 
renesancie  sa  Bieli  Ľudia  Európy  opäť  pomaly  začali  odľahčovať  a  prichádzali  k 
svojim  zmyslom.  Uzdravenie  z  choroby  bolo  malé,  bolestivé  a  len  čiastočné.  Až 
dodnes  táto  choroba  otravuje  a  napáda  mysle  miliónov  našich  Bielych  Rasových 
Druhov za hranicu racionálneho myslenia. 
     Ostalo Bohaté Dedičstvo. A takýto je triumf a tragédia Ríma. Jeho bohatý odkaz 
prežil  pre  prospech  Bielej  Rasy  napriek  faktu,  že  bol  (a  je)  dusený  a  špinený 
podvratnou, pre Bielu rasu cudzou vierou – teda židovským kresťanstvom. Zisky na 
poliach jazyka, architektúry, zákona, vojen, sochárstva a umenia vládnuť (a v mnohých 
iných oblastiach) sú silne zapustené do kultúry dnešných dní. No jeho rasové gény sú 
tak vyhynuté ako vták dodo, či dinosaurus.
     Lekcie,  Ktoré  Sa  Môžeme Naučiť. A tak si  to  vážme.  Analyzujme si  tých 
slávnych tisíc rokov histórie. Čo spravilo Rimanov tak veľkolepými? Prečo zlyhali v 
prežití a nasledovnom pokračovaní tejto úžasnej civilizácie vpred a nahor?
     V Pozitívnej Stránke môžeme uviesť:
     I.  Nadanie Rímskej civilizácie bolo hlavne kvôli ich skvelému rasovému rodu. 
Zdedili ho v génoch. Bola to vysoká, blond, modrooká Biela Rasa, Prírodou obdarená 
krásou, tvorivosťou a inteligenciou.
     II. Rimania boli odvážni, silní, húževnatí a v expandovaní a postupe vždy agresívni.
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     III. V bojových ťaženiach, vláde, programoch budovania, formulovaní ich skvelého 
jazyka – latinčiny a v prakticky každom inom významnom poli snaženia boli veľkými 
organizátormi.
     IV. Na poli práva, vlády a administratívy neboli nikdy prekonaní a ani sa im nik 
nevyrovnal. Väčšina základov zákonov Bielej Rasy má dnes pôvod v Rímskom práve.
     V. Rozpoznávali svojich (vojenských) nepriateľov a nezdráhali sa zničiť ich úplne, 
a ak to bolo nevyhnuté, vymazať ich z povrchu Zeme, ako to urobili v prípade Kartága.
     VI. Nakoľko Gréci boli viac predstavivší, umelecky založení a tvoriví, Rimania boli 
viac  pragmatickí.  Boli  to  praktickí  ľudia,.  Mali  nadanie  pre  absorbovanie  a 
adaptovanie myšlienok iných ľudí, ich zvykov a kultúr v zmysle užitočnosti pre ich 
vlastné účely. 
     VII. Vybudovali svoju vojenskú silu tak, že sa jej žiadna nevyrovnala. Vojaci boli 
mužní, statoční, nebojácni a nemilosrdní. Za pár storočí dobyli väčšinu vtedy známeho 
sveta.
     VIII. Vyvinuli najvýrazovitejšiu a poriadnu reč v histórii ľudstva. Aj dnes, po viac 
ako dvetisíc rokoch, sa stále latinčine žiadna reč nevyrovnala.
     IX. Mali vrodení zmysel zodpovednosti voči svojim domovom, rodine, zemi a 
impériu.
     X. Rimania boli veľkí budovatelia so zmyslom pre osud. 
V negatívnej stránke sú tu vlastnosti, ktoré pre nás majú špeciálny význam:
     I.  Rimania zlyhali pri uvedomení si, že ich impérium, civilizácia a veľkosť bola 
vďaka  ich  vrodenej  kvalite  ich  úžasného  rasového  rodu.  V  skratke,  zlyhali  pri 
spoznávaní vrodenej hodnoty rasy a zlyhali pri ochrane vlastnej rasy.
     II. Zlyhali pri pochopení parazitických vlastností Židov a nespoznali smrteľný vírus 
pohybujúci sa medzi nimi.
     III. Zlyhali pri pochopení moci myšlienok, propagandy a náboženstva, a následne 
nemali žiadnu ochranu proti známym Židom, ktorí tomu rozumeli veľmi dobre.
     IV. Povolili Židovským obchodníkom s otrokmi doviesť do svojho impéria negrov, 
orientálcov,  aziatov a  iné  podrasy,  a mali  otvorenú politiku "asimilácie"  dobytých, 
podrobených  teritórií.  Praktikovali  medzirasové  manželstvá.  Týmito  dvomi 
prostriedkami znečistili a otrávili vlastnú krv až k vyhynutiu. Ako sa vraví, Rím dobyl 
svet, no stratil vlastnú dušu. V skutočnosti stratil vlastné rasové gény. 
     V. Namiesto uplatňovania vlastných pracovníkov v každej kategórii ich otrokárska 
politika priviedla k zníženiu a vyhubeniu vlastnej rasy.
     VI. Podobne aj  politika administrátorov a vládcov teritórií  viedla k rozvoju a 
expanzii  "poddaných",  ale  aj  k  upadaniu  a  vyhynutiu  Rimanov.  V  slušnosti  voči 
Rímskym vojakom osídlili mnoho objavených kolónií a provincií vlastnými veteránmi. 
Nanešťastie,  mnoho z nich vytvorili  miešané manželstvá s domorodcami.  A opäť, 
chabé staranie sa o rasu prinieslo ich konečný pád.
     VII. Ak by mali silnejší zmysel rasovej vernosti, než "národnej vernosti" k Rímu a 
prijali  by to  ako svoje  hlavné národné náboženstvo,  neboli  by ani skrížení,  ani  by 
nepodľahli  novému  jedovatému  náboženstvu,  ktoré  im  vstriekli  do  myslí  Židia, 
náboženstvu, ktoré zmiatlo ich uvažovanie a prinieslo ich deštrukciu.
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     VIII. Ak by Rimania mali  takéto  náboženstvo,  namiesto hlúpeho povrchného 
náboženstva, ktoré odkopírovali od Grékov, Rímska civilizácia by nesporne prežila do 
dnešných dní po ďalšie tisíce rokov. V skutočnosti, civilizácie nevymierajú, kým nie je 
znečistená ich krv a jej potomstvo nie je rovnaké ako predkovia, ktorí v prvom rade 
pôvodnú kultúru a civilizáciu vytvorili. 
     IX. Ak by Rímska civilizácia zvíťazila, aké požehnanie by to bolo pre tento svet! 
Namiesto  židmi  vedeného  sveta  trpiaceho  revolúciami,  nezhodami,  a  anarchiou, 
namiesto sveta hemžiaceho sa stále väčšími záplavami krížencov a podrás,  by sme 
dnes  mali  krásny Biely svet  v každej  časti  každého kontinentu,  svet  prosperujúci, 
pokojný,  poriadny a produktívny. Mali by sme svet bez podrás a podradnejšej špiny, 
ktorá dnes trápi  toľko dobrých častí  sveta a neodškriepiteľne bez ničiteľa  všetkých 
civilizácií – parazitického Žida. 
     X. Pamätajme, že tak nešťastne zahynuli preto, lebo povolili skríženie rasového 
rodu; infiltráciu židov do financií, vzdelávania a vlády; a  preto, že potom podľahli 
"novému" samovražednému kresťanskému náboženstvu.
     Rimania boli svojho času bez pochýb najväčšími kolonizátormi akých kedy svet 
poznal.  Je  to  základná  potreba  Prírody,  ktorú  každý  tvor  zdedil  vo  svojom 
charaktere. V ďalšej kapitole si ukážeme aké dobre, alebo ako úboho si Biela Rasa 
počínala odo dní Ríma a ako si počína dnes. 
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21. Krédo
Kreativity

Kolonizácia
Základná Potreba Každej Bytosti v Ríši Prírody

     Bielu Rasu Pohlcuje Mentálna Choroba. Na myseľ Bieleho Človeka sa v období 
po  Druhej  Svetovej  Vojne  usadila  divná  úzkosť.  Pomocou  satanskej  propagandy 
rútiacej  sa  na jeho myseľ  z  každej  strany je  Biely  Človek zaplavený  neurotickým 
komplexom viny. A za čo sa má hanbiť?  Prečo sa má cítiť vinný? Evidentne sa s 
predpokladom má Biely Človek cítiť vinný za podradnosť negrov a ostatných podľudí. 
Myslí  si,  že  sa  má hanbiť  za  svoj  skvelý úspech v  kultúre,  technológii,  produkcii 
veľkého množstva a rôznorodosti potravín, za vytvorenie civilizácie a učenie, a mnoho 
ostatných najvinikajúcejších úspechov.
     Prevrátené Myslenie. Podľa dnešných židovských štandardov je úspech chybou 
a vinou. Zlyhanie a hlúposť (ako pri podrasách) sú dobré. Čierne je biele a biele je 
čierne.  Úspechom  (pre  Bielu  rasu)  je  byť  odsúdený.  Pre  podrasy  je  chybou  byť 
riadenými. No nie je chybou byť podporovanými a rozširovanými – samozrejme na 
úkor Bielej Rasy. Ako výsledok tohto prevráteného, šialeného myslenia sa Biela Rasa 
zúfalo pokúša utíšiť svoje pocity "viny" beznádejnými pokusmi kompenzovať hlúposť 
a neschopnosť negrov prispôsobiť sa modernej civilizácii Bieleho Človeka. 
     Obeť Židovskej Propagandy. V záplave židovskej propagandy Biely Človek akosi 
prehliadol jasný fakt, že neger je vrodene zaostalý a nikdy sa nebude môcť ani nebude 
nikdy schopný prispôsobiť sa a zapadnúť do civilizácie Bieleho Človeka. Biely Človek 
si  taktiež  neuvedomuje  jasný  fakt,  že  hlúpo  zmenšuje  vlastnú  rasu  v  prospech 
zaostalých podľudských druhov doby kamennej, ktorým vôbec nič nedĺži. 
     Židovský Cieľ. Židia preto dosahujú svoj cieľ – buď vyhubiť, alebo skrížiť Bielu 
Rasu na hlúpe, šedé, podľudské obludy. Tento skrížený výtvor bude potom servilný 
a ľahko kontrolovateľný a už nikdy nebude hrozbou pre parazitickú Židovskú rasu.
     Späť k Základom. Aby sme plne pochopili aký šialený a aký samovražedný je 
súčasný postoj a chovanie Bielej Rasy, musíme sa vrátiť späť k základom. Musíme sa 
vrátiť späť k zákonom Prírody a vedieť čo všetky milióny iných tvorov, čo sa týka ich 
vlastného prežitia, robia.
     Pritom zistíme, že dnes, tak ako aj po milióny rokov môžeme ľahko zistiť, že ani 
jeden jediný tvor si ani dnes, ani nikdy predtým neosvojil taký hlúpy, sebadeštrukčný 
smer. Žiaden, teda okrem dnešnej Bielej Rasy. Ani medzi podradnými podrasami nie 
je v tomto nik tak hlúpy aby povedal – "zastavím šírenie vlastného druhu pre úctu k 
svojim protivníkom a budem podporovať ich blahobyt a šírenie na svoj úkor."
     Žiaden Iný Tvor Nie Je Taký Hlúpy. V ríši zvierat, vtákov, hmyzu čo plazov nie 
je  žiaden tvor,  ktorý by povedal:  "pre  úctu  k slabším, nižším druhom pozastavíme 
vlastné  šírenie  a  rozvoj  a  podporíme  našich  podradnejších  rivalov,  takže  sa  môžu 
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množiť a vytlačiť nás z povrchu Zeme." V Prírodnej ríši nie je žiaden tvor, ktorý má 
takýto hlúpy postoj – teda okrem zmätenej Bielej Rasy.
     Späť k  Zákonom  Prírody. Aby sme si  opäť  urovnali  myslenie  k  zdravým 
záverom, musíme sa vrátiť k základom skutočného sveta – Zákonom Prírody. Ak tak 
učiníme, odpoveď sa objaví jasne a hlasne.
     Základná Potreba. Do každého tvora Príroda pud pre zachovanie vlastného druhu. 
V každom tvorovi, či je to vták, plaz alebo hmyz, je inštinktívne implantovaný pud 
propagovať, množiť vlastný druh a obsadiť toľko územia, koľko je len pohostinného.
     Kolonizácia. Každý tvor sa zapája do kolonizácie, aby mohol šíriť svoj druh do 
tých  najvzdialenejších  kútov Zeme,  kde len  môže byť nájdené pohostinné  územie. 
Dokonca sa zdá, že aj rastliny, ktorým nepripisujeme rozum ani inteligenciu "vedia" čo 
v  tomto  ohľade  robiť.  Aby prežili  energicky  a  agresívne  kolonizujú.  Rôznorodosť 
a  dômyselnosť  akou to  robia  je  na  tom najfascinujúcejšia.  Nakoľko na rozdiel  od 
vtákov  a  iných  zvierat  nemôžu  chodiť,  behať,  či  lietať,  vymysleli  najdokonalejší 
a najvynaliezavejší prostriedok šírenia svojich semien po povrchu Zeme.
     Akýkoľvek a Každý Prostriedok. Púpava má na svojich semenách chumáčiky 
a   využíva  vietor  na  rozptýlenie  svojich  semien  po  vždy  širšom  území.  Niektoré 
rastliny ako napr. bobule, či čerešne, atď.; majú okolo svojho semena jedlé ovocie, 
takže  budú zjedené zvratmi a semeno bude prenesené na nové územie po tom, čo 
nepoškodené prejde  ich tráviacim traktom.  Niektoré  rastliny systematicky rozširujú 
svoje  korene  a  tak  okupujú  viac  a  viac  susednej  zeme.  Niektoré  rastliny  ako  je 
karagana  majú  škrupiny,  ktoré  keď  dozrú  explodujú  a  rozptýlia  semená.  Niektoré 
rastliny napr. kokosová palma majú plávajúce semená, ktoré plávajú zo zeme na ostrov 
a z ostrova na ďalší ostrov. Niektoré semená budú plávať dole riekami a pustia korene 
na brehoch. Niektoré majú drsný okraj, takže sa prilepia k srsti zvierat a sú odnesené 
ďaleko  od  miesta  ich  pôvodu.  Je  ešte  nespočetne  veľa  iných  ciest,  ktoré  sú 
najzvláštnejšie  vo  svojej  dômyselnosti  a  niektoré  rastliny  nevyužívajú  len  jednu 
metódu, ale skombinujú ich niekoľko. 
     Tak, či tak majú nutkanie šíriť jedine vlastný druh. Pri získavaní väčšieho množstva 
pôdy, väčšieho územia tak spravia aj na úkor všetkých konkurentov. Ich nemenným 
cieľom je kolonizovať toľké miesta, koľké len môžu. Príroda im vraví, že to je to pravé 
čo by mali a čo musia robiť.
     Hľadajú Nové Bydliská. Mnohokrát, keď je nejaký druh premiestnený do nového 
bydliska,  vedie si  ešte lepšie ako vo svojom originálnom, "prirodzenom" prostredí. 
Napríklad, keď bol zajac prinesený do Austrálie, kde bolo územie bez prirodzených 
nepriateľov ako sú vlci, kojoty, či líšky, bolo jeho šírenie takmer explozívne. Keď bol 
do kanálov a lagún Floridy v druhej polovici 19. storočia prinesený hyacint, snažil sa 
dostať do každého prieplavu kde len mohol a bol v tom aj extrémne úspešný.
     Najvyššia Povinnosť. Príroda každému tvorovi vraví, že šíriť sa a kolonizovať 
nové územia nie je len jeho najvyšším právom, ale aj jeho najvyššou povinnosťou. 
     Každý tvor toto volanie poslúcha. Každý tvor, aj negri a podrasy tento Prírodný pud 
nasledujú. Každý tvor, teda okrem súčasnej Bielej Rasy.
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     Raný Biely Človek Agresívny Kolonizátor.  V minulosti, predtým než bolo jej 
myslenie otrávené židovskou propagandou, bola Biela Rasa jednou z najagresívnejších 
prívržencov expanzie a kolonizácie. Na úsvite histórie tu máme Féničanov, ktorí boli 
skvelí námorníci, založili kolónie na niekoľkých ostrovoch stredomoria, na územiach 
dnešného Španielska, Afriky a v iných oblastiach. Gréci,  pod Alexandrom Veľkým 
dobývali  a  kolonizovali  v  počte  a  na  úrovni  do  vtedy  neznámej.  Hoci  boli  tieto 
expanzie krátkodobé a explozívne, následky takéhoto krátkeho výbuchu energie s nami 
ostávajú až dodnes, a príkladom sú také miesta ako Alexandria, Egypt a iné.
     Rimania  Najlepší.  Akokoľvek  najvýznamnejší  program expanzie  v  klasickej 
histórii bol ten, ktorý dokázali naši hrdí Bieli predkovia, Rimania, počas ich tisícročnej 
histórie.  Nanešťastie  tento vznešený príboj  Bielej  rasy padol,  keď sa  stali  korisťou 
presne tých istých dvoch zmien, ktoré ničia Bielu Rasu dodnes – I. miešaniu rás a II. 
židovskému otráveniu mozgov formou kresťanstva. Žid bol hlavný štváč a promotér 
oboch týchto jedov. Keď Rímska civilizácia okolo roku 476 n. l. padla, Biela Rasa bola 
ponorená do tisíca rokov temnej doby – tisíca rokov ignorancie, zločinu, poverčivosti 
a chudoby. 
     Nový Výbuch Energie.  Po Renesancii,  v 13. a 14. storočí začal Biely Človek 
pomaly  posúvať  svoju  myslenie  od  vymysleného  sveta  "strašidiel  na  nebi"  ku 
skutočnému svetu. Opäť začal oplývať novými nápadmi, novou energiou. Po tom, čo 
Kolumbus  objavil  nový  svet,  Biely  Človek  vypukol  do  nového  prílivu  energie 
a kolonizácie: ako prvé sa Portugalsko a špeciálne Španielsko, oslobodili od židovskej 
pliagy.  Po  niekoľko  nasledujúcich  storočí  nebola  o  nič  menej  fenomenálnou  ani 
kolonizácia a expanzia na Kubu, Filipíny, do Mexika, Južnej Ameriky a iných oblastí 
sveta.  Asi  o  storočie  za  nimi  zaostávali  Holandsko,  Francúzsko  a  Anglicko,  ktorí 
postupne získavali vedúcu silu. 
     Briti. To, čo Anglický národ v nasledujúcich troch storočiach v budovaní Britského 
impéria  spravil,  je  neodškriepiteľne  najúžasnejšou  epochou  kolonizácie  v  histórii 
Bielej, alebo inej rasy. Vyvrcholením tohoto programu, čo sa týka Bielej Rasy, bolo 
založenie USA, nezávislého národa mimo územia britského impéria.      
     Otrávená Krv Ich Potomkov.  Medzi kolonizáciou Portugalcov a Španielov na 
jednej strane a Anglosasov na strane druhej bol jeden obrovský, významný rozdiel. 
Nakoľko  Španieli  už  predtým  pribrali  nejakú  miešanú  krv  od  Maurov  a  čiernych 
Afričanov, Anglosasi chránilo svoje Biel rasové dedičstvo. Keď Portugalci a Španieli 
prišli  do Nového sveta,  urobili  tak ako dobrodruhovia a nepriniesli  so sebou svoje 
ženy. Hlúpo a zločinne otrávili  svoje gény miešaním s  podradnejšími domorodými 
Indiánmi a výsledok je dnes jasne viditeľný v skrížených podradnejších rasách, ktoré 
sú toho hanebným odkazom. Chudoba, ignorancia, revolúcia a vrava poznačili históriu 
latinskej Ameriky až do dnešného dňa.
     Anglosasi Ostali Bieli.  Anglosasi, k ich večnej cti, sa nemiešali s podradnejšími 
Indiánmi, ale do väčšej miery udržali svoju krv Bielu a čistú. Ako výsledok, USA s len 
5% populácie sveta (a aj  veľká časť z nich sú parazitický negri)  predsa produkuje 
približne polovicu všetkého imania sveta, čo sa týka potravín a iných tovarov. O tomto 
Americkom fenoméne si povieme viac v inej kapitole.
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     Ničiac Náš Drahocenný Odkaz. Medzitým sa pozrieme na situáciu vo svete dnes v 
poslednej štvrtine 20. storočia. Sami seba sa pýtame, kde je dnes Biela Rasa so svojim 
veľkým a slávnym odkazom?
     Keď  sa  opýtame  túto  otázku  a  tvrdo  a  čestne  budeme  hľadať  odpoveď,  v 
skutočnosti nám po chrbte prebehne mráz.
     Zbytočná Hlúposť. Dnes, napriek faktu, že Biela Rasa má v rukách všetky tromfy, 
teda  čo  a  týka  technickej  vyspelosti,  v  zmysle  monopolu  zbrojenia,  ohromujúcu 
nadradenosť v produkcii potravín a každého iného kľúčového faktora, je pozícia Bielej 
Rasy hrozná. Biela Rasa sa zmenšuje a kríži sa. Zatiaľ sa podrasy množia ako potkany, 
nielen po celom svete, ale aj na domácej pôde samotnej Bielej Rasy. Biela Rasa je na 
ceste k vyhynutiu. 
     Lepší uteká pred nižším a ten nižší postupuje. Je to šialený fenomén nevídaný nikde 
inde v Prírode. Videli ste už aby zajac naháňal líšku?
     Biela Rasa Je Teraz Zmätená Ako Peklo.  Prečo sa táto kolonizačná katastrofa 
deje práve najlepšej, najinteligentnejšej rase na tvári tejto planéty? Lebo je jej myslenie 
na poli rasy a náboženstva zmätené a popletené. V oblasti sebazáchovy je Biela Rasa 
hlúpejšia než tráva, ktorá rastie vo vašej záhrade.
     Žiaden Plán, Len Inštinktívny Pud. Je pravdou, že keď sa v minulosti Biela Rasa 
energicky a kŕčovito odvážila ďalej kolonizovať všetky svetové strany, spravila tak bez 
akéhokoľvek svedomitého programu podpory Bielej rasy ako takej. Toto nutkanie bolo 
čisto inštinktívne, bez akéhokoľvek základného plánu, alebo rasového účelu. Motívom 
bolo hlavne vykorisťovanie – komerčné, národné, alebo "budovanie impéria" a nebol 
tu  vôbec  záujem,  či  je  nové  územie  zamorené  negrami,  Indiánmi,  alebo  inými 
podľuďmi,  len  ak  by nejaký  poddruh  mohol  byť využitý  ako lacná  pracovná sila. 
Napriek nedostatku plánu, programu, alebo rasovej viery dokázal Biely Človek, ak si 
vezmeme  ako  prevzal  Severnú  a  Južnú  Ameriku,  Austráliu,  Indiu,  časti  Afriky 
a mnohé iné obrovské územie sveta, divy.
     Biela Rasa Ubúda a Ustupuje. Dnes, kvôli útoku na mozgy už viac Biely Človek 
nekolonizuje.  Naopak, ospravedlňuje sa a ustupuje na všetkých frontoch. Na druhej 
strane sa podrasy množia ako potkany a to nielen vo svojom pôvodnom prostredí, ale 
kolonizujú  a  zaplavujú územia Bieleho Človeka.  Miešaný kríženci  Južnej  Ameriky 
a  Mexika sa množia v explozívnom počte, Číňania sa rapídne blížia k miliarde (už ju 
aj prekonali, pozn. prekl.) a Indov bude miliarda asi koncom storočia. Negri sa množia 
ako šváby a v Amerike, niekedy úžasnej krajine vybudovanej výhradne pre Bielu Rasu, 
zaberajú mesto po meste. Dôvod prečo sa títo parazity šíria v tak šialenom počte je 
výhradne kvôli  práci,  technológii  a  slobodnej (ale hlúpej)  dobročinnosti  samotného 
Bieleho  Človeka.  Ovocie  našej  práce  a  technológie  slúži  teraz  na  množenie 
a kŕmenie podrás, takže nás môžu vytlačiť z povrchu Zeme. Takto si na nás môžu 
ľahšie viac dovoliť a zmasakrovať nás.
     Toto  Šialenstvo  Musí  Skončiť. Povinnosťou  a  cieľom  Hnutia  Kreativity  je 
opätovne posilniť  myslenie  Bielej  Rasy čo sa  týka jej  vlastného prežitia,  expanzie 
a pokroku. Je našim nemenným cieľom opäť uviesť Bielu Rasu na smer ktorým šla po 
stáročia, no teraz už musí ísť plánovaným a uváženým programom. 
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     Systematicky Plánovaný Program. Musíme si opäť očistiť myseľ a obrátiť sa k 
Večným Zákonom Prírody. Musíme opäť pokračovať v systematickom, plánovanom 
programe politiky kolonizácie, ktorú Biela Rasa efektívne po tisíce rokov sledovala. 
Namiesto  sledovania  takéhoto  programu  kŕčovitým,  náhodným spôsobom,  musíme 
odteraz postupovať plánovaným, uváženým a systematickým programom. Program nás 
musí nemilosrdne tlačiť vpred, rozširujúc naše územie na úkor podrás, odsúvajúc ich 
na stále menšie územie, tak ako to bol s Indiánmi pri expanzii na západ Ameriky a s 
Mexičanmi pri postupe na juh a západ. Musíme energicky a agresívne postupovať, až 
kým po ďalšie generácie Biela Rasa nebude okupovať všetku hostinnú a produktívnu 
zem na  povrchu  tejto  planéty,  každý  meter  štvorcový,  ktorý  uznáme za  vhodný k 
sídleniu.
     Naše Právo a Povinnosť. Toto je najvyššie právo a povinnosť, ktoré nám Príroda 
dala. To je odkaz, ktorý Hnutie Kreativity dáva nasledujúcim generáciám. 
     Zastaviť Príliv. Predtým, než tak budeme môcť spraviť musíme najprv zo všetkého 
zastaviť divoký príliv ľudských parazitov medzi nás. Dnes pod Židovskou podporou 
ilegálny  Mexičania  napádajú  USA  po  miliónoch  a  vláda  proti  tomu  nepohne  ani 
prstom.  V skutočnosti  mám silné  podozrenie,  že  Židmi ovládaná vláda USA tento 
príliv financuje a agresívne podporuje. Sme napádaný Jamajčanmi, Číňanmi, Indmi, 
Filipíncami, Kubáncami a všetkou ostatnou špinou zo všetkých kútov sveta. Nemecko 
do svojich území pribralo od konca vojny obrovské množstvo Turkov, Aziatov a iných 
votrelcov.  Anglicko  je  zaplavované  Indmi,  Jamajčanmi,  Pakistancami  a  ostatnou 
farebnou špinou z ich mnohých predošlých kolónií.  Aj Švédsko, ktoré pred druhou 
svetovou vojnou len zriedka videlo negra, ich teraz vidí chodiac po ulici, často v objatí 
blond Švédky.
     Skrátka kolonizácia je dnes kvôli dnešnej hlúposti Bielej Rasy obrátená. Biely 
Človek bol vyhnaný z Indie, Konga a väčšiny Afriky a čoskoro bude vyhnaný aj z 
Rodézie a Južnej Afriky (predpoklad sa splnil pozn. prekl.). ak bude náš šialený postoj 
pokračovať, budem zaplavený a vyhubený priamo tu, na našej domácej pôde, ktorú 
Biely Človek obýva po stáročia až tisícročia.
     Už Žiadna Pomoc Nepriateľovi. Druhý krok, ktorý musíme spraviť súčasne s 
prvým,  je  zastaviť  všetku  pomoc  –  potravinovú,  finančnú,  lekársku,  technickú 
a  akúkoľvek inú a  to  u  nás  doma aj  za  hranicami.  Už nikdy žiadne podporovanie 
našich nepriateľov. Biely Človek si musí uvedomiť, že Žid doviedol našich ľudí do 
samovražednej pasce, oslepil nás a podporil výbušnú expanziou našich nepriateľov na 
náš úkor. Všetka zahraničná a domáca pomoc iným rasám musí okamžite prestať.
     Vyčistiť Špinu. Tretí krok, ktorý musím spraviť po zastavení migrácie špiny do 
Bielych  krajín,  je vyhnať farebných,  ktorí tu už sú.  Musíme poslať Amerického 
negra späť do Afriky, Jamajčanov späť na Jamajku, Mexičanov do Mexika, Kubáncov 
na Kubu,  Číňanov do Číny,  Indov do Indie,  atď.  rovnaké kroky musíme spraviť v 
Anglicku, Švédsku, Nemecku, Francúzsku a vo všetkých v základe Bielych krajinách. 
Musíme vyčistiť vlastné rasové telá os špiny, od podrás.
     Agresívna Nová Expanzia. Štvrtý krok musí byť agresívny.  Môžeme začať 
znovunadobudnutím tých krásnych ostrovov v Karibiku, ktoré Biely Človek objavil, 
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postavil na nohy a potom tam doviedol negrov a nechal ich zaplaviť a znečistiť tieto 
krásne ostrovy. Namiesto ponechania Mexickým krížencom naďalej posúvať rasovú 
hranicu stále severnejšie do Texasu, Nového Mexika, Arizony a Kalifornie, musíme v 
postupných etapách natiahnuť vhodnú hranicu južnejšie od súčasnej hranice a odohnať 
Mexičanov južnejšie , kým nezaľudníme celé ich územie členmi našej Bielej Rasy. 
Takouto činnosťou budeme len pokračovať v Americkej politike a tradícii tam, kde 
sme skončili po vojne s Mexikom v rokoch 1846-48.
     Ďalší Postup Odtiaľ: Svet. To je len začiatok. Nebudem odpočívať kým celý svet 
nebude domovom Bielej Rasy. Zbytok procedúry nemusí byť ani vyslovený. Keď raz 
začneme, budeme už vedieť čo robiť.  Máme hojné príklady z budovania Ameriky, 
alebo expanzie Britského impéria. To čo navrhujeme nie je nič nové. Je to iba návrat 
k rozumnosti, ktorá bola prerušená len posledných 40 rokov.
     100% Rasovo Čistí. Jedna nová vec je, že my v Hnutí Kreativity, nie ako Britské 
impérium, alebo pri expanzii do Ameriky, trváme na tom, že územia, ktoré obsadíme 
ostanú  rasovo  čisté:  100%  Biele.  Už  nikdy  nebudeme  korisťou  samovražednej 
myšlienky, že potrebujem (alebo môžeme použiť) lacnú farebnú pracovnú silu. Nikdy, 
nikdy, nikdy. Tak ako sme tmy Tvorcovia zaujatí v našej technickej dobe elektroniky 
a atómovej sily, neger je zastaralejší než kôň.
     Žiadne  Geografické  Miešanie. Preto  hlavné  pravidlo  našej  viery  musí  byť: 
nielenže nebudeme tolerovať miešanie krvi, ale ani geografické miešanie rás.  Ako 
sa Biely Človek bude šíriť do nových území, tieto územia musia byť 100% Biele s 
presnou hraničnou líniou, kým nebude za nejaký čas opäť posunutá ďalej.  A posun 
tejto línie je plánovaný, systematický program. 
     Tvorivá Cesta. Tým plačúcim srdciam (vedeným Židmi), ktorí kročia: "Ale to 
nemôžete spraviť! To je nekresťanské! Top je genocída!", jasne odpovedáme: "Áno 
máte pravdu, je to nekresťanské. Ale našťastie my niesme Kresťania. Sme Tvorcovia. 
Mienime  nasledovať  náš  program a  aj  budeme,"  a  práve  nekonať  tak  by  bolo 
genocídou pre Bielu Rasu. Sme omnoho zaujatejší o vlastné prežitie,. Než vidieť svet 
zaplavený bezcennými podrasami. Vlastne nemáme na výber. Buď osídli obmedzený 
priestor na tejto planéte Biela Rasa, alebo podrasy. Ak si Biely, mal by si si radšej 
ujasniť, či sa chceš pripojiť k Bielej Rase v jej boji o prežitie, alebo budeš hlúpo hrať 
zradcu a dovolíš Bielu Rasu vyhubiť.
     Vernosť Alebo Zrada – Nič Medzi Tým. My v Hnutí Kreativity mienime priviesť 
všetkých Bielych Rasových Druhov do pozície kde sa každý bude musieť rozhodnúť a 
zaujať postoj – buď pre Bielu Rasu, alebo proti nej – buď ukázať vernosť Bielej 
Rase  slovom,  skutkom  a  akciou,  alebo  bude  označený  za  jej  zradcu.  V  našej 
budúcnosti nebude nik uprostred.
     Budeme neľútostne označovať, sledovať a stíhať rasových zradcov. Budeme 
ich loviť ako divých psov. Dostanú to čo si za svoju odpornú zradu zaslúžia – 
smrť obesením.
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22. Krédo
Kreatvivty

Nádherná Biela Rasa
     Biela Rasa Ohrozeným Druhom. Aby som ukázal aké prevrátené a šialené sa stalo 
myslenie v dnešných dňoch a dobe, poznamenal som si dve rôzne novinové články z 
rovnakých  nedeľňajších  novín.  Jeden  sa  týkal  šialenstva,  ktoré  nasledovalo  po 
vybudovaní  hrádze  Tellico  na  malej  rieke  v  štáte  Tennessee.  Pri  budovaní  novej 
priehrady pre ktorú bolo získaných 38 000 akrov pôdy a minulo sa na ňu 50 miliónov 
dolárov, bolo náhle nejakým ekomaniakom zistené, že výstavba "ohrozí" nejaký málo 
známy druh malej ryby rodu Percina tanasi. tento druh nemá žiadnu známu hodnotu, je 
počtom nevýznamný a v skutočnosti táto nevýznamná, tri palce dlhá ryba ani prakticky 
do  svojho  objavenia  v  roku  1973  neexistovala  a  teraz  keď  nejaký  idiot  tvrdí,  že 
priehrada "ohrozí" jej existenciu, začalo sa množstvo súdnych pojednávaní a (neverili 
by ste?) stomiliónový projekt priehrady bol okamžitým príkazom zastavený v polovici 
výstavby pre čin ohrozenia druhu.
     Na obrovský úkor amerických daňových poplatníkov ostala výstavba odložená na 
tri roky. Bolo treba špeciálny zákrok kongresu, aby sa znova pokračovalo.
     Jedna Mŕtva Škebľa Zastavila Ďalšiu Priehradu.  Ďalší článok z tých istých 
novín rozpráva príbeh o tom, ako americké zbory armádnych inžinierov zastavili 281 
335 dolárový projekt v Savage v Minesote, keď počas normálneho kopania našli jednu 
mŕtvu škebľu veľkosti stlačenej tenisovej loptičky. Aj tá bolo označená za "ohrozený" 
druh.  Na  základe  mŕtvej  škebľe  priletel  malakológ  (expert  na  škebľe)  zo  štátnej 
univerzity v Ohiu. Pri identifikovaní mŕtveho zbytku zlyhal. Potom prišli potápači, no 
na  mieste  kopania  u  viac  škeblí  nenašli.  Po  pokračujúcom  hľadaní  a  neobjavení 
žiadnych ďalších škeblí konečne projekt pokračoval.
     Nezaujatý o Najlepších z Prírody.  Tak takéto je šialenstvo a fanatizmus, ktoré 
stroj  židovskej  propagandy  rozmiešal  v  mysliach  dnešnej  verejnosti,  pokiaľ  ide  o 
najbezvýznamnejšie druhy rýb, hydiny, škeblí, alebo čohokoľvek iného, nezáležiac na 
tom aké sú nepotrebné, alebo nevýznamné. Ale keď príde k prežitiu najlepšieho druhu 
Prírody všetkých čias, Bielej Rasy, prečo s o ňu nik nestará menej než samotná Biela 
Rasa.  Je  to  veľmi  zvláštne,  lebo  je  to  práve  Biela  Rasa,  ktorú  Príroda  obštedrila 
najväčším darom zo všetkých, ktorú Príroda starostlivo vychovala a vybrala, aby bola 
najlepšou  na  planéte  Zem.  Keď  ide  o  negrov,  alebo  Indiánov,  alebo  Eskimákov, 
ostrovanov z Fiji, celý židovský spolok nabáda k žalúdok -krútiacemu súcitu a spolu s 
masívnym  krvácaním  sŕdc  padajú  krokodílie  slzy.  Spodina  musí  byť  nielen 
zachránená,  ale  musí  sa  jej  aj  pomáhať,  štedro  financovať  a  dojčiť,  aby  sa  mohli 
množiť rýchlejšie, aby ich počet vzrástol a aby kontaminovali viac vzácneho územia na 
tejto obmedzenej planéte Zem, našom jedinom domove.
     Ale prežitie Bielej Rasy? Na to nik nedbá.
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     Náš Najdôležitejší  Záujem.  No my, Hnutie Kreativity  na to dbáme.  Sme 
obrovsky zaujatí. Staráme sa o prežitie Prírody najlepších priam až fantasticky. Je to 
hlavný záujem nášho náboženstva. Sme rozhodnutí bojovať nielen za prežitie Bielej 
Rasy, ale taktiež za jej expanziu a pokrok. Srdce našej viery je  prežitie, expanzia a 
pokrok  Bielej  Rasy.  My  sme  Biela  Rasa  a  Biela  Rasa  je  jadrom  nášho 
náboženstva.  Môže  to  byť  prostejšie?  Nechajme  Židom  a  podrasám  výstrahu 
a nechajme bastardov báť sa. 
     Potenciálna Sila Spojenej Bielej Rasy. Spojená a organizovaná je Biela Rasa 
desaťkrát  silnejšia  a  tisíckrát  hodnotnejšia  než  všetci  parazitický  Židia,  negri  a 
podrasy dokopy. My v Hnutí Kreativity mienime zjednotiť, zlúčiť a zorganizovať 
túto úžasnú silu do konštruktívneho a zmysluplného účelu v prospech jednej a 
jedinej Bielej Rasy.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Prečo Je To Vrcholne Dôležité.  Prečo je prežitie Bielej Rasy tak dôležité? Aj 
opýtať  sa  takúto otázku sa  zdá byť smiešne a  zbytočné.  No nakoľko sa  ma toľko 
hlúpych ľudí, hlavne Bielych Ľudí túto otázku opýtalo, vykreslím pre nich obraz a 
vysvetlím to tak jasne ako sa len dá.
     I. Už sme uviedli, že do Bielej Rasy Príroda investovala najväčší talent, najvyššiu 
blahovôľu, vychovala ju v najmilovanejšej starostlivosti aby vytvorila  najlepší druh 
všetkých  čias.  Žiadnu  inú  bytosť  Príroda  neobdarila  toľkou  inteligenciou, 
kreativitou,  produktivitou,  predstavivosťou,  alebo  uvedomelosťou  etických 
hodnôt.  Žiaden iný tvor, ktorý kedy žil nedosiahol takýto vysoký stupeň pochopenia 
vesmíru, ani takej silnej schopnosti uvažovať. Je mnoho iných schopností v ktorých je 
Biela Rasa najlepšia, no to vyššie uvedené by malo na naznačenie stačiť.
     II. Druhý dôvod pre ktorý je pre Hnutie Kreativity a každého verného člena Bielej 
Rasy dôležité  bojovať  za  naše  prežitie,  je  vyhláskovaný samotnou Prírodou.  Do 
každého  tvora,  či  už  je  to  myš,  alebo  lev,  Príroda  vložila  silný  pud  –  významný 
inštinkt pre vlastné prežitie  a pre šírenie vlastného druhu. Prečo by mal hociktorý 
člen Bielej rasy potláčať toto Prírodné nutkanie, je ťažko pochopiteľné a konať tak je 
nenávisťou  voči  samotnej  Prírode.  V  skutočnosti  je  takéto  konanie  znamením 
mentálneho pomätenia a želaním sebadeštrukcie. Prečo by sa hociktorý člen našej rasy 
mal  tak  veľmi  zaujímať  o  prežite  rybky  Percina  tanasi,  škebľe,  alebo  žeriava 
prériového, alebo negra a byť úplne ľahostajný k prežitiu Prírody najlepších, ktorých je 
sám  privilegovaný  byť  členom.  Takéto  chovanie  nie  je  ničím  menej  než  čírim 
šialenstvom.
     III. Ako som ukázal v prvej časti knihy Večné Náboženstvo Prírody,  je to práve 
Biela Rasa, ktorá vytvorila všetku civilizáciu a všetko čo je krásne a čo na tomto 
svete stojí za to. Ak by Biela Rasa zahynula, zahynuli by aj všetky úžitky a hodnoty, 
ktoré naša veľká civilizácia vytvorila a s ňou by bola zničená aj samotná civilizácia.
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     IV. Vaše deti a ich potomkovia  môžu prežiť, žiť a prosperovať len v rámci 
Bielej Spoločnosti. Ak by sme boli pohltení do sveta miliárd negrov, Číňanov a iných 
podrás, vaše deti, vnuci a ich potomstvo by potom bolo nielen odsúdené k záhube, ale 
tí čo by prežili skrížených bastardov, by boli pohltení do hroznej masy hladujúceho 
ľudstva. Skvelú predpremiéru takéhoto pekelného prostredia môžete získať návštevou 
bezmocných,  hnijúcich,  hladujúcich  más v Indii,  alebo bližšie  k  domovu na Haiti. 
Alebo ako by sa vám páčilo žiť s rodinou v strede Harlemu? Ako by sa vám páčilo 
prežívať zo dňa na deň v Amerike, ktorá od steny po stenu pozostáva z negrov? 
Tak prečo dovoliť aby takýto hrozný osud postihol vaše budúce potomstvo? 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     História.  To nás privádza k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na históriu Bielej 
Rasy,  jej  vzostupy a pády,  jej  veľkolepé úspechy a  ponuré  neúspechy pri  ochrane 
najväčšej  hodnoty  na  povrchu  Zeme  –  čistoty  jej  génov.  Vravíme  bližší  pohľad, 
nakoľko nemáme ani priestor, ani úmysel na týchto obmedzených stránkach prebrať 
celú  jej  históriu.  To som už skrátene  spravil  v  knihe  Večné Náboženstvo Prírody.  
Takisto sme si to v skratke objasnili v kapitole o veľkolepej Rímskej civilizácii. Tu 
chceme len znázorniť niekoľko základov, aby sme sa mohli stotožniť, spoznať našu 
vlastnú  hodnotu,  zisk  z  našich  omylov  a  tým  kvalifikovanejšie  naplánovať  našu 
budúcnosť. 
     Náš Budúci Smer. Navrhnúť budúci smer pre Bielu rasu je presne to, o čom táto 
kniha je. Je to základ nášho náboženstva. Aby sme tak spravili, musíme najprv priviesť 
Bielu Rasu späť k realite, späť k Večným Zákonom Prírody, späť k rozumu. Našou 
prvotnou povinnosťou je posilniť myslenie Bieleho Človeka.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Žiadne  Prirovnanie.  My v  Hnutí  Kreativity  vyjdeme  priamo   a  vyhlásime 
samozrejmý fakt: Biela Rasa je tak nadradená voči všetkým podrasám sveta, že sa jej 
žiadna nevyrovná. Tento fakt považujem za tak samozrejmý ako rozdiel medzi slonom 
a myšou. 
     Nerovnosť Druhov.  Toľko vychvaľované klišé, že "všetci ľudia sú si rovní" je 
Židmi vymyslená lož, vytvorená pre udržanie Bielej Rasy na úrovni negrov a podrás. 
Sama Príroda  určila  všetky  druhy  nerovnými  a  je  to  tak  jasné,  ako  rozdiel  medzi 
spomínaným slonom a myšou. Nerovné si nie sú len druhy, ale ani jedinci rovnakého 
druhu. Jeden slon môže byť čulý, silný a zdravý. Druhý môže byť chorľavý, slabý 
telom i mysľou alebo narodený s defektom. To isté platí pre myši, zebry, kozy, alebo 
mrože. Nerovnosť je pravidlom Prírody, nie výnimkou.
     Negri Najnižší.  A tak je to aj  s  ľudskou rasou.  V ďalšej  kapitole si  to širšie 
vyjasníme pohľadom na celý rad primátov – začínajúc opicami a ľudoopmi. No ak sa 
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vrátime k ľuďom, na najnižšom stopni ľudského rebríka sú čierni, negri a mnohí iných 
variantov. Považujeme ich sotva za ľudí, skôr za podľudí, alebo humanoidov. Ak sa na 
nich ďalšej kapitole pozrieme bližšie, taktiež zistíme, akou hrôzostrašnou hrozbou sa 
stali  pre  budúce  prežitie  Bielej  Rasy a  ako  k  tejto  smiešnej  situácii  došlo.  Medzi 
najspodnejším koncom rebríka a Bielou Rasou na jeho vrchole sú rôzne rasy, ako napr. 
červení Indiáni, skrížení Indovia, žltí Aziati, žltí semitskí Židia, Polynézania, semitskí 
Arabi  a  mnoho  iných.  Všetkých ich  jednoducho  označujeme  ako podrasy,  ako 
odlišné od Bielej Rasy a len tá je na vrchole ľudského rebríka. 
     Nadradená Na Všetkých Poliach Snahy. Na pochopenie obrovskej nadradenosti 
Bielej Rasy na všetkých poliach snaženia počas celej histórie, a stačí zalistovať si v 
stránkach ktorejkoľvek z tuctov encyklopédií. Keď tak učiníme, nájdeme dlhý zoznam 
zázračných úspechov, ktorý je takmer celý k dobru Bielej Rasy. Je to fakt, úspech bez 
nedostatku fenomenálnosti. 
     Éra Objavov. Keď sa pozrieme na pole objavov, nájdeme silných vikingov na 
svojich pevných lodiach križujúcich búrlivý severný Atlantik z Islandu do Grónska a 
dokonca až k pobrežiu Severnej Ameriky, ešte pred rokom 1000 n. l. No až v 15. až 
18.  storočí,  počas  "doby  objavov",  rozkvitlo  nadanie  a  odhodlanie  Bielej  rasy 
najplodnejšie. Bol to Biely Človek Kolumbus, kto znovu objavil Ameriku a doširoka 
otvoril  brány  Bielej  kolonizácie  dvoch  veľkých  kontinentov.  Bol  nasledovaný 
mnohými odhodlanými hrdinami ako boli  Magelhaes,  ktorý oboplával  svet; kapitán 
Cook,  ktorý objavil  Nový Zéland,  Havajské ostrovy a mnohé iné územia; Henrym 
Hudsonom,  Jaques  Cartierom,  DeSotom; veľkým  výlevom  španielskych  dobytí 
Mexika, Kuby, Peru a väčšiny Južnej Ameriky; nasledovní Britskými , Francúzskymi a 
Holandskými dobytiami Severnej Ameriky, Indie, Austrálie a iných častí sveta ktorých 
je priveľa na to, aby sme ich tu menovali.
     Objavitelia Boli Všetci Bieli. Áno, všetci títo objavitelia, bádatelia a dobyvatelia 
boli  Bieli  Ľudia.  Bol  to  Biely  Človek,  kto  vytvoril  všetky  civilizácie  až  späť  do 
obdobia pred veľkou Egyptskou civilizáciou prd viac ako 5000 rokmi. Bol to Biely 
Človek,  kto  postavil  a  chopil  sa  brán  Suezského,  Panamského  a  St.  Lawrence 
prieplavu. Bol to práve on, kto preklenul kontinenty traťami a diaľnicami. Bol to Biely 
Človek,  kto  vymyslel  telefón,  rádio,  televízor,  počítače,  rakety  a  milión  iných 
vedeckých divov, ktoré nechávajú zaostalé podrasy lapajúc dych v nemom úžase.
     Vedie Na Všetkých Poliach. No keď spomenieme tieto úspechy Bieleho Človeka, 
je  to  len  ako  keby  sme  len  poškriabali  povrch  úspechov.  Na  každom  inom  poli 
snaženia, či už je to budovanie miest, produkcia potravín, tvorba bývania, oblečenia, 
alebo  pole  jazyka,  matematiky,  literatúry,  umenia,  fyziky,  vynálezov,  alebo 
ktoréhokoľvek z tisícou iných snažení, ktoré odlišujú civilizovaných ľudí od zvierat, 
Biely Človek pred podrasami tak napreduje, že tu nieto žiadneho prirovnania. Ako sme 
už predtým spomenuli, všetko čo musíte urobiť, je naslepo zalistovať v ktorejkoľvek z 
encyklopédii.
     Ale samozrejme Židovský liberál bude naliehať, že tieto encyklopédie boli napísané 
Bielym Človekom a tak sú zaujaté. Pravda, boli napísané Bielym Človekom. Ak ich 
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chcete porovnať s encyklopédiami napísanými len negrami a len pre negrov, indiánov, 
alebo Eskimákmi o ich úspechoch, platím všetko, ak tieto encyklopédie existujú.
     Ak nie sú, tak prečo nie sú? odpoveď je jasná: I. tieto podrasy nedosiahli nič, o čom 
by stálo zato písať a II. sú príliš hlúpy na to, aby zostavili encyklopédiu.
     Vrchol Schémy Prírody. A tak si zapamätajme: I. Biela Rasa je pred podrasami 
nekonečne najlepšia, II. Biela Rasa je najvzácnejšou hodnotou na planéte Zem, III. 
mali by sme byť nesmierne hrdí na naše rasové dedičstvo a naše unikátne miesto na 
vrchole  schémy Prírody  a  IV.  musíme sa  naučiť  pozerať  sa  na  život  a  svet  len  z 
pohľadu Bieleho Človeka, ako sme to už povedali niekoľkokrát.
  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Umierajúce Druhy. Teraz, napriek svojej neodškriepiteľnej nadradenosti je Biela 
Rasa  rapídne  umierajúcim  druhom.  To  aj  napriek  faktu,  že  je  najunikátnejším  a 
najúspešnejším  druhom  Prírody  všetkých  čias.  Žiadny  iný  druh  nedokázal  taký 
vynikajúci  potenciál  v  zmysle  inteligencie,  tvorivosti  a  výkonov,  ako  Biela  Rasa. 
Žiaden iný tvor tak nezmenil tvár Zeme a neovládol iné druhy vtákov, zvierat, rýb a 
dokonca aj nižších druhov ľudstva ako Biela Rasa. 
     Musíme Vystríhať Bielu Rasu. A aj  tak, napriek všetkým svojim Prírodným 
nadaniam, je Biela Rasa vymierajúcou a príliš  zmätenou uvedomiť si  to.  Namiesto 
populačnej explózie "ľudstva" sa stále zmenšuje, neuvedomujúc si, že je tu medzi ňou 
a podradnejšími podrasami obrovská a nepremostiteľná priepasť. Je zvláštne, ako si 
neuvedomuje,  že  práve  podrasy  populačne  explodujú,  kým sa  samotná  Biela  Rasa 
rapídne redukuje, dobrovoľne páchajúc samovraždu, do zabudnutia.
     Premožená Parazitmi. Prečo  je  to  tak?  Nie  je  Biela  Rasa  schopná  sama sa 
nakŕmiť? Áno, môže sa kľudne nakŕmiť na uspokojivej úrovni a rôznorodosti, o ktorej 
nikdy predtým, v celej  histórii  nik ani len nesníval  a stále mať dosť prebytkov  na 
nakŕmenie veľkej časti parazitických, nedbanlivých podrás.  
     Nemôže  sa  brániť  pred  zbytkom  podradnejších  rás?  Nemôže  súťažiť  proti 
podrasám? Odpoveď k obom otázkam je ohromujúce áno, môže! No nerobí tak.
     Otupený Inštinkt. Pri pýtaní sa uvedených otázok začíname nad dilemou Bieleho 
Človeka dvíhať prst.  Biela Rasa je vysoko schopná nakŕmiť samú seba, množiť sa, 
chrániť sa, expandovať a osídliť všetku dobrú zem na tejto planéte. No z nejakého 
dôvodu tak nečiní. Nenasleduje jasný, základný kurz, ktorý Príroda vložila a nariadila 
každej bytosti na povrchu tejto planéty: šíriť sa, množiť sa a starať sa len o seba.
     A tak teraz  prichádzame ku  kľúčovej  otázke.  Prečo,  keď je  tak mimoriadne 
schopná byť víťazom v boji o prežitie, Biela Rasa zlyháva? Prečo namiesto toho kŕmi a 
podporuje expanziu svojich nepriateľov a ticho pácha samovraždu?
     Zdrogovaná  "Židotídou".  A odpoveď je  celkom jednoduchá:  Biela  Rasa trpí 
chorobou mozgu nazývanou "Židotída". Tá leží na mozgu Bielych Ľudí ako ťažká, 
letargická droga, ktorej sa ako sa zdá nechce, alebo nemôže striasť. Je to výsledok 
storočia trvajúcej masovej propagandy a mozgovej manipulácie. Títo páni manipulácie 
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myslí všetkých čias, parazitický Židia, si svoju prácu spravili skutočne dobre. S veľkou 
šikovnosťou, obratnosťou a vytrvalosťou manipulovali mozog Bieleho Človeka a jeho 
osud po tisíce rokov, vracajúc sa až do egyptskej civilizácie, pred 5000 rokmi.
     Kresťanstvo Hralo Hlavnú Úlohu.  Moderná a najsmrtonosnejšia fáza sa začala 
asi  pred  2000  rokmi,  keď  Židia  vymysleli  Kresťanstvo  ako  spôsob  zničenia  ich 
najhorších nepriateľov, Rimanov. Ako budem mať možnosť zistiť, Kresťanstvo bolo 
odrazovým mostíkom. Táto samovražedná choroba mysle je aj dnes stále s nami a je 
tak smrteľná a ničivá ako vždy.
     Venovanie. Cieľom a posvätnou povinnosťou Hnutia Kreativity je napraviť túto 
diabolskú situáciu. Našim svätým sľubom je vyčistiť túto zhubnú Židovskú rakovinu z 
mozgov našej drahocennej Bielej Rasy a vyhostiť ju navždy aj z povrchu Zeme. Tak 
ako  máme  prostriedky  zbaviť  svet  rakoviny  a  srdcovej  choroby,  tak  máme  aj 
prostriedky  na  vyčistenie  Židovskej  rakoviny  z  mozgov  našich  Bielych  Rasových 
Druhov.  Prvou  a  najprednejšou  zbraňou  je  rozšírenie  tejto  knihy  a  knihy  Večné 
Náboženstvo Prírody.
     Tak ako Židia dosiahli silu rozptýlením sa, tak aj my musíme dosiahnuť rozšírenie 
našich myšlienok, našej viery, našej biblie. To môžete spraviť aj teraz, keď práve čítate 
túto knihu. Začnite hneď teraz a staňte sa fanatickým Bielym aktivistom. Venujte sa 
tejto, najvznešenejšej zo všetkých káuz. Staňte sa miniatúrnym distribučným centrom 
tejto  knihy.  Pamätajte,  máte  500  miliónov  Bielych  Rasových  Druhov,  ktorí  sa 
potencionálne chcú k vám pridať hneď ako ich varujete pred touto kauzou. Spravte to – 
spravte  to  teraz!  Začnite  distribúciou  tohto  základu  viery  a  programu  –  Bibliou 
Bieleho Človeka.
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23. Krédo 
Kreatvity

Kriminálna Nedbanlivosť
Bieleho Človeka v Ochrane Prežitia 

Vlastného Druhu.
     Jasné Nebezpečenstvo. Predstavte si nasledujúcu situáciu: muž, jeho manželka a 
ich tri deti žijú na piatom poschodí činžiaku. Na druhom poschodí tej istej budovy sa 
rozhorieva zúriaci oheň, no nieje bezprostredne pod ním. Hustý dym preniká po celej 
budove  až  do  ich  bytu.  Ostatní  nájomcovia  kročia,  utekajú  preč.  Oheň  je  jasne 
viditeľný už aj pre muža a jeho rodinu. Nakoľko sú výťahy blokované ohňom, je tu 
ešte požiarne schodište na konci budovy po ktorom ešte stále môže on i jeho rodina 
uniknúť. Takto by zachránil seba i svoju rodinu. 
     Podstatný Je Čas. No muž tam len ticho sedí ako prilepený idiot a pozerá ako by 
bol len divákom bez čohokoľvek v stávke, v tejto tragédii roztvárajúcej sa pred jeho 
očami. 
     Zločinne  Nezodpovedný. Nedivili  by  ste  sa,  čo  do  pekla  je  s  týmto 
nezodpovedným  klaunom?  Nepovedali  by  ste,  že  bol  zločinne  nedbanlivý,  keď 
nespravil  nič pre to, aby zachránil seba a svoju rodinu pred takmer istou smrťou a 
zničením v hroznom ohni?
     Pozrite Sa Okolo Seba. Tak môj drahý Biely Rasový Druh, pozri sa ešte raz na 
seba a na svet okolo teba. Tvoja rodina, vy a vaši budúci potomkovia, ste odsúdení k 
takmer istej deštrukcii v stúpajúcej vlne nepriateľských podrás, ktoré sa usilujú o 
našu  záhubu,  až  kým  sa  neprebudíme  a  nezmeníme  náš  idiotský  postoj  k  rase  a 
prebudíme sa k akcii! Teraz! Nie ďalšia generácia, nie za desať, či dvadsať rokov, ale 
teraz!
     Dôkazy sú okolo nás v takom hojnom počte a sú tak jasné, a presvedčujúce, že len 
pomätený blázon ich môže ignorovať. 
     Neodvolateľné Oddaný. My, v Hnutí Kreativity sme úplne a neodvolateľne zaujatí 
o  prežitie,  expanziu  a  pokrok  Bielej  Rasy.  Na  tejto  križovatke  histórie  najprv 
uvažujem o prežití Bielej Rasy, lebo ak tu už Biela Rasa za ďalšiu, či dve generácie 
nebude, potom sú všetky ostatné úvahy o expanzii, pokroku a genetickom vylepšení 
bezvýznamné. Prežitie je na prvom mieste: bez prežitia sú všetky ostatné budúce 
plány len zbytočným pohybom. 
     A aké sú naše vyhliadky nášho prežitia vo svete explodujúcom v záplavovej vlne 
degenerovaných, ale agresívnych nepriateľských podrás? Keď premýšľame nad touto 
otázkou tvárou v tvár realite a dnešným udalostiam, musí dušu každého mysliaceho a 
informovaného Bieleho muža a ženy, uchopiť frustrujúce a hrozivé zistenie.
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     Hrozná Skutočnosť. Nevyvrátiteľné fakty histórie dvadsiateho storočia sú takéto: 
hoci  v  roku  1920  Biela  Rasa  tvorila  len  asi  33% populácie  tejto  planéty,  dnes  v 
neskorých  rokoch  sedemdesiatych  sa  pomer  týchto  percent  zmenšil  do  alarmujúco 
malej menšiny, menej než 8%. Kontrola Bieleho Človeka bola zlomená  a postupne (a 
dobrovoľne) ustúpil z územia Indie. Tak ako Briti ustúpili z Indie, tak aj Belgičania 
ustúpili z Konga, tak aj Portugalci ustúpili z Angoly, tak aj Francúzi ustúpili z Alžírska 
a aj  z predtým Francúzskej  Indočíny.  To v žiadnom prípade netvorí  celkový ústup 
Bieleho Človeka z jeho koloniálnych majetkov vybudovaných po stáročia. No hovorí 
to aj výstražný príbeh, ktorého koniec ešte nie je v dohľadne. 
     Ústup Na Domáce Územie. Ešte alarmujúcejší je hanebný ústup, ktorého sa Biely 
Človek dopúšťa na jeho vlastnom, domácom území. Niekedy hrdá citadela Britského 
impéria,  Anglicko  (alebo  aj  Veľká  Británia)  je  napádané  Haiťanmi,  Pakistancami, 
Indmi a mnohými inými darebnými podrasami. Holandsko je napádané Molukáncami, 
ktorí  opakovane šíria počet  únosov, zabití  a množstva iných zločinov. Nemecko je 
zamorené  hnedými  Turkmi  a  iný  i  nízkymi  tvormi.  Francúzsko  zažíva  spätnú 
kolonizáciu  hnedých  Alžírčanov.  Dokonca  aj  Kanadské  mestá  ako  Toronto  apod., 
zažívajú obrovský príliv čiernych negrov z USA, poslednej bašty Bielej sily, poslednej 
nádeje pre spásu Bielej Rasy. Haiťania, Portorikánci, Kubánci, Mexičania, Vietnamci, 
Pakistanci a Číňania – všetci a hrnú do predtým Bielych krajín.
     Amerika  Je  Terčom  Židov. Kvôli  faktu,  že  je  Amerika  poslednou  a 
najvýznamnejšou  základňou  Bielej  Rasy,  je  aj  pod  neustálym a  obzvlášť  ťažkým 
útokom Židov. Práve tu sa Židia dožadujú integrácie najhorlivejšie. Židia si celkom 
dobre  uvedomujú,  že  práve  tu  musí  zlomiť  oporu  Bieleho  odporu  k  svojim 
programu skríženia. Veľmi dobre vedia, že  práve v USA môže celá ich riskantná 
konšpirácia  vybuchnúť  do  ich  tváre.  Židia  tiež  vedia,  že  práve  v  USA  hnutie 
vzrastie ako hurikán a príde na záchranu Bielej Rasy zbytku sveta. Preto sa práve v 
tomto  blahodárnom štáte  negri  množia  rapídnejšie,  mexický  miešanci  a  Indiáni  ho 
napádajú  a  množia  sa  po  miliónoch  bez  odporu  a  práve  preto  sa  stal  otvoreným 
magnetom pre všetky špinavé rasy sveta.

 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
      
     Samovražedné Šialenstvo.  Hľadajme svoju najvnútornejšiu dušu a opýtajme sa 
samých seba, prečo dnešný Biely Človek reaguje voči smrteľnej hrozbe jeho prežitia 
úplne neprirodzene? Fakt, že reaguje úplne samovražedným spôsobom volá do neba. 
Všetky žijúce veci, od najnižšieho po najvyššieho tvora inštinktívnym a nemenným 
spôsobom  reagujú  na  ochranu  seba  a  svojho  druhu.  Vždy  podľa  situácie,  zabijú, 
neschopia,  alebo utečú, zdroj hrozby ich existencie (čo je známe ako reakcia  bojuj 
alebo uteč). Stádo zoskupených tvorov, jedným z ktorých je aj Biely Človek, bojujú a 
umierajú,  alebo  ustupujú  v  masách,  čo  najvýhodnejšie  pre  ochranu  a  obranu  pred 
nebezpečenstvom.  Súčasný Biely Človek nerobí nič z toho.  Nielenže nebojuje, ale 
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ani  sa  nesnaží  ustúpiť,  alebo  oddeliť  sa  od  svojho  smrteľného  nebezpečenstva. 
Namiesto toho objíma a pokúša sa milovať a podporovať to, čo znamená jeho vlastnú 
deštrukciu.  Vedome  praktizuje  kresťanskú  náuku  "miluj  svojho  nepriateľa"  až  do 
rozsahu o akom ani jeho nábožensky fanatickejší predkovia v stredoveku ani nesnívali. 
     Prežitie  Za  Každú  Cenu. Hlavnou  myšlienkou  každého  tvora  je  prežitie 
vlastného  druhu  za  akúkoľvek  cenu.  Aká  je  však  hlavná  myšlienka  dnešného 
Bieleho Človeka? Je to presný opak každého zdravého inštinktu vrodenom v každom z 
tvorov Prírody. Biela Rasa, najvyšší výkvet v evolučnej stupnici Prírody zo všetkých 
výtvorov  Prírody,  sa  akosi  zvláštne  vymenila  základný  zákon  Prírody  o  prežití  za 
každú cenu, za šialený pocit viny, za nevedomé želanie smrti. Prečo?
     Židovský  Jed  Na  Mozog.  Na niekoľkých  ďalších  stránkach  uvidíme  prečo. 
Zistíme, že všetko speje k jednému, hlavnému jedu medzi nami – židovskému vplyvu. 
Pozrieme sa na niečo zo židovskej propagandy, ktoré táto diabolská, votrelecká sieť 
denne kydá na mozog Bieleho Človeka. Všetko to začalo Kresťanstvom. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Deštrukcia Bieleho Človeka je vykonávaná nasledujúcimi cestami. Majte na mysli, 
že Židia chcú zredukovať, skrížiť a aj konečne zničiť gény Bieleho Človeka.

Židovský Program Skríženia

     I.  Bratovražedné  vojny  medzi  Bielymi  národmi.  Ti,  ako  vieme,  prebiehali 
nemilosrdne  a  s  pomstou  od  kedy  Židia  priniesli  kolaps  veľkej  (Bielej)  Rímskej 
civilizácie. citujeme zopár z nich: Storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom; 
Tridsať  ročná  vojna  (1618-48)  zahrňujúca  väčšinu  z  vedúcich,  Bielych  národov 
Európy,  a  obzvlášť  zničujúca  pre  nemecký  ľud; Napoleonské  vojny  (20  rokov); 
Americká Občianska vojna; vojny medzi Nemeckom a Rakúskom; Prvá Svetová vojna
; Druhá Svetová vojna a nespočetné množstvo iných. 
     Všetky tieto vojny drasticky zredukovali veľkosť genetického základu Bielej Rasy 
voči  podrasám  zbytku  sveta.  Zabitím  najlepších  však  spravili  ešte  viac,  znížili 
kvalitu génov, ktoré ostali. 
     II. Rozoštvanie vysoko-stratových, bezvýznamných vojen  proti nebielym, ako 
bola Kórejská vojna a vojna vo Vietname. Židia tak dosiahli vysoké straty Bielej Rasy 
za nízku cenu pre podrasy. Boli tu však ďalšie, druhotné straty pre Bielu Rasu, ako 
zničené manželstvá; rozvrátenie Bieleho Človeka v jeho vzdelávaní, alebo založenie 
kariéry v kritickom štádiu  jeho mladého života; zmrzačenie  a  postihnutie  približne 
sedemnásobného počtu ľudí, ako ich bolo priamo zabitých; zničenie životov mnohých 
mladých  mužov,  ktorí  sa  počas  služby  v  armáde  stali  drogovo  závislí; ostatní  sa 
nakazili pohlavnou chorobou, džungľovými vírusmi z Ázie; niekoľkí v službe uzavreli 
manželstvá s Aziatkami a tým otrávili gény ich budúcich potomkov. 
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     III. Rovnako aj dnes dosahuje Židovská propaganda miešaných manželstiev ešte 
devastujúcejšie  výsledky  v  samotnej  domovine,  USA.  Nemilosrdne,  čírou  silou 
masívnej,  ohromujúcej  propagandy  Židia  ohýnajú  myslenie  Bieleho  Človeka  k 
akceptovaniu,  nahradeniu  a  vstupom  do  miešaného  manželstva.  Ich  fanatickým  a 
neodchýliteľným cieľom je otráviť gény Bieleho Človeka a to nielen napumpovaním 
čiernej krvi z Afriky do žíl Bielej Ameriky, ale aj páchaním podobných zverstiev vo 
všetkých Bielych krajinách, či už je to Anglicko, Švédsko, Francúzsko, alebo hocaká 
iná  krajina.  K tomuto  hyenistickému  účelu  sú  dookola  využívaní  nielen  negri,  ale 
všetky  dostupné  podrasy,  ktoré  môžu  byť  dovezené,  či  ide  o  Molukáncov  (do 
Holandska),  Turkov (do Nemecka), Pakistancov, Indov,  Jamajčanov a všetky rôzne 
podrasy  (do  Anglicka).  Židia  nielenže  do  plodných  území  Bieleho  Človeka  tlačia 
samotné cudzie stáda, ale propagujú tiež miešané manželstvá.    
    IV. Samovražedná propaganda faktora ZPG. (nulového nárastu populácie). Je 
alarmujúcou  pravdou,  že  teraz  na svete  prebieha  populačná explózia  akú svet  ešte 
nevidel. Tragické je, že sa na nej Biely Človek nezúčastňuje, hoci na to nie je nikde 
poukázané. Naopak, počet Bielych Ľudí sa zmenšuje, no oni si toho nie sú vedomí. 
Vďaka židovskej propagande je Biely Človek nasýtený komplexom viny o "svetovej 
populačnej  explózii".  To  zanecháva  mysle  nie  Bielych  párov  voči  židovskej 
propagande vysoko zraniteľné. Ako výsledok tohto neopodstatneného komplexu viny, 
sa mnoho dvojíc rozhodlo mať jedno, dve, alebo žiadne deti. Na druhej strane takáto 
propaganda o ZPG nemá absolútne žiaden efekt na negrov a podrasy. Tak dlho, kým 
im bude Biely Človek poskytovať potraviny a blaho, sa budú tieto zvieratá množiť ako 
potkany bez obáv o svet. Toľko čo sa týka "populačnej explózie". Ironicky je to len 
Biela Rasa kto je zaujatý výčitkami svedomia a len zradný Žid, lejúci propagandu si je 
dobre vedomý tohto faktu. 
     V. To nás privádza k ekonomickej stratégii,  použitej Židmi pri znižovaní Bielej 
populácie a rapídnej expanzii podrás. Nakoľko je v produkcii jedla úspešná len Biela 
Rasa,  populačný  nárast  podrás  v  Afrike,  Indii  a  kdekoľvek  inde,  bol  v  minulosti 
ovplyvňovaný jednoduchým vyhladovaním – neschopnosťou vyprodukovať dosť jedla. 
Ale teraz, pomocou schopností Bieleho Človeka vyrobiť veľké množstvá jedla a jeho 
štedrosťou  (čítaj  hlúposťou)  zásobovania  špiny  sveta,  tu  máme  nielen  populačnú 
explóziu  negrov,  ale  aj  ostatných podrás  sveta.  Toto všetko,  ako sme už povedali, 
vďaka zručnosti Bieleho Človeka a jeho samovražednej štedrosti (to druhé je chytro 
riadené vplyvom židovskej propagandy a manipulácie).
     VI. Samovražedné náboženstvo Bieleho Človeka. Ak je ešte jedna mylná idea, 
ktorá  dala  do  pohybu  všetky  ostatné  samovražedné  idei,  ktoré  dnes  Biely  Človek 
prechováva,  tak  je  to  podvod  "strašidiel  na  nebi",  ktorý  Židia  uložili  na  Bieleho 
Človeka asi pred 2000 rokmi.
     Riešenie – Staň Sa Aktivistom.  Aké je riešenie na rapídne rastúci sklz Bieleho 
Človeka k vyhynutiu a zabudnutiu? Náprava je skutočne jednoduchá. Musíme získať 
každého  Bieleho  Rasového  Druha,  aby  sa  stal  aktivistom pre  prežitie,  expanziu  a 
pokrok našej Bielej Rasy. Musí byť krištáľovo jasné, že buď si za Bielu Rasu, alebo 
proti  nej.  Musíme  si  vyjasniť,  že  každý  kto  sa  odmieta  podieľať  na  tomto 
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rozhodujúcom  boji  o  prežitie  bude  považovaný  za  zradcu  svojej  rasy.  Nerobením 
vôbec ničoho sú spolupáchateľmi a napomáhateľmi zločinu, ktorý Židia páchajú na 
Bielu Rasu.
     Nie Ľahké, Ale Jednoduché. Nepovedal som, že to bolo ľahké. Ale povedal som, 
že  to  bolo  jednoduché  a  je  to  presne  také  jednoduché  aj  dnes.  Biela  Rasa  musí 
vzkriesiť svoju mocnú, inštinktívnu vôľu žiť a podporiť ju všetkou silou a odvahou, 
ktorú má k dispozícii. To znamená, že sa musíte do tohto boja úplne zapojiť. 
     Potrebujeme Vás.  Cieľom a účelom Hnutia Kreativity je vzkriesiť vôľu veľkej 
Bielej Rasy, spojiť a sústrediť úžasnú silu našej unikátnej a slávnej rasy pre vlastné 
prežitie, expanziu a pokrok. Pre toto posvätné poslanie potrebujeme aby ste sa vy a 
milióny ďalších ako ste vy zapojili, a stali aktivistami, teraz hneď! Pomôžte vybudovať 
mocné, Biele Rasové Hnutie skôr ako bude neskoro! Prvý krok, ktorý môžete spraviť, 
je stať sa horlivým distribútorom tejto knihy, Biblie Bieleho Človeka a prebudiť vašich 
rasových  druhov.  Staňte  sa  miniatúrnym  distribučným  centrom.  Pamätajte, 
potrebujeme 10 miliónov kópií, rozšírených tak skoro, ako sa len dá. 
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24. Krédo
Kreativity

Vôľa Žiť
Podstatný Základ Všetkého Života

     Inštinktívne v Každom Tvorovi.  Príroda na svojej výplatnej listine nedrží dlho 
tých, ktorých vôľa žiť kolíše. V každom tvorovi je vrodená vôľa prežiť, žiť, nutkanie 
reprodukovať  a  rozširovať  sa  pokračovaním  vlastného  druhu.  Pravda,  v  každej 
generácii akéhokoľvek druhu môžu byť jednotlivci, v ktorých je toto základné nutkanie 
slabé, alebo im úplne chýba. No Príroda nehrá hry a netoleruje takýchto deviantov 
nadlho. Sú na konci cesty a ich slabosť trvá dlho.
     Naši Predkovia Boli Víťazi. Som hrdý, že sa môžem pýšiť tým, že z milióna 
predkov,  ktorých  mám,  mali  všetci,  bez  jedinej  výnimky,  nielen  silu  a  agresivitu 
bojovať,  ale  každý z  nich aj  splodil  potomka,  ktorý bol  dosť silný,  dosť zdravý a 
taktiež  vyrástol  do  zrelosti  a  opäť  sa  reprodukoval.  Táto  nekonečná  reťaz  mojich 
predkov ostáva nezlomená po milióny rokov. Aký obrovský úspech!
     Aj vy sa môžete takto hrdo pýšiť. Rovnáte sa štandardom, ktoré vaši predkovia 
pevne založili za milióny rokov života na tejto planéte? Milióny Bielych párov sa im 
nerovnajú. Niektorí z nich sa nemôžu množiť. Omnoho viac z nich sa však zámerne 
vyhlo  najzákladnejšiemu nutkaniu Prírody – násobiť  a  šíriť  vlastný  druh pomocou 
svojich detí.
     Naše  Inštinkty  Sú  Popletené.  Prečo  tieto  Biele  dvojice  odhodili  tento 
najposvätnejší  a  najzákladnejší  pud,  ktorý  tak  verne  a  pevne  nasledovalo  100% z 
miliónov  ich  predchodcov?  Môžu  tu  byť  mnoho  triviálnych  dôvodov,  no 
najohromujúcejší  dôvod je ten,.  Že ich inštinkty a mozgy boli  popletené židovskou 
propagandou,  drogami,  chemickými  jedmi  a  ostatnými  židovskými  manipuláciami. 
Ako výsledok je Biela Rasa, najvzácnejšia hodnota na povrchu Zeme, nielen na ústupe, 
ale aj na ceste k vymretiu.  Biela Rasa neprišla k tejto ľútostnej situácii Prírodnými 
spôsobmi,  ale  vďaka  rušivým  procesom  parazitov,  menovite  zradným  Židom, 
vykorisťujúcim jej nervový systém.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Vymierajúci Druh. Hoci všetky tvory a všetky druhy, ktoré existujú majú vrodenú 
túžbu žiť, množiť a šíriť sa, nie je toto nutkanie medzi miliónmi druhov v žiadnom 
prípade rovnako silné. Žeriav prériový je jeden druh, ktorého vôľa je extrémne slabá. 
Dnes je ich nažive len 50 a táto žalostná hŕbka je nažive len preto, že človek ich "kojí", 
vychováva a umelo im dáva všetky príležitosti a povzbudenie prežiť, reprodukovať sa 
a šíriť sa. Je to prehrávajúci boj. Žeriav prériový zomrie a zaradí sa medzi vyhynuté 
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druhy. Prečo? Lebo jeho vôľa žiť a reprodukovať sa je slabá. Orol skalný, vskutku 
honosný vták, sa počíta stále v desiatkach tisícok, no napriek tomu , že je veľkým 
lovcom, má ostrý zrak, silné krídla a vyzerá vznešene aj on sa chýli ku koncu a je 
ohrozeným druhom, prsne tak ako vznešená Biela Rasa.
     Tí Čo Prežili. Po pozitívnej stránke existuje mnoho tvorov, ktorí nedostali od 
človeka žiadnu ochranu, či pomocnú ruku a napriek tomu prežili, a mali šťastie voči 
všetkému nešťastiu.  Jedným z príkladov je šváb, ktorý napriek pesticídom a jedom 
prežil a ľahko si zachoval to svoje. Robil po takmer 300 miliónov rokov a s len veľmi 
málo základnými zmenami vo svojom vrodenom vzhľade. To je rekord dĺžky života 
akéhokoľvek  druhu!  Moskyty  prežili  a  ľahko  sa  množia,  napriek  všetkým  našim 
vedeckým pokusom vyhubiť ich. V skutočnosti bol človek hlavnou príčinou vymretia 
mnohých druhov cicavcov a vtákov, väčšiny bez zámerného zamýšľania ich konca. No 
z približne desiatich miliónov druhov hmyzu, človek nebol schopný úspešne vyhubiť 
čo i len jeden, a to i napriek miliardám dolárov použitých na pokusy. 
     Divoká Konkurencia. Všeobecne je tu mnoho druhov zvierat a vtáctva, ktoré sa 
nemôžu  porovnávať  s  divokou  konkurenciou  na  tejto  planéte  a  v  súčasnosti  sú 
"postupne  vytláčaní."  Dramatickým príkladom niekedy  extrémne  úspešného  druhu, 
ktorý bol ešte pred niekoľkými stovkami rokov v miliardách, je hrdlička sťahovavá. 
Koncom devätnásteho storočia vymrela pre praktické účely, posledná zomrela v ZOO 
v roku 1918. Mnohé iné druhy sú už za svojim vrcholom a vymierajú  počas našej 
generácie. Mnohé vymrú ešte počas nasledujúcej.
     Kritický  faktor,  ktorý  robí  rozdiel,  je  prudká,  húževnatá  vôľa žiť,  prežiť, 
reprodukovať a množiť sa.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Potkan –  Divoký Pozostalý.  Potkan  je  z  nášho  pohľadu  najtrestuhodnejší  a 
najdeštrukčnejší škodca. Po celom svet potkany a ich hojné parazity (vši, blchy, atď.) 
rozširujú aspoň dvadsať druhov chorôb, do týfusu, tichinózy, až po smrteľnú besnotu. 
V Ázii, Afrike a Amerike ľudia stále zomierajú na pliagu, hroznú čiernu smrť, ktorá 
zničili asi štvrtinu populácie stredovekej Európy. Potkan a jeho parazity aj vtedy boli 
priamymi nositeľmi. 
     Žravý Ničiteľ. Vo svete prenasledovanom hrozbami hladu potkany zničia približne 
pätinu zasiatej úrody potravín. Len v Indii (z časti kvôli ignorancii a poverčivosti, že 
potkany  sú  sväté),  potkany  zbavia  stále  hladujúcich  a  hladom  umierajúcich  ľudí 
obilnín, ktorých množstvo by stačilo na naplnenie vlaku dlhého 3000 míľ. V USA, 
ktoré  majú  mnoho  programov  na  vyhubenie  potkanov,  zničia  potkany  majetky  v 
hodnote  miliardy  dolárov,  nezahrňujúc  nespočetné  "požiare  nezisteného  pôvodu", 
ktoré potkany spôsobujú ohlodaním izolácie elektrického vedenia. 
     Extrémne Úspešný Cicavec. Tak veľmi, ako len nenávidíme potkany musíme aj 
priznať, že je to ten najpozoruhodnejší tvor. Keď hovoríme o potkanoch, zaoberáme sa 
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najpočetnejším  a  najúspešnejším  cicavcom  na  povrchu  Zeme,  teda  ak  nepočítame 
ľudstvo. 
     Nanešťastie pre nás,  úspech potkanov je takmer neustále na náš úkor, tak ako 
úspech parazitických Židov je vždy na úkor Bielej Rasy.
     Potkan je neodškriepiteľne jeden z najhúževnatejších cicavcov aké existujú. Jeho 
vôľa žiť, prežiť a množiť sa je vyvinutá až do hranice extrému. Tak ako človek, aj 
potkan je všeobecné zviera, teda nijako nešpecializované, ako napr. mravenčiar.
     Je vysoko prispôsobivý, priamy v metódach prežitia a môže žiť hocikde, od koruny 
kokosovej palmy na pacifickom ostrove po podkrovia v severnom Nórsku.
     Spolunažívajúci  s  Človekom.  Potkan napriek  jedom  a  prípravkom  proti 
hlodavcom, pascam, nástrahám a mačkám, ktoré proti nemu človek používa odo dní 
starovekého Egyptu v súboji o jeho vyhubenie, všetky úspešne prežil. Darí sa mu a 
množí  sa  ako  nikdy  predtým.  V  skutočnosti,  zo  stoviek  druhov  hlodavcov,  štyri 
najhnojnejšie druhy rozkvitajú na expanzii ľudstva a sú opisované ako "spoločenské", 
čo literárne znamená, že s nami zdieľajú náš stôl. Čím viac sa množí človek, tým viac 
jedla produkuje (a teda aj odpadu), tým viac sa týmto "spoločenským" potkanom darí.
     Húževnatý Tvor. Niečo na vykreslenie,  aké húževnaté  a  pružné potkany sú: 
priemerný potkan sa pretiahne dierou nie väčšou ako štvrtina jeho veľkosti, prelezie po 
tehlovej  stene aj  keď má priečky, prepláva pol míle,  alebo vydrží  vo vode tri  dni; 
svojimi dlátovými zubami prehryzie oceľové rúry a škvarové tehly; prežije spláchnutie 
záchodom  a  rovnakým  spôsobom sa  vráti  do  vášho  domu; spadne  na  zem výšky 
piateho poschodia a vstane nepoškodený. 
     Extrémne Vysoká Úroveň Plodnosti. Pri  jeho  prispôsobivosti,  pružnosti  a 
sebadôvere, akou oplýva, je jeho najväčšou zbraňou vynikajúca plodnosť. Jeden pár 
potkanov môže mať za život až 15 000 potomkov. Menší bandikut, hlodavec, ktorý 
plieni obilné sklady v Indii je ideálnym príkladom takejto extrémnej plodnosti. Samica 
môže nosiť mladé už v druhom mesiaci života a potom každý mesiac vyprodukovať 
sedem  mláďat.  S  takýmto  faktorom  nárastu  nie  je  zázrakom,  že  sa  v  niektorých 
tropických  krajinách  potkanie  populácie  náhle  premnožia  a  hordy  hlodavcov 
zdevastujú zem. 
     Schopnosť Prispôsobiť Sa. Potkan je nielen mnohostranný, ale kvôli rapídnemu 
nástupu generácií  má taktiež  neobyčajnú  schopnosť geneticky sa  prispôsobiť.  Proti 
niektorým jedom si po tisíce rokov potkany vytvorili genetickú odolnosť, niektoré sú 
dokonca  schopné  vydržať  štvornásobok  množstva,  ktoré  by  normálneho  potkana 
zabilo. 
     Prežil Atómové Výbuchy. Počas obdobia po Druhej Svetovej vojne, ako vieme 
USA viedli na ostrove Eniwetok testy atómových bômb. Vytvorili sa obrovské krátery, 
všetka vegetácia bola spálená a atoly pohltené mamutími vlnami. Každým výbuchom 
bola  pod  hríbom  rozšírená  smrtiaca  radiácia.  Jeden  z  najhorších  zásahov  dostal 
ostrovček Engebi, kde medzi ostatnou faunou a flórou žil aj náš subjekt, potkan. 
     Pár rokov po tomto holokauste navštívili Engebi biológovia. Našli rádioaktívne 
látky  v  rastlinstve,  útesových  rybách  a  aj  v  samotnej  pôde.  Zahynul  potkan?  V 
skutočnosti  nie.  Ostrov oplýval potkanmi. Neboli  to však dokaličené ani  geneticky 
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deformované tvory, ale statné hlodavce tak zladené s ich životným prostredím, že ich 
životy boli ešte dlhšie než priemerného potkana. To je skutočná genetická adaptácia. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lekcie, Ktoré Sa Môžeme Naučiť.  Od potkana, ak chceme, sa môžeme naučiť 
mnoho hodnotných lekcií. 
     I. Potkania populácia by nikdy neprežila, ak by nebol obdarený super hojnou vôľou 
žiť, prežiť, množiť sa a zlepšiť svoju schopnosť žiť.
     II. Niektoré z kľúčových faktorov v tejto schopnosti sú potkania úroveň plodnosti 
a jeho prispôsobivosť. 
     III. Príroda sa nehrá na obľúbených,  na "dobrých" a "zlých" a tým , ktorých 
považujeme za "zlých", je daná rovnaká príležitosť prežiť, šíriť a množiť sa, či už sú to  
potkany, parazity, alebo chorobné mikróby.
     IV.  Príroda hrá hru na obľúbených len pri nadaní vrodených kvalít.  Čo s nimi 
potom každý tvor spraví je už len a len na intenzite jeho vôle žiť. 
     V ďalšej kapitole si ukážeme čoho má Biela Rasa málo a čo musí mať, aby mohla 
znovu  zapáli  svoju vôľu  žiť,  prežiť,  expandovať  a  vyšplhať  sa  k  slávnym,  novým 
výšinám, ďaleko od tých, ktoré boli kedy našimi slávnymi predkami dosiahnuté.
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25. Krédo 
Kreativity

Cieľ a Duša
     Základné Požiadavky. Či už je to jednotlivec, alebo rasa, aby prežili musia mať 
dve nevyhnutnosti,  I.  účel a program; a  II.  energiu, zápal a motiváciu tomuto účelu 
slúžiť.  Tieto  dve  nevyhnutnosti  musia  byť  spojené,  aby  podporili  a  naveky  viedli 
funkčný organizmus.
     V  preklade  týchto  výrazov  do  významu  pre  Bielu  Rasu,  môžeme  tieto  sily 
sumarizovať ako cieľ a dušu. Bez nich naša rasa nemôže prežiť.
     Dnešná Biela Rasa Tápe. Biela Rasa dnes nemá ani jedno. Nemá žiaden účel ani 
rasový cieľ a nemá ani rasovú dušu. Bezcitne tápe voči deštrukcii a zabudnutiu. Biela 
Rasa  si  nielen  neuvedomuje  svoju  unikátnu  a  vynikajúcu  hodnotu,  ale  ani 
nerozoznáva,  že  existuje  ako  celok.  Prírody  najlepší,  najinteligentnejší  a 
najtvorivejší  výtvor  je  tak  zbavený  týchto  najpodstatnejších  základov,  že  je  to  až 
zločinom proti samotnej Prírode. Žiaden tvor vo vzdore so Zákonmi Prírody neprežije 
dlho. Vymretie e zabudnutie je osudom tých, ktorí sú tak šialení, že sa o to pokúšajú.
     Bezhraničný Potenciál. To o čo sme v Hnutí Kreativity mnoho viac zaujatí, než čo 
Biela Rasa vykonala v minulosti, je obrovský potenciál Bielej Rasy budúcnosti, keď 
sa raz stane svedomito si vedomou tohto výbušného potenciálu. 
     Budúci potenciál Bielej Rasy je, alebo môže byť taký obrovský, tak slávny, že sa 
vymyká  predstavivosti.  Ale  dnes  je  Biela  rasa  tragicky  na  svojej  smutnej  ceste  k 
vymretiu a zabudnutiu. Účelom tejto knihy je zmeniť tento tragický, ale odvrátiteľný 
kurz. Cieľom Hnutia Kreativity je pomocou svojej nevej dynamickej viery, Kreativity, 
prebudiť tohto veľkého, driemkajúceho obra, revitalizovať jeho vnútornú dušu a 
dať Bielej Rase cieľ a účel. V skutočnosti sú cieľ a účel v takých závratných výškach, 
že na plné ocenenie skutočného účelu nášho náboženstva bude treba budúce generácie.
     Duša Bielej  Rasy.  Najprv zo všetkého si  vyjasníme,  čo myslíme pod dušou. 
Namyslíme nejakého krátkodobého ducha, ktorý lieta dnu a von z ľudského tela. V 
skutočnosti neveríme na duchov, alebo akúkoľvek inú formu nadprirodzenosti, či už sú 
to duše, škriatkovia, démoni, trpaslíci, alebo čokoľvek iné. Keď hovoríme o duši Bielej 
Rasy, tak hovoríme o vrodených, vnútorných pocitoch, túžbach, snahách, kvalitách, 
prednostiach a vlastnostiach, ktoré patria len Bielej Rase. Napríklad, pre Bielu Rasu je 
charakteristické byť tvoriví, objavovať, budovať, organizovať, usilovať sa o vedomosti 
a  učenie,  vytvárať  civilizácie,  zakladať ríše,  žiadať a  založiť  zákony a  právo,  mať 
zmysel  pre fair-play,  vychutnať a oceniť krásu, vytvoriť  ju formou umenia, hudby, 
architektúry a mnohými inými prejavmi. Na druhej strane sú negri vrodene zbavení 
čohokoľvek z tohto a majú dušu hlúpeho zvieraťa. 
     Vrodený Pud Zapustený v Génoch. Je ešte mnoho iných vrodených vlastností, 
ktoré  sú  dedične  charakteristické  pre  Bielu  rasu.  Tieto  vlastnosti  sú  uložené  vo 
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všetkých génoch a  presúvajú  sa  z  generácie  na  generáciu tak dlho,  kým rasa 
ostáva neznečistenou. 
     Je to vnútorný pud a my v Hnutí Kreativity, ho definujeme ako našu dušu.
     Vyjadrené  v  Náboženstve.  Obyčajne  je  duša  rasy  jasne  vyjadrená  v  jeho 
náboženstve.  Nanešťastie  to  nie  je  pravdou  o  minulom  náboženstve  Bielej  Rasy, 
Kresťanstve, ktoré na ňu bolo uvalené nepriateľskou, cudzou rasou, ázijskou semitskou 
rasou. Budeme mať skvelú príležitosť povedať si o tom neskôr. 
     Cieľ a Energia. V tejto kapitole chceme  položiť základné pravidlá: bez cieľa a 
programu  nie  je  dosiahnuté  nič.  Bez  energie,  pudu  a  motivácie  nie  je  taktiež  nič 
dosiahnuté, aj keď sme si stanovili naše ciele. Tieto dve veci musia ísť spolu bok po 
boku: cieľ čo stojí za to; energia, sila a motivácia na dosiahnutie cieľa.
     Parazitický Židia Prežili Kvôli Svojmu Náboženstvu. Najúžasnejší príklad rasy, 
kde ciele, účel, duša a náboženstvo fungovali spolu v jednej zmesi je rasa najvyšších 
nepriateľov Bielej Rasy. Židovská rasa za posledných tisíc rokov fanaticky usilovala o 
získanie všetkého  bohatstva a pokladov sveta pre seba. N a tejto ceste zničili, skrížila 
a zotročila všetkých ostatných ľudí na tejto planéte a premenila ich na podliezavých 
otrokov  poslúchajúcich  jej  rozkazy.  Boli  fanaticky  verní  svojej  rase,  extrémne 
agresívny  pri  nasledovaní  svojho  cieľa  a  horlivo  vytrvalí  pri  prilipnutí  k  ich 
náboženstvu. Ich duša je parazitická, žijú na chrbtoch ostatných ľudí a ich židovské 
náboženstvo bolo na mieru ušité pre úspešnú agresiu parazitickej rasy.
     Neodchylný Cieľ Židov. Ako výsledok, aj keď nikdy nevybudovali krajinu, alebo 
vlastnú civilizáciu,  za posledných 5000 rokov Židia priblížili  vrchol ich konečného 
cieľa: kontrolu a zotročenie všetkých ľudí na Zemi. to, ako to dosiahli, je hrozný, no 
fascinujúci príbeh. O tomto príbehu si viac povieme v neskoršej kapitole. 
     Nepotrebujeme Druhých. Chceme tu vyjasniť, že Biely Človek, je na rozdiel od 
Židov,  najtvorivejší,  najproduktívnejší  a  najinteligentnejší  tvor  akého  kedy  Príroda 
vytvorila. Na rozdiel od Židov, Biela Rasa na pomoc k prosperite nepotrebuje žiadnu 
inú rasu. 
     V skratke, Biely Človek má všetky potrebné vlastnosti, aby prosperoval, dosiahol 
nepredstaviteľné , nové výšky na všetkých poliach civilizácie a navždy zlepšil vlastné 
genetickú dokonalosť. Má všetko – okrem toho o čom celá táto kapitol je –  cieľa  a 
duše.  Je to neprirodzená a dočasná situácia,  je to  situácia,  ktorú sme rozhodnutí 
napraviť.
     Hľadajúc Novú Rasovú Dušu.  Pomôcť Bielemu Človeku  nájsť jeho vlastnú 
rasovú  dušu  poskytnutím  Bielej  Rase  náboženstvo  v  súlade  s  jej  vrodeným, 
Prírodným nutkaním, vysloviť Prírodné ciel a program ako ich určila samotná Príroda 
– to je veľký účel tejto knihy.
     V zhrnutí tejto kapitoly v jednej vete vyslovíme to, čo v základe je a navždy musí 
byť cieľom pre Bielu Rasu:  prežitie, expanzia a pokrok vlastného druhu  - Bielej 
Rasy. O tom celá Kreativita je.
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26. Krédo 
Kreativity

My Tie Gény Máme
     Táto Unikátna Planéta Zem.  Keď si pozrieme  vývoj života  na tejto unikátnej 
planéte za posledných 3,7 miliardy rokov, nemôžeme si pomôcť než ostať v nemom 
úžase  nad  jeho  zvláštnym  a  nemilosrdným  pokrokom,  aj  keď  bol  pomalý.  V 
skutočnosti  je  najúžasnejšie,  že  sa  život,  začínajúci  jednoduchým  jednobunkovým 
organizmom v mori vôbec vyvinul. Ak by sme chceli preskúmať celý vesmír, cestujúc 
rýchlosťou našich rakiet, nepochybne by nám to trvalo, než nájdeme inú pohostinnú 
planétu pre život ako je naša Zem, miliardy rokov, ak vôbec takáto planéta existuje. 
     A tak si uvedomme jeden úžasný fakt:  byť súčasťou života na tejto planéte je 
najunikátnejší fenomén, ktorého podoby by sme ani my, ani naši budúci potomkovia 
neradi videli niekde inde. 
     Súťaž o Prežitie. No ešte úžasnejšie je, ako raz v ďalekej a temnej minulosti život 
začal,  ako  sa  táto  jednobunečná  améba  potom  začala  procesom  evolúcie  pomaly 
vyvíjať a rôzniť sa na  milióny variácií, všetky druhy a poddruhy, pokúšajúc sa zlepšiť, 
aby boli schopnejší bojovať svoj boj o prežitie. V tejto ostrej súťaži neuspeli všetci a v 
minulosti milióny druhov, ktoré prehrali tento boj, zahynuli na smetisku evolúcie.
     Civilizácia Novým Fenoménom. Jedným z mnohých druhov, ktorý prežil (zatiaľ) 
je ľudstvo. Ak sa pozrieme na našich pomerne nových predkov, primátov, potom je 
moderný Biely Človek pomerne novej výroby, siahajúc asi len 40 000, alebo 50 000 
rokov späť. Samotná civilizácia nemôže byť pokladanou za staršiu než 10 000 rokov 
(podľa  toho  kde  stanovíme  hranicu).  Porovnajte  to  s  obdobím  dinosaurov,  ktorí 
vyhynuli pre 50-100 miliónmi rokov a zistíte prečo vravíme nový. 
     Náš Jediný Záujem. Ak v tejto diskusii hovoríme o modernom človeku, hovoríme 
len o Bielej Rase. Nezaujímajú nás negri, hotentoti, domorodci, ani ch nižší príbuzní v 
skupine primátov ako napr. opice, šimpanzy, alebo gorily. Zaujímame sa len o Bielu 
Rasu.  Príroda dosiahla svojo najvyšší  vrchol evolučného vývoja za posledných 3,7 
miliardy rokov len s Bielou Rasou. Po miliardy rokov života na tejto planéte Príroda 
nikdy nevyvinula tvora tak inteligentného, tvorivého, produktívneho a uvedomelého si 
svojej existencie, ako keď stvorila Bielu Rasu. 
     Nikdy nezabudnime tento ohromujúci fakt. 
     Po tápaní v milióne iných kanálov; po miliónoch druhov, ktoré prišli a zmizli; po 
trefách a minutiach, pokusoch a chybách, všetkých našich nižších predkoch začínajúc 
jednobunečnou amébou, Príroda nakoniec vytvorila  súčasnú Bielu rasu.  A to len v 
poslednom čase, ak vezmeme do úvahy čas v geologickom meradle. 
     Gény Sú Našimi Plánmi.  Plány Bielej Rasy sú vpísané v našich génoch. Tieto 
plány sa vyvíjali pomaly, procesmi selekcie, eliminácie a prežitím najschopnejšieho. 
Šťastné výsledky nie sú ničím, čo by ostatné druhy, alebo poddruhy, mohli kopírovať, 
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napodobniť, vymyslieť, vyrobiť, alebo ukradnúť. Tieto plány sú naše – musíme si ich 
udržať, ochrániť, propagovať ich a za budúce generácie pozdvihnúť k zlepšeniu do ešte 
väčších výšok.       
     Máme Veľkú Cenu. Plány sú v našich génoch. Sú tam zamknuté. Na to nikdy 
nezabudnime. Ani za miliardy rokov nedala Príroda takúto majestátnu cenu, akú má 
Biela Rasa, žiadnemu inému tvorovi. Ani miliardy, miliardy kilometrov hociktorým 
smerom od našej planéty Zem, by ste nenašli takúto hodnotu. Možno nikde v celom 
vesmíre nenájdeme takýto duplikát. Myslite na to. Aké je to úžasné!
     Cena Vysoko Podliehajúce Skaze. Teraz prichádzame k bodu zlomu. Ako sa zdá, 
takáto vysoká cena je taktiež vysoko citlivá  a ľahko pominuteľná v divokom súboji o 
prežitie na tejto planéte. Príroda nám dala túto vynikajúcu cenu (súhru vesmíru), no 
akokoľvek, nedala nám žiadnu garanciu, že si ju udržíme navždy, alebo že prežijeme 
nadlho.  Príroda nám ani nedala garanciu,  že tu budeme tak dlho ako hlúpy žraločí 
druh, ktorý prežil po 250 miliónov rokov, alebo dinosaurus s malým mozgom, ktorý už 
síce  dávno  vyhynul,  ale  bol  tu  aspoň  75  miliónov  rokov.  Negarantovala  nám ani 
nasledujúci  milión  rokov,  alebo  aspoň  tisíc,  či  ďalšiu  generáciu.  Pri  takejto 
samovražednej  ceste,  akou  Biela  rasa  ide  v  druhej  polovici  20.  storočia,  je  veľmi 
sporné, či prežije neporušená aspoň niekoľko ďalších generácií. 
     Teraz v Riziku. Napriek tomuto faktu sme najúspešnejšími cicavcami v histórii 
evolúcie. Nikdy žiaden cicavec na povrchu Zeme nedominoval tak úspešne, ani nemal 
vo svojej moci kontrolu, expanziu, alebo vyhubenie takmer všetkých tvorov. A teraz, 
aj  napriek všetkým týmto ohromujúcom výhodám je  život  samotnej  Bielej  Rasy v 
krutom nebezpečenstve.
     Expanzia Podrás Podporovaná Bielou Rasou. Kruté nebezpečenstvo v akom sa 
dnes nachádzame je presne to, ktoré sme sami pomohli našim nepriateľom vytvoriť. 
Hovorme priamo. Najsmrteľnejšia hrozba ktorej Biela Rasa čelí, je obrovská expanzia 
podrás,  vedená  najväčším  nepriateľom  –  zlomyseľnými  Židmi.  Táto  zlovestná 
populačná explózia, ktorá práve prebieha, však neplatí pre Bielu Rasu. Naopak, hoci sa 
podrasy šíria ako roje kobyliek,  samotná Biela Rasa sa zmenšuje. Prečo sa podrasy 
šíria takou explozívnu rýchlosťou? Prečo? Kvôli  I.  stále pokročilejšej technológii  a 
schopnostiam  Bieleho  Človeka  dobrovoľne  produkovať  potraviny  pre  stále 
narastajúce  nepriateľské  hordy,  II.  hlúpej  Kresťanskej  etike  podpory  týchto 
zlovestných  hôrd  Bielym  Človekom,  a  III.  chybe  Bieleho  Človeka uvedomiť  si 
svoju jedinečnú hodnotu, ako sme vyjasnili v prevej časti tejto kapitoly.
     Späť k Realite. A tak sa vráťme k našim zmyslom skôr než bude neskoro. Cieľom 
a  ohromujúcou snahou  Hnutia  Kreativity  je:  priviesť  Bielu  Rasu späť  k  zmyslom; 
vyburcovať Bielu Rasu  k boju o prežitie; zorganizovať ju; dať jej účel a cieľ  – 
potom bude môcť tento zázrak Prírody, Biela Rasa, žiť naďalej po milióny rokov a 
každou generáciou sa stane väčšou, lepšou a úžasnejšou.
     Náš Potenciál. Aby sme tak spravili, musíme si najprv uvedomiť ako ďaleko sme 
došli; naše unikátne miesto v tomto vesmíre a prírodnej schéme; závratné výšky, ktoré 
sme dosiahli, a ako sa s našou súčasnou technológiou a inteligenciou môžeme rýchlo a 
uvážene vyšplhať ešte vyššie, než ktorýkoľvek z našich predkov sníval. Nielenže sa v 
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našich  výkonoch  môžeme  stať  lepšími  a  väčšími,  ale  teraz  sa  môžeme  stať  aj 
superľuďmi, fyzicky, mentálne a duševne. Skutočné jadro našej pozície nie je ani tak 
to čím sme dnes, ale čím by sme sa s našimi súčasnými poznatkami mohli ľahko a 
pohotovo stať. Cesta je otvorená a výber je len na vás.
     Pri uvedomení si vlastnej hodnoty musíme taktiež spraviť úprimnú inventarizáciu 
našich silných a slabých stránok. 
     Naša Slabosť.  Opäť si v skratke (tak ako sme to už v tejto knihe niekoľkokrát 
spravili)  pripomenieme naše slabosti.  To čo nás delí  od Židov, negrov a ostatných 
podrás je práve naša alarmujúca slepota uvedomiť si našu unikátnu hodnotu a rozdiel. 
Pridajte  k  tomu našu  slepú  ochotu a  idiotský zápal  podporovať nepriateľov,  náš 
hanebný  sklon  zámerne  odhodiť  vlastné,  obrovské  výhody,  favorizovanie  našich 
nepriateľov, a to všetko v mene charity a fair play, a nájdeme sa v najneistejšej pozícii 
vyhynutia v ktorej sme kedy od počiatku evolučnej histórie boli.  
     Riešenie. Nič z toho nemusí byť. Naša pozícia nie je ani neodvrátiteľná (zatiaľ). 
Musíme si len uvedomiť nasledujúce cennosti, ktoré zatiaľ ešte stále máme: 
     I. Ešte  stále  nás  na tejto  planéte  je  viac  než  500 miliónov. (podľa  toho kde 
stanovíme hranicu). 
     II.  Vrodene sme  najinteligentnejšia a najvynaliezavejšia rasa ľudí  a najväčší 
bojovníci, akých kedy svet poznal.
     III. Na rozdiel od Židov, ktorí sú od Prírody parazitmi, sme úplne sebestační. Na 
rozdiel do negrov a ostatných podrás sme neporovnateľne schopnejší produkcie viac 
než len dostatku potravín pre vlastné potreby, tak ako aj oblečenia, bývania a ostatných 
materiálnych potrieb. V skratke, hoci Židia, negri a podrasy potrebujú nás aby prežili, 
my Biela Rasa, sme úplne sebestační a nepotrebujeme nikoho iného. V skutočnosti by 
sme si viedli tisíckrát lepšie, ak by sa zbavili všetkých tých miliárd parazitov, ktorí 
teraz sajú život a potravu z našej práce, produktivity a inteligencie.
     Vymiesť Pavučiny! A tak na záver len toľko, drahí Bieli Rasoví Druhovia, 
povstaňme! Vymeťme si pavučiny  z našich mozgov!  Organizujme sa. Prebuďme 
našich driemajúcich bratov a sestry a prebuďme Bielu Rasu k mocnej bojovnej sile, 
aby  sme  si  mohli  uvedomiť  brilantnú  budúcnosť,  ktorú  pre  nás  na  prvom mieste 
Príroda predurčila.  My a len my máme tie gény.  Je našou posvätnou povinnosťou 
tieto gény chrániť, šíriť a zlepšovať ich každou nasledujúcou generáciou.
     Top je naša viera a program. To je najmä účel pre ktorý bolo Hnutie Kreativity 
vytvorená. Pochodujme napred!
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27. Krédo
Kreativity

Ochrana Nášho Genofondu
    Náš Prvotný Cieľ. V našom vyznaní viery sme si opakovane uviedli, že ústredným 
cieľom Kreativity je prežitie, expanzia a pokrok Bielej Rasy. Hovorili sme o Bielej 
Rase, o našej drahocennej krvi a o tom, že považujeme Bielu Rasu za najcennejšiu 
hodnotu na povrchu Zeme. 
     Gény Sú Neoceniteľné.  V skutočnosti  je pre toto hlavným kľúčovým slovom 
slovo: gény. Práve naše gény sú to najvzácnejšie. A práve náš hromadný genofond sa 
Židia snažia kvalitatívne aj kvantitatívne nemilosrdne zmenšiť a konečne aj navždy 
zničiť. Vytúženým rozhodnutím Hnutia Kreativity je tejto hroznej katastrofe predísť. V 
skutku je našim hlavným cieľom obrátiť všetko proti nášmu ničiteľovi, zneškodniť ho 
a  uistiť  sa,  že  ani  Židia,  ani  žiadna  iná  podrasa  už  nikdy  nebude  hrozbou 
genofondu Bielej Rasy.
     Potenciál Je Ešte Väčší.  V našich génoch je jasnejšie, než vo fyzickej podobe 
vysvetlené to, aký v skutočnosti sme. Je to tak z mnohých príčin. To aký ste nemusí 
nevyhnutne  reprezentovať  plný  potenciál  toho,  čo  ste  mohli  byť.  Počas  deviatich 
mesiacov vášho vývinu, kým ste boli len zárodok mohlo nastať mnoho nepriaznivých 
podmienok,  či  už  kvôli  radiácii,  liekom,  nedostatku  správnej  výživy,  atď.  Môžu 
existovať  aj  iné  nepriaznivé  podmienky,  ktoré  zmenili,  zastavili,  alebo  zabránili 
správnemu vývinu po vašom narodení. Mohli ste prejsť nejakými rušivými vojnovými 
pokusmi, zmenou na nervovú trosku, stratiť ruku, alebo nohu, alebo oko, alebo byť 
nejako inak natrvalo zmrzačení. 
     Aj bez nevyhnutného prekonania takýchto drastických skúseností, nech sa na to 
pozriete  akokoľvek,  priemerná  osoba  je  kvôli  nehodám  životného  prostredia, 
nedostatočnej výžive, alebo iným faktorom obyčajne horšia než potenciál jej génov.     
     Gény Sú Pevné. Akokoľvek, napriek všetkým postihom vojnami, hladu, požiaru a 
potopám, zlej výžive, nedbanlivom zneužití našich myslí a tiel, a všeobecnej krutosti 
života, naše gény ostali viac-menej neporušené a neporanené. Tým v žiadnom prípade 
nechcem naznačiť, že naše gény nemôžu byť zničené. Iste môžu a nikdy v celej histórii 
neboli  viac vystavované radiácii,  lsd a iným neznámym, a nebezpečným drogám, a 
zneužitiam,  ktoré  sú  príznačné  pre  náš  technický  vek.  No  stále,  napriek  všetkým 
spustošeniam,  útokom a modernej  technológii,  naše  gény pokračujú  vo  zväčšovaní 
ideálneho plánu pre reprodukciu našich budúcich generácií.      
     Úplné Zhrnutie Našich Predkov. Nielenže naše gény reprezentujú to čo sme, ale v 
extrémne malom balení prezentujú úplné zhrnutie všetkých tisícok vlastností tisícok, 
až  miliónov našich predkov,  ktorí  tu  žili  pred nami  a  len vďaka  ktorým dnes  my 
žijeme. Aj ten najkomplikovanejší počítač by dnes mal problém stlačiť toľko vlastností 
miliónov rôznych jedincov a úhľadne ich uložiť do pekného, malého až miniatúrneho 
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balenia  ako  sú  naše  gény.  Keď  si  uvedomíme,  že  každá  bunka  v  našom tele  má 
kompletnú sadu génov, ktoré sú duplikátom našich plánov a priemerné dospelé telo má 
približne sto triliónov buniek, nemôžeme si pomôcť než žasnúť nad týmto zázračným 
systémom,  ktorý Príroda vytvorila.  Nechceme sa  púšťať  do  nejakého  biologického 
pojednania o chromozómoch, génoch, bunkách a o úžasnom návrhu v nich uloženom, 
nakoľko sme tento fascinujúci subjekt prejednali už v predošlej kapitole.
     Kolektívny Genofond. To, o čo sa špecifickejšie v tejto kapitole zaujímame, je náš 
celý  genofond,  úplný  genofond  unikátnej  a  neporovnateľnej  Bielej  Rasy.  Keď 
hovoríme  o  najúžasnejšej  hodnote  na  povrchu  Zeme,  tak  hovoríme  o  celkovom 
genofonde našej rasy. Ten si musíme strážiť a nadovšetko chrániť. Je nenahraditeľný a 
ak raz zmizne, už nikdy nebude obnovený.
     Genofond Ohrozený. Hoci niesme všetci rovnakej kvality, stále je tu ešte 500 
miliónov  ľudí,  ktorí  nesú  vo  svojich  chromozómoch  gény  Bielej  Rasy.  Pri  takom 
obrovskom množstve by ste  si  mysleli,  že  je  náš  genofond v bezpečí  a bude naše 
jedinečné vlastnosti niesť na veky vekov. Nič však nie je ďalej od pravdy.  Krutým 
faktom života je, že genofond Bielej Rasy je teraz pod ťažkým útokom z každej strany 
– priamy úbytok, znečistenie, zriedenie a stála degenerácia, ako sme na to poukázali v 
kapitole o genetike. 
     Najschopnejší Nemusia Nevyhnutne Prežiť. Nanešťastie,  v Prírode neprežije 
vždy  iba  ten  "najschopnejší",  alebo  ten  lepší.  Skôr  prežijú  jedinci  z  druhu 
najschopnejšieho pre prežitie.  Podľa  našich meradiel  určite  nemôže byť šváb ani 
žralok  považovaný  za  inteligentného,  tvorivého,  produktívneho,  estetického,  alebo 
hocakého z tuctu kritérií podľa ktorých by sme ho označili ako "najschopnejšieho". A 
aj tak prežili vo svojej základnej forme po stovky miliónov rokov, aj bez významných 
činov, alebo úspechov podľa hocakého meradla. 
     Nasledujúce Dve Generácie Kritické. Podobne je to aj medzi ľudskými rasami. 
Biela Rasa napriek svojej nadradenosti v inteligencii, tvorivosti, produktivite, tvorbe 
civilizácií  a  mnohým iným veľkým a pozoruhodným aspektom,  stále  nemá žiadnu 
istotu,  že  prežije  nasledujúcich  sto  rokov  a  už  vôbec  nie  ďalší  milión  rokov.  V 
skutočnosti  je  otázne,  či  prežijeme nasledujúce  dve generácie.  A v tom leží  veľká 
tragédia Bielej Rasy.
     Tragédia Rimanov.  Keď sme sa v predchádzajúcej kapitole pozreli na históriu 
veľkých  rímskych  ľudí  pred  2000  rokmi,  zistili  sme,  že  mali  všetky  vlastnosti 
jedinečnej  a  pozoruhodnej  rasy,  ktorá  mohla  žiť  navždy.  Boli  vysoko  inteligentní, 
tvoriví,  konštruktívni,  hrdí,  agresívny,  logicky  mysliaci,  praktickí,  veľkí  stavitelia, 
organizátori  a  zákonodarcovia,  nespomínajúc  ešte  ich  nevyrovnajúcu  schopnosť 
umenia  vojen.  Boli  to  po pravde jedineční  a  obdarení  ľudia,  fyzicky  i  duševne.  A 
predsa koncom prvého storočia n. l., keď bol Rím na vrchole, boli samotní Rimania 
vyhynutí.  Rasa  ktorá  vybudovala  najväčšiu  civilizáciu  a  najväčšie  impérium sama 
zmizla zo scény dejín. Prečo? Lebo prsne tí ľudia, ktorí vybudovali najlepší genofond 
všetkých čias si neboli vedomí svojho genofondu, a ani inštinktívne nerobili žiadne 
opatrenia na jeho ochranu.
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     Aj Hlúpe Zvieratá To Vedia Lepšie. A to je na tom najdivnejšie. Dokonca aj 
najhlúpejšie  zviera,  akýkoľvek  vták,  alebo  hmyz,  hoci  nemá  poňatie  o  nejakom 
"genofonde", si dáva námahu po väčšinu života ochraňovať a šíriť vlastné gény. Nie 
všetky uspeli  a niektoré druhy,  ako vták dodo a dinosaurus už vymreli,  tak ako aj 
niekedy úžasní Rimania. 
     Biela  Rasa  Zobuď  Sa!  Aký  by  to  bol  rozdiel,  keby  Rimania  mali  rasovo 
uvedomelé náboženstvo ako je Kreativita! Aké obrovské, genetické pokroky mohli byť 
dosiahnuté za posledných 2000 rokov!
     Nech je to pre nás lekciou. Možno sme na ceste k vyhynutiu, no ak sa prebudíme, 
proces nemusí byť neodvrátiteľný. Všetko zahŕňajúcim cieľom Hnutia Kreativity,  je 
prebudiť a zburcovať Bielu Rasu k akcii. Chceme vyjasniť alternatívy tak jasne, že aj 
hlúpejšia  a  neinformovaná  naivka  nemôže  inak  než  pochopiť.  Chceme  prebudiť 
každého člena Bielej Rasy, aby sa stal divokým a horlivým partizánom pri obrane 
Bielej Rasy a deštrukcii nepriateľa.
     Druhá Šanca Je Našou Poslednou.  Slávna rímska rasa a jej  nevyrovnateľný 
genofond  sú  preč.  My,  žijúca  Biela  Rasa,  však  máme  druhú  šancu  a  tá  je 
pravdepodobne našou poslednou.  Preto  sa  spojíme a  zorganizujeme.  Nechceme len 
zachrániť náš genofond, ale chceme ho aj šíriť a pridať k nemu ešte lepšie kvality, 
takže pravdivo naplní veľký osud, ktorý nám Príroda prichystala.
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28. Krédo
Kreativity

Kreativita a Eugenika
Zdravá Myseľ v Zdravom Tele v Rámci Dynamickej Super Rasy

     Kľúč k Nášmu Programu.  Ak je nejaké slovo, ktoré môže byť považované za 
kľúč  k nášmu hnutiu,  tak je  to  eugenika.  My, Tvorcovia  nielen veríme v  zdravú 
myseľ v zdravom tele,  ale aj v silnú, stále sa zlepšujúcu, zdravú rasu,  nepretržite 
pokračujúcu do vyšších stupňov dokonalosti.
     Čo Je Eugenika?  Pred päťdesiatimi rokmi bolo to slovo oveľa používanejšie a 
pochopenejšie ako je tomu dnes. To sa zdá divné, lebo za posledných päťdesiat rokov 
sme vo všetkých vedách, vrátane vedomostí o samotnej bunke, obrovsky pokročili, to 
sme vysvetlili už v predošlej kapitole.
     Opak Židovského Programu. Tak prečo je eugenika zabudnutým slovom? Lebo 
myšlienka, ktorej sa dotýka je opakom neľudského, židovského programu miešania rás 
a skríženia Bielej Rasy do zabudnutia. Židia chcú vymazať aj myšlienku, aj slovo, tak, 
aby sa o ňom ani nehovorilo.  
     Dobre Narodený. Eugenika pochádza z gréckeho slova eugenes, čo znamená dobre 
narodený.  Jednoducho  povedané,  eugenika znamená rasové  zlepšenie  vedomými, 
dobre riadenými úsiliami.
     Nepretržite zlepšovať rasovú kvalitu Prírody najlepšej – veľkej Bielej Rasy, je 
súčasťou nášho Kreatívneho hnutia. To mienime spraviť vedomým, inteligentným a 
významným smerom tak, že každá generácia našich ľudí bude lepšia, než predošlá. 
     Určenie Našich Kritérií.  Takže aké kritériá sú našim cieľom? Táto otázka, ktorú 
všetci židovskí ničitelia mysle stále opakujú a nie je možné na ňu odpovedať a rovnako 
je  nemožné s  ňou súhlasiť,  nie  je  vskutku  až  taká  ťažká.  Ak sa  na to  pozrieme z 
pohľadu negra, Inda, alebo Indiána, či Žida, potom s ňou nie je možné súhlasiť. No 
vráťme sa k nášmu mnohokrát opakovanému pravidlu – už nikdy očami hada – my, 
Tvorcovia pozeráme na všetko z pohľadu Bieleho Človeka. 
     Naše Ciele.  Ak sa na to pozrieme z nášho uhlu pohľadu,  jediného,  ktorý má 
význam – sme za budúcu rasu, ktorá je:
     I. Biela a očistená od všetkých stôp nejakej podrasy.
     II. Vzrastajúco inteligentná. Hoci priemerné IQ Bielej Rasy je teraz približne 100, 
môžeme ľahko, za pár stoviek rokov zdvihnúť tento priemer na 150 a u vynikajúcich 
géniov až na 250 a viac.
     III. Zdravé, tak ako aj inteligentné mysle.  Týmto myslíme mentálne zdravú, 
zbavenú neurózy a ostatných ochorení mysle. Inteligencia a mentálne zdravie nie sú 
synonymické,  nakoľko aj  vysoko inteligentní  ľudia trpia mentálnymi  poruchami. V 
budúcej Bielej spoločnosti mienime zredukovať tieto poruchy na minimum. Chceme 
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našich ľudí silných, šťastných, optimistických, s urovnanou osobnosťou, chceme aby 
boli entuziasticky schopní zvládať a užívať si život.
     IV. Fyzicky zdravé telá. Chceme vychovať budúce generácie šťastných, zdravých 
detí, silných, atletických a bez mnohých defektov, ktoré sa vkrádajú do nášho rasového 
tela.  Chceme  eliminovať  tieto  defektívne  gény,  ktoré  sú  semenom  súčasného  a 
budúceho nešťastia pre rodičov a celkovo pre rasu. Chceme aby sa budúca generácia 
detí rodila bez dedičných defektov v percentách čo najbližších 100%. Chceme, aby 
vyrástli v silných, zdravých, krásnych a atletických jedincov našej skvelej rasy.
     V. taktiež chceme, aby boli s každým postupom generácie esteticky lepší – muži 
krajší a mužnejší, ženy krásnejšie a ženskejšie.
     VI. V knihe  Večné Náboženstvo Prírody  som predpokladal, že keď Biela Rasa 
uchopí  kontrolu  svojho  osudu  z  rúk  Židov  a  bude  praktikovať  genetické 
zdokonaľovanie, tak za ďalšie storočie budú Bieli Muži a Biele Ženy nielen krajší a 
nádherní, ale aj tak trocha vyšší. Ak sa zamyslíme širšie, rastúca výška nie je zmena po 
ktorej  túžime  a  nie  je  jednou  z  našich  dlhodobých  cieľov.  Inteligentnejší,  to 
definitívne. Mužnejší a krajší, áno. Zdravší, absolútne. Atletickejší, áno. No vyšší je 
relatívny rozmer.  Muž vysoký 180 cm bude nízky, ak priemer bude 200 cm a 200 cm 
vysoký  bude  málo  ak  priemer  bude  dosahovať  300  cm.  Rasa  by  sa  mohla  stať 
nekonečnou. Dosiahli by sme 200, 250 možno 300 cm, no to je úplne irelevantné a 
sebazničujúce. Preto verím, že  výška tak ako celkovo veľkosť ostane presne tam, 
kde je v súčasnosti.
     Dočasná Opozícia.  Pri dosahovaní týchto vytúžených cieľov proti nám pracujú 
niektoré z najmocnejších síl dnešného sveta. Sú to:
     I. Najúskočnejšia  sila  zo  všetkých  je  medzinárodná  židovská  sieť,  ktorej 
historický cieľ bol po stáročia taký, aká je aj dnes: zredukovať a  skrížiť Bielu Rasu 
do  zabudnutia; obrátiť  ju  na  morbídnu,  pokornú,  hlúpu  kopu  ľahko 
manipulovateľných  a  ovládaných  zvierat.  Nanešťastie  je  ich  program  silný,  dobre 
naplánovaný, dobre financovaný a dnes aj rýchlo pokračujúci.
     II. Kresťanské cirkvi. Každé krédo, alebo viera, ktoré Kresťanstvo za posledných 
17.  storočí  podporilo,  ovplyvnilo  naše  myslenie  smerom  ku  skríženiu  našej  rasy. 
Kresťanstvo  nepretržite  a  stále  poburuje  proti  schopným a  zdravým,  a  vedie  naše 
sympatie  a  záujem  k  pomáhaniu  krivým,  biednym,  slepým,  chudým  na  duchu, 
hlupákom a idiotom takými radami ako napr. "požehnaní sú tí chudobní na duchu" 
(hlupáci); "požehnaní sú trpezliví a im má patriť zem". Na to my, Tvorcovia vravíme 
–  nie  ak  tomu  môžeme  predísť.  Hlavná  myšlienka,  že  všetci  sme  si  v  očiach 
imaginárneho  ducha  rovní  je  len  ďalšie  opätovné  obnovenie  starého,  židovského 
podvodu o rovnosti a nevyhnutne vedie k miešaniu rás.
     III. Samotná civilizácia. Ako sme o tom už diskutovali  v predošlej  kapitole, 
nakoľko  v  laboratóriu  Prírody  sú  nepodarci  stále  vytláčaní,  civilizácia  zachraňuje 
nepodarkov a tak nepodarení prežívajú a plodia ďalších nepodarkov.  Pretože my, 
Tvorcovia, sme celým srdcom za civilizáciu – civilizáciu Bieleho Človeka – môžeme 
viesť civilizáciu tak, že pomôže znásobiť rasu, radšej než by sa ňou naďalej krížila. K 
tomu, ako to môžeme spraviť sa dostaneme trocha neskôr v tejto kapitole. 

143



     IV. Zle vedený pokrok zdravotníckej technológie vytvorený nadaním Bielej 
Rasy. Nanešťastie, tak ako noho iných vecí vytvorených nadaním Bielej Rasy, aj tento 
pokrok bol obrátený v prospech našich nepriateľov a smerom kríženiu našej rasy. Tak 
ako civilizácia, aj "medicína", pracuje proti Prírodnému procesu vyradenia nepodarkov 
a práve naopak, zachraňuje nepodarkov, aby sa mohli zase množiť a vkladať ich vady 
do génov našej rasy.  Na druhej strane, táto zdravotnícka technológia a pomoc daná 
zaostalým  podrasám  spôsobila  populačnú  explóziu,  akej  podoby  svet  ešte  nikdy 
nevidel.  Kvôli  našej  medicíne,  našim potravinám  a našej  dobročinnosti  sa svetové 
podrasy, tak ako pieskomily a  potkany,  množia vo fenomenálnom počte  a  doslova 
vytláčajú  Bielu  Rasu  z  povrchu  Zeme.  Opäť  chceme  dôrazne  vysloviť,  že  my 
Tvorcovia,  niesme proti  správnemu druhu  pokroku  v  zdravotných  vedách.  Sme za 
zdravé žitie, ako sme to už detailne vysvetlili v skorších kapitolách. No keď raz bude 
mať Biela Rasa opäť kontrolu nad svojim osudom, tak sa preliate uistíme, že zdravotné 
vedy budú použité na zlepšenie Bielej Rasy a nie na jej skríženie, a  v neposlednom 
rade, nebudú použité na pomoc šírenia našich nepriateľov, podrás. Sme rozhodnutí, že 
takáto veda nebude využitá pre nárast väčšej a väčšej záťaže nepodarkov. Nechceme 
aby  naša  budúca  generácia  pozostávala  zo  stále  viac  ľudí  závislých  na  liekoch  a 
umelých, mechanických prístrojoch na podporu a predĺženie ich nešťastnej existencie.
     V. Vrodená tendencia Bieleho Človeka k súcitu je Achillovou pätou a bola jeho 
najhorším nepriateľom od kedy židovské Kresťanstvo dobylo a zničilo Rimanov. Kým 
všetky ostatné druhy v Prírode inštinktívne odmietajú a selektujú nepodarkov, Biela 
Rasa robí hlúpo presný opak.
     VI. Súčasné metódy a postoje kontroly pôrodnosti. Aj keď je treba na použitie 
plánu pre kontrolu pôrodnosti určité množstvo inteligencie, je to opäť ten najmenej 
inteligentný, čo nemá ani disciplínu, ani know-how, aby ich využil.  Výsledkom bol 
devastujúci efekt na pokles pôrodnosti inteligentnej Bielej Rasy, no žiaden odstrašujúci 
efekt na negrov, Indov, Mexičanov a ostatné podrasy.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zhoršenie Génov Musí Skončiť. To sú hlavné sily zoradené proti nám, hoci je tu 
ešte mnoho iných, menších faktorov, ktoré prispievajú k zhoršeniu a znečisteniu nášho 
genofondu. Faktom je, že sa náš genofond rapídne zhoršuje a mierime do žumpy – k 
degenerovanému ľudstvu. Naši nepriatelia si myslia,  že to tak má byť.  Sir Cyril  L. 
Burt, anglický psychológ najaktívnejší medzi Prvou a Druhou Svetovou vojnou zistil, 
že IQ Angličanov klesá o 1,5-2 body za generáciu.  To bolo pred druhou svetovou 
vojnou. Čo sa ale stalo s Anglickom od konca druhej svetovej vojny s prílivovou vlnou 
podrás,  to  bolo už čistou katastrofou.  No ešte  v  predvojnovom hodnotení  môžeme 
vidieť, ako sa Briti, skvelí ľudia, pred inváziou podrás, sami za pár generácií znižovali 
na hlupákov. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Najprv Znovu Získať Kontrolu Nad Našim Osudom. Doteraz sme si stanovili I. 
naše ciele a II. prekážky, ktoré ležia v našej ceste. Tak čo s tým môžeme robiť? 
     Samozrejme, prvou vecou, ktorú musíme pre Bielu Rasu spraviť, je opäť získať 
kontrolu nad jej vlastným osudom a vytrhnúť túto kontrolu z rúk našich židovských 
ničiteľov.  Aby  sme  to  mohli  dosiahnuť,  musí  sa  Kreativita  stať  univerzálnym 
náboženstvom  Bielej  Rasy.  A  k  tomuto  je  najviac  vhodná  kniha  Biblia  Bieleho 
Človeka vďaka ktorej to aj dosiahneme. No až kým tak nespravíme, nebudú vyriešené 
žiadne iné problémy a Biela Rasa bude odsúdená ku skríženiu, deštrukcii a zabudnutiu.
     Program Pre Genetické Zlepšenie.  V tejto kapitole chceme jasnejšie načrtnúť, 
ako mienime využiť náš program eugeniky, keď raz dosiahneme kontrolu našej vlády 
a osudu.
     I.  V prvom rade fyzicky  vylúčime podrasy  z našich radov. To zahŕňa negrov, 
Židov,  Číňanov,  alebo  kohokoľvek   Bielych  krajín,  či  už  z  Anglicka,  Francúzska, 
Švédska, Nemecka, alebo USA. Musia byť tak vypudení, ako ľudské telo identifikuje a 
vylučuje mikróby, baktérie, vírusy a cudzie telá spomedzi vlastných buniek.
     II.  Musíme podporiť  žiadúcejších jedincov nášho druhu k plodeniu viacerých 
detí. Zdravé a inteligentné páry, a páry obdarené žiadúcejšími vlastnosťami musia byť 
podporované, aby mali viac než len priemerné rodiny.  Nakoľko v našej súčasnej 
degeneratívnej  spoločnosti  majú  títo  ľudia  najmenšie  rodiny,  ako  ich  môžeme 
podnietiť k väčším? Jedným z krokov v tomto smere  je rasové uvedomenie a spôsob 
k  nemu je  táto  naša  kniha.  Je  Prírodným pudom,  aby  zdravé páry mali  rozmerné 
rodiny. Príčinou hlavného zníženia veľkosti rodín tých párov, ktoré by mohli prispieť k 
zlepšeniu  našej  rasy,  je  židovská  propaganda o populačnej  explózii  (  ktorou  Židia 
vyvolávajú u inteligentných ľudí pocit viny a o ktorú sa hlupáci nestarajú a množia sa 
ďalej).  Ak by bola táto psychologická stigma odvrátená, obrovsky by to prispelo k 
podpore lepších jedincov našej rasy. Iný faktor je naše súčasné ekonomické šialenstvo. 
Doma je nám vtĺkané do hláv, že každé dieťa by malo ísť na vysokú školu (čo je 
vysoko  nadsadené)  a  tak  úspešnejšie  mladé  dvojice  so  strachom  čelia  finančným 
záťažiam, ktoré budú mať, ja keď si založia len priemerne veľkú rodinu. Na druhej 
strane, kvôli prídavkom na deti,  sociálnym podporám a ostatnej vládnej podpore sa 
podrasy nestarajú o žiadne finančné záväzky a začínajú sa množiť ako zajace už od 
štrnástich rokov a tak sužovaný, produktívny,  Biely,  daňový poplatník platí  a platí. 
Kým sa ich to bude týkať, tým viac malých bastardov splodia a tým viac šekov dostanú 
od štátu.
     Dvojstranná.  Odpoveď je dvojstranná:  a.  podporiť najlepších Bielych ľudí, aby 
mali  väčšie  rodiny  a  to  tak,  že  to  príjmu ako  náboženskú  hodnotu,  a  b.  vystavať 
ekonomický systém tak, že najžiadúcejšie páry za prispievanie dobrými deťmi trpieť 
ekonomickou záťažou. 
     III. Donútiť menej žijúcich členov Bielej Rasy k menším rodinám. 
     Nakoniec j ta budeme musieť čeliť faktu, že aj vo svete úplne zbavenom podrás 
(aká to krása!) budeme mať ohraničený nárast populácie. Ako sme už skôr uviedli, 
násobiaci  faktor  množenia  je  tak fenomenálny,  že  ak je  na  začiatku  jari  jeden pár 
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nadržaných múch, pri  ideálnych podmienkach môžu na jeseň pokryť svet aspoň 18 
metrovou  vrstvou  múch.  Dokonalejšia  Biela  Rasa  budúcnosti,  extrémne  schopná 
pestovania potravín a zásobenia sa ostatnými potrebami, by čoskoro preľudnila svet a 
život by sa stal nešťastným bremenom a nie radosťou.
     Žiadne  Budúce  Preľudnenie.  Tomu  musíme  predísť  a  jediná  odpoveď 
samozrejme je, kontrole prírastku. Keď dosiahneme optimum populácie Bielej Rasy, 
ktoré vtedajšie vedenie uzná za dostačujúce (podľa toho ako to podmienky dovolia 
napr. miliardu), bude potom nárast populácie uvedený do stabilnej situácie. Tvrdí sa, 
že rodiny majúce priemerne 2,3 dieťaťa dosahujú nulový nárast populácie. A tak tu 
(ako vždy) bude inštinktívna túžba mnohých menej vhodných jedincov, zvýšiť toto 
číslo  a  budeme nakoniec  musieť  dôjsť k  systému genetického triedenia,  systému 
podobnému aký dnes používa armáda na fyzické zdravie. Na základe sily fyzického, 
mentálneho  genetického zdravia, kandidáti na svadbu dostanú kartu genetickej triedy, 
ktorá určí koľko detí môžu mať. Nakoľko môžu obaja partneri mať odlišné hodnotenie, 
čo nie je problémom, bude ich hodnotenie spojené do konečnej hodnoty pre pár. Tieto 
hodnotenia budú taktiež z času na čas upravené pre úplnú populačnú situáciu. 
     To všetko môže znieť trochu komplikovane, no s modernými počítačmi a najlepším 
záujmom Bielej Rasy na mysli, by Biele vedenie danej doby nemalo naraziť na žiaden 
problém.
     IV.  Sterilizácia  nevyliečiteľných  nepodarkov,  idiotov a geneticky chorých 
jedincov.  V dnešnom svete prevráteného myslenia a sentimentality, vo svete,  ktorý 
roní  krokodílie  slzy  za  osud  posledných  päťdesiatich  žeriavov,  no  nestará  sa  o 
skríženie  a  vyhubenie  veľkej,  Prírody najlepšej,  Bielej  Rasy to  môže znieť  trochu 
drsne. Niet väčšej bolesti, alebo bremena, ktorým môžu rodičia (a spoločnosť) trpieť, 
než  narodenie  idiota,  alebo  postihnutého  dieťaťa  a  vyživovanie  ho  počas  celého 
nešťastného života ďalších 60 rokov.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Časť Nášho Náboženstva. To je to čo chceme dosiahnuť. To je to, čo bude Biela 
Rasa budúcnosti chcieť dosiahnuť. Najlepšie je to spísať a už teraz vložiť do nášho 
náboženstva. Program eugeniky našej rasy je obrovsky dôležitou časťou našej viery a 
ukazuje nám kam ísť.
     Fantastický Potenciál. My, Biela Rasa, sme hrdými nositeľmi tohto duchovného 
semena.  Len  my  máme  veľký potenciál,  ktorý  dlhým procesom  evolúcie  Príroda 
implantovala do našich génov. Tak ako ranný (Biely) Americký pionier videl ako je 
vybudovanie Bieleho impéria od Atlantického k Tichému oceánu jeho jasným osudom, 
tak je aj  jasným osudom súčasnej generácie Bielej rasy snažiť sa naplniť tento úžasný 
potenciál, ktorý Príroda tak hojne vložila do všetkých našich génov. Najprv musíme 
prežiť  a  potom sa  šíriť,  aby sme zabrali  celú  dobrú zem tejto  planéty a  nakoniec 
musíme  zlepšiť naše genetické kvality do ešte väčších výšok – stať sa superľďumi 
budúcnosti.
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     Antický Gréci Praktikovali Eugeniku. Myšlienka eugeniky nie je nová. Sparťania 
z Antického Grécka o eugenike vedeli už v 5. storočí p. n. l.  a praktikovali väčšinu z 
toho, čo tu dnes navrhujeme. 
     Mojim názorom je, že mentálne, esteticky a kreatívne boli staroveký Gréci už pred 
2000 rokmi  najlepšími  a  najinteligentnejšími  ľudskými  bytosťami,  ktoré  kedy  žili. 
Našim cieľom je nielen dostať sa  do ich štandardov,  ale  ak raz plán pochopíme a 
použijeme program eugeniky, úroveň Grékov oveľa prevýšime. Najlepšou cestou ako 
to dosiahnuť je vložiť eugeniku do našej viery.
     Obrovské Požehnanie Pre Bielu Rasu. Aké požehnanie by to pre ľudstvo bolo! O 
čo  žiadúcejší  by  bol  svet  zdravých,  dobrých,  krásnych  jedincov,  ľahko  schopných 
prispôsobiť sa, než svet degenerujúcich podrás (India, alebo Haiti), ktoré žijú v špine, 
hlade a chorobách, a množia sa až za hranicu ich nešťastnej existencie.
     

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Tmavá Alternatíva.  V ďalšej  kapitole  sa  chceme pozrieť  na druhú stranu 
obrazu, na čiernu alternatívu – svet zamorený negrami. Chceme študovať tento nižší 
hnus "ľudskej" rasy a uistiť s, že rozumieme do čoho nás chcú Židia "integrovať". V 
kapitole o negroch chceme ísť priamo k najväčšiemu zo všetkých učiteľov – histórii 
– a pozrieť sa čo sa stalo v kedysi vznešenom drahokame Karibiku,  San Domingu 
(teraz už Haiti) keď negri prevýšili Bielu civilizáciu.
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29. Krédo
Kreatvity

Kto Potrebuje Negrov?
alebo 

Eliminácia Čiernej Pliagy
     Čierna Smrť.  Počas stredoveku bola znova a znova Európa zmietaná ničivými 
účinkami  Čierneho  Moru,  známeho  taktiež  ako  Čierna  Smrť.  Niektoré  z  týchto 
epidémií  boli  také devastujúce,  že jedna z nich,  v rokoch 1348-50,  dokonca zabila 
polovicu populácie Európy.
     S pokrokom vedy a objavením mikróbov, baktérií a vírusov, sa Biely Človek naučil 
celkom ľahko poraziť predtým ničivé účinky spoločenských chorôb, vrátane Čierneho 
Moru.
     No akokoľvek,  dnes existuje ďalší  prejav Čierneho Moru,  ktorý sa však Biely 
Človek ešte nenaučila ani kontrolovať, ani poraziť, a ktorý nás ničí ešte hroznejšie ako 
Čierna Smrť v stredoveku. Epidémie stredoveku aspoň mali niekoľko konštruktívnych 
a vyrovnávajúcich vedľajších efektov: I. udržali nízku populačnú explóziu, II. vyradili 
slabšie a menšie prvky populácie. Tí čo prežili tak zlepšili genetickú kvalitu dnešných 
génov a III. u pozostalých sa vyvinula väčšia odolnosť voči tejto chorobe.   
     Medzitým Dnes – Čierna Hniloba. Dnešná pohroma Čierneho Moru medzi Bielou 
Rasou  však  nemá  žiaden  kompenzačný  účinok.  Dnešný  Čierny  Mor  sú  negri.  Je 
omnoho hrozivejší, smrteľnejší a dlhodobejší než bol Čierny Mor v stredoveku. Dnes 
sa negri v Amerike (a na celom svete) množia v explozívnom a bezpríkladnom počte. 
V Amerických mestách, kedysi  najväčších mestách vybudovaných nadaním Bieleho 
Človeka, dnes prevládajú negri. V mestách ako sú napríklad Philadelphia, New York, 
Detroit,  Los  Angeles,  Oakland,  Cleveland  a  Newark  sa  usadila  čierna  hniloba. 
Niekedy hrdé hlavné mesto Washington D.C. sa dnes dostal k bodu keď je už takmer 
celý  čierny.  Zmenil  sa  na  nebezpečnú,  kriminalitou  zamorenú  čiernu  džungľu,  v 
ktorej  sa  zakrádajú  a  lovia  čierne  zvieratá.  Kriminalita  bujne  rastie  a  nedá  sa 
kontrolovať,  a  Bieli  obyvatelia,  ktorí  vybudovali  toto  mesto  už  dávno  utekajú  do 
odľahlých predmestí. Dokonca ja kongresman, ktorí musí dochádzať do centra vlády 
tak robí s vedomím rizika smrti. 
     Negrizácia Našich Miest. Mesto za mestom má dnes čierneho starostu a vždy keď 
je  nejaký  zvolený,  židovské  médiá  vyskakujú  s  oslavami  a  hlasno  tlieskajú 
"historickej"  udalosti.  To  čomu  však  Židia  v  skutočnosti  tlieskajú  je  zrútenie  a 
rozdelenie Bielej Rasy. Židia, ktorí nie sú Bieli, ale semitskí a žltí Aziati, patologicky 
nenávidia  Bielu  Rasu  tak  ako  nenávideli  Rimanov  pred  2000  rokmi  a  ich 
najhorlivejším cieľom je skríženie a deštrukcia Bielej Rasy. 
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Negri  Sú  Negri.  V  tejto  knihe  zámerne  používame  termín  "neger"  a  jeho 
používanie odporúčame v písme a reči  všetkým členom Cirkvi. Ako sme uviedli v 
predošlej kapitole, druhé najhlúpejšie stvorenie na planéte Zem je to, ktoré nevie, alebo 
nechce  rozpoznať  svojich  nepriateľov,  a  najhlúpejší  tvor  je  ten,  ktorý  so  svojimi 
nepriateľmi spolupracuje na zničení vlastnej rasy. 
     Smrteľní Nepriatelia. My v Hnutí Kreativity, považujeme negrov hneď za Židmi, 
za našich najhorších nepriateľov. Všetky farebné rasy, či už sú čierne, žlté alebo hnedé, 
považujeme za smrteľnú hrozbu pre našu ďalšiu existenciu na tejto planéte. Celkovo 
pre rozdiel medzi Bielou Rasou a nimi pre nich používame pojem "podrasy".  Všetci 
Číňania,  Japonci,  Polynézijčania,  skrížení Mexičania, Židia,  Indiáni, negri a ostatní, 
jednoznačne nie sú Bieli a preto ich zaraďujeme do celku známeho ako podrasy sveta. 
Či už si to uvedomujeme, alebo nie, Prírody z nich naveky spravila našich smrteľných 
nepriateľov.  Úlohou  Hnutia  Kreativity  je  upovedomiť  Bielu  Rasu  o  tomto  fakte  a 
prebudiť ju k akcii. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Spodok Rebríka.  Medzi  všetkými  týmito  rasami,  sú Africkí  čierni  negri  bez 
pochýb na najnižšom schodíku rebríka pochybne nazývanom ľudská rasa. My, Hnutie 
Kreativity  zavrhujeme  akéhokoľvek  spoločného,  rasového  menovateľa  s  negrami, 
rovnako ako aj s opicami. Považujeme ich za podľudí, alebo humanoidov a považujem 
ich za bližších k ríši zvierat než k akémukoľvek ľudskému druhu zastúpenému Bielou 
Rasou. Navždy sľubujeme, že sa budeme snažiť vylúčiť ich z našej  Bielej Rasovej 
Komunity a navždy sa budeme snažiť ochrániť akýkoľvek prienik, alebo kríženie s 
našim rasovým telom.  Akákoľvek  spoločnosť,  ktorá  zlyhá  pri  vylúčení  jej  odpadu 
čoskoro zomrie. Pre nás sú negri čiernym jedom a židovský cieľ pumpovania čiernej 
krvi z Afriky do žíl Bielej Ameriky považujeme za najhnusnejší a najpodlejší zločin, 
aký bol kedy v celej histórii spáchaný.  
     Nepriateľstvo, Opovrhnutie a Výsmech. Jedným z prvých krokov pri ochrane 
našej  rasy  pred  takýmto  katastrofickým  hnusom  je  správny  postoj  k  negrom. 
Websterov slovník definuje slovo "neger" ako vulgárny, urážlivý názov nepriateľstva a 
opovrhovania čiernym človekom. Skvelé. To akceptujeme. Top je v skutku presný opis 
našich pocitov voči negrom a presne pojíma aký by mal byť postoj Bieleho Človeka 
voči týmto zvieratám. Náš postoj voči negrom musí byť nepriateľský, opovrhujúci a 
výsmešný. Musíme myslieť spôsobom: do pekla s negrami, do pekla so Židmi.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Vyslovený  Divoch.  Ako  sme  povedali,  čierny  Afričan  reprezentuje  najnižší 
stupienok ľudského rebríka, ak vôbec môže byť do skupiny ľudí zaradený. My v Hnutí 
Kreativity si myslíme, že z dobrých dôvodov nespadá do klasifikácie "ľudí". Za 6000 
rokov známej histórie Afričania nevymysleli nič. Nevymysli ani koleso, aj keď už pred 
tisíckami rokov mali  postačujúcu príležitosť  okopírovať ho od Bielych  Egypťanov. 
Nenaučili  sa  ani  tkať  látky,  aj  keď aj  to  sa  mohli  pred tisíckami rokov naučiť  od 
Bielych Egypťanov. Nikdy nedomestifikovali žiadne zviera. Jediná metóda ako vedeli 
prenášať tovar bola na ich tvrdej  hlave. V budovaní nikdy nepokročil  za chatrče z 
blata, konštrukcia ktorých je ešte hrošia ako veveričie, alebo ondatrie úkryty.  Nikdy 
nevyprodukoval písaný jazyk.  Prakticky jediný obchod, do ktorého sa kedy zapojil, 
bolo  obchodovanie  so  slonovinou,  perlami  a  otrokmi,  inými  slovami,  predaj  a 
obchodovanie s vlastnými  ľuďmi. 
     Negri a Miešanci.  Čierny Afričan je nespoľahlivý, lenivý a hlúpy.  Čo sa týka 
zodpovednosti, je úplne ignorantský a je naklonený kriminalite a násiliu. Priemerný 
čistý čierny Afričan má IQ okolo 40 bodov nižšie ako priemerný Biely Človek. To 
posúva ich priemer až pod hranicu imbecility.  Priemerný Americký neger,  ktorý je 
samozrejme  miešanec,  alebo  mulat,  najoprvhnutiahodnejší  zo  všetkých  podrás, 
asimiloval veľké percento Bielych génov. Vďaka Bielym génom majú títo miešanci 
vyššie IQ, teda asi okolo 80. To týchto krížencov posúva priamo na hranicu rozumovej 
zaostalosti, polovicu z nich nad a polovicu pod, v závislosti od pomeru Bielych génov. 
     Plodný a Extrémne Nebezpečný. No neger má kvality, ktoré ho robia pre prežitie 
Bielej  rasy  extrémne  nebezpečným.  Hoci  iné  rasy,  ako  Indiáni,  po  prevládnutí 
civilizácie Bieleho Človeka zoslabli a vymreli, neger, na druhej strane nielen prežil, ale 
tak ako potkan prosperuje a množí sa. Je silný, pružný a aj keď je vo všetkých iných 
aspektoch nepoužiteľný, je plodný na poli produkcie – produkcie ďalších negrov. 
     Kvôli týmto dôvodom, kvôli tomu, že je hlúpy, podlízavý a silný, bol v histórii 
veľmi dobre prispôsobený na prácu otroka,  dokonca ako najlepšia  rasa.  Kvôli  tým 
istým dôvodom bol  veľmi  využiteľnou  a  extrémne nebezpečnou zbraňou  v rukách 
zradných  Židov,  ktorých  odvekým  cieľom  bolo  skrížiť  a  zničiť  Bielu  Rasu.  Za 
niekoľko posledných tisícok rokov, dokonca až v časoch Egyptu a Ríma, to bol práve 
Žid, kto bol najprednejší v obchode s otrokmi a vtiahol tieto čierne zvieratá do každej 
Bielej civilizácie, s úmyslom skrížiť a zničiť Bielu Rasu.  
     Ničiteľ Bielych Civilizácií. A tak bol neger cez kríženie schopný zničiť každú rasu 
a civilizáciu, ktorá bola dosť hlúpa na to, aby ho vtiahla do svojich radov. 
     Žid využíva všetky finančné, legálne, alebo propagandistické spôsoby na skríženie 
Bielej Ameriky, na pumpovanie čiernej krvi z Afriky do žíl Bielej Ameriky. Žid tento 
program posúva v histórii nebadanou pomstou a zúrivosťou, a môžeme dodať, že aj s 
ohromným úspechom. Miešanie rás sa stalo jeho najposvätnejšou vecou. 
     Musí Byť Očistený. S najvyšším záujmom vlastného prežitia musí Biely Človek 
vyčistiť tento jedovatý prvok z jeho rasového tela a poslať negrov, všetkých negrov, 
späť do Afriky. 
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     Než tak môžeme spraviť,  Biely  Človek musí  najprv  získať kontrolu  nad 
vlastnou vládou a osudom. A než tak učiní, Biely Človek si musí najprv urovnať 
svoje myslenie. O tom celá Kreativita je.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Prvotný Židovský Cieľ.  Nakoľko je priemerný Biely truľo vzťahom Židov a 
negrov k Bielej Rase úplne zmätený, tak si to tu vyjasníme. Žid po tisíce rokov 
vedie nemilosrdnú (aj keď ukrytú) vojnu proti všetkým gojímom  na svete. Gój, 
alebo gojím, je ich názov pre všetkých nežidov a je to hanlivý termín znamenajúci 
"dobytok". No y pomedzi všetkých rás bola vždy ich prvotným cieľom deštrukcie, 
tak  ako  je  aj  dnes,  Biela  Rasa.  Prečo  práve  Biela  Rasa?  Lebo  Židia  vedia,  že 
inteligentná  a  neskutočne  schopná  Biela  Rasa  sa  jedného  dňa  môže  prebudiť, 
pochopiť ich zradné klamstvá,  zorganizovať svoju úžasnú silu  a obrátiť  sa proti 
Židom, tak ako to spravili Nemci pod vedením Hitlera. To je večnou nočnou morou 
všetkých Židov a čím skôr môžu zmeniť Bieleho Človeka na hlúpeho mulata, tým 
skôr bude táto hrozba pre Židov zažehnaná. 
     Skríženie. Večnou a  konečnou snahou  Židovskej  rasy je:  skrížiť,  zvrhnúť 
niekedy hrdú Bielu Rasu a spraviť z nej podlízavý mulatských otrokov.
     Vykoreniť  Nepriateľa. Posvätným  a  nekončiacim  rozhodnutím  Hnutia 
Kreativity je vidieť, že Žid nikdy nedosiahne svoj cieľ. Naopak, našim cieľom je 
vykoreniť a zničiť Židov a negrov skôr než oni zničia nás.
     Zorganizovať Bielu Rasu. Hnutie Kreativity je rozhodnutá organizovať úžasnú 
moc Bielej Rasy a obrániť svet pred skrížením a zničením Bielej Rasy. 
     Negri Sú Nástrojom. Nebezpečná rola akú hrajú negri v tomto trojhrane je, že 
sú  nástrojom,  ktorým chcú  Židia  zničiť  Bielu  Rasu.  A  pretože  je  Žid  parazit, 
nechce produktívnu Bielu Rasu vykynožiť úplne, lebo tým by zničil tú hus, ktorá 
mu znáša zlaté vajcia. Chce včleniť negrov medzi Bielu Rasu, podporovať miešanie 
rás, miešané manželstvá a konečne, skrížiť Bielu Rasu na hnedých mulatov, hlúpych 
a podlízavých, no stále schopnejších a produktívnejších než je čierny Africký neger. 
Touto cestou bude mať Žid stále to najlepšie z oboch rás – hlúpu podlízavosť a 
produktivitu pre svoje potreby.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lož o Rovnosti. V americkej histórii nie je okrem Konštitúcii Spojených Štátov 
žiaden dokument, ktorý by viac napomáhal Židom v posúvaní tohto diabolského 
kúsku právnickej kľučky rasového miešania. 
     Keď "zakladatelia" napísali Deklaráciu Nezávislosti, vložili do nej bezohľadnú 
lož,  chybu,  ktorá  nás  až  do  dnešných  dní  sužuje.  Ovplyvnení  židovskou 
propagandou  "Slobody,  Rovnosti,  Bratstva"  z  Francúzska,  kde  Židia  začali 
revolúciu,  chceli  do  tohto  historického  dokumentu  vložiť  trocha  krv  -burcujúce 
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volanie po slobode. Vo vzplanutí štedrosti, ktoré vynikalo snáď len hlúposťou, do 
Deklarácie veľkodušne vložili tú často hlásanú frázu, "Všetci ľudia sú si rovní", lož 
do tváre histórie a Prírody. Na tejto dvojzmyselnej a mylnej chybe Židia vybudovali 
celú obrovskú sieť klamstiev vedúcich ku skríženiu Bielej Rasy.
     Sami Tomu Neverili.  Môžeme si  byť istí,  že tomu títo "zakladatelia"  sami 
neverili. Ani vo svojich najdivších nočných morách si nemysleli,  že vyjadrenie o 
rovnosti môže zahŕňať aj čiernych negrov ako rovných Bielej Rase. Sami vlastnili 
stovky  otrokov  a  kupovali,  predávali,  a  obchodovali  s  nimi  ako  s  hnuteľným 
majetkom. Ako ich potom mohli považovať za rovných Bielej Rase?   
     Konštitúcia  Považovala  Negrov  Za  Hnuteľný  Majetok. Neskôr,  keď 
"zakladatelia"  napísali  Konštitúciu  (skupinka  len  sčasti  identická  s  autormi 
Deklarácie),  nepokladali  negrov  za  rovných,  ale  len  za  hnuteľný  majetok, 
zrovnateľný  s  dobytkom,  zemou,  technikou,  atď.  negrom  nedali  "slobodu",  ani 
právo voliť,  ani  občianstvo,  či  účasť vo vláde. Je toto považovanie za rovných? 
Určite nie. Rovnosť s negrami pre nich bol hrozný hnus a nie cieľ, ktorý by chceli 
dosiahnuť. Najlepšie čo pre negrov spravili, čo sa týka Konštitúcie bolo, že dali ich 
Bielym vlastníkom dodatočnú,  trojpätinovú "hodnotu" hlasu podľa počtu negrov, 
ktorých  vlastnili  a  v  závislosti  od  počtu  Kongresmanov,  ktorí  mali  byť  v  štáte 
zvolení. To je všetko. Žiadne hlasy. Žiadne občianske práva pre samotných negrov. 
     Nekonečná Propaganda Miešania Rás. Dnes, o dve storočia neskôr, rovnakú 
lož o "rovnosti všetkých ľudí" znova a znova počujeme v takej, či onakej forme v 
televízii,  rádiu,  novinách  a  všetkých  ostatných  prostriedkoch  židovských  médií. 
Vďaka miliardám dolárov ročne minutých na reklamu, takmer každý spot,  ktorý 
vidíme v televízii, či inde, úspešnejšie predáva miešanie rás, než samotný výrobok. 
Takmer každá reklama, ktorú vidíme ukazuje šťastných integrovaných čiernych a 
Bielych  ľudí,  obyčajne  s malým negrom v popredí.  Kvôli  takémuto vtĺkaniu do 
našich hláv dňom i nocou,  hlavne mladí ľudia rýchlo uveria,  že miešanie rás je 
správnou a prirodzenou vecou. 
     Zhadzujúc Nás. Prvotným terčom Židov sú samozrejme mladí ľudia, ktorí sú 
viac citliví a dajú sa ľahšie oklamať. Práve mladých Bielych ľudí chcú zneužiť na 
manželstvá  s  negrami.  Chcú  nás  zhodiť  niekam  na  hanlivú  úroveň  kanibalov 
žijúcich kdesi v džungli. Hoci Žid veľmi dobre vie čo robí, ľahkoverný Biely truľo 
to ani len netuší.
     Židia Sú Najväčší Rasisti. Hoci je propaganda miešania rás obrátená priamo na 
Bielych ľudí a hlúpych negrov, Židia svojich ľudí tlačia úplne iným smerom. Židia, 
ktorí sú žltí semiti, sú rasovo uvedomelí, fanaticky verní vlastnému a vlastných ľudí 
učia  rasovú  odlišnosť.  Vo  svojich  synagógach,  vlastných  židovských  novinách, 
tisícami židovských organizácií hlasne varujú pred rasovo a nábožensky miešanými 
manželstvami nielen s negrami, ale aj s Bielymi gojímami. 
     Žiadne Miešanie Rás Pre Židov. V skratke, kým Žid zlovestne propaguje 
skríženie Bielej Rasy, vlastných proti tomu horlivo stráži. V Izraeli je každý, kto sa 
nenarodí  židovskej  matke  gojím,  nežid,  outsider  a  nemôže  sa  oženiť,  ani  byť 
pochovaný v Izraeli,  ani  sa  nemôže stať občanom, či  mať akékoľvek občianske 
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právo aké má Žid. Rasová vernosť je na dennom poriadku, či už Žid žije v Izraeli, 
alebo inde na svete.  
     Rasová Uvedomelosť. Aj my sa tieto inštinkty pre prežitie, ktoré Príroda vložila 
do našich génov,  musíme opäť naučiť  –  rasová uvedomelosť,  rasová vernosť, 
rasová čistota, rasová solidarita. To je programom Hnutia Kreativity. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Späť k Zdravému Rozumu. Ako som už opätovne spomenul, problém Bieleho 
Človeka nie je v prekonaní čiernych, alebo zradných Židov. Hlavný problém je v 
zrovnaní  myslenia  Bieleho  Človeka  a  jeho  opätovnom  privedení  k  zdravému 
rozumu. Keď raz toto dokážeme, zbytok boja bude len detskou hrou. Keď raz opäť 
obnovíme  zdravý  rozum  Bieleho  Človeka  a  jeho  prirodzené  inštinkty  budú 
fungovať s Prírodnými zákonmi, vojna bude šťastne vyhraná. Desať miliónov kópií 
tejto  knihy  a  knihy  Večné  Náboženstvo  Prírody umiestnených  do  rúk  Bielych 
Rasových Druhov nás posunie na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa oveľa vpred.
     Úžasná Sila Solidarity. Biely Človek privedený späť k zdravému rozumu a 
oslobodený od uchopenia židovskej propagandy je najmocnejšou silou na povrchu 
Zeme. V skutočnosti sú spojení a zorganizovaní Bieli ľudia desaťkrát silnejší než 
všetko "podľudstvo" dohromady. 
     Priniesť túto situáciu je účelom tejto knihy.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lekcie z Histórie Sú Jasné. Ako sme sa naučili, alebo mohli naučiť z histórie, 
prítomnosť negrov, alebo akejkoľvek inej podrasy medzi Bielou populáciou vedie 
ku skríženiu a zdiveniu. Vedie k zničeniu našej rasy a civilizácie. preukázalo sa to 
na histórii Egyptu, Indie, Španielov v Mexiku a Južnej Amerike a aj dnes sa to deje 
pred  našimi  očami  v  Amerike.  Detailnejšie  dom to  prebral  v  prvých kapitolách 
knihy Večné Náboženstvo Prírody a nie je nevyhnutné to tu opakovať. 
     Jasné Riešenie  je poslať negrov preč – vylúčiť ich z nášho rasového tela – 
poslať ich späť do Afriky. 
     Toto riešenie je tak nevyhnutné, jasné a zdravé, že proti nemu nemôže prakticky 
nikto argumentovať – okrem tvrdenia, že je to nemožné, že to nemôžeme dokázať. 
     Na to my vravíme nezmysel – v skutku to nie je problém. Jediná prekážka aká 
existuje, je umelá prekážka v mozgu Bielych Rasových Druhov uložená židovskou 
propagandou.
     Jasným faktom je, že musíme poslať negrov späť do Afriky, a to čím skôr 
tým lepšie, teda ak chceme prežiť. A my chceme teda určite prežiť. Takže si tento 
problém trochu analyzujme.
     Klamné  Protiargumenty.  Argumenty  proti  našim  zmäteným  Bielym 
hlupáčikom sú obyčajne dvojstranné a jeden argument vyvracia druhý.
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     I. Nemôžeme to dosiahnuť.
     II. Áno, bolo by to dobré, ale nikdy neprinútiš Američanov tak spraviť.
     Odpovede. Čo sa týka odpovede na prvý argument, ekonomika je tak jasne v 
prospech poslania negrov späť do Afriky, že pre tento argument tu ani niet miesta. 
Ak by sme verili vládnym štatistikám, tak v Spojených Štátoch potom žije približne 
35 miliónov negrov (dnes ich tam je omnoho viac - pozn. prekl.). (V skutočnosti je 
ich tam omnoho viac, ale to nijak nemení problém). Ak by sme na každého minuli 
tisíc dolárov a poslali ho späť, stálo by to len 35 miliárd dolárov. Ak si vezmeme, že 
ročný rozpočet je viac než dvadsaťnásobný a hlavne kvôli problémom s negrami 
každý rok rastie až do astronomických výšok, tak je to len kvapka v mori. 
     Žiaden Ekonomický Problém. Zisky  z  tohto historického odsunu by boli 
okamžité a obrovské.
     I. Je to jednorazový výdaj.
     II. Týchto 35 miliárd by sme za pár mesiacov nevyplácaním sociálnych dávok 
lenivým negrom získali späť.
     III. Peniaze, ktoré by sme ušetrili kvôli drastickej redukcii kriminality by tieto 
výdaje preplatili za menej než rok. 
     IV. Úžasne by sme ušetrili na podpore bývania, integrácii, pomoci závislým 
deťom a na tisíckach vládnych programov, ktoré slúžia negrom.
     V. Najdôležitejšie  zo  všetkého  je,  že  by  sme  ochránili  Bielu  Rasu  pred 
skrížením, zachránili tak svoju civilizáciu a celkovo Bielu Rasu pred genocídou. To 
musíme spraviť aj keby boli výdaje tisícnásobne vyššie ako v skutočnosti sú. 
     Tento program by znamenal triumfálne znovuzrodenie Bielej Rasy. Výdaje, ako 
sme ukázali, by sa navrátili za niekoľko mesiacov. Zisk z toho by z roka na rok a 
navždy rástol. Aký šťastný deň by to bol! V každom prípade, v záležitosti ako je 
táto nesmieme myslieť na cenu. Musíme spraviť čo len bude treba. Je to obchod 
hodný každej ceny.
     Žiaden Fyzický Problém.  A čo sa týka fyzického problému ich odsunu, pre 
dômyselnú  a  schopnú  Bielu  Rasu  by  to  tiež  nebol  žiaden  problém.  Použijeme 
lietadlá typu 747, nákladné lietadlá, nákladné lode z druhej svetovej vojny, ktorých 
je tu ešte stále niekoľko nečinných a takisto tucet iných lodí.
     Môžeme a Musíme. A teraz prichádzame k argumentu číslo dva, že nemôžeme 
dosiahnuť aby to Americký ľudia spravili. Aj to je mylný židovský argument, Židmi 
implantovaný a propagovaný, a ja ten sa dá prekonať. 
     V prvom rade, ako sme opakovane uviedli, je to záležitosť prežitia Bielej Rasy. 
Ak chceme prežiť a my prežiť chceme, tak to jednoducho musíme urobiť. Biela 
Rasa chce prežiť. Príroda nám vraví, že je to naše najvyššie právo. Sme prekliate 
rozhodnutí toto právo uplatniť a nikto, nikto nám nebude stáť v ceste.
     Morálne Svätá Vec.  Ale to je nemorálne, tvrdia idiotské mäkké srdcia. Nie 
priateľ môj, nie je. Vzhľadom na našu vieru je to nielen morálne, ale je to aj sväté, 
pre nás posvätnou zodpovednosťou.
     Pozerajúc sa na vec z historického a morálneho hľadiska, rozoberme si trocha z 
starovekej a súčasnej histórie. 
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     I. Počas histórie (dokonca aj v prehistorických časoch) zem a územie vždy patrili 
tým, ktorí boli dosť silní na jej dobytie a udržanie. Je to základné pravidlo histórie a 
Prírody, a vždy ním ja bude.
     II. Samotní Židia vyhnali jeden a pol milióna Arabov z ich domoviny v Palestíne 
do suchej, horúcej, neúrodnej púšte kde vyhladovali, alebo umreli od smädu. Bola 
to Arabská domovina, kde ich predkovia žili 2000 rokov. Keď začali tieto zverstvá, 
Spojené Štáty v tom Židom svojou pomocou napomohli.  Kde boli  vtedy všetky 
prekliate, mäkké srdcia? 
     III. Ak sa poriadne pozrieme do Židovsko-Kresťanskej biblie, v Starom zákone 
nájdeme ako Židia vyhostili Filištíncov a Kananejcov z Palestíny a zabrali ich zem, 
a zistíme, že ich k tomu donútil Boh. Takže Boh morálne prehliada takéto chovanie.
     IV. Američania nemali  žiadne veľké morálne  výčitky svedomia o zabíjaní 
miliónov  Nemcov  vo  vojne,  aj  keď  viac  ako  30%  Americkej  populácie  má 
Germánsky pôvod a Nemci sú ich rasoví druhovia. Bombardovali nemecké mestá 
na prach a zabili 50 000 mužov, žien a detí za jednu noc v Hamburgu; opakovane 
bombardovali krásne mesto Drážďany, kde zabili 300 000 mužov, žien a detí za dva 
dni.  Na to mali  dosť drzosti  a hlúposti,  aj  napriek faktu,  že Nemci sú ich Bieli 
Rasoví bratia, tvoria veľkú a podstatnú časť Americkej populácie, a nikdy neboli 
hrozbou ich existencie, akou sú v skutku Židia a negri.
     V. Necítime ani žiadne výčitky svedomia ohľadom 14-tich miliónov Nemcov, 
ktorí boli vyhnaní z ich domovov v Prusku a Východnom Nemecku keď židovskí 
komunisti páchali vraždy, genocídu a masové znásilňovanie na bezbranné obete.
     VI. Naše srdcia  nekrvácajú  ani  za Bielych  Belgičanov, ktorých zradila  ich 
vlastná  vláda  a  z  ktorých  z  Konga  vyhnali  čierne  zvery.  Hoci  sme  vedeli 
znásilneniach, rabovaní a vraždách, ktoré tam prebiehali, nevyronili sme ani slzu, 
ani sme nedvihli čo i len palec na pomoc našim Bielym Rasovým Druhom. 
     VII. Kvôli nadržiavaniu zradným Židom boli Bieli v Rodézii a Južnej Afrike 
odsúdení k rovnakému osudu aký padol na Bielych v Belgickom Kongu, Angole a 
ostatných územiach kedysi kolonizovaných našimi Bielymi bratmi.   
     Tieto zverstvá sú vykonávané za jasnej pomoci a nadržiavaniu vlády Spojených 
Štátov. Je niekto v úžase, alebo roní slzy za genocídu v Rodézii Južnej Afrike?
     Prečo Plakať Za Negrov? Tak prečo by nám mali padať slzy a krvácať srdcia 
za lenivých negrov, keď ich pošleme z Ameriky späť do ich domovov?
     Lenže Afrika patrí Afričanom a Biely Človek tam nemá čo robiť, vravia mäkké 
srdcia.  V poriadku, ak je to tak, potom Amerika patrí Bielym. Použime rovnaké 
merítko pošlime negrov do pekla.
     Súhrn. Na záver si zhrňme že:
     I. Je nevyhnutné aby boli negri poslaní späť do Afriky.
     II.  Nie je tu žiaden ekonomický problém. Bol by to najlepší dar a najlepšia 
ekonomická investícia akú kedy krajina spravila.
     III. Nielen že to môžeme spraviť, ale my to nemôžeme nespraviť.
     IV.  Neexistuje  žiaden morálny problém. Morálne  to  dlhujeme sebe,  našim 
deťom a našim ďalším potomkom. 
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     V. V histórii, starovekej i súčasnej, je mnoho predošlých prípadov odsunu ľudí. 
Ak sme mohli priviesť negrov z Afriky do Ameriky pred dvesto rokmi, tak teraz 
môžeme tento proces obrátiť. 
     VI. Neexistuje žiaden fyzický problém transportácie.
     VII. Jediný skutočný problém je mysliach Bielych ľudí. To chceme napraviť 
našou vierou a učením.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Naša Pozícia. Sumarizuje si to a vyjasnime si našu pozíciu. 
     I. Židia nasledovali konšpiráciu skríženia a zotročenia Bielej Rasy po tisíce 
rokov.
     II. Dnes ju nasledujú s rovnakou zlobou a zlovestne aj s rastúcim úspechom.
     III. Negri sú nástrojom skríženia Bielej Rasy.
     IV. Preto Židia šialene posúvajú program vyzdvihnutia negrov a zhadzovania 
Bielych; napomáhajú rozširovať ich počty; propagujú miešané manželstvá negrov a 
Bielych.
     V. Aby tento program uplatnili,  potrebujú Židia pomoc oklamaných a/alebo 
zradných Bielych. (Títo zradcovia ú Židmi nazývaní Šabez-góji.)
     Na vyhnutie sa tejto hroznej katastrofe je tu program Hnutia Kreativity:
     I.  Najprv urovnať myslenie Bieleho Človeka a priviesť ho späť k zdravému 
rozumu.
     II.  To chceme dosiahnuť  organizovaním Hnutia  Kreativity  na celosvetovej 
úrovni  a  umiestnením  tejto  knihy  do  rúk  desiatok  miliónov  Bielych  Rasových 
Druhov.
     III. Mienime zorganizovať úžasný potenciál Bielej Rasy pre vlastné prežitie a 
úžitok. Spojená a zorganizovaná Biela Rasa bude desaťkrát silnejšia než všetci Židia 
a podrasy dohromady.
     IV. Hneď ako my, Biela Rasa, opätovne získame kontrolu nášho osudu a vlády, 
plánujeme poslať negrov späť do Afriky.
     V. Chceme odviesť Židov od moci a odplatiť im to tak, že oni ani nikto iný už 
nikdy nebude môcť škodiť prežitiu a bezpečiu Bielej Rasy.
     VI. Chceme obesiť zradcov našej rasy, ktorí pomáhajú našim nepriateľom.
     Nech Nás Učí História. V ďalšej kapitole sa chceme ďalej  učiť z histórie. 
Uvidíme čo sa stalo niekedy krásnemu klenotu Karibiku, "kráľovskému klenotu" 
Francúzskeho impéria, San Domingu. Uvidíme čo sa stane keď sa negri premnožia 
do prevládajúcej väčšiny, vzbúria sa a vraždia Bielych tvorcov civilizácie. Uvidíme 
jasný  príklad  toho  čo  sa  stane keď "vyhrajú  svoju slobodu" a  založia  negerskú 
republiku. Dnes je Haiti najchudobnejšia, najšpinavšia a tyraniou trápená republika 
na  Západnej  pologuli.  Dnes  sa  lode  naložené  chudobou  sužovanými  Haiťanmi 
vyloďujú na pobreží Floridy, prinášajúc so sebou lepru, syfilis, AIDS a iné choroby. 
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30. Krédo
Kreativity

Hrozná Lekcia zo San Dominga
Predchodca Bielej Ameriky

     Kedysi Kráľovský Klenot Karibiku. Najzápadnejšia tretina karibského ostrova 
Hispaniola sa dnes nazýva Haiti. Je to jediná čisto negerská "republika" na Západnej 
pologuli. Svoju nezávislosť má od roku 1804, čo je asi len o 25 rokov menej ako ju 
má USA. Prd rokom 1789 bola táto malá nehnuteľnosť vo vlastníctve Francúzskych 
a iných Európskych osídlencov, a v produktivite bola bohatá, alebo ešte bohatšia 
ako všetkých trinásť Amerických kolónií dohromady.
     Teraz Hniezdo Škodcov. Od roku 1804, pätnásť rokov neskôr, San Domingo, 
ako ho nazývali v časoch Francúzskej nadvlády,  leží v troskách. Biela populácia 
bola  brutálne  týraná,  vyvražďovaná  a  odstránená  do  posledného  muža,  ženy,  či 
dieťaťa. Od vtedy bujne rástla anarchia, chudoba, nešťastie, hlad a kanibalizmus. 
Dnes,  tak  ako  už  dve  storočia,  je  tou  najzaostalejšou,  chudobou  trápenou 
"republikou"  na  Západnej  pologuli  a  to  aj  napriek  skvelému  podnebiu  a 
produktívnej pôde. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Dobrá Lekcia Pre Nás. To nás núti všeobecne študovať históriu Haiti, nakoľko 
verím, že v tom môžeme vidieť možnú budúcu deštrukciu Bielej Rasy v Amerike. 
Pracujú tu tie isté sily, v hre sú tie isté problémy a používajú sa tie isté metódy – 
všetky smerujúce k jednému ústrednému židovskému cieľu – deštrukcii Bielej Rasy. 
Mali by sme sa (a aj sa musíme) priučiť túto veľkú lekciu z jeho histórie. 
     Rok 1789. Rok 1789 použijeme ako bod odchýlky v histórii San Dominga. V 
tom čase,  tak ako sme uviedli,  bolo San Domingo rozkvitajúcou,  prosperujúcou 
francúzskou kolóniou, považovanou za "Kráľovský klenot" francúzskych  kolónií. 
Bola  to  v  skutku  tá  najbohatšia  kolónia  na  svete.  Populáciu  tvorilo  asi  40  000 
Bielych,  hlavne  Francúzov  a  len  zopár  odvážnych  dobrodruhov  z  Holandska, 
Nemecka a iných krajín. V tom čase tam bolo aj asi 27 000 mulatov, z ktorých 
mnohí  boli  slobodní  a  dokonca  aj  vlastnili  majetok.  Teraz  k  tomuto  rasovému 
zmätku  pridajte približne 450 000 čiernych afrických negrov, z ktorých sa väčšina 
narodila v Afrike, a boli aj rovnako diví a poddajní ako ich kanibalskí druhovia na 
čiernom kontinente. 
     Najprosperujúcejšia. Pod vedením a nadaním Bielych vlastníkov plantáží táto 
kolónia oplývala úžasnou prosperitou. V skutočnosti bola v roku 1789, aj napriek 
veľkej  hornatej  časti  tohto  malého  územia,  bez  pochýb  považovaná  za 
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najprosperujúcejšiu  Európsku  kolóniu.  Všeobecne  jej  prosperita  v  každom  uhle 
vzrastala a plantážnici za tri  predošlé roky zdvojnásobili  investície aj produkciu. 
Cukrom, kávou a bavlnou zásobovali nielen Francúzsko, ale až polovicu Európy. 
     Židovský Rozklad Vo Francúzsku. Pripomeňme si, že to bolo v tom čase ako 
Židia vo Francúzsku vyvolávali Francúzsku revolúciu volaním "Sloboda, Rovnosť, 
Bratstvo,"  –  ako  sa  píše   v  "Protokoloch",  židovskými  frázami  na  oslabenie  a 
zničenie nepriateľa.  Tieto židovské myšlienky bolo čoskoro importované do San 
Dominga aby mohli priviesť na túto rozkvitajúcu a prosperujúce kolóniu rozklad, 
a  deštrukciu.  Boli  plne zapojení  do masakry Bielej  populácie a  premeny zbytku 
trosiek na domorodých negrov. 
     Nová  revolučná  vláda  vo  Francúzsku  však  toho  okrem  exportovania  jej 
revolučných myšlienok spravila omnoho viac.
     Zmiešaná Vláda a Rasovo Rôzni Poddaní. Hoci si tento klenot francúzskeho 
koloniálneho impéria užíval  svoj  skvelý rozmach a  prosperitu,  civilno-militantná 
zložka,  nazývaná  vláda,  bola  naopak  hrozivá  zmes  tyranie  a  anarchie.  Samotní 
kolonisti však  boli s týmito nepokojmi spokojní. A do toho sa ešte pridalo rasové 
miešanie populácie. Nedostatok Bielych žien mal nevyhnutne za následok vzťahy 
medzi  Bielymi  kolonistami  a  čiernymi  ženami.  Výslední  mulati  boli  akýmisi 
prostredníkmi  medzi  Bielymi  a  čiernymi,  a  boli  známy  ako  "slobodní,  farební 
ľudia". Keď ich počet dosahoval asi 27 000 a predstavoval značnú časť hodnoty 
ostrova, stali sa faktorom strategickej dôležitosti, a to aj keď v roku 1789 ešte sále 
nemali právo voliť.
     Čierni Prevládali. Najpočetnejší boli samotní čierni Africkí otroci, s počtom 
ako sme povedali asi 450 000. ako znalci tejto doby uviedli, čierni Africkí otroci 
boli kliatbou San Dominga. Istý spisovateľ ich opísal ako "hašterivých, pyšných, 
oddaných kradnutiu a klamstvu." "Afričania",  ako ďalej  uviedol,  "ostali  rovnako 
leniví", a venovali sa rôznym poverám. Viac ako polovica otrokov sa narodila v 
Afrike, no medzi rodákmi z Afriky a ich tunajšími potomkami bol len malý rozdiel.
     Rasové Semenište.  To bolo rasové semenište roku 1789.  mulati  nenávideli 
Bielych a ich nadradenosť im silne závideli. Takisto nenávideli negrov a pozerali sa 
na nich s neúctou a opovrhovaním. Negri prechovávali patologickú nenávisť voči 
obom, mulatom i Bielym. Samotní Belosi (ako obyčajne) boli nešťastne rozdelení 
na rôzne strany, no v otázke farby boli rázne jednotní. Sediac na vrchol tohto kotla 
rebelských divochov a nepriateľských mulatov si Bieli uvedomovali, že akýkoľvek 
prielom farebnej línie by znamenal deštrukciu ich majetku a ich samotných, a tak 
Biela populácia žila v neustálom strachu z povstania čiernych.
     Židovské Zápaly. Do tohto prosperujúceho, ale vriaceho kotla prišli židovskí 
vykupitelia z Paríža. Oni samotní, ktorí nikdy neboli osídlencami, ale len otrokármi 
a vykorisťovateľmi, boli pripravení rozpútať rozklad tohto "drahokamu západu."
     Spôsob akým to spravili by mal byť drsnou, ale veľmi hodnotnou lekciou pre 
našich dnešných Bielych Rasových Druhov. Politika deštrukcie San Dominga bola 
krok za krokom vyrobená v Paríži.
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     Revolúcia Vo Francúzsku. Keď správy zo 14 Júla 1789 o útoku na Bastilu v 
Paríži došli na San Domingo, po ostrove vyvolali šíriace sa šokové vlny. Vláda bola 
doma vo Francúzsku veľmi neistá a populácia sa usilovala o revolúciu. Židia so 
svojimi  rôznymi  politickými  organizáciami,  z  ktorých  jedným  bol  mocný 
Jakobínsky spolok,  židovský predchodca dnešných komunistov,  položili  základy. 
Ďalšia Parížska organizácia, ktorá mala obrovský vplyv na Bielych kolonistov zo 
San Dominga bola organizácia nazývaná "Amis de Noirs" – Priatelia Čiernych.
     Prvá vec akú Národné zhromaždenie v Paríži spravilo, bolo uznesenie mnohých 
nariadení  v marci 1790,  ktoré povoľovali každej kolónii formulovať svoj budúci 
charakter a zriadiť konštitúciu pre svoju budúcu vládu. Namiesto stabilizácie tejto 
situácie to len vyostrilo politické vzťahy medzi Bielymi a ponorilo ich do štádia 
nevraživosti za pravdepodobnosť uzmierenia. Výsledná charta nikoho neuspokojila 
a vo Francúzsku bola táto koloniálna konštitúcia dookola odsudzovaná. 
     Volebné Hlasy Mulatom. Tieto nezhody a nesúlady položili základ pre ďalší 
krok. Začiatkom roku 1791 sa vlna otočila a vlna revolúcie v Paríži rýchlo narastala. 
S  manévrami  agitáciou  "Amis  de  Noirs"  a  iných  židovských  frakcií,  Národné 
Zhromaždenie nariadením z 15. mája 1791 narušilo farebnú líniu v San Domingu, a 
mulatom dala  právo  úradovať.  To  potom uviedlo  do  pohybu  niekoľko  udalostí 
odkiaľ už nebolo návratu.
     Predzvesti. Keď sa  tieto novinky dostali  na  ostrov,  mulati  boli  v  extáze a 
Bielych zalievali  predzvesti katastrofy.  Vedeli,  že toto nariadenie je len dočasné, 
že v skutočnosti odsudzuje otroctvo a znamená jeho koniec.
     Zúrivý Biely Odpor. Bieli kolonisti boli zahnaní k činom a povstali v delíriu 
zúrivého odporu. Guvernér Blanchelande bol rovnako šokovaný ako ostatní a do 
Paríža poslal list,  že "to môže mať za následok hroznú občiansku vojnu a stratu 
francúzskej kolónie. 13. júla 1791 do Paríža napísal, že "nariadenie je považované 
za vražedné pre kolóniu."  
     Prosba o Pomoc. 20. februára 1792 Koloniálne zhromaždenie napísalo prosbu o 
20 000 vojakov z Francúzska. No Jakobíni a "Amis de Noirs" sa proti tomu pevne 
postavili, a zaistili aby sa do San Dominga nevyslala žiadna skutočná pomoc. 
     San Domingo Bolo Odsúdené. Kolonisti,  ktorý sa vrátil  z Bordeaux opísal 
situáciu následovne: "Môžete oznámiť, že je zo San Domingom koniec. Stane sa 
jedna  z  troch  vecí:  Buď  Bieli  vyhubia  všetkých  mulatov; buď  mulati  vyhubia 
všetkých Bielych; alebo z týchto nezhôd budú profitovať negri a zničia aj Bielych, 
aj  mulatov.  V  každom  prípade  môže  byť  San  Domingo  vymazané  z  máp 
Francúzska."
     Bodnutie Do Chrbta. Národný Výbor v Paríži však len prilial olej do ohňa. 
Anuloval  predošlé  nariadenie  a  nariadil,  že  kolonisti  môžu  sami  rozhodnúť  o 
volebnom práve. To všeobecne rozzúrilo mulatov. Potom v ďalšom nariadení z 4. 
apríla  1792,  opäť dali  mulatom volebné právo a oslobodili  všetkých negrov.  No 
zašli ešte ďalej: z Paríža poslali troch Civilných komisárov, aby posilnili nariadenie.
     Keď tieto novinky dosiahli ostrov, Biela populácia bola zúfalstvom zničená.
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     Negri  Povstali.  To  bol  začiatok  dlhej,  temnej  epochy  hororu,  vraždenia 
a masakry. Plantáže boli podpálené. Čierni negri povstali, mulati sa prikláňali raz na 
jednu, potom na druhú stranu. 
     Občianska  Vojna. Nariadenie  nasledovala  anarchia  a  deštrukcia  takých 
rozmerov,  že  sa  to  nedá ani  opísať.  Čoskoro nasledovalo  nariadenie,  ktoré  dalo 
volebné  práva  všetkým  čiernym  Africkým  negrom,  no  zmenilo  to  len  málo. 
Rozpútala sa občianska vojna,  trápenie a zabíjanie,  a židovskí komisári  nielenže 
nezmiernili vlnu, ale dokonca ju podnecovali proti Bielym ďalších desať rokov.
     Pomoc  Od Napoleona. Smrť  a  deštrukcia  pokračovali  až  kým Napoleon 
Bonaparte  vo  Francúzsku  neuchopil  železné  uzdy  pevne  do  rúk.  Keďže  bol 
rozhodným a praktickým mužom, rozhodol sa skončiť túto idiotskú frašku. Poslal 
svojho  švagra,  generála  Le  Clerca,  s  dvomi  flotilami  a  20  000  francúzskymi 
vojakmi nastoliť poriadok a zachrániť kolóniu. Vyplávali 14. decembra 1801 a prvý 
kontingent dorazil 19 januára 1802. v tom čase negri bujne zúrili po ostrove a mali 
veľké,  organizované  armády  vedené  veteránmi  ako  boli  generáli  Toussaint, 
Christophe,  Dessaliness  a  mnoho  iných  podplukovníkov,  všetci  oddaní 
masakrovaniu a vyhubeniu Bielej Rasy. 
     Ostrov Opätovne Získaný. Keď generál Le Clerc a jeho skúsení vojaci dorazili, 
začali agresívne a skvelé ťaženie na opätovné dobytie ostrova, a nastolenie Bielej 
nadradenosti. Za krátko dobyli mestá, pevnosti a strategické miesta ostrova. Čierni 
povstalci boli zahnaní do lesov a hôr kde boli lovení. Čierni vodcovia sa čoskoro 
vzdali  a  spojili  sa  s  novým  francúzskym  vedením  pokorným  podriadením  sa, 
a potvrdením nekonečnej vernosti. 
     Vojská Napadla Žltá horúčka.  Potom prišla jar a leto roku 1802 a s ňou aj 
horúce,  malarické  podnebie,  ktoré  bolo  pre  neaklimatizovaných  Európanov 
záhubou. Asi v polovici mája zaútočila žltá horúčka. Horor, aký postihol zatratenú 
armádu  bol  v  celej  histórii  neporovnateľný.  Svojmu  švagrovi,  Napoleonovi 
Bonaparte generál Le Clerc napísal: "Ničivé účinky choroby sú neopísateľné." "V 
súčasnosti strácam 160 mužov denne." Le Clerc bol sám veľmi chorý a väčšina z 
jeho pomocníkov boli mŕtvy, alebo umierajúci.
     Situácia  Bola  Zúfalá. Čierni  vodcovia,  ktorí  predtým  prisahali  vernosť 
francúzskej  armáde  začali  dezertovať  a  plánovali  masaker  poškodenia  a 
zredukovania  francúzskych  síl.  Situácia  Francúzov  začala  byť  zúfalá.  Le  Clerc 
vedel, že umiera a tak požiadal Napoleona o poslanie posily a jeho náhrady. Napriek 
zúfalej  situácii  spravil  čo  mohol  aby  klamal  akú  silu  a  zdroje  má  aby  udržal 
výbušných čiernych divochov pod kontrolou.
     6. augusta Le Clerc napísal, že štyri pätiny jeho armády sú po smrti. Rovnováha 
bola  slabá a stále  slabla.  Prosil  a  žobral  Napoleona o okamžité zaslanie 12 000 
čerstvých, aklimatizovaných vojakov, inak bude všetko stratené. 
     2. Novembra toho istého roku sa vrátil, no generál Le Clerc bol už mŕtvy. Po 
ostrove opäť zúrila vzbura.
     Viac Pomoci. Napoleon nepustil kolóniu. Poslal tam nového guvernéra, generála 
Rochembeaua a 10 000 nových vojakov, ktorí sa pripojili k zbytkom Le Clercovho 
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kontingentu. Francúzska pozícia sa zlepšovala. Väčšina z vojakov, ktorí tam boli 
prvýkrát  a  prežili  však  neboli  aklimatizovaní  proti  hroznej  chorobe.  V  každom 
prípade, opäť bolo obdobie zimy a choroba utíchla.
     Rochembeau bol rozhodnutý opäť získať stratenú pôdu. Bola to vojna rás, čierni 
proti Bielym a vojna dostala ten najzúrivejší charakter.
     Drastické Opatrenia.  Rochembeau a Bieli kolonisti uznali, že ak chcú opäť 
získať ostrov, musia prijať tie najdrastickejšie opatrenia. Musí to byť vyhladzovacia 
vojna. Musia vyhubiť všetkých čiernych obyvateľov nad 12 rokov, nakoľko uznali, 
že akýkoľvek neger nad 12 rokov, ktorý bol vojakom a viedol vojnu proti Bielym, 
sa  nikdy  nevráti  späť  k  práci  na  poliach  a  až  do  svojich  posledných  dní  bude 
potencionálnym povstalcom  a  vrahom.  Musia  byť  nahradení  novými  otrokmi  z 
Afriky. To isté platilo pre ženy, ktoré boli ešte krutejšie ako muži.
     Rochembeau postupoval vo svojej úlohe s nemilosrdnou silou. Počas marca a 
apríla  1803 boli  rebeli  pomaly vyhnaní  z  otvorenej  krajiny,  zahnaní  do lesných 
skrýš a lovení. 
     Rochembeauov triumf rástol zo dňa na deň. Napoleon odvádzal 15 000 nových 
vojakov na posilnenie armád počas nadchádzajúceho leta.
     Angličania Zasiahli, Pomohli Čiernym.  No história zasiahla. 12. mája 1803 
neľahký  Amienský  mier  skončil  a  začala  vojna  s  Britmi.  Vojna  s  Anglickom 
znamenala  umieračik  pre  San  Domingo.  Anglické  flotily  nielen  odstrihli  širšiu 
pomoc pripravenej francúzskej armáde, ale Angličania dokonca pomáhali čiernym 
rebelom a tak plameň povstania zahorel novou zúrivosťou. Odtrhnuté francúzske 
posádky v pobrežných mestách boli prekonané a zmasakrované divými, čiernymi 
jednotkami pod vedením Dessalinessa.  10.  novembra 1803 generál  Rochembeau 
vyplával z prístavu Le Cap a vzdal sa očakávajúcemu anglickému admirálovi. 
     Francúzi Skončili. Pre Francúzov to bol koniec. Z 50 000 vojakov poslaných za 
dva roky na záchranu kolónie len pár tisíc z nich opäť uvidelo Francúzsko, no aj tí 
až po rokoch v anglickom zajatí. 10 000 námorníkov, ktorí zomreli na žltú horúčku 
veľmi chýbalo pri Trafalgarskej bitke. 
     Bieli  Boli  Neľútostne  Vyhubení.  S  deštrukciou  francúzskej  nadvlády 
pokračovalo  vyhubenie  zvyšných  Belochov  s  rastúcou  krutosťou.  Dessaliness, 
uznávaný, čierny, vojenský vodca nestrácal s vyhlásením San Dominga za nezávislú 
čiernu republiku. V decembri 1803 obnovil názov "Haiti",  aby úplne skoncoval s 
koloniálnou minulosťou.
     Vojna Mulatov  a Čiernych. Ďalší  rok  pokračovala  krutá  vojna  ostatných 
čiernych a mulatských vodcov, no nakoniec nad všetkými zvíťazil Dessaliness a v 
októbri  1804  potvrdil  svoje  víťazstvo  korunovaním  sa  za  "Cisára",  podľa  štýlu 
Európskych panovníkov.
     Bieli Pozvali Čiernych. Odchod Francúzskej armády nebol tak úplne koniec 
prítomnosti  Bielych  v  San  Domingu,  teda  už  Haiti.  Keď  francúzska  armáda  v 
októbri 1803 odišla, Dessaliness, aby udržal ekonomiku pred totálnym kolapsom, 
sľúbil  ochranu  všetkým  Bielym  civilom,  ktorí  sa  rozhodli  ostať.  Toto  riešenie 
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dokonca priviedlo značný počet koloniálnych Belochov späť na ostrov. Nešťastné 
obete zistili akú životnú chybu spravili až keď sa Dessaliness ustanovil za cisára.   
     Masaker Bielych. Ledva začal nový rok 1805 a už boli prijaté nové zákony na 
masaker  Bielych  obyvateľov.  Horor  a  brutalita  ďalšieho  vraždenia  boli 
neopísateľné. Vraždenie,  ktoré začalo v prvých dňoch januára sa skončilo až 18. 
marca. Všetky vraždy boli vykonané s extrémnou krutosťou. Muži a ženy boli sťatí 
ženistami, ktorí im odsekli ruky a sekali ich do hrude. Niektorí boli dobodaní, iní 
zmrzačení, iní vykutraní nožmi, a ostatní zarezaní ako prasatá. Všetci, do poslednej 
ženy a dieťaťa boli zmasakrovaní.
     Čierna Anarchia. Biela Rasa s pomocou židovských zradcov z Paríža vymizla a 
Francúzsky "kráľovský klenot" sa stal miestom plným anarchie, čiernou "republikou 
Haiti."

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Teraz  preskočíme  väčšinu  histórie  tohto  páchnuceho,  čierneho  hniezda  na 
ďalších  175  rokov,  okrem niekoľkých  doplnení,  nakoľko  sa  netýka  ničoho  než 
anarchie, teroru, špiny a biednej chudoby. 
     Späť k Otroctvu. Potom čo sa Dessaliness v októbri 1804 korunoval za "Cisára 
Jacquesa I." a v marci 1805 zmasakroval všetkých Bielych, na ostrove neostal nikto 
kto  by donútil   negrov  pracovať.  Dessaliness  nariadil  povinné  práce  (otroctvo), 
ktoré boli omnoho horšie než aké negri zažívali pod Bielymi. Vlastným ľudom bol 
tak nenávidený, že bol v roku 1806, dva roky po korunovácii, zavraždený. 
     Z  výslednej  anarchie  vyústili  dva  negerské  štáty:  severný,  vedený  Henri 
Christophe (Cisárom Henrim I.) a južný, vedený krutou rukou Alexandra Petiona, 
doživotného prezidenta. Medzi týmito dvoma pokračovala rivalita a vojny. V roku 
1818 Petion zomrel, alebo bol zavraždený, a Christophe sa ujal vedenia.
     Christophe bol neobyčajne ostrý neger, nakoľko mal v sebe nejakú Bielu krv. 
Stal sa nesmierne márnivým, arogantným, pompéznym a krutým. Vzplanulo proti 
nemu  rozhorčenie  a  vzbura.  Keď  si  uvedomil  bezvýchodiskovosť  tejto  situácie, 
rozhodol sa v roku 1820 pre samovraždu.
     Zbytok  histórie  Haiti  je  až do dnešných dní bezvýznamným pokračovaním 
anarchie, krutosti a špinavej chudoby, preplneného ostrova divochov z doby 
kamennej,  neschopných  udržať  civilizáciu  Bieleho  Človeka  a  neschopných  si 
vládnuť,  a  čo  j  zo  všetkého  najhoršie,  neschopných  sa  ani  nakŕmiť  v  tak 
produktívnej zemi.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lekcie, Ktoré Sa Musíme Naučiť. Ak chceme my, Biela Rasa prežiť, musíme 
sa  z  histórie  Haiti  naučiť  niekoľko  drsných  a  nevyhnutných  lekcií.  V  tragédii 
a  vyhladení  Bielej  Rasy  z  najvhodnejšieho  územia  tropických  vánkov  západnej 
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Indie môžeme vidieť predzvesť osudu Bielej Rasy v Amerike a všade inde na svete. 
Tie lekcie sú:
     I. Žiadna multirasová spoločnosť nevydrží ako civilizácia dlho.
     II.  inštinktívna nenávisť medzi  rasami je  v multirasovej  spoločnosti  trvalá 
a nezmieriteľná.  Je nepremostiteľná.  Potrebuje  len príležitosť  aby vzplanula  do 
otvorenej masakry.
     III. Tak ako v Egypte, Indii, tak aj v Haiti stále existuje kríženie medzi rasami. 
Výslední  mulati  upevňujú  rovnosť  s  nadradenými  Bielymi.  Mulati  sa  pridajú  k 
negrom aby zničili  Bielych,  potom sa negri  obrátia  proti  mulatom a zničia  tých 
lepších, nakoniec redukujúc populáciu po najnižšieho menovateľa.
     IV. Negri, ktorým je daná "nezávislosť" a je im ponechané vlastné zriadenie sú 
neschopní sami si vládnuť (okrem formy primitívneho kmeňa), alebo sa nakŕmiť 
nad hranicu hladomoru. 
     V. Mulati vytlačili Bielych, negri vytlačili mulatov.
     VI. Triumf  negrov  nad  Bielou  Rasou  je  vždy  a  jedine  možný  za  pomoci 
zradného  nadržiavania  židovskej  rasy.  Práve  oni  využívajú  a  zhoršujú  Bielu 
nejednotnosť, a potom plánujú, a vykonávajú deštrukciou Bielej Rasy. Negri sú ich 
najefektívnejšími nástrojmi, ktorými tento plán vykonávajú.
     VII. Otroctvo bolo kliatbou Bielej Rasy.
     VIII. Nikdy a za žiadnych okolností sme nepotrebovali negrov, tak ako je to 
dokázané  Dobytím Západu.  Pri  dnešnej  vysoko  vyvinutej  technológii  sú  negri 
najnepoužiteľnejšími a najnebezpečnejšími parazitmi a chrbte Bielej Rasy.
     IX. Musíme sa zbaviť negrov medzi nami a poslať ich späť do Afriky.
     X. Negri sú pre Bielu Rasu absolútnym jedom.    
     XI. ak chce Biela Rasa prežiť, Biely Človek musí mať silný zmysel rasovej 
uvedomelosti a musí svoje rady uzavrieť nielen pred negrami, mulatmi a podrasami, 
ale hlavne pred Židmi.
     XII. Základom tohto všetkého je potreba rasového náboženstva pre Bielu Rasu, 
okolo ktorého môžu sústrediť svoju rasovú vernosť. To Hnutie Kreativity ponúka v 
Kreativite,  našej  rasovej  viere.  V nej  má Biely  Človek   Kompletný Program, 
Konečné Riešenie a Úplné Učenie.
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31. Krédo 
Kreatvity

Rasové Spektrum
Od Primátov k Bielej Rase

     Rovnostárska  Myšlienka.  Najväčšia  lož  éry  Kresťanstva,  teda  okrem 
Kresťanstva samotného, je moderná myšlienka, že všetci ľudia "sú si rovní." Hoci 
Kresťanstvo samotné túto ideu nevymyslelo, viac než čokoľvek iné položilo základy 
tejto nebezpečnej lži, lži ktorá teraz pomaly otravuje mylne Bielej rasy a pripravuje 
našu rasu na vyhynutie. 
     Kresťanstvo Kedysi Otroctvo Prehliadalo. Je zvláštne, že za viac ako tisíc 
rokov  svojej  existencie,  Kresťanstvo  nikdy  nezaujalo  postoj  proti  otroctvu  ako 
takému. V skutočnosti v mnohých častiach biblie otroctvo prehliada. Starý Zákon, 
ktorý  tvorí  tri  štvrtiny  (židovskej)  kresťanskej  biblie  rovnako  vrúcne  obhajuje 
rasovú  segregáciu,  rasovú  nadradenosť,  so  Židmi  (samozrejme!)  ako  Bohom 
vyvolenými. Zbytok ľudstva, tak ako to tvrdí Starý Zákon, sú nepriateľskí podľudia, 
ktorí majú byť zničení. 
     Dláždilo Cestu. Aj dnes židovské Kresťanstvo stále pripravuje cestu aby viac 
Bielych Ľudí pochopilo jasnú lož, že všetci sme si rovní – rovnostársku tézu. Ako 
tomu Kresťanstvo pomáha?
     No, v prvom rade je židovsko-kresťanská biblia  kopou protirečení,  ktorá má 
vždy na každý problém pozitívnu aj negatívnu odpoveď. Je to ako hudobný nástroj 
–  môžete  naň  hrať  čokoľvek  chcete.  Vyňatím  tých  častí,  ktoré  sa  hodia  vašim 
argumentom, ignorujúc ostatné časti, ktoré im protirečia môžete mať Boha i bibliu 
na svojej strane, podporujúc váš argument, akýkoľvek argument.
     Židovské Heslá.  Keď prihliadneme na 1900-ročné trvanie Kresťanstva, tak je 
téza  rovnostárstva  v  histórii  relatívne  nová.  V  skutočnosti  začala  byť  Židmi 
propagovaná pred 200 rokmi keď sa  pripravovali  na  Francúzsku revolúciu.  Aby 
zničili  francúzsku elitu a vedenie francúzskeho ľudu, Židia živili  heslo "Sloboda, 
Rovnosť, Bratstvo." Ako sa píše v Protokoloch Sionských mudrcov, tieto slová sú 
protirečivé a myšlienku nie je možné splniť. Rovnako píšu, že ľudia sú príliš hlúpy 
nato, aby si to uvedomili a vždy skočia na návnadu. Židia čoskoro zlákali na pomoc 
šíriť tieto idei Kresťanských kazateľov. Ako Židia často hovoria, na pomoc šíriť ich 
ničivé  myšlienky  vždy  najprv  získajú  hlúpych  kazateľov.  Pasáže,  ktoré  boli 
zdôrazňované boli "všetci  sme Božie deti,"  "v očiach Pána sme si všetci rovní," 
"všetci  máme  dušu,"  a  Ježiš  príde  "zachrániť  všetkých  hriešnikov",  a  mnoho 
podobných táranín.
     Propagované Kazateľmi. Ale myšlienka sa vďaka hlúpym kazateľom, ktorí ani 
nevedeli  o  čom rozprávali,  alebo čiu polievočku prihrievajú,  uchytila.  Jedným z 
najnešťastnejších  faux  pais  v  histórii  bolo,  keď  Zakladatelia  Spojených  Štátov 
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Amerických  svoju  Deklaráciu  Nezávislosti  začali  slovami:  "Považujeme  tieto 
pravdy za samozrejmé..." a potom napísali niečo, čo v skutku nie je samozrejmé, ale 
dokonca jasnou lžou proti samotnej Prírode: "...že všetci ľudia sú si rovní." To bolo 
tak  hlúpe  a  odporujúce  si  ako  by  sme  povedali:  "Vieme,  že  dve  a  dve  sú 
sedemnásť." No akokoľvek, Židia aj kazatelia si svoju prácu spravili tak dobre, že 
dokonca aj Zakladatelia, ľudia inteligentní v mnohých aspektoch, sa nakazili touto 
jasnou lžou a za to bude Biely Človek ešte v budúcnosti dosť platiť.
     Dvojaká Reč. To, že zakladatelia sami neverili vlastnej propagande ej dokázané 
faktom,  že  takmer  každý  z  autorov  Deklarácie  Nezávislosti  a  neskôr,  aj  autori 
Konštitúcie,  vlastnili  negrov  ako  otrokov.  To  zahŕňa  aj  ľudí  ako  je  George 
Washington  a  Thomas  Jefferson.  V  skutočnosti  keď  bola  napísaná  Konštitúcia, 
negrom nebolo dané právo voliť, ani žiadne iné občianske právo, len sa ich hlasy 
mali hodnotu troch pätín hlasu ich Bielych vlastníkov  pri rozhodovaní zasadania 
členov Kongresu daného štátu. 
     Židia Mali Svoj Deň. Akokoľvek, olej bol v ohni. Deklarácia Nezávislosti bola 
vyzdvihovaná k nebu ako nevyvrátiteľná rovnako ako biblia a odvtedy mali Židia 
svoj deň.   
     Revolúcia  Vo Francúzsku. Vo Francúzsku  uspeli  obrátením krajiny  hore 
nohami a  zabitím väčšiny jej  francúzskych  vodcov.  To neznamenalo len zabitie 
kráľa, kráľovnej a šľachty, ale každého kto bol, alebo sa potencionálne mohol stať 
vodcom.  Mottom  Židov  vždy  bolo  "najprv  zabiť  tých  najlepších."  Potom 
nasledovalo  dvadsať  rokov  vojen  medzi  Európskymi  národmi,  vykrvácajúc 
Francúzsko na smrť a zabíjajúc najlepších mužov Francúzska a Európy. Francúzsko 
sa z toho nikdy nepozbieralo a nikdy už nebolo ako predtým. Židia pritiahli svoju 
kontrolu nad týmto nešťastným národom a jeho vodcovstvo bolo odvtedy nestále 
ako sliepka pobehujúca bez hlavy. 
     Občianska Vojna v Amerike. Aj v Amerike táto idea čoskoro zrodila svoje zlo 
a  kuriatka  sa  čoskoro  vrátili  domov  do  hniezda.  Kvôli  agresívnej  podpore 
propagácie Židmi a opäť  nápomocnými a oddanými Kresťanskými kazateľmi, 
mal  byť  tento  mladý  kraj  sľubov  čoskoro  uvrhnutý  do  smrtonosnej  občianskej 
vojny,  v  mene  (predpokladanej)  rovnosti  ľudí,  "slobody"  pre  negrov  a  v  mene 
ľudských práv. skutočný dôvod, ktorý mali Židia na mysli bol, samozrejme, úplne 
iný. Bolo ním rozdelenie a dobytie Ameriky, tým sme sa širšie zaoberali v našej 
prvej knihe Večné Náboženstvo Prírody. 
     Cieľom Úplné Skríženie. No najhoršie následky tejto známej lži, rovnosti ľudí, 
ešte len prídu. Konečným výsledkom má byť úplné skríženie a zničenie Bielej Rasy, 
čím sa Židia navždy uistia, že pozostalá hlúpa, skrížená horda už nikdy nebude mať 
vodcovstvo ani inteligenciu nato, aby mohla bojovať o svoju neohraničenú kontrolu. 
Biela  Rasa  bude  preč  a  zostávajúci  hnedý  "vriaci  kotol"  (do  ktorého  sa  Židia 
nezapájajú) bude hlúpy, podlízavý, ľahko ovládateľný, a navždy uväznený.
     Najvyššou židovskou víziou je mať židovskú čižmu stojacu a krku gojíma, s jeho 
tvárou v blate.
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     To, môj drahý Biely Rasový Druh, je cieľom a konečným výsledkom pekne 
znejúcej, no zradnej židovskej frázy "všetci ľudia sú si rovní." 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Biely Človek Zmätený.  Nakoľko je aj dnes mnoho našich Bielych Rasových 
Druhov, tak ako Zakladatelia kedysi, zmätených a popletených zradnou židovskou 
myšlienkou "rovnosti", širšie si ju tu rozoberieme, aby sme ju mohli rozbiť a naveky 
zničiť. 
     Opakom Prírode. Táto jasná lož je urážkou Zákonov Prírody. Ak sa pozrieme 
na rôzne druhy v Prírode,  všade nájdeme nerovnosť.  Jednotlivé  druhy si  nie  sú 
rovné a rovní si nie sú ani jednotlivci toho istého druhu. Napríklad lev si nie je rovní 
s myšou, no a medzi levmi sú niektoré silné a agresívne, iné sú slabé, chorľavé a 
plaché.  To  isté  platí  pre  myši.  Myši  sa  líšia  nielen  rôznymi  podskupinami  a 
poddruhmi na celom svete, ako napríklad myš poľná, myš bielonohá, či tucty iných, 
ale dokonca aj jednotlivci sa líšia v rámci jedného druhu, a Príroda naveky vylučuje 
slabých a horších aby najlepší mohli prežiť, pretvárať a zlepšovať jednotlivý druh.
     Rad Primátov. Presne rovnaké je to aj s "ľudskými" druhmi, ak prepáčite za 
výraz. Ľudia sú druhom cicavcov a ak pôjdeme priamo smerom dole, patrí do radu 
primátov. Verím, že je omnoho užitočnejšie pozerať sa na človeka ako na člena radu 
primátov, než "ľudstva." to druhé je ako sa zdá len akýmsi krytom, či plášťom pred 
množstvom poddruhov, ktoré sú akosi dané stranou od ostatných cicavcov, lebo sa 
predpokladá, že my máme "dušu", aj keď nikto v skutočnosti nevie čo to je. No 
akokoľvek,  ak  sa  pozrieme  na  človeka  ako  člena  radu  primátov,  obraz  je  pri 
určovaní rozdielov jednotlivých druhov omnoho jasnejší.  
     Primáty Nerovné. A tak začnime s celým spektrom primátov ako takými. Na 
najnižšom  konci  spektra  radu  cicavcov  máme  opice,  lemury,  šimpanzy,  gorily, 
orangutany, ľudoopy, atď. 
     Každý kto bol v ZOO už od prvej chvíle vie, že si tieto primáty nie sú rovné. Nie 
sú  rovnaké  výškou,  tvarom,  farbou,  inteligenciou,  silou,  ani  nemajú  rovnaké 
spoločenské pravidlá, ktoré si zaužívali v divočine. Gorila je väčšia a silnejšia než 
šimpanz, no šimpanz je považovaný za inteligentnejšieho a rýchlejšie sa učiaceho. 
No aj  medzi  šimpanzmi je to rôzne,  tak ako medzi gorilami,  a  tak ďalej  až do 
nekonečna. Iba idiot  a blázon môže tvrdiť,  že Príroda  svojich vytvorila  svojich 
tvorov rovných. 
     Negri  Nerovní.  Ak  postúpime  (len  troška)  hore  po  rebríku  primátov  od 
ľudoopov,  prídeme  ku  kmeňom  negrov,  ktorí  sa  taktiež  rôznia,  či  už  na 
Austrálskych negrov z buše, Papuáncov z Novej Guinei, či na kmene, ktoré sú len 
odlišnými  poddruhmi  rovnakej,  pôvodnej  rasy.  Ešte  skôr  než  na  tieto  rozdiely 
poukážeme, musí byť aj príležitostnému výskumníkovi jasné, že aj kmene negrov v 
Afrike si nie sú rovné. Africkí "krováci" sú malí ľudkovia vysokí len asi 1,20 metra 
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a negri z kmeňa Watusi sú zasa vysokí a atletickí, niektorí až vyše dvoch metrov 
vysokí. 
     Negri Predali Vlastných. Ani v inteligencii a temperamente si títo negri nie sú 
rovní. Niektorí sú hlúpy, niektorí ešte hlúpejší.  Niektorí sú poddajní,  iní bojovní. 
Keď židovskí obchodníci s otrokmi poslali svoje lode ku Zlatému Pobrežiu Afriky 
aby vyzdvihli otrokov, agresívnejšie kmene zhromaždili poddajnejších negrov iného 
kmeňa z pobrežia do vnútrozemia a tak mali tovar pripravený, a čakali na predaj. 
     Darwin Zle Citovaný. Je tu ešte jeden faktor, ktorý by sme si mali na tomto 
mieste vyjasniť. Keď uznáme, že "ľudstvo" je vetvou rodu primátov, Kresťania (ako 
ich  naprogramovali)  vyskočia  aby  "vyvrátili"  Darwinovu  teóriu  evolúcie  a 
opovrhovali, že "oni " nepochádzajú z opíc, či ľudoopov. Darwin zistil, logicky, že 
všetky  primáty  pravdepodobne  mali  spoločného  predka,  tak  ako  všetci  členovia 
rodu mačiek ako levy,  tigre,  rysy,  atd.,  pravdepodobne mali  spoločného predka. 
Medzi týmito dvomi ideami je rozdiel.  Napríklad, ak si vezmete bratranca, máte 
spoločných predkov, menovite, starých rodičov. Akokoľvek, toto neznamená, že ste 
potomkom svojho bratranca, alebo naopak. Musíme ísť ďalej?  
     Negri  Najnižší. Pokračujúc  po  "ľudskom"  rebríku  od  negrov,  nepochybne 
najnižších,  máme  pred  sebou  rôzne  podrasy,  najrôznejších  miešancov,  typy  a 
variácie. Nie je ani nevyhnutné, ani našim záujmom ich tu klasifikovať, ani ich tu 
nechceme radiť do pravej skupiny. Každý s troškou zdravého rozumu a minimom 
analytických  schopností  vie  rozlíšiť  negra  od  Číňana,  Inda,  Eskimáka, 
Polynézijčana,  a  rovnako  vie,  že  si  nie  sú  rovní  ani  fyzicky,  inteligenčne, 
temperamentom, morálkou, kultúrou, ani  v stovkách iných kategórií a vlastností, 
ktoré by sme tu mohli vymenovať. Ani Číňania si nie sú navzájom rovní, ani Indiáni 
si  nie sú rovní. Ak by boli všetci  Indiáni rovnakí,  nikdy by sme na Americkom 
kontinente nenašli  stovky odlišných kmeňov,  od Mayov v Mexiku po Irokézovv 
oblasti Veľkých jazier. Ak by si boli Indiáni v jednom kmeni rovní, nikdy by neboli 
vynašli ani ten najmenší spoločenský poriadok, napríklad delenie kmeňa na Vodcu a 
bojovníkov. Bez nerovnosti by nikdy nebol žiaden šéf, len neorganizovaná zložka 
rovnakých (rovnako hlúpych) Indiánov. 
     Nemožné "Zlepšiť" Negrov. Je tu ešte jedna myšlienka, ktorú by som tu rád 
vložil.  "Humanisti"  (podporovaní Židmi) za posledných pár storočí,  menovite od 
kedy  bola  upevnená  myšlienka  rovnostárstva,  horlivo  propagujú  myšlienku 
spravenia negrov a podrás rovných Bielej Rase, finančne, kultúrne a intelektuálne. 
To je samozrejme nemožné a len pokúsiť sa o to je zosmiešňovaním Prírody. Mohli 
by sme spraviť negrov finančne rovnými bláznivým predaním "všetkého čo máš" a 
daním ich negrom. V skutočnosti to vďaka (židovským) vládnym koerciám práve 
teraz  robíme.  No kultúrne a  inteligenčne je to nemožné,  lebo dosiahnutie aspoň 
nášho stupňa inteligencie a kultúry nemajú negri v génoch, tak ako to nie je možné 
dosiahnuť u goríl. 
     Nie Je To Naša Povinnosť. Nie ej tu žiaden dôvod prečo by sme sa o to mali čo 
i len pokúsiť. Žid tvrdo pracuje na priblížení "rovnosti" našim (nie ich!) miešaním s 
negrami. To je pre Bielu Rasu genocídou a hnusným zločinom proti našim slávnym 
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predkom,  voči  našim  budúcim  generáciám,  a  samozrejme  je  to  zločinná  zrada 
súčasnej generácie.
     Zlepšiť  Opice  Na Úroveň Negrov. Ak títo  srdeční  "humanisti"  (obyčajní 
zradcovia!) chcú "zlepšiť" "nešťastnejších" vo svete, prečo potom nezačnú nižšie na 
rebríku  primátov  a  "nezlepšujú"  opice,  ktoré  sú  ešte  "nešťastnejšie", 
"nezaopatrenejšie" než negri. Prečo sa nepokúsiť priviesť opice na úroveň negrov a 
skrížiť  ich?  Ak chceme  začať  "zlepšovať"  a  krížiť,  prečo  potom nezačneme  na 
najnižšom stupni rebríka kde je "potreba" najvyššia? Bolo by to omnoho lepšie než 
"opičenie" s génmi Prírody Najlepšej, Prírodnej Elity, skvelej a úžasnej Bielej Rasy. 
Nechajme týchto opovrhnutia hodných "humanistických" miešačov rás skúsiť tento 
nápad. Nechajme ich krížiť opice s negrami a potom počúvajte ten zradcovský krik.
     Biela Rasa Náš Jediný Záujem. Prečo by sme sa o zlepšovanie negrov, mali 
zaujímať viac ako o zlepšovanie opíc? My Tvorcovia  niesme. Je len jedna rasa o 
ktorej zlepšenie sa Hnutie Kreativity zaujíma a tou je jedine Biela Rasa.
     Biely Človek Budovateľ Všetkých Civilizácií. Historici sú pri tvrdeniach o 
počte civilizácií, ktoré prišli a zmizli, veľmi nerozumní a úspechy pripisujú rôznym 
"ľudom" (no nikdy Bielej Rase). To je veľmi povrchná interpretácia a voči Bielej 
Rase  to  je  úplne  neférové.  Ako  so  poukázal  v  prvých  kapitolách  knihy  Večné 
Náboženstvo Prírody, každá civilizácia ktorá bola kedy vybudovaná, či už čiastočne 
alebo kompletne, bola vybudovaná vďaka preniknutiu Bieleho Človeka,  či  už sa 
jedná o starovekú Indickú civilizáciu, Čínsku, Mayskú, alebo akúkoľvek do ktorej 
sa Biely Človek dostal, potom ovládol a vybudoval tam civilizáciu. A pretože Biely 
Človek  nestaral  a  nedostatočne  chránil  svoje  gény,  no  naopak  sa  miešal  s 
podradnejšími rasami, tieto civilizácie neskôr stagnovali, upadali a nikdy už neožili. 
     Opakovane Zničený Skrížením. Lekcia je jasná. Jedine najlepšie gény Bieleho 
Človeka  vybudovali  každú  civilizáciu.  Hneď  ako  boli  gény  Bieleho  Človeka 
zavalené  a  pohltené  v  mori  rýchlo  sa  množiacich  krížencov,  zanikli  aj  tieto 
civilizácie. prečítajte si tragickú históriu opakovaného kríženia veľkej Bielej Rasy v 
knihe Večné Náboženstvo Prírody. 
     Zbytočná Tragédia. Presne to sa deje Bielej Rase dnes v Amerike a po celom 
svete. Biela Rasa je opäť krížená a civilizácia sa rúti k deštrukcii. Tentoraz, nakoľko 
sa  jedná o  celosvetový  fenomén,  ti  môže byť konečné,  nenapraviteľné  a  trvalé. 
Nakoľko v Egypte trval proces skríženia tritisíc rokov, v Indii (asi pred 4000 rokmi) 
približne  šesťsto  rokov,  v  Amerike  môže  tento  proces  kvôli  Židom využívanej 
modernej technológii pre zrýchlenie tohto procesu skončiť už za generáciu, či dve. 
To je hrozná, zbytočná tragédia!
     Oddaný Zvráteniu Skríženia. Účelom a cieľom Hnutia Kreativity je uistiť sa, 
že  sa  táto  tragédia  už nikdy  znova nestane.  Je  to  dôvod nášho  bytia  –  priviesť 
jedinečnú  Bielu  Rasu  k  uvedomeniu  si  svojej  veľkej  hodnoty; jasne  odhaliť 
nebezpečenstvo  jej  prežitia; jasne  ukázať  prstom  na  vinníka  –  super-parazita 
všetkých  čias,  konkrétne  ničivého  Žida; izolovať  a  zničiť  tento  jed.  Našim 
jednoznačným  cieľom  je  uchopiť  kontrolu  nad  našim  osudom  späť  so  našich 
vhodných rúk a keď tak raz spravíme, poháňať veľkolepú Bielu Rasu vpred, vyššie 
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a vyššie aby sa jedného dňa Biela Rasa rozšírila, prosperovala a kolonizovala všetku 
dobrú zem na planéte Zem, bez negrov, bez Židov, bez podrás.
     Opäť Získať  Naše Zmysly. Aby sme tento náš veľký a slávny cieľ mohli 
dosiahnuť, musíme najprv zo všetkého znovu získať svoje zmysly. Musíme sa opäť 
vrátiť k základným Zákonom Prírody, ktoré nám jasne a hlasne vravia – starajte sa 
o  samých  seba.  Musíme  naše  mysle  zbaviť  nadmiery  židovského  jedu,  ktorý 
znamená našu deštrukciu. Musíme hodiť vez palubu deštruktívnu ideu,  že všetci 
ľudia sú si rovní. My, Biela Rasa si musíme uvedomiť to jasné – sme na najvyššom 
stupni Prírodného rebríka tvorov a sme jej korunovanou slávou.
     Pýcha a Exkluzivita Sú Podstatné. Je dobré ak to znie ako hrdý postoj, lebo tak 
je to aj myslené. Bez hrdosti sa nedá nič dosiahnuť a nikto neochráni to čo si necení. 
Biela Rasa si musí fanaticky strážiť jej najvyššiu hodnotu – jej gény – a to za každú 
cenu.  Pritom  musíme  mať  len  jeden  uhol  pohľadu  –  uhol  pohľadu  Bieleho 
Človeka. Ako sme si uviedli v jednej z predošlých kapitol, nikdy sa nebudeme na 
svet pozerať hadími očami. Uhol pohľadu Bieleho Človeka musí byť podmienkou 
pri každom našom postoji a čine. Mäkká sentimentalita a nejasné myslenie nemá v 
boji  Bieleho  Človeka  o  prežitie  miesta.  Musíme  jasne  rozpoznávať  našich 
nepriateľov  a  byť  agresívni  a  nemilosrdní  pri  ich  ničení.  Musíme  si  uvedomiť 
zrejmý fakt života – buď my, alebo oni. Nedali nám na výber. Buď prežije jeden, 
alebo ostatní.
     Hnutie Kreativity sa chce prekliate uistiť, že tým čo prežije bude Biela Rasa. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Ostatné Podrasy.  Teraz  keď úplne rozumieme odporným negrom a vieme 
akými  nebezpečnými  a  opovrhnutia  hodnými  zvieratami  sú,  pozrime  sa  na  iné 
podrasy, ktoré sú tiež priamou hrozbou nášho rasového tela. 
     Otravujúc  Náš  Genofond. Dnes  Žid  mocne  vpúšťa  milióny  chorých, 
chudobných, cudzích podrás do nášho tela a rasovej krvi. Zlomyseľne, schválne a 
účinne otravuje naše gény, čím našim potomkom odpiera budúcnosť, teda okrem 
budúcnosti v pekle krížencov.
     Zdatní Muži Činu. Pozrime sa na rasové postoje našich predkov, špeciálne v 
prvej polovici devätnásteho storočia, predtým než boli mysle otrávené propagandou 
Občianskej vojny. Pozriem sa na slávne epizódy známe ako Jasný Osud a Dobytie 
Západu.  Potom sa pozrieme na priamy nie nezmyselný  postup aký zaujali  voči 
podradnejším  Mexičanom  na  juhu,  ako  riadene  rozlišovali  medzi  "priateľmi"  a 
"nepriateľmi", a ako silou zbraní vydobyli veľké a slávne impérium.
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32. Krédo
Kreativity

Môžeme Byť Pánmi Nášho Osudu
Dobytie Západu:
Prototyp Pre Dobytie Sveta

     Zdravá Energia. Na žiadnej zo stránok histórie Bieleho človeka nie je snáď ani 
jedna, ktorá žiari tak jasne ako sága jeho cesty na západ v Amerike od Atlantiku po 
Pacifik v devätnástom storočí.
     Úžasný Úspech. Čo sa týka úspechov; rozširovania teritória a počtu Bieleho 
Človeka; čo sa týka budovania miest, železníc, fariem, ciest, prístavov, telegrafných 
a telefónnych liniek, a mnohých iných základov našej Bielej spoločnosti; čo sa týka 
zatlačenia  podradnejších  divochov  a  tvorby  nového  produktívneho  priestoru  pre 
život Bielej Rasy; čo sa týka organizovania  a tvorby politických inštitúcií, stability 
a vlády v niekdajšej divočine; v tých to a mnohých iných oblastiach úspechov sa 
nemôže žiaden postaviť fenomenálnym úspechom tvrdého a aktívneho postupu na 
západ, ktorý sa v americkej epike nazýva Dobytie západu.
     Jasný Osud.  Biely Američan hlasne tvrdil, že bolo jeho jasným osudom tak 
konať a na duši mal bohatý pocit úspechu. Ak by Biela Rasa v 19. storočí mala 
rasové náboženstvo ako je Kreativita,  tak by svoju prácu vykonala  ešte lepšie – 
rýchlejšie, dokonalejšie a trvácnejšie.
     Naše  Plány. My v  Hnutí  Kreativity  berieme  neskrotného,  dobyvačného  a 
expandujúceho ducha Bieleho Človeka,  ako je  vyjadrený  budovaním Ameriky a 
dobytím západu, za jednu z častí našej dynamickej filozofie. Budujeme na tom ako 
na základe plánu, veľkého modelu a berieme to ako jasné, morálne oprávnenie pre 
Dobytie sveta  pre Bielu Rasu.
     V  Našich  Očiach  Najvyššia  Morálna  Hodnota.  Kategoricky  tvrdíme:  ak 
budovanie  Ameriky  dobytím  západu  bolo  morálne  zlé,  potom môžeme rovnako 
odsúdiť  právo  na  život,  prežitie  a  obývanie  tejto  planéty  Bielym  Človekom za 
rovnako morálne zlé. Oba postoje odsudzujeme ako šialené a samovražedné. Ak je 
filozofia a program Bieleho Človeka ohľadom zatlačenia podradnejších divochov 
ešte západnejšie,  a budovanie budúcej  domoviny a národa pre Bielu Rasu v 19. 
storočí morálne správnymi aktmi, potom je aj program Bieleho Človeka pre takéto 
konanie na zbytku sveta – v Afrike, Austrálii, atď., rovnako správny aj dnes.
     Čo Môžu Spraviť  Zradcovia. Každý kto popiera  právo  Bieleho  Človeka 
vybudovať Ameriku v 19. storočí je pokrytec a zradca Bielej Rasy. Každý Biely 
Človek, ktorého srdce krváca za divých Indiánov by mal spraviť vlastnú reštitúciu. 
Môže  upokojiť  svoje  Židmi  zničené  "svedomie"  zrieknutím  sa  svojho  členstva 
Bielej  Rasy  predaním  svojho  majetku,  venovaním  svojich  ziskov  Indiánom  a 
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spáchaním  harakiri.  Koľko  pokrytcov  tárajúcich  o  právach  Indiánov  (a  iných 
podrás)  chce  potvrdiť  svoje  šialené  vyjadrenia  takýmto  činom?  Ak  príde  na 
prelomový test, neostane nikto, možno okrem zopár ľudí, ktorí boli privedení až na 
hranicu  šialenstva  predávkovaním  sa  židovskou  propagandou.  No  ja  neviem  o 
nikom.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Analyzujme Si Naše Silné Stránky. V krátkosti si prezrime fenomén akým jer 
Amerika a analyzujme si faktory, ktoré ju spravili najproduktívnejším, najbohatším, 
najmocnejším národom v  celej  histórii.  Do tohto  prehľadu  si  taktiež  zahrnieme 
našich  Bielych  Rasových  Druhov  v  Kanade,  ktorí  sú  súčasťou  dobývania 
amerického kontinentu Bielym Človekom a rovnako ich zahŕňame do pojmov ako 
Amerika a Američania. 
     Posledná Bašta Bielej Rasy. Dnes, v poslednej štvrtine dvadsiateho storočia, má 
Amerika pozíciu poslednej bašty, poslednej pevnosti Bielej Rasy. Hoci tvorí menej 
ako 6% populácie sveta; hoci len asi polovica tejto populácie je Biela, Amerika toho 
stále  produkuje  najviac,  teda  čo  sa  týka  tovarov  a  jedla,  ako  zbytok  sveta 
dohromady.  Ak  spočítame  produktivitu  Bielej  Rasy  v  Európe  a  všade  inde, 
produkcia jedla, šiat, technológie, strojov, atď., ďaleko prekračuje množstvo aké by 
vyprodukoval 30-násobok nižších podrás. Len ťažko uveríme, že žijú na rovnakej 
planéte.
     Záver. Preto postúpme k nevyhnutnému záveru:
     I. V  Amerike  Biela  Rasa  dobytím  a  zatlačením  podradnejších  červených 
divochov a krížených Mexičanov vytvorila najlepšiu, najbohatšiu a najpokročilejšiu 
civilizáciu akú kedy svet videl. 
     II. My, Hnutie Kreativity, tento úspech nielen morálne a eticky uznávame, ale 
mu  aj  hlasne  tlieskame  ako najlepšiemu a  najproduktívnejšiemu  úspechu v 
skvelej histórii Bielej Rasy. 
     III.  Tento  veľký a  úžasný úspech  musí  slúžiť  ako prototyp pre  budúce 
dobytie sveta Bielym Človekom.
     Časť Nášho Učenia. To prijímame za súčasť nášho náboženského učenia a hoci 
bolo dobytie západu viac-menej úspechom náhodilým a neplánovaným, dúfame, že 
ho dramaticky využijeme v našej ďalšej fáze, dobytí sveta. Mienime tomu dať plán 
a účel,  a spraviť z toho svätú výpravu do ktorej vloží celé Biele bratstvo všetko 
svoje úsilie a oddanosť. 
     Mexický  Problém. Veľká  časť  Dobytia  Západu nebola  len  záležitosťou 
podrobenia  a zničenia divých Indiánov,  ale  rovnako bola  záležitosťou pokorenia 
Mexičanov,  ktorým patrilo  veľké  územie  zeme kde  dnes  leží  Texas,  Kalifornia, 
Arizona, Nové Mexiko a časť štátov v Rocky Mountains. Španielski dobyvatelia na 
tomto území predchádzali Bielych Anglosasov o dobrých 300 rokov. V časoch keď 
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tam  došli  boli  tieto  územia  len  riedko  osídlené  a  populácia  degenerovala  na 
Mexičanov – podľudí pozostávajúcich prevažne z môstikov a indiánov. 
     Tento najzaujímavejší a významný kus histórie si preberieme v ďalšej kapitole. 
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33. Krédo 
Kreativity

Vojna s Mexikom
1846 - 1848
Neskončená Vojna

     Väčšina z Vojen USA Bola Nákladných a Bezvýznamných. USA počas svojej 
krátkej histórie, asi 200 rokov, viedli mnoho vojen. Väčšina z týchto vojen boli hrozne 
nákladné nielen finančne, ale i čo sa týka životov a materiálne, a väčšina z nich ani 
neboli pre najlepšie záujmy amerického ľudu. Naopak, väčšinou to boli príšerné, hlúpe 
vojny  z  ktorých  USA,  aj  keď  ich  "vyhrali",  vzišli  ako  porazení.  Jedna  z 
najdeštruktívnejších, šialených a devastujúcich bola Občianska vojna v rokoch 1861 – 
1866. Iné, ako 1. svetová vojna a 2. svetová vojna. Kórejská vojna, Vietnamská vojna 
a iné, ponorili krajinu do hrozného zadĺženia sa Židom a spravili z USA a sveta horšie 
miesto pre život. 
     Konštruktívna a Prospešná Výnimka. Jednou z najpozoruhodnejších výnimiek 
bola  Mexická  vojna  v  rokoch  1846  –  1848.  v  tom  času  už  Židia  manipulovali 
finančnými aférami USA a šialene podnecovali prichádzajúcu Občiansku vojnu. No 
ich kontrola nad základnými silami a inštinktmi ľudí bola oveľa slabšia ako je dnes. (V 
tých dňoch ešte nebola televízia). V tom čase americkí ľud prekypoval myšlienkou 
dobytia kontinentu a myšlienka "Jasného Osudu" spojenia kontinentu od Atlantiku k 
Pacifiku Bielou Rasou bola úžasným snom. Našťastie v tom čase mali USA tichého, 
nenáročného a rozhodného prezidenta,  ktorý bol jedným z najlepších –  Jamesa K. 
Polka. Ako sa dá očakávať, súčasná židovská história sa na tohto muža zameriava len 
málo a pripisuje mu len málu ku cti. No táto krátka, štvorročná vláda bola  jednou z 
najproduktívnejších a najvýznamnejších v histórii tejto mladej krajiny.
     Národ Zmätený Sporom o Otroctve. Je to všetko pozoruhodné, nakoľko jeho éra 
je práve tou v ktorej, ako sa zdá, by sa žiaden iný prezident nedokázal potýkať s týmto 
osudným problémom. V období od roku 1837 po zvolenie Lincolna, každý problém, 
nezáležiac na tom čoho sa týkal, končil hádkou pre a  proti otroctva, problémom, ktorý 
Židia hlučne podnecovali aby uviedli mladý národ do civilnej vojny. 
     Prezident  Polk  –  Muž  Činu.  Polk  tento  problém  predstavoval  ako 
bezvýchodiskovú  situáciu  a  zaťato  šiel  po  svojom  za  úspešným  dosiahnutím 
historických cieľov.
     V krátkosti tieto úspechy boli: I. pripojenie Texasu 29. 12. 1845; II. vybičovanie 
celého  mexického  národa  (s  pozadím  asi  300  rokov  španielskej  civilizácie)  a 
okupácia  hlavného  mesta  Mexiko  City; III.  získanie  súčasného  územia  Nového 
Mexika, Arizony, Nevady a Idaha xxhid-guadalxx dohodou; IV. ďalším vojenským 
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aktom uchopenie  Kalifornie; V.  obchodovanie a vyjednávanie s Veľkou Britániou o 
získaní  "oregonského územia",  ktoré  zahŕňa  štáty  Washington,  Oregon a  severnú 
časť Kalifornie.
     Územie  Na Poly  Obsadené  Bielym Človekom.  Takže  Polk  za  svoje  krátke 
obdobie  celkovo  získal  západnú  tretinu  americkej  "štyridsať  osmičky" a  založil  je 
finálne  južné,  severné  a  západné  hranice.  To  všetko v  strede  obdobia  keď ostatní 
"veľkí" politici delili národ Židmi vykreslením problémom otroctva. Na "zabudnutého" 
prezidenta to nie je zlé,  na prezidenta ktorého pamiatku si budú Tvorcovia držať v 
srdci svojej rasy. 
     No vráťme sa viac ako dekádu pred dobu Polka. Vojna s Mexikom v skutočnosti 
začala v roku 1836 heroickou drámou počas malej misie na rieke San Antonio. Volala 
sa Alamo. 

Dobytie Texasu

     Pamätajte na Alamo! História Mexika začína dobytím aztéckej ríše Cortesom v 
roku 1521. hoci mali španielski dobyvatelia pred svojim  anglosaskými rivalmi náskok 
dobrých 200 rokov, bol tu rozdiel: Anglosasi hnali Indiánov pred sebou, brali si ich 
zem a brali si Biele ženy. Na druhej strane Španieli využívali zem pre zlato a striebro, 
zotročovali  Indiánov  a  brali  si  ich  ženy.  Nakoniec  Indiáni  pohltili  Španielov, 
zredukovali  populáciu  na  zmes  mestikov  (s  dominantou  indiánskych  génov)  a 
premenili  sa  na  jednu  zo  spiatočníckych  krajín  na  západnej  pologuli.  Za  storočie 
podradnejšie indiánske gény omnoho prevážili španielskych dobyvateľov. 
     Mexická Nezávislosť.  V roku 1810, kým bolo samotné Španielsko okupované 
Napoleonom, sa Mexičania vzbúrili. Po viac ako desiatich rokoch anarchie, zabíjania, 
prepadávania,  vojen a nepokojov Španielsko nakoniec  uznalo  mexickú nezávislosť. 
Kríženci boli samostatní.
     Neviazaná  Anarchia. Za  štvrť  storočia  medzi  nezávislosťou  v  roku  1821 a 
začiatkom Mexickej vojny v roku 1846 malo Mexiko viac než 40 rozličných "vlád". Aj 
keď Mexičania okopírovali americkú konštitúciu, prevzali ju a mnohokrát prepísali, 
skôr pravidlom než výnimkou bola anarchia a vzbury. 
     Pre  Každého. Hoci  práva na obrovské územie  Texasu zanechané  španielsku 
dohodou USA v roku 1819 výmenou za Floridu, drsný pohraničiari tridsiatych rokov 
nikdy  tento  "výpredaj"  neakceptovali.  Považovali  Texas  za  náležiaci  Bielej  Rase 
prirodzeným právom a za súčasť cesty expanzie na západ. "Jasný Osud" patril práve 
im. V roku 1835 bolo na území bežne známom ako Texas približne 30 000 Bielych 
usadlíkov.  Mexičania  tvrdili,  že  územie  je  ich,  no  toto  tvrdenie  bolo  prinajlepšom 
slabé.  V skutočnosti  bola  zem pre  každého. Anglosasi  ju považovali  za  prirodzené 
rozšírenie národa idúceho na západ. Texasania boli pripravení vyhlásiť nezávislosť.
     Trestná Výprava xxxSanta Anu.  Tu do obrazu vstúpil krutý, okázalý a zradný 
mexický generál – Santa Ana. Ako v detskej hre intrigami, skvelými vojenskými činmi 
a  klamstvami  bol  v  roku 1836 nesporným diktátorom Mexika.  Keď sa  Anglosaskí 
"gringovia"  odmietli  podriadiť  vyberačom  daní  a  uznať  mexickú  nadvládu  nad 
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Texasom, rozhodli sa im dať príučku. Začal so šesťtisícovou armádou v zime roku 
1836 a pochodoval na sever s prísahou úmyslu potlačenia a/alebo hnaním a zabitím 
každého Bieleho anglosaského usadlíka v Texase. Najprv musel potlačiť malú texaskú 
posádku v xxSan Antonio de Bejar.  
     Patrioti  a  Dobrodruhovia. Väčšina  zo  182  texaských  dobrovoľníkov,  ktorí 
udržiavali  xxSan  Antonio  de  Bejar  tam  boli  takmer  nedorozumením.  Jim  Bowie, 
povestný pohraničiar,  tam prišiel  pred menej  než  mesiacom s  malou skupinkou 30 
mužov a rozkazmi od Sama Houstona vyhodiť Alamo do vzduchu. Tento rozkaz rázne 
odmietol a rozhodol sa ostať. Len 27-ročný plukovník Wiliam B. Travis, tam dorazil 
so skupinkou asi 25 mužov asi len o dva týždne skôr ako Bowie. Taktiež mal rozkaz 
vyhodiť  Alamo  do  vzduchu  aby  nepadlo  do  rúk  Mexičanov.  Rozkazy  mal  od 
"guvernéra" Henryho Smitha z Texasu. Tak ako Bowie, aj plukovník Travis sa pridal k 
malému kontingentu 104 mužov, ktorí tam boli pod plukovníkom Jamesom Clintnom 
Neilom, ktorý ich kvôli chorobe čoskoro opustil. Po ostatných odchodoch tam ostalo 
150 mužov. 
     K tejto zmeske, z ktorej len pár ľudí bolo vojakmi v pravom zmysle slova musíme 
pripočítať  Davyho  Crocketa,  bojovníka  s  Indiánmi,  pohraničiara,  bývalého 
zákonodarcu Tenesee a kongresmana USA, v tom čase už 50-ročného, no stále žijúcu 
americkú legendu. 
     Dočasní a Neorganizovaní. Tak ako rozdelená, provizórna a nezrelá vláda Texasu, 
tak aj velenie posádky v Alame bolo rozdelené medzi plukovníka W. B.  Travisa a 
Jamesa Bowieho, no väčšinou bolo naklonené Bowiemu pri všetkej svojej vernosti.
     Takto dezorganizovaná bola situácia keď 23. februára 1836 dorazil Santa Anna s 
armádou 6000 mužov.  
     Plukovník  Travis  zhromaždil  svojich  mužov  z  Mexika  a  San  Antonia  do 
misionárskeho  dvora  v  Alame,  nakoľko  budova  kaplnky  bola  jedinou  v  meste  so 
stenami vhodnými na akúkoľvek obranu. Počas prvého dňa bol plukovník J. Bowie 
niekoľkokrát  ranený a pri pokuse vystúpiť ku kanónu si skoro rozdrvil hrudník. To 
ponechalo  všetko  velenie  plukovníkovi  Travisovi,  povinnosť,  ktorú  vykonával  s 
odvahou a slávou. 
     Žiadosť o Pomoc. Poslovia vyslaní Travisom na získanie pomoci v ich neľahkej 
situácii  priniesli  len  málo  ovocia.  Plukovník  Fannin,  ktorý  bol  v  Goliade  so  400 
dobrovoľníkmi dostal odkaz, no nechcel, alebo nemohol sa pohnúť. Jediná pomoc akú 
až na desiaty deň obliehania obdržali bol malý kontingent 32 dobrovoľníkov z mesta 
Gonzales (zvyšujúc počet mužov na 182). Bola to pomoc, ktorá aj tak znamenala len 
malú šancu na úspech. Muži z Gonzalesu to vedeli a ich statočné rozhodnutie pomôcť 
bolo rozhodnutím zomrieť v boji. 
     Dni Hrdinstva.  Po dvanástich dňoch texaskí ostrostrelci utŕžili  od Mexičanov 
ťažkú ranu a napriek neustálemu ostreľovaniu kanónmi, napriek nedostatku spánku, 
napriek nedostatku pušného prachu a streliva nestratili ani jedného muža.
     Útok Na Alamo. Na trinásty deň skoro ráno sa Santa Anna rozhodol zaútočiť na 
steny. Jeho trubači hrali známu skladbu "Deguello", primitívny a starodávny maurský 
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pochod,  znak nemilosti  a žiadnych  živých zajatcov.  O 9:00 ráno bolo po všetkom. 
Každý texasan bol zabodnutý, týraný a zavraždený.
     Slávny Odkaz. No Texasania nezomreli márne. Zomreli ako hrdinovia ktorých 
príbeh dodnes nadchýna Texasanov a celkovo Američanov obrovskou hrdosťou. Budú 
naďalej  žiť  v  histórii,  tak  ako  ostatných  3000  mužov,  ktorí  zomreli  pri  obrane  v 
Termopilách, v Grécku, pred viac ako 2300 rokmi. Všeobecne utŕžili extrémne ťažký 
úder. Za trinásť dní zahynulo 1500 – 1600 Mexičanov.   
     Pohroma a Odplata. No to nie je koniec. Ich smrť šokovala všetkých Texasanov. 
V konečnom dôsledku to vyburcovalo hádajúcich sa Texasanov jednotiť sa a vydobyť 
si nezávislosť silou. No spravilo to aj niečo iné: uvolnilo to v nich hlboký a trvácny 
hnev, ktorý volal po odplate. Bolo to víťazstvo smrťou.
     Zničenie Texasanov. No pre Texasanov tu bolo viac zlých správ. V teraz víťaznom 
Santa Annovi mali nepriateľa, ktorý bol chladnokrvne rozhodnutý rozdrviť ich do takej 
miery, aby už nikdy nepovstali. Nechcel nič než úplné vyhladenie všetkých "gringov". 
     Goliadu Nebola Zaslaná Žiadna Pomoc.  Necelých 60 km na juhovýchod od 
Alama  ležala  malá  texaská  dedina  Goliad,  posádka  so  400  mladými  americkými 
odvedencami pod velením plukovníka J. Fannina. Bola to skupina, ktorú plukovník 
Travis žiadal o pomoc pri obrane obliehaného Alama. Plukovník Fannin bo zvláštny  a 
váhavý muž. Z časti kvôli nerozhodnosti, z časti kvôli nešťastiu Fannin nikdy neposlal 
zúfalým mužom v Alame žiadnu pomoc. To Texasania a posádka v Goliade draho 
zaplatili. 
     Goliad Bol Obsadený. Vo svojom pochode za vymazanie Texasu z máp 19. marca 
1836 dorazilo do Goliadu 1400 mužov Santa Annu pod velením generála Joseho Urrea 
a  obkľúčili  Fanninovu  posádku.  Po  dvoch  dňoch  zúrivých  bojov  sa  Američania 
Mexičanom za prísľubu, že s nimi bude zaobchádzané so cťou a budú podmienečne 
prepustení  a  poslaní  do  Spojených  Štátov,  vzdali.  Fanninovi  muži  boli  v  Goliade 
zadržiavaní 8 dní a bolo s nimi zaobchádzané humánne. Potom prišiel rozkaz od Santa 
Annu: všetci muži musia byť zastrelení.
     Mexická Zrada. 27. marca 1836, skoro ráno na kvetnú nedeľu vyviedli mexickí 
vojaci väzňov z Goliadu a povedali im, že budú podmienečne prepustení a poslaní do 
New Orleans. Avšak pri rieke San Antonio, ani nie kilometer od pevnosti Mexičania 
náhle obrátili zbrane proti Američanom a chladnokrvne ich zastrelili. Len šesťdesiatim 
sa podarilo ujsť.
     Panika. Správy o  zabíjaní  Santa  Annu udreli  texaských  civilistov ako hrom, 
uvrhujúc ich do šialeného exodu z fariem a usadlostí.     
     Houston Ponúkol Svoj Čas.  Sam Houston zatiaľ organizoval pozostatky svojej 
rozbitej  armády,  ustupujúc pred mexickým náporom, opatrne získavajúc  svoj čas a 
miesto. 
     

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Pomsta.  Len o pár týždňov neskôr, 21. apríla 1836, chytil Sam Houston so 600 
dobrovoľníkmi sily Santa Annu v San Jacinte.  S pokrokom "pamätajte  na Alamo!" 
zúriví Texasania zničili Mexičanov v bitke trvajúcej len 20 minút. Generál Santa Anna 
bol zajatý. V skutočnosti to bola snáď jediná dôležitá bitka v americkej histórii, kde 
neunikol ani jediný nepriateľský vojak a všetci boli buď zajatí, alebo zabití. 
     Hlúpa Láskavosť. Na tomto víťazstve je však jedna poznámka pod čiarou, ktorá 
by  akokoľvek  mal  byť  pre  nás  lekciou  aj  varovaním.  Namiesto  zabitia  všetkých 
Mexičanov za vraždy hrdinov v Alame a v Goliade, Sam Houston všetkých prekvapil 
dohodou so Santa Annom, ktorý bol koniec koncov "El Presidente" Mexika a jeho 
najvyšším armádnym veliacim. Santa Anna mohol prežiť ak pošle svoje zostatky vojsk 
späť domov a vzdá sa mexických nárokov na Texas. Santa Anna súhlasil.
     Zapudený a Zradený. Nástupcovia Santa Annu tieto nároky okamžite zapudili a o 
rok neskôr bo Santa Anna prepustený, aby o desať rokov mohol opäť bojovať proti 
Američanom, ako budeme mať možnosť vidieť.
     A zatiaľ, 10 rokov, v tom bol Texas sám pod neustálou hrozbou mexickej invázie.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Lekcie, Ktoré Sa Musíme Naučiť. Lekcií, ktoré sa my, Biela Rasa, môžeme z tejto 
dramatickej epizódy Dobývania Západu naučiť, je niekoľko. 
     I. Len zjednotení môžeme vyhrať.
     II. Len bojom a obeťami môžeme vyhrať nadvládu krajiny a poraziť podrasy.
     III.  Ak necháme podrasy (kvôli štedrosti, dobročinnosti, hlúposti a čomukoľvek) 
nad nami vyhrať, môžu byť brutálne krutí a pokúsia sa Bielu Rasu vykynožiť vždy keď 
na to budú mať príležitosť.
     IV. Nanešťastie na privedenie Bielej Rasy k zmyslom, aby sa dokázala zjednotiť a 
bojovať, často treba veľkú tragédiu.
     V.  Nikdy nedovoľte porazenému nepriateľovi vrátiť sa a opäť bojovať. O tom si 
povieme viac v ďalšej epizóde našej histórie. 
  

Mexická Vojna 1846 – 1848

     Mexiko Vrelo Pomstou.  S malou, alebo žiadnou pomocou zo Spojených štátov 
Texas ostal nezávislou "republikou" ma ďalších 10 rokov, kým mu bola 29. decembra 
1845 konečne uznaná štátnosť. Toto zdržanie, ako sme uviedli na začiatku, bolo kvôli 
idiotským sporom vo Washingtone medzi rôznymi stranami a ich názormi na otroctvo. 
Amerikanizáciou Texasu v roku 1836 vzťahy medzi  USA a Mexikom pokračovali 
rastúc  ešte  drsnejšie.  Aj  keď  Mexičania  penili  nad  stratou  Texasu  (ktorý  ani 
neuznávali),  taktiež  vreli  po pomste.  V meste  Mexico City  bol  nafúkaný prejav  o 
pochode na Washington. Na druhej strane americké opovrhovanie mexickej anarchie a 
pokračujúcej  revolúcie  priblížili  vojnovú  horúčku  k  útoku  na  sídlo  "Halls  of 
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Montezuma" a priučeniu týchto špinavcov lekciu. No väčšinou za tým všetkým bola 
základná  americká  túžba  po  západných  územiach,  na  ktoré  si  stále  Mexiko  robilo 
nároky, no nebolo schopné si i ch udržať a Mexičania to vedeli. 
     Muž Činu. Na zoberanie sa týmto problémom bolo treba prezidenta Polka. Kým 
ostatní prezidenti (a politici) míňali energiu na neprestajné stranícke hádky o probléme 
otroctva, Polk sa rozhodol konať. Bieli Američania mu za jeho predvídavosť, odvahu a 
rozhodnosť dlhujú obrovský dlh vďaky.
     Pri  Rio  Grande. V  marci  1846  Polk  nariadil  armáde  brigádneho  generála 
Zacharyho Taylora vyjsť z tábora Corpus Christi a pochodovať na juh "obrániť Rio 
Grande." Po dvadsiatich dňoch 300 mužov "starého drsného a vždy pripraveného", ako 
ho prezývali, došlo na miesto nazývané Arroyo Colorado, nachádzajúce sa asi 50 km 
severne od Rio Grande. Mexické sily ich varovali aby neprekračovali rieku, lebo to 
bude znamenať vojnu. Taylorovi muži rieku ihneď prekročili. Mexičania ušli bez boja. 
Taylorovi muži došli k Rio Grande odkiaľ bol cez asi 100 metrovú šírku rieky vidieť 
mexické mesto Matamoros.  Napriek texaskej  nezávislosti  teraz boli  na území stále 
patriacom  Mexiku.  Rozhodli  sa  postaviť  oproti  mexickému  mestu  pevnosť. 
Američania  si  neboli  vedomí  toho,  že  ich  mexická  armáda  zo  severu  čakala  v 
Matamoros s približne rovnakým počtom mužov a dvojnásobným množstvom kanónov 
ako mali oni.
     Postavení k Vojne. A tak boli dve armády – dva národy – postavené na pokraji 
vojny a Američania dovoľovali Mexičanom spraviť jediný krok. 
     Mexické Sily Prevyšujúce Veľkosťou.  Musíme mať na pamäti, že v tom čase 
malo  Mexiko  väčší  počet  obyvateľov  ako  USA,  rovnaké  územie  a  oveľa  väčšiu 
armádu trénovanú v nepriazni  35 rokov vojen a hlavné mesto, ktoré malo štyrikrát 
väčší počet obyvateľov ako Washington. Na druhej strane americká armáda nemala 
žiadne skutočné vojnové skúsenosti aspoň dve generácie, okrem nepodstatných vojen 
so seminolskými Indiánmi na Floride zhruba desať rokov predtým. Ich celková sila 
bola len asi  5300 mužov riedko roztrúsených na asi  100 strážnych  postoch.  Vojna 
všeobecne,  okrem  Polkových  rozhodnutí,  vyvolal  široké  a  niekedy  aj  divoké 
rozdelenie  názorov  amerických  občanov.  Mnoho  Američanov,  ktorí  pamätali  na 
revolúciu a nenávideli britských vojakov len zriedka kedy používali "pravidlá". 
     Preliata Krv. Zatiaľ, kým sa Taylorove sily zmenšovali kvôli dezercii a chorobám, 
bola  mexická strana posilnená novým kontingentom 2000 mužov a  velenia  sa  ujal 
nový  generál  Mariano  Arista.  Prišiel  bojovať.  Keď  poslal  generálovi  Taylorovi 
zdvorilý odkaz o "začatí nepriateľstva", jeho muži prekročili  rieku Rio Grande nad 
Matamoros. Keď tam poslal Taylor jazdeckú hliadku 65 mužov aby to prešetril, všetci 
boli chytení do pasce. Vojna začala. 
     Kongres Bol Na Nohách. Generál Taylor napísal prezidentovi Polkovi: "Americká 
krv bola preliata." O dva týždne neskôr, 9. mája 1846 Polk obdržal odkaz. 11. mája 
poslal Polk správu rozdelenému kongresu. Viac než o priame požiadanie vyhlásenia 
vojny  žiadal  kongres  o  "uznanie"  vojnového  stavu  započatého  "činom  samotného 
Mexika."  Po  horkej  a  horúcej  debate  kongres  konečne  "uznal"  tento  stav  a  sľúbil 
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podporiť  prezidenta  50 000 mužmi a  desiatimi  miliónmi  dolárov,  aby "existujúcu" 
vojnu rýchlo ukončil. 
     Horliví  Dobrovoľníci. Študovanie  detailov  vojny  je  skutočne  zaujímavé. 
Nanešťastie tu nemáme dosť miesta. Keď už raz vojna začala, Američania dychtivo 
vstupovali do služieb, hoci v tom čase Spojené štáty nikdy neviedli armádu 50 000 
mužov. 
     Dve Americké Víťazstvá. So svojou podlomenou armádou 3000 mužov Taylor 
porazil  prevyšujúce  mexické  sily v  dvoch úspešných stretoch – v Sao Paulo a  pri 
Resaca de Palma, obe na severnej strane Rio Grande. 18. mája 1846 Taylor prekročil 
rieku a obsadil štvortisícové mesto Matamoros. Avšak hlúpo nechal porazené zvyšky 
generála Aristu utiecť a tak mohli na ďalší deň bojovať.
     Taylor Národným Hrdinom. Prvé správy o skvelých víťazstvách "starého drsného 
a vždy pripraveného" došli do Washingtonu 13. mája 1846, desať dní po vyhlásení 
vojnového stavu. Taylor, neznámy pohraničiar, sa stal národným hrdinom takmer za 
noc. Dobrovoľníci sa rýchlo pridávali. V lete 1846 mal Taylor na texasko-mexickej 
hranici okolo 14 000 mužov. 
     Pri Monterrey. V polovici augusta sa Taylor rozhodol pohnúť sa do vnútrozemia 
pre stret s nepriateľom. S len 6000 mužmi vošiel do Monterrey, hrozného, opevneného 
mesta s 15 000 obyvateľmi, kde sa stretol s prevyšujúcou severnou armádou generála 
Ampudia, ktorá už bola posilnená a lepšie vyzbrojená. Po troch dňoch ťažkých bojov 
Američania konečne vyvesili na vežu víťaznú vlajku. Ich straty však boli veľmi veľké.
     Chybná Štedrosť.  Porazený generál Ampudia navrhol prímerie a generál Taylor 
ho prijal, povoľujúc mexickým vojakom vypochodovať o dva dni aj so zbraňami. 
     Bolo to už druhýkrát čo Taylor spravil rovnakú chybu – chybu, ktorej je Biela rasa 
len sotva naklonená. Keď bola príležitosť, nepriateľ mal byť úplne zničený tak aby už 
nikdy nemohol bojovať.
     Pred desiatimi rokmi Sam Houston spravil rovnakú veľkodušnú chybu – nechal 
genrála Santa Annu žiť, po tom čo ho pri San Jacinte zatkol. Tento zradný a najlepší z 
mexických generálov mal byť ďalším Taylorovým protivníkom, bol to omyl ktorému 
prezident Polk napomohol. 
     Zákerný Santa Anna Sa Vrátil.  Santa Anna bol kvôli " začatiu nepriateľstva" v 
exile na Kube. Tento prefíkaný, starý lišiak bol jediným mužom, ktorý mohol úspešne 
združiť  Mexičanov  do  efektívneho  odporu  a  Mexičania,  uvedomujúc  si  to,  mu 
prepáčili všetky jeho predošlé hriechy. 
     Polk Bol Podvedený.  Polk, dúfajúc, že presvedčí  Mexičanov "predať" sporné 
územia, veril Santa Annovi keď od neho dostal list navrhujúci, že len on, Santa Anna, 
je jediným Mexičanom dosť silným vyjednať mier a skončiť vojnu. Polk veril tomuto 
návrhu a povolil Santa Annovi prekĺznuť sa cez námornú blokádu.
     Keď už bol Santa Anna v Mexico City, nemal ani najmenší záujem uzavrieť mier. 
Zakrátko  sa  opäť  ujal  kontroly  mexickej  vlády  a  zhromaždil  armádu  na  zahnanie 
útočiacich "gringov". Zďaleka bol najlepšou zbraňou akú Mexičania mali.
     Za menej ako mesiac získal Santa Anna armádu 25 000 mužov. Zatiaľ Taylor so 
svojimi  vyčerpanými  silami  pochodoval  južne  k  Saltillu.  S  posilami  2400 
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dobrovoľníkov pod velením generála Woola sa Taylor pripravoval na stret so Santa 
Annom, ktorý pochodoval na sever aby potrestal a zničil votrelcov. 
     Víťazstvo Pri Buena Viste.  Pri bitke pri Buena Viste to bola záležitosť 4500 
amerických dobrovoľníkov proti 15 000 mexickým vojakom vedených Santa Annom. 
Po  krvavom  a  ťažkom,  celodennom  boji,  23.  februára  1847 keď  bola  Taylorova 
armáda  niekoľkokrát  na  pokraji  zničenia,  Mexičania  ustúpili  a  na  druhý  deň  ráno 
smerovali na juh. Bol to Taylorov posledný boj a ďalšie voľby ho vyniesli do úradu 
prezidenta.
     Prevzal To Generál Winfield Scott.  Medzitým sa Polk rozhodol dať mexickú 
vojnu na starosti generálovi Winfieldovi Scottovi. Využívajúc ostrov Lobos, asi 280 
km  od  Vera  Cruz  ako  dočasné  územie,  Scott  bojoval  s  časom.  Musel  prekonať 
smrteľnú žltú  horúčku o ktorej  vedel,  že  bude pre  jeho mužov smrtonosnejšia  než 
nepriateľ. Jeho cieľom bolo zaútočiť na Vera Cruz, zaviesť svojich mužov do vyšších 
nadmorských výšok pred letnými horúčavami a potom do Mexico City.
     Vylodenie Pri Vera Cruz. Po nekonečných odkladoch a zbabraniach sa Scott 
konečne 9. marca o 17:30 s vojakmi vylodil na pláži Collada, pár kilometrov južne od 
Vera Cruz.  O desiatej v noci bolo všetkých 11 000 mužov vylodených bez jedinej 
straty.  Pre  vojenských  historikov  je  stále  záhadou  prečo  jasne  vidiaci  Mexičania 
umožnili vylodenie bez odporu.
     Vera Cruz Sa Vzdalo. Vera Cruz bola vojenská pevnosť s prístavom stráženým 
pevnosťou Ulua,  so štyri  a pol metrovými stenami. Po tri  dni Američania obliehali 
Vera Cruz v asi 10 kilometrovom oblúku a odrezali mu zásoby vody. 22 marca boli 
americké mínometné batérie  (postavené za mexickej paľby z Vera Cruz) na mieste 
pripravené  odpovedať.  Po  niekoľkých  dňoch  intenzívneho  bombardovania  oboma 
smermi sa začala mexická morálka vo Vera Cruz rúcať. 28. marca sa Vera Cruz vzdali 
a posádka pevnosti Ulua, závislá na jedle z mesta, kapitulovala tiež. 
     Scottove straty boli vzhľadom na obrovské dosiahnuté víťazstvo minimálne – 13 
mŕtvych, 55 ranených.
     Žltá Horúčka. No blížil sa koniec obdobia. Tu a tam sa prejavovali prípady žltej 
horúčky. 8. apríla sa prvý americký kontingent pohol na cestu k Mexico City a do 
vyšších miest.
     Pasca Pri Cerro Gordo. Zatiaľ generál Santa Anna spojil svoje sily dohromady a 
opatrne vybral najstrategickejší horský priesmyk, kde striehol na Američanov – malé 
mesto nazývané Cerro Gordo. 18. apríla sa stretol s Američanmi so svojimi 12 000 
vojakmi rozmiestnenými po kopcoch. Po celodennom ťažkom boji Američania porazili 
Mexičanov. Američania stratili 134 mužov, no Mexičania mali 1200 mužov mŕtvych 
alebo ranených a 3000 v zajatí. Neskôr boli väzni prepustení.
     Americké  Víťazstvo.  Generál  Scott  oslavoval.  Zvučným víťazstvom v Cerro 
Gorde  zničil  jedinú  nepriateľskú  armádu,  ktorá  stále  medzi  ním  a  Mexico  City, 
vzdialeným asi 280 km. Teraz už Mexičania určite chceli vyjednať mier.
     Krutý Nepriateľ. No mýlil sa. Najhorší boj mal ešte len prísť. Mexiko bolo zlým 
nepriateľom – nechcelo bojovať a nechcelo sa vzdať, aspoň to tak vyzeralo. 
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     Hádka Vo Washingtone.  Doma, v USA, vojna slov zúrila ešte zúrivejšie. Vo 
Washingtone  to  politikou  naplno  sršalo.  Niektorí  volali  po  ústupe  z  Rio  Grande, 
niektorí  kričali  po  okamžitom  mieri.  Niektorí  argumentovali  rýchlym  ukončením. 
Problematika  otroctva  opäť  vzplanula  a  bola  spojená  s  pro-vojnovými  silami. 
Namiesto toho, aby dali generálovi Scottovi a jeho odvážnym vojakom plnú podporu, 
polovica krajiny ich opustila. 
     Americká Sila Sa Rozpadala. K Scottovým problémom sa v tomto krátkom čase 
(jeden rok) pridal problém s dobrovoľníkmi, ktorým skončilo obdobie. Väčšina z nich 
sa rozhodla nepodpísať znovu a 3000 z nich odpochodovalo späť do Vera Cruz, aby 
mohli byť poslaní späť domov. Tým sa Scottove vojsko zredukovalo na nejakých 7000 
mužov. Zásobovanie z Vera Cruz bolo zdĺhavé a posily boli nedostatočné a prichádzali 
pomaly. K týmto Scottovým problémom poslal prezident Polk civilného vyjednávača 
mieru,  Nicholasa  Trista,  ktorý  vyradil  Scotta,  so  zapečateným návrhom mieru  pre 
mexickú vládzu. Scott bol urazený a váhal. Chcel byť odvolaný.
     Divoká Nenávisť Voči  Yankeeom.  No Mexiko nechcelo  v žiadnom prípade 
vyjednávať.  Scottova  nálada  vzrástla  keď  konečne  došla  jeho  dlho  očakávaná 
štvortisícová posila. 6. augusta 1847 prišlo do Puebla ďalších 2500 odvedencov pod 
velením  brigádneho  generála  Franklina  Pierca  (budúceho  prezidenta).  To  dvihlo 
americkú silu na asi  13 000 mužov  z ktorých bolo 2200 chorých  a neschopných 
služby. Pred nimi ležalo údolie Mexica City s 200 000 obyvateľmi bránené asi 30 000 
vojakmi pod velením Santa Annu a všetci boli plní divokej nenávisti voči yankeeom.
     Víťazstvo a Podvod.  Využívajúc Pueblo ako dočasné územie na finálny útok, 
Scottovi muži 20. augusta prešli cez priesmyky do údila Mexika a okamžite sa stretli s 
nepriateľom.  Po  dni  ťažkých  bojov  a  niekoľkých  stratách  na  oboch  stranách, 
Američania rozbili mexickú armádu, prelomili mexickú obranu na mostoch a tak bolo 
mesto  v  ich  rukách.  Santa  Anna  obozretne  navrhol  prímerie  na  jeden  rok,  na 
prediskutovanie "predbežných krokov k mieru". To, o čo sa v skutočnosti pokúšal bolo 
získať čas  opätovne zhromaždiť  svoje  sily.  Scott  mu na to  skočil  a  hoci  odmietol 
obdobie jedného roka ako pridlhé, súhlasil s krátkym prímerím.             
     Santa Anna sa potešil a prímerie nabralo platnosť 24. augusta.
     Veľký Omyl v Nesprávnej Dôvere.  Scott spravil najväčšiu chybu za celé svoje 
vojenské ťaženie.  Opäť veril  "úprimnosti"  nepriateľa  a bol podvedený. Santa Anna 
horúčkovito pracoval na reorganizovaní svojich síl, rozostavil nové kanóny a batérie na 
strategických budovách a cestách, vybudoval ich obranu. Aj obyčajný americký vojak 
vedel, že je to pojašená chyba. Namiesto zničenia nepriateľa raz a navždy sa ich veliteľ 
"rozprával". Muži nadávali, že po víťazstve v najťažšom boji z celého ťaženia budú 
musieť bojovať ešte raz a odznova. Mali pravdu.
     Pri Halls of Montezuma. "Prímerie" trvalo dva týždne. Teraz už mal Scott menej 
ako 8000 mužov a nepriateľ mal na domácej pôde rozmiestnených  18 000 vojakov. 8. 
septembra  Američania  opäť  zaútočili  na  hrad  Chapultepec  a  konečne  vošli  do 
samotného mesta. Po týždni ťažkých bojov a niekoľkých stratách na oboch stranách 
Mexičania vybehli s bielou zástavou a žiadali o vyjednávanie. Tento krát sa už Scott 
nenechal oklamať. Mal v úmysle obsadiť mesto a jeho vojsko vpochodovalo na Grand 
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Plaza a na národný palác vyvesili americkú vlajku. Generál Scott prišiel v plnej poľnej 
a ovácie amerických vojakov bolo počuť do diaľok. 
     Víťazstvo  Kompletné.  Scott  vymenoval  generála  Quitmana  za  vojenského 
guvernéra a vojnové ťaženie sa tým skončilo. Jeden zo Scottových mužov, kapitán 
Rowell S. Riley neskôr povedal, že dvojtýždňové prímerie zbytočne stálo Američanov 
1652 mužov a dôstojníkov, ktorí boli buď zabití, alebo ranení. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

     Večná Lekcia. V tejto vojne je ešte jedna epizóda, ktorá by mohla byť lekciou a 
varovaním pre všetkých dnešných rasových zradcov. 
     Americkí Zradcovia. Keď armáda generála Taylora stále oproti mestu Matamoros 
za  riekou Rio Grande v roku 1846,  seržant  John Riley preplával  rieku a  nikdy sa 
nevrátil. Pridal sa k mexickej armáde. V nasledujúcich mesiacoch stovky iných mužov 
odišli  kvôli  nude,  chľastu,  alebo  mexickým  sľubom  voľnej  zeme   a  nasledovali 
Rileyho  príklad.  Mnohých  presvedčila  mexická  propaganda,  že  protestantskí 
yankeeovia sa pkúšajú zničiť katolícku cirkev. Nakoľko aj viac ako 20% niektorých 
regimentov tvorili írski katolícki imigranti, táto propaganda sa týkala špeciálne tejto 
skupiny.  Sformovali  prápor  San  Patricio  a  bojovali  proti  Američanom,  a  to 
efektívnejšie, nakoľko boli vo väčšine vecí technicky skúsenejší než Mexičania. 
     Súdny Dvor. Najmenej 65 členov San Patricia bolo dovedených do Churubusca, 
súdených vojenským súdom a odsúdených na obesenie.
     Obesení. Keď americké  vojská  zaútočili  na  hrad  Chapultepec,  tridsať  týchto 
dezertérov stálo na kárach pod lešením so slučkami okolo krku, pozerajúc na stožiar na 
vrchole hradnej veže. Vyvesenie vlajky s hviezdami pruhmi bolo signálom pre katov 
pohnúť kárami vpred a obesiť tak zradcov. 
     Generál  Scott  referoval  65 prípadov dezercie.  Tí,  ktorí  neboli  obesení  dostali 
päťdesiat rán bičom a na ich líca boli vypálené písmená D (ako dezertér) a ostala im 
odporná práca vykopať hroby obeseným. 
     Varovanie Všetkým Zradcom.  My, Hnutie Kreativity,  zaujímame ešte tvrdší 
postoj. Tvrdíme, že byť zradcom vlastnej rasy je ešte hyenistickejší zločin ako zrada 
krajiny, či armády. Aj my budeme mať svoj deň zúčtovania s tými zradcami, ktorí dnes 
veria, že môžu beztrestne zradiť Bielu Rasu. Aj my voči rasovým zradcom uplatníme 
starú, dobrú pohraničiarsku spravodlivosť.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zatiaľ v Kalifornii.  Kým generáli  Taylor  a  Scott  zvádzali  boj  južne od Rio 
Grande,  na ďalekom západe sa začal  iný zápas o veľkú cenu – Kaliforniu,  územie 
nárokované Mexikom, no takmer úplne nezávislé od akejkoľvek kontroly Mexica City. 
Niekoľko storočí  bolo  osídlené  španielsko-mexickou  populáciou,  ktorých  oddanosť 
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stále  patrila  druhom na  juhu.  No začali  sa  tam hromadiť  Bieli  usadlíci  v  stále  sa 
zvyšujúcich počtoch.
     Dobytie Bohatej Ríše.  Invázia  do Kalifornie americkou byrokraciou skutočne 
začala  tajne  v  roku  1845  malou  "objaviteľskou"  expedíciou  vedenou  Johnom  C. 
Fremontom, ktorý chcel "zmapovať" priesmyk cez Sierry do Kalifornie. Ešte pred jeho 
skončením  s  inými  dobrodruhmi  a  vojakmi  akými  boli  brigádny  generál  Stephen 
Kearny, komodor John Sloat, komodor Robert Stocklon, obsadili územie pere USA. 
To dokázali s relatívne malými silami, zopár malými stretmi a len malými stratami na 
životoch. Je to fascinujúce čítanie, no nemáme dosť miesta aby sme išli do detailov.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Dohoda v Guadelupe Hidalgo. Tu stačí povedať, že po úplnom víťazstve generála 
Winfielda Scotta 14. septembra 1847 a okupácii Mexica City, Mexičania pri všetkom 
svojom  nepriateľstve  boli  nútení  dodržiavať  podmienky.  Jedným  z  hlavných 
problémov bolo  nájsť  zodpovednú  skupinu,  ktorá  by  mohla  byť  uznaná  za  vládu, 
nakoľko vláda Santa Annu bola zvrhnutá a on opäť ušiel z krajiny.  Nakoniec vládu 
sformoval  Manuel  Pena  y  Pena.  Po  mnohých  prekážkach  zo  strany  vlády  USA 
vyjednávač  Nicholas  Trist,  tvrdohlavý  muž,  uzavrel  dohodu v  Guadelupe Hidalgo, 
ktorú vláda M. Penu podpísal 2. februára 1848. po horkej debate bola 10. marca 1848 
ratifikovaná americkým senátom. 
     Biela  Rasa Dobyla Polovicu  Mexika.  Napriek všetkému sa  Polk vo svojom 
vyjednávačovi mýlil, (Polk odvolal jeho návrhy mieru a nariadil mu vrátiť sa domov, 
Trist však odmietol) a na Polkove prekvapenie, Trist v dohode uviedol všetko čo chcel 
Polk tak optimisticky získať ešte pred začiatkom vojny. Po dohode boli postavené aj 
južné hranie USA, vedúc po Rio Grande k hranici Nového Mexika a odtiaľ západne k 
Tichému oceánu, k bodu pod San Domingom. Na oplátku mali USA zaplatiť Mexiku 
pätnásť  miliónov  dolárov  a  taktiež  uplatniť  3,25  miliónové  nároky  amerických 
občanov voči mexickej vláde. V skratke Mexiko prenechalo viac ako polovicu svojho 
územia zahŕňajúc Kaliforniu, Arizonu, Texas, Nové Mexiko a všetky nároky na ostatné 
západné krajiny.
     Nároky Na Oregon Vyriešené. Nároky Veľkej Británie na Oregon boli vyriešené 
mierovou  dohodou  v  júni  1846,  dávajúc  USA  pacifický  severozápad  po  49 
rovnobežku.       
     Polk Jeden z Najväčších. My, Biela Rasa, by sme preto mali hrdo uznať svoj dlh 
ku  cti  a  uznanie  prezidentovi  Jamesovi  Polkovi,  ktorý  za  dva  roky  spravil  pre 
rozšírenie územia a expanziu Bielej Rasy viac než akýkoľvek iný prezident v histórii. 
A to aj napriek faktu, že prakticky všetci ostatní politici jeho doby hlúpo uviazli v 
šialenej histórii ohľadom otroctva pri prakticky každej príležitosti na pozitívny čin až k 
hraniciam neuveriteľnosti. Naše deti sa však nedozvedeli celý príbeh o tejto slávnej 
kapitole z histórie Bielej Rasy. Možno z toho dôvodu, že to bola najkonštruktívnejšia a 
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najproduktívnejšia  vojna v americkej histórii,  preto židovskí spisovatelia  podceňujú 
Polka a mexickú vojnu za nevýznamnú časť našej histórie.
     Mexická Vojna Je Slávnym Víťazstvom. Namiesto toho Židia stále omieľajú 
Občiansku vojnu, celkovú "nostalgiu", "farebných" generálov a podobne, ad nauseum. 
Fakt,  že  Mexická  vojna  bola  najkonštruktívnejšou  a  najproduktívnejšou  vojnou  a 
Občianska vojna bola hrozný, ozaj hrozný nezmysel, spáchaný samotnými Židmi, sa 
nikde neuvádza. Keď už dôjde k ohlasom na Mexickú vojnu, opisujú ju ako jedno z 
veľkých zločinov, ktorým USA vzali výhodu staršiemu susedovi.
     Mexické Zdroje Prevyšovali Americké. Aj to je čistá lož. V roku 1846 malo 
Mexiko približne rovnaký počet obyvateľov ako USA. Patrilo mu rozľahlé územie. 
Hlavné mesto Mexico City malo 200 000 obyvateľov,  čo je štyrikrát  viac ako mal 
Washington DC. História Mexika sa datuje od roku 1519, čo je dobrých 300 rokov 
skôr  než  Anglosasi  ne  severe  čo  i  len  začali  svoju  cestu  za  Jasným  Osudom. 
Všeobecne, za veľkých nevýhod, museli Američania bojovať na nepriateľskom území 
ďaleko od domova s obrovsky zdĺhavým zásobovaním v čase a na mieste kde ešte 
neboli železnice, žiadne telegrafné linky a preprava i komunikácia bola stále extrémne 
pomalá a zložitá. V každom strete, zrážke, boji Američania prevýšení počtom mužom 
aj kanónov a delostrelectvom. Každá bitka, ktorú by na Mexickom území prehrali by 
znamenala úplné zničenie amerických síl. Takže to sotva bola vojna v prevahe, ako nás 
o tom presviedčajú prekrútené židovské knihy histórie. 
     Nadradenosť Bielej Rasy Nad Krížencami. A aj tak Američania v každej bitke 
triumfovali nad Mexičanmi, aj keď boli prečíslení 1:5. prečo zvíťazili? Odpoveď je v 
našich génoch,  v nadradenej  inteligencii  a  schopnostiach Bielej  Rasy bojovať s 
nepriateľmi: mestikmi, miešanými rasami a Indiánmi. To nikdy nezabudnime. V 
tejto slávnej kapitole našej histórie je ešte mnoho lekcií, ktoré sa môžeme priučiť, 
teda ak chceme. 

Čo Sa Môžeme Naučiť z Mexickej Vojny

     I.  Najjasnejšia lekcia, ktorú sa musíme naučiť je, že Amerika, tak ako každá iná 
krajina, ríša, alebo civilizácia  bola vybudovaná dobytím.  Silou boja, preliatím krvi 
a porazením nepriateľa Biely Človek silou vzal zem Indiánom, alebo Mexičanom a aj 
vydobyl svoju nezávislosť od Britov. 
     II.  My,  Hnutie  Kreativity,  prikladáme  vojnám proti  Indiánom  a  Mexičanom 
omnoho väčší  význam ako  Americkej  revolúcii  proti  Anglicku.  Nakoniec,  Kanada 
prosperovala rovnako dobre  aj  keď sa nikdy formálne neoddelila  od Anglicka.  Má 
menšiu populáciu len preto, že len jej južná časť leží v obývateľnom prostredí.
     III. Ak Mexická vojna potlačenia podrás a obsadenia územia Bielymi Ľuďmi 
bola taká produktívna  v  minulosti  a  bola  to "Americká  Cesta",  prečo potom 
nepoužiť  tento  víťazný  vzorec  aj  naďalej?  Prečo  nepoužiť  ten  istý   úspešný 
program pre zbytok území sveta, nielen pre USA, ale celkovo pre Bielu Rasu? 
My, Hnutie Kreativity, to navrhujem ako presne to čo nielen môžeme,  ale i musíme 
spraviť ak chceme prežiť. Máme dosť inteligencie, sily a Príroda nám dala prirodzené 
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právo tak konať.  Vo svojom kréde nás  Hnutie  Kreativity k tomu nielen oprávňuje 
morálnym právom, ale aj morálnym záväzkom. 
     IV. Tým plačúcim srdciam, ktorých mysle boli zvrátené židovskou propagandou, 
vhadzujeme túto výzvu:  Ak so ozaj  myslíte,  že Biely Človek pri  dobytí  Ameriky 
nemal pravdu, ak neveríte tejto Americkej ceste, prečo nejdete príkladom preukázania 
vášho tvrdenia činmi? Dajte svoj majetok späť Mexičanom, alebo Indiánom, vzdajte sa 
amerického občianstva,  zalezte do diery a zomrite.  To je koniec vašich idiotských 
záverov, či top chápete alebo nie.
     V. No my v Hnutí Kreativity zaujímame opačný postoj.  Veríme, že Príroda aj 
história nás učia už od nepamäti jedno a to je: zem a rasa sú nadovšetko. Stojí za to 
bojovať a zomrieť za pôdu a územie. Zem je podstatná pre život a uchovanie našej 
rasy. Prežitie, expanzia a pokrok rasy sú najzdravšími cieľmi v našom živote. My v 
Hnutí  Kreativity veríme nielen na rozširovanie územia USA, tak ako to robili  naši 
slávni predkovia v rokoch 1846 – 1848, ale aj v nasledovanie rovnakej "Americkej 
cesty" rozširovania životného priestoru Bielej Rasy po celom svete,  až kým Biela 
Rasa nebude obývať každý obývateľný kilometer štvorcový na povrchu Zeme.

Čo Sa Môžeme Naučiť z Mexickej Vojny 
o Jednaní s Našimi Nepriateľmi

     I.  Ako prvé, vojna Texasanov s Mexičanmi a o desať rokov neskôr vojna USA s 
Mexikom bola v prvom rade prvou rasovou vojnou.  Bola to vojna rasovej nenávisti 
medzi podradnejšími krížencami z Mexika voči prospešnejšej expanzii Bielej Rasy. 
     II. Mexičania nenávideli Bielu Rasu lebo sa cítili podradnejšími a to preto, že aj sú. 
Biely Človek mal v tom čase ešte zdravú rasovú hrdosť a inštinkty, a nechcel aby sa 
podradnejší mexickí miešanci krížili plodili na jeho území. 
     III. Mexičania nás stále nenávidia rovnako divoko ako pred sto, či dvesto rokmi a 
vždy nás budú nenávidieť.  Dôvod je rovnaký ako pri  negroch a iných podrasách 
sveta a ich nenávisti voči nám: a. podradnosť a b. hrozba, a oba z dobrých dôvodov. 
     IV. Keď Santa Anna vyhral vojenské víťazstvo v Alame vďaka vyššiemu počtu, ich 
nenávisť a krutosť nepoznala hraníc. Hrajúc zlovestný "Deguello" nielen masakrovali 
všetkých vojakov v Alame, ale ani potom ich zúrivosť nepoznala hraníc. Vešali, bodali 
a kaličili mŕtve telá ešte hodinu a boli tak vo vytržení, že zastrelili niekoľko svojich 
mužov keď už neostal na žive žiaden z Američanov. A opäť, keď Santa Anna porazil 
400  mužov  plukovníka  Fannina,  tí  čo  boli  vzatí  do  väzenia  boli  potom všetci  do 
posledného  (okrem  tých,  ktorým  sa  podarilo  ujsť)  bezcitne  strelení  do  chrbta.  S 
otvoreným Texasom potom Santa Anna systematicky zabíjal každého usadlíka po ceste 
až kým nebol chytení do pasce a porazený Samom Houstonom pri San Jacinte.
     Takáto Je Jasná Lekcia: Ak na to majú Mexičania, alebo negri, alebo iná podrasa 
dosť  síl,  bezcitne  vyvraždia  Bielu  Rasu.  Nenávisť,  ktorú  voči  Bielej  Rase 
prechovávajú, zosilnená celosvetovou židovskou propagandou, je neutíšiteľná, tak ako 
spor medzi matkou a štrkáčom.
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     V. Svojmu Nepriateľovi Nikdy Nedajte Druhú Šancu. Ak by Sam Houston po 
porážke  Santa  Annu  pri  San  Jacinte  v  roku  1836  so  Santa  Annom  nediskutoval, 
nevyjednával  a  neveril  mu,  že  dodrží  dohodu,  ale  namiesto  toho by ho obesil  (po 
Alame  a  Goliade  mal  dosť  dôvodov  tak  spraviť)  zachránil  by Bielej  Rase  a 
Američanom mnoho životov. Santa Anna by už nemohol zostaviť nové mexické sily 
a zabiť tisíce Američanov o desať rokov neskôr.
     Podobne ako generál Taylor úplne zničil mexické vojská v Sao Paule a Resaca de 
Palme keď ich porazil,  nemusel by s tými istými vojakmi bojovať pri Monterrey a 
Buena Vista.
     Podobne,  ak  by  aj  generál  Winfield  Scott,  ktorý  bol  mimochodom  skvelým 
vojenským stratégom, nezastavil aby prediskutovával a "vyjednával mier" keď porazil 
mexickú armádu pri vstupe do Mexico City, nemusel by so Santa Annom opäť bojovať 
o dva týždne neskôr s hroznými stratami na životoch.
     Úplne zničiť Nepriateľa.  Záver, ktorý sa musíme naučiť z týchto skúseností (a 
tisíca iných bojov, ktoré Biely Človek viedol) je takýto: keď máte nepriateľa v tiesni, 
úplne ho zničte kým máte príležitosť, tak aby sa už nikdy nemohol vrátiť a znova 
bojovať.  Neverte  mu,  nevyjednávajte,  nebuďte  veľkorysí,  nebuďte  gavalierski, 
nebuďte veľkodušní alebo srdeční. Proste ho úplne zničte. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Heroická Skupina. Vo vojne s Mexikom je jedna skupina hrdinov z juhozápadu, 
ktorá si zasluhuje našu osobitú pozornosť. K tomuto udatnému kádru Bielej Rasy my 
Tvorcovia hľadíme s hrdosťou kvôli ich húževnatosti, statočnosti a hlavne kvôli ich 
oddanosti prežitiu a  expanzii Bielej Rasy. Tí muži sú  Texaskí Rangeri.  Boli silní, 
nemilosrdní  a  vo  vedení  vojny,  zatlačovaní  a  stopovaní  mexických  a  indiánskych 
zbehov, ktorí sa pokúšali zabiť a vyhnať raných texaských usadlíkov, neúnavní. 
     Silný Nápor. Keďže tu nemáme miesto na čo i len zbežnú prehliadku histórie tejto 
elitnej  skupiny  mužov  zákona,  chceme  dať  vedieť,  že  im  dlhujeme  ozaj  veľa  za 
umožnenie Bielym Ľuďom a ich rodinám najprv osídliť a potom udržať ich maličkú 
výhodu na  skvelej  pôde,  ktorú dobyli.  Keď v  Mexickej  vojne prišiel  čas  odpratať 
krížených  Mexičanov  tam  kde  patria,  bolo  to  tvrdé  jadro  bývalých  Texaských 
Rangerov, ktorí boli údernými vojskami. V prakticky každej dôležitej bitke a každom 
heroickom víťazstve, od Matamoros po Halls of Montezuma, spravili relatívne malé 
sily pozostávajúce zo šiestich skupín Texaských Rangerov veľký rozdiel. 
     Určite To Nie Je Žiaden Nonsens. Keď vojna skončila, hranice Texasu boli stále 
pod divošským útokom tupých mexických krížencov a ich dávnych predkov, divých 
Indiánov. Jednotlivo, aj navzájom spolupracujúc,  Mexičania aj Indiáni pokračovali vo 
svojich vražedných nájazdoch na texaských usadlíkov ešte desaťročia po konci vojny. 
Špeciálne  húževnatými  boli  indiánske  kmene  Komančovia  a  Irokézi.  Úlohou 
Texaských Rangerov bolo vyhnať týchto nepriateľov Bielej Rasy z Texasu a uistiť sa, 
že ostanú preč. Svoju prácu si Rangeri spravili s takou neobmedzenou oddanosťou a 
nemilosrdnou energiou,  že  sa  Mexičania  aj  Indiáni  čoskoro  priučili  tvrdú  lekciu  – 
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postaviť  sa  Texaským  Rangerom  znamenalo  zaplatiť  krvou  –  položiť  život  na 
texaských pláňach.
     Texaskí Diabli. Rangeri si vyslúžili  hroznú reputáciu a keď jednotky generála 
Winfielda  Scotta  triumfálne  vstúpili  v  roku  1847  do  Mexico  City,  boli  to  práve 
Texaskí  Rangeri  kto  najviac  vystrašil  Mexičanov.  Opisovali  ich  ako  "Los  Diablos 
Tejanos" – texaskí diabli. Táto reputácia s nimi ostala dlho po vojne a ich meno sa 
Mexičania aj Indiáni počas Dobývania Západu učili nenávidieť aj obávať. 
     Federálna Vláda Zhoršila Problém Indiánov. V histórii Texasu je ešte jedna 
poznámka, ktorá je pre náš boj proti podrasám vysoko pozoruhodná. Keď sa koncom 
roka  1845  Texas  pripojil  k  únii,  federálna  vláda  vo  Washingtone  uprednostnila 
Indiánsky  problém.  Aj  keď Texasania  a  Rangeri  zaujali  tvrdý  postoj  k  vypudeniu 
indiánskych predátorov, federálna vláda túto politiku obrátila  a založila na texaskej 
pôde indiánske rezervácie, robiac mnoho bezvýznamných dohôd no v skutočnosti ich 
len  ochraňovala,  kŕmila  a  rôznymi  inými  cestami  týchto  nechcených  divochov 
podporovala. Nasledovalo zmätenie a frustrácia. Indiánsky problém nebol vyriešený, 
naopak, na sklamanie Texasanov sa zhoršil.  
     Konečné Riešenie Texasanov. Bieli Ľudia z Texasu sa začali diviť na čiej strane 
vlastne federálna vláda stojí.  14 rokov tolerovali tento hlúpy nezmysel.  Nakoniec v 
roku 1859 vzali veci do vlastných rúk – zrušili všetky rezervácie a vyhnali Indiánov z 
územia, úloha, ktorú schopne vykonali Rangeri. Po tomto bol každý Indián v Texase 
na vlastné riziko. 
     Dôvera a Pochybnosť. To, že bol problém s Indiánmi vyriešení raz a navždy, a pre 
podradnejších červených Indiánov neostali v Texase žiadne rezervácie alebo "kŕmne" 
miesta, je k večnej cti Rangerov a raných texaskách usadlíkov. No tolerancia a podpora 
veľkej  a  rastúcej  časti  Mexičanov,  ktorí  dnes  dusia  Bielu  Rasu  v  Texase  a  iných 
juhozápadných štátoch, no fakt, že sa vlastne mexická choroba šíri do celej Ameriky, 
už nie je ku cti ich potomkov. 
     Veční  Hrdinovia. Na  Texaských  Rangerov  my,  Tvorcovia,  s  hrdosťou 
poukazujeme ako na tých, ktorí veľkou mierou prispeli k vybudovaniu hraníc Bielej 
Rasy. Sú medzi nimi mená ako poručík Jim Rice, plukovník Henry W. Harnes a hlavne 
hrdinovia Mexickej vojny kapitáni Ben McCulloch a Sam Walker, ktorí viedli mnoho 
dôležitých  útokov  od  Matamoros  po  Mexico  City.  Možno  najväčším  z  nich  je 
plukovník Jack C. Hays zo skupiny Rangerov zo San Antonia. Ich hrdinské činy a činy 
nespočetného  množstva  ostatných  Rangerov,  ktorých  tu  nanešťastie  nemôžeme 
spomenúť, čítate ako hrdinskú beletriu v análoch vojny Bieleho Človeka proti zradným 
Indiánom am ich skríženým polobratom, zradným Mexičanom. 
     Naše Ciele Sú Rovnaké Ako Ciele Texaských Rangerov. V dnešnej pokračujúcej 
vojne proti Mexičanom je našim zámerom oživiť ducha a ciele Texaských Rangerov z 
19. storočia. Ich cieľom bolo – tak ako je našim dnes – vyhnať každého Mexičana a 
Indiána  z  teritória  Bieleho  Človeka.  Čo  ani  Mexičania,  ani  Indiáni  nemohli  v  19. 
storočí  vydobyť  silou  zbraní  im dnes  zradcovská  židovská vláda  ponúka na  dosah 
čistou zradou: imigráciou; finančnou a inou pomocou; dovolením ilegálnym mexickým 
imigrantom napádať hranice USA po miliónoch. Sme v bezvýchodiskovej situácii keď 
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skrížení  mexickí  Indiáni  prevládajú  nielen  v  juhozápadných  štátoch,  ktoré  Biely 
Človek dobyl vojnou v rokoch 1846 – 1848, ale taktiež sa číria po celých Spojených 
štátoch do miest ako Chicago a mnoho iných. Inváziou a množením sa vo veľkom 
("hispánci" sú ešte plodnejší ako negri) vytláčajú Bieleho Človeka na jeho vlastnom 
území,  nenápadne,  klamúc  Bieleho  Človeka  aby  sa  nevzchopil  a  nedošlo  ku 
konfrontačnej vojne.         
     Rastúca  "Hispánska"  Hrozba.  Na ukážku  aký  vážny  je  mexický  problém, 
pozrime  sa  na  pár  príkladov  z  roku  1980.  populácia  Mexika  je  70  miliónov 
nešťastných tvorov. Populácia Mexica City sa na konci 20. storočia bude pohybovať 
okolo 32 miliónov,  možno prevýši  i  Tokio,  ktoré  je  najľudnatejším mestom sveta. 
"Hispánske" skupiny sa v USA prenikavo organizujú do politickej sily.  Do svojich 
radov pojímajú Mexičanov, Kubáncov, Portorikáncov a Filipíncov, tvrdiac, že ich je 
20  miliónov.  Do  tejto  skupiny  však  nie  je  zahrnutých  10  miliónov  ilegálnych 
mexických votrelcov, ktorí hranice USA beztrestne napádajú v tisíckach denne. Ak 
dáme do hromady 70 miliónov Mexičanov v Mexiku, 20 miliónov "hispáncov" a 10 
miliónov ilegálnych votrelcov, robí to strašných 100 miliónov nepriateľských, rýchlo 
sa množiacich krížencov, ktorí túžobne nenávidia Bieleho Človeka a čakajú na deň 
keď sa budú môcť pomstiť nenávideným "gringom", ktorým závidia a zároveň nimi 
opovrhujú.   
     Premietnutie  Do Budúcnosti. Tak ako potkany a muchy,  aj  hispánci,  keď sú 
nakŕmení  a  podporovaní  Bielym  Človekom,  môžu  rýchlo  zvýšiť  svoje  počty. 
Mexičania zdvojnásobujú svoj počet každých 20 rokov. To znemená, že pri ceste akou 
dnes ideme bude o dvadsať rokov na našich chrbtoch visieť 200 miliónov krížencov. 
Za 40 rokov to bude 400 a za 60 rokov 800 miliónov zúrivých, nespokojných, pomstu 
hľadajúcich nepriateľov v našej blízkosti. 60 rokov nie je až tak veľa, no ešte predtým, 
ak nezmeníme kurz,  bude  Biela  Rasa  v  Amerike  a  na celom svete  dávno zničená 
rýchlo sa množiacimi nepriateľskými podrasami sveta. 
     Vojna Pokračuje. My,  Hnutie Kreativity,  preto chceme posúriť  a inšpirovať 
každého Bieleho Človeka s červenou krvou k činu – opäť sa vydať do vojny proti 
nepriateľským skríženom tam, kde naši heroickí praotcovia prestali po Mexickej vojne. 
Opäť voláme Bieleho Človeka do zbrane, znovu oživiť ducha Texaských Rangerov, 
ktorým motto  bolo  "len  mŕtvy  Indián  je  dobrý  Indián"  a  prisahali  navždy  vyhnať 
skrížených  Mexičanov  a  Indiánov  z  pôdy  a  územia  Texasu.  Tak  ako  Texasania  v 
Alame,  aj  my v  Hnutí  Kreativity  vyhlasujeme vojnu týmto krížencom. Tak ako u 
Texaských Rangerov,  aj  našim cieľom musí  byť vyčistiť  našu zem od divochov a 
krížencov.  Raný Texasania  si  uvedomili,  že  na ich veľkom území  bol  neutíšiteľný 
konflikt troch rás – Mexičanov, Indiánov a Bielej Rasy. Nikdy nemohli žiť spolu v 
mieri  a  Biely  Človek mohol  prežiť  len vyhnaním,  alebo zničením oboch.  Tak ako 
stručne povedal texaský guvernér M. Bounaparte Lamar (1838 – 1840): "Biely Človek 
a červený človek spolu nemôžu nažívať v harmónii. Príroda to zakazuje." Uvedomil si, 
že politika USA umiernenosti a zdržiavania sa voči Indiánom bola totálnou chybou a 
správna politika by bolo ich úplné zničenie. 
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     Náš Večný Odkaz. S touto politikou súhlasíme, nielen voči Indiánom, ale aj voči 
ich rasovým druhom, Mexičanom a všetkým podrasám. Našou politikou nie je urobiť 
svet  bezpečnejším pre "demokraciu",  židovskú myšlienku a lož,  ale naopak, urobiť 
svet  bezpečnejším pre  Bielu Rasu,  a to  nielen tú  dnešnú,  ale i  pre  naše deti  a ich 
budúcich potomkov, večne a navždy.  

Vojna s Mexikom Nie Je Skončená

     Explodujúca  Miera  Prírastku.  Dnešná  miera  prírastku  Mexičanov  (a  ich 
latinských susedov na juhu) je najvyššia na svete, prevyšujúc aj dobre nakŕmených a 
zaopatrených negrov v USA. Negri a iné podrasy sveta sú pre nás väčšou hrozbou bež 
vodíková bomba. Ak sa čo najskôr nepostavíme divej a nekontrolovanej invázii podrás 
na územia Bieleho Človeka, budeme čoskoro pohltení do žumpy chaosu.
     Nekontrolovateľná Invázia Vyvoláva Paniku. V tomto bode histórie je ťažké 
povedať či sú negri, Mexičania, alebo Kubánci, čo Haiťania väčšou hrozbou pre Bielu 
Rasu. No nemáme čas na prejednávanie tejto otázky. Pravdou je, že hroznou sú všetci, 
tak ako obrovský príliv Číňanov, Jamajčanov, Vietnamcov a milióny iných podrás, 
ktoré  hladujú  vo  svojej  krajine  a  chcú  sa  dostať  na  chrbát  štedrej  Bielej  Rasy. 
Neprinášajú so sebou nič než zlé správy – choroby, chudobu a skríženie.
     800 Miliónov Za 60 Rokov. Mexická invázia je najrýchlejšie rastúcou hrozbou. To 
aj kvôli americkej 3200xx km dlhej hranici. Dnes predstavuje mexická populácia 70 
miliónov a ako som uviedol, každých dvadsať rokov sa zdvojnásobuje. Za 60 rokov, 
ako som rovnako uviedol (ak necháme hispáncov bez kontroly) bude severoamerický 
kontinent zamorený 800 miliónmi mexicko-hispánskymi krížencami. 60 rokov nie je 
až taká dlhá doba. Mám ešte pokračovať? Mexiko nebolo po stáročia schopné nakŕmiť 
svojich ľudí. Ako výsledok sa hrnú cez hranie do USA každoročne po miliónoch aby 
brali  štátnu  podporu,  kŕmili  sa  a  množili  sa.  Asi  za  posledné  desaťročie  spravili 
alarmujúci  zásah  do  populácie  Kalifornie,  Arizony,  Nového  Mexika  a  ostatných 
juhozápadných štátov. Vďaka jednostrannej pomoci židovskej, proti-bielej, federálnej 
vlády dosiahli taktiež obrovskú politickú moc. Mexičania s ich rasovou nenávisťou, 
sociálnymi  a  politickými  cieľmi  nerobia  žiadne  tajnosti.  Na  komunálnej  úrovni  sa 
otvorene chvastajú tým, že chcú premnožiť a vyhnať "gringov" z území, ktoré kedysi 
patrili  Mexiku.  A proti  tomu ani  Biely  Človek,  ani  vláda USA nedvihne ani  prst. 
Naopak – na dennom priadku je kolaborácia a zrada.
     Myslenie Zbesnelo.  A tak si pripomeňme, že Mexičania majú úspech len kvôli 
tomu, že ich Biely Človek necháva tak. A on ich ozaj hlúpo necháva tak, lebo jeho 
rasová viera je úplne zmätená židovsko-kresťanskou propagandou spojenou židovskou 
zradou. Je na Hnutí Kreativity túto hroznú tragédiu napraviť a vyčistiť mozog Bieleho 
Človeka. 
     Na začiatku tejto kapitoly sme Mexickú vojnu nazvali neskončená vojna. Nemôže 
to byť vážnejšie. V rukách máme vojnu veľkých rozmerov, vojnu, v ktorej  súčasná 
vláda (ako obyčajne) zrádza Bielu Rasu a stojí na strane našich nepriateľov. Čo o 
tom vieme, alebo nie, túto vojnu (v súčasnosti) prehrávame, nemôžeme to ľahko otočiť 
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ak si  ujasníme náš smer  a tak si  vyčistíme  mentálne pavučiny,  ktoré zväzujú naše 
myslenie a prijmeme agresívny, zmysluplný program. Nemáme času nazmar. 
     Čo Musíme Spraviť. 
     I. Prvá vec ktorú musíme spraviť, je utesniť hranice pred ďalšou inváziou 
nepriateľských hôrd.   Koniec koncov porušujú naše imigračné zákony a to z nich 
robí zločineckých votrelcov. Nakoľko sa hrnú po desiatkach miliónov, aký e rozdiel či 
t robia ako ozbrojená armáda, alebo civilní imigranti? Výsledok je rovnaký – zaberajú 
našu zem a životný priestor. Preto navrhujem aby sme sa zocelili a posilnili zákony. 
Postavte guľomety a "koste" ich bezcitne keď sa pokúšajú sme dostať. To určite 
toto šialenstvo ukončí.
     II. Zmeňme imigračné zákony tak, že sa poet imigrantov bude rovnať nule.
     III. Ďalším krokom je vyčistiť populáciu podrás v našej zemi ako ilegálnych 
votrelcov.  Ich prítomnosť je zákrok proti našim suverénnym územiam a čo musíme 
spraviť je sprísniť súčasné zákony. Každý ilegálny votrelec musí byť potom poslaný 
späť do svojej  zeme a musí mu byť  jasne vysvetlené,  že ak ešte raz prekročí naše 
hranice a bude chytený na našej pôde, bude ihneď zastrelený.
     IV. Keď toto dokážeme, ďalším krokom bude silou poslať všetkých imigrantov 
iného pôvodu späť,  či už majú naše občianstvo alebo nie, či už sa narodili tu alebo 
nie. Kruté? Nezabudnite, že Santa Anna to isté spravil Texasanom keď bol pri moci.
     V. Ďalším krokom je prijať program, aký mal náš veľký prezident Polk a aký 
odvážni predkovia v roku 1836 a neskôr v rokoch 1846-48 napĺňali. To jest, posunúť 
hranice Bieleho Človeka stále ďalej.
     Máme Rasovú Politiku. No v tejto časti histórie bude jeden rozdiel. Aj keď boli 
inštinkty Bieleho Človeka v roku 1846 v základe zdravé, nesformuloval jasne rasovú 
vieru a politiku. Teraz ju už máme. Ak teraz budeme rozširovať naše územie, musíme 
to  robiť plánovanými krokmi   a  každý krok ktorý spravíme musí  byť  bez podrás, 
osídlený a asimilovaný Bielou Rasou ešte predtým ako spravíme ďalší. Tieto kroky 
musíme  spraviť  s  rýchlym nástupom  ž  kým opäť nedosiahneme a  neovládneme 
Panamský prieplav, ktorý Židia s kolaborujúcimi Bielymi zradcami dobrovoľne dali 
nepriateľom. 
     Ak sa niektorí z krokov zdá byť niektorému z našich zmätených Bielych Rasových 
Druhov krutý, pozriem sa na to inou cestou. 
     I. Nemáme na výber. V nemilosrdnom boji o prežite, ktorý Príroda uložili všetkým 
svojim tvorom, je záver jasný: buď vyhrajú Mexičania (s našou pomocou) a eventuálne 
zmasakrujú zmenšujúcu sa Bielu populáciu tak ako Santa Anna v Texase, alebo my 
zatlačíme Mexičanov ešte južnejšie až do zabudnutia. 
     II. Nie  je  to  nový program,  ale  program ktorý  vykonávali  aj  naši  odvážni 
predkovia, ktorí vybudovali Ameriku. V skutočnosti má 350 rokov a je základným 
kameňom  na  ktorom  bola  Amerika  postavená.  My,  Tvorcovia,  to  nazývame 
"Americká cesta". Chcete argumentovať proti a zapudiť 350 rokov americkej histórie?
     III. Pozriem sa na to morálnym pohľadom kresťanskej biblie. Táto kniha nám 
vraví, že Boh je dokonalý   my slepí, hlúpi hriešnici sa máme pokúšať stať sa bohu 
podobnými.  Dobre,  pokračuje  to  ďalej.  Čo  spravil  Boh  keď sa  mu nepáčili  ľudia 
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ktorých stvoril?  Všetkých zabil,  utopil  ako tlupu  prekliatych  potkanov vo  "veľkej 
potope", teda okrem Noeho rodiny.  Potom môžeme citovať tucty pasáží zo Starého 
Zákona kde sa píše, že židovský Boh nabádal Židov aby prebral zem Kanaánčanom, 
Filištíncom,  atď.,  a  podporil  ich  aby  "zabíjali  všetko  čo  dýcha."  Potom  môžeme 
citovať  dnešných  "vyvolených  ľudí"  vyháňajúcich  arabov  z  Palestíny  na  radosť 
zbytku "civilizovaného" sveta. Mám ešte pokračovať? Tak ak toto je bohu podobný 
prístup,  morálna  kresťanská  cesta  jednania  s  masou  ľudí,  prečo  by  sme  mali  byť 
odsudzovaní  za  zaujatie  podobného,  no omnoho miernejšieho prístupu k podrasám 
napádajúcim naše územie a ohrozujúcim naše prežitie?
     IV.  Teraz sa na to pozrime  z pohľadu Večných Zákonov Prírody.  Z pozície, 
ktorú Hnutie Kreativity zaujme v každej situácii. Najvyšší Zákon Prírody je  prežitie 
druhu  za  každú  cenu.  Príroda  sa  nepýta  aké  sú  vaše  metódy,  alebo  akému 
(dočasnému) morálnemu predpisu sa oddávate, či hocičo iné. Jasne každému tvorovi 
káže starať sa o seba a tvrdo trestá tých, ktorí sú príliš laxní, alebo váhaví, alebo príliš 
hlúpi,  najhorším  trestom  –  vyhynutím.  Čo  sa  nás  týka,  to  je  úplný  koniec.  Naše 
náboženskí učenie je založené na Večných Zákonoch Prírody a náš základný cieľ je 
výsledný koniec týchto zákonov: Prežitie, Expanzia a Pokrok Bielej Rasy. 

Dobytie Západu: Plán Pre Dobytie Sveta

     Naše Plány.  Nakoľko bolo Dobytie Západu najlepším a najväčším úspechom v 
histórii  Bielej  Rasy,  chceme  túto  tému zapojiť  do  nášho  náboženského  programu. 
Chceme pripomenúť a opätovne zdôrazniť  našim Bielym Rasovým Druhom  ducha 
práce, strádania, boja a kolonizácie  19. storočia, ktorý vyprodukoval veľkoleposť 
Ameriky,.  Chceme  našim  ľuďom  pripomenúť,  že  dobývanie  a  kolonizácia  sú 
Americkou cestou a mať akýkoľvek neutrálny postoj a prekážku v ktorejkoľvek akcii 
za prežitie Bielej rasy nebude len odsúdeniahodné, ale považované za velezradu Bielej 
Rasy.  Chceme  pripomenúť  všetkým  zradcom  ako  generál  Scott  obesil  zradcov  v 
Churubuscu.
     Západné  Dedičstvo  Je  Našou  Známkou. Preto,  namiesto  prijatia  napr. 
nacistického  štýlu  vojenského  oblečenia  a  povahy  (ktoré  taktiež  obdivujeme) 
preferujeme  západný  štýl  oblečenia,  kovbojský  štýl,  štýl  amerických  jazdcov, 
Texaských Rangerov. Taktiež chceme zdôrazňovať ostatné znaky, ktoré odrážajú naše 
rané dedičstvo. Taktiež podporujeme prežitie architektúry západných pohraničiarskych 
miest pre naše náboženské budovy.  Prečo nie? Ja to naše pravé dedičstvo a chceme 
zdôrazniť,  že  základy  Hnutí  Kreativity  nie  sú  založené  len  na  histórii  a  dedičstve 
samotnej  Bielej  Rasy, ale  majú korene  aj  v  ranej  Amerike.  Nie  sú cudzie,  sú v 
každom smer úplne Biele. Náš hrdý slogan musí znieť: Dobytie Západu  je plánom 
pre Dobytie Sveta.
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34. Krédo
Kreativity

Parazity a Predátori
Väčšina v Prírode

     Večné Zákony Prírody. Židovská biblia bláznivo sľubuje "príchod milénia", keď 
na svet bude zostúpi celosvetový mier a "lev bude spať vedľa jahňaťa", bez toho aby 
ho lev zožral na raňajky. Na uvedomenie si aké úplne smiešne sú takéto fantázie vo 
svetle Prírody a reality, všetko čo musíme spraviť je spraviť si bežnú štúdiu o tom ako 
je väčšina živých tvorov buď predátormi, alebo parazitmi, alebo oboma naraz. Boli 
nimi  milión  rokov  a  navždy  nimi  ostanú,  inak  by  umreli  hladom.  Lev  a  jahňa 
mierumilovne spiace vedľa seba môže byť krásna filozofia pre jahňa, no veľmi chorá a 
samovražedná filozofia pre leva. Ak by bol lev natoľko šialený aby ju prijal, on i jeho 
druh by čoskoro umrel hladom a vyhynul. 
     Predátori. Väčšina druhov vtákov, rýb,, hmyzu, úplazov a cicavcov sú predátori. V 
skratke  lovia  a  zabíjajú  iné  druhy  a  denne  ich  jedia.  Ryba  žerie  žubrienky,  raky 
a všeobecne väčšie ryby žerú menšie. Je to zákon Prírody a ekologická "reťaz života" v 
mori,  začínajúc  od najmenšieho živého tvora  v potravinovom reťazci,  planktónom. 
Planktón, ktorý sa živí minerálmi z oceánu je veľkou výnimkou, no niekde sa to musí 
začať.  Odtiaľ  už väčšinou ryby žerú ryby  a tak ďalej  hore  po rebríku.  Vtáky žerú 
hmyz, dážďovky a ostatné rozličné tvory iné ako oni. No sokoly, orly, jastraby a iné 
dravé vtáky lovia a zabíjajú iné vtáky, ktoré im slúžia ako potrava.
     Ostatní  Sú  Korisť.  Kráľovstvo  zvierat  je  širšie  rozdelené  na  mäsožravcov 
a bylinožravcov. Mäsožravce jedia mäso a bylinožravce byliny, trávu, zeleninu, alebo 
všeobecne  rastlinnú  potravu.  Niektoré  ako  napr.  medveď sú  omnivory  požierajúce 
oboje. Sú tu ešte frugivory a gramnivory ako som už spomínal. Tí ako vlk, kojot, lev, 
tiger a mnoho iných, ktorých hlavnou potravou je mäso, musia loviť a zabíjať aby 
nakŕmili  seba i  svojich potomkov.  Inak  umrú hladom.  Nazývame ich "predátormi" 
a ich obete "korisť". Bez koristi by predátori umreli od hladu. 
     Prežitie Je Jediná Morálka. Príroda,  nehandicapuje predátorov akýmikoľvek 
morálnymi  "hranicami".  Kojotovi  vraví  aby svojvoľne  ulovil  zajaca  a  priniesol  ho 
domov na večeru a ak nie, tak oni i jeho druhovia umrú od hladu a vymrú. Kojot sa 
neobťažuje  pri  "zabíjaní  božích tvorov" výčitkami  svedomia.  Príroda dáva prežitiu 
najvyšší dôraz. Udeľuje najhorší trest všetkým, ktorí sú príliš leniví v boji o svoje 
prežitie. Tento najvyšší trest je vyhynutie.
     Človek Je Predátor. A teraz prichádzame k nášmu druhu – ľudstvu. Človek je tak 
ako medveď spojením mäsožravca a bylinožravca – predátor a producent. V skoršej 
kapitole sme si ho zaradili medzi živiacich sa plodmi. V niektorých kmeňoch v Afrike 
je dokonca aj kanibal a žerie iných ľudí. Hoci sa už od dávnych čias človek spoliehal 
na lov a zabíjanie zverov pre potravu, dnes v modernej dobe civilizovaná Biela Rasa 
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pestuje, chová a akokoľvek sama produkuje väčšinu z toho čo zje, či už je to bravčové 
mäso,  alebo  hovädzie,  ovocie,  obilie,  alebo  zelenina.  Človek  je  však  popravde 
predátorom a je nepochybne najúspešnejším žijúcim cicavcom predátorom. 
     Niektoré  Druhy  Ľudí  Sú  Parazitické. Určitý  segment  ľudskej  rasy  nie  sú 
predátori,  ale  sú  silne  parazitickí.  Nakoľko  sa  zaujímame  hlavne  o  Bielu  Rasu  a 
nakoľko naša rasa trpí od parazitov omnoho väčšie škody ako ostatní predátori, práve 
túto parazitológiu si chceme prebrať bližšie. 

Parazitizmus

     Definícia Parazita.  Parazitizmus môže byť definovaný ako štýl  života kde 
organizmus  jedného  druhu  (parazit)  žije  s,  alebo  na  organizme  iného  druhu 
(hostiteľa)s  prvotným cieľom získania  potravy a  výživy  od hostiteľa.  Hoci  sa  u 
mäsožravcov jedná o vzťah predátora a koristi, v parazitológii je to vzťah medzi 
"parazitom" a "hostiteľom", aj keď to druhé je v skutku trocha benevolentný termín, 
nakoľko hostiteľ  netrpí  parazita  preto,  že  by chcel,  ale  preto,  že  sa  ho  nemôže 
zbaviť. 
     Parazit Je Úplne Závislý Na Hostiteľovi. Parazity sa líšia od predátorov tým, 
že hoci predátori  obyčajne  zabíjajú aby zjedli  svoju obeť,  z pohľadu parazita  je 
ideálna vzťah keď sa môže kŕmiť na úkor hostiteľa ktorému cicia krv a život bez 
jeho  zabitia.  Najlepšia  situácia  však  je,  ak  je  to  možné,  stále  vysávať  životne 
dôležité tekutiny z hostiteľa bez spôsobenia čo i len najmenšej škody. Vlastne ak 
hostiteľ  zomrie,  parazit  zomrie  tiež,  nakoľko  bez  neho  nemôže  žiť.  V  každom 
prípade parazit musí byť schopný spojiť a s hostiteľom buďto na povrchu ako vši, 
blchy, kliešte a moskyty, alebo vnútorne ako pásomnica, chlísta, améba, svalovec a 
mnoho iných vrátane vírusov, mikróbov a baktérií. 
     Parazitov Je Veľmi Veľa. Okrem mikroskopických parazitov ako sú mikróby, 
ktoré nemôžeme vidieť, sú nám najznámejšie parazity zo sveta hmyzu. Hmyz ako 
vši, blchy, ploštice, moskyty a muchy tse-tse nepochybne hodujú na obťažovaných 
obetiach, človeku a zvieratách už od nepamäti. No ryby, vtáky a dokonca aj hmyz 
majú svojich parazitov.
     Dávno,  a  určite  aj  v  súčasnosti,  je  najnebezpečnejšou  hrozbou pre  budúce 
prežitie Bielej Rasy ľudský parazit,  ktorého má na  hrbte a nemôže sa ho ako sa 
zdá striasť. Preberieme si životný štýl niekoľkých typických parazitov v Prírode. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Kaprovec Je Perfektný Parazit. Kaprovec je rybia voš. Je to parazit, ktorý sa 
prichytí na telo ryby. Na svoju prácu je dobre vybavený. Hoci nie je dobrý plavec, 
môže  slobodne  plávať  používajúc  svoje  nohy  ako  plutvy.  Jeho  nohy sú  úžasne 
navrhnuté ako lodné háky a nimi sa potom pevne prichytí k telu obete, ktorou môže 
byť ktorákoľvek ryba, či už kapor, alebo pichľavka. Keď s raz prichytí, hostiteľská 
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ryba už nie je schopná sa ho striasť. Ďalšia časť dokonalej výbavy, ktorú kaprovec 
zapojí do hry je jeho dlhý, ostrý, ihlovitý sosák. Ten vsunie popod šupiny do tela 
obete. Tadiaľ má priame napájanie na telesné tekutiny svojej obete a môže sa kŕmiť 
podľa vlastnej vôle s len malou námahou z jeho strany.
     Parazity Môžu Zabiť. Hostiteľ (obeť) je často napadnutá viacerými kaprovcami 
vysávajúc  jeho telesné  tekutiny.  V takom prípade sa  ryba  stáva slabšou   a  ako 
slabne, zomiera. Kaprovec potom stratí svojho šťavnatého hostiteľa,  teda zdroj a 
musí ho opustiť a snažiť sa nájsť si ďalšieho. Takýto vzťah nie je z pohľadu parazita 
ideálny, nakoľko "zabil hus znášajúcu zlaté vajcia" a tým aspoň dočasne zničil svoj 
zdroj.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Svalovec.  Nakoľko je kaprovec externým parazitom (ectoparazitom), trichina, 
čiže svalovec je interný parazit (endoparazait). Svalovec je malá špirálovitá chlísta, 
primalá  nato  aby sa dala vidieť voľným okom. Svalovec žije aj  vo zvieratách , 
hlavne  v  prasatách  a  konzumácia  mäsa  takto  napadnutého  zvieraťa  je  hlavnou 
príčinou ľudskej trichinelózy, choroby vo veľkom rozšírenej v rôznych zaostalých 
častiach sveta.
     Najväčším Zdrojom Je Surové Bravčové Mäso. Choroba sa vyskytuje u ľudí 
jediacich surové, alebo nedostatočne upravené bravčové mäso obsahujúce cysty s 
chlístami.  Cysty  sú  v  žalúdku  trávené  a  larvy  sa  tak  uvoľnia.  Presunú  sa  do 
vnútorností kde dospejú. Samičky sú živorodé (žiadne vajcia, mláďatá sa rodia živé) 
a môžu vyprodukovať až 1800 potomkov za šesť týždňov. Mladé parazity si potom 
nájdu cestu do lymfatického systému a šíria sa po tele. Usadia sa vo svaloch, hlavne 
v bránici, hrudných a jazykových svaloch. Po uplynutí pár mesiacov hostiteľské telo 
uloží  okolo  zavŕtaných  chlíst  vápnik,  pokúšajúc  sa  ich  izolovať.  Chlísty  často 
napádajú aj srdcový sval, zapríčiňujúc poruchy myokardu. Počíta sa, že päť chlíst na 
gram tela môže zapríčiniť smrť.
     Stále Obvyklý. Podľa encyklopédie z roku 1984 ním bolo napadnutých už 20 
miliónov obyvateľov USA.  Vďaka lepšej  úprave bravčového mäsa (dôkladnejšie 
varenie) a určitej modernej dobe je choroba teoreticky eliminovaná, no ešte stále sa 
vyskytujúc v nohých zaostalejších krajinách.
     

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Časť Prírody. Mohol by som pokračovať a opísať modus operandi akéhokoľvek 
množstva parazitov. Je ich skutočne mnoho, no myslím si, že tie dva opísané vyššie 
na vykreslenie toho ako parazity pracujú a ťažia zo svojich nešťastných obetí úplne 
stačia. Ľudstvo (tak ako iné druhy) stále trpí nešťastnou záťažou moskytov,  bĺch, 
vší, ploštíc, chlíst, kliešťov a tuctu iných parazitov, a nepochybne ich má počas celej 
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svojej  existencie.  Akokoľvek  však  všetky  prežil  a  vďaka  modernej  technológii 
dokonca nad niektorými získava určitú kontrolu.
     Najsmrtonosnejší  Je  Ľudský Parazit. No je  tu  ešte  jeden druh ľudského 
parazita,  ktorého inteligentná  Biela  Rasa  doposiaľ  nebola  schopná  buď ovládať, 
alebo  sa  ho  striasť.  Ľudským  parazitom  je  medzinárodný  Žid.  Kvôli 
neschopnosti Bieleho Človeka správne sa brániť pred týmto parazitom, sa tak ako 
príbehy ryby s priveľa kaprovcami končí smrťou Bielej Rasy.
     V ďalšej kapitole si v krátkosti preberieme zdĺhavý a neúspešný boj Bieleho 
Človeka striasť sa tohto smrteľného parazita.
    
 

                                  

195



35. Krédo
Kreativity

Nemilosrdná Vojna Medzi 
Parazitickými Židmi

a Ich Nešťastnými Obeťami

     Nepriateľstvo  Siaha  5000  Rokov  Do  Minulosti.  Počúvajúc  dnešné  Židmi 
zmanipulované správy a propagandu, obrovské množstvo verejnosti naberá dojem, že 
nepriateľstvo proti Židom je dosť nový fenomén vymyslený Adolfom Hitlerom. Opäť 
a opäť im je nahovárané, že Židia sú sladkí, dobrí ľudia ako každý iný (alebo aj viac), a 
len  kvôli  šialeným  paranoidným  predsudkom  šialenca  Adolfa  Hitlera  boli  Židia 
neférovo sužovaní bez skutočného dôvodu. Všetci sme vedení k tomu, aby sme verili, 
že až kým neprišiel Hitler, medzi Židmi a zbytkom sveta nebol žiadny konflikt. 
     Nenapraviteľný Konflikt. No nič nie je vzdialenejšie pravde.  Konflikt medzi 
parazitickými Židmi a ich dlho trpiacimi hostiteľmi je v civilizovanej histórii taký 
starý  ako  história  sama.  Spor  je  taký  podstatný  ako  spor  medzi  priekopníckou 
matkou  a  štrkáčom,  ktorý  som  opísal  v  skoršej  kapitole.  Je  nezrovnateľný,  je  to 
záležitosť života a smrti, a bude pokračovať až kým nebudú buď vyhubení Židia, alebo 
Biela Rasa.  Dôvod je zakotvený v talmudskom náboženstve  Židov,  ktoré považuje 
všetkým Gojimov za večných nepriateľov, ktorí majú byť vykorisťovaní, okrádaní a 
zmanipulovaní pre blaho Židov. Ako to robia je podmetom niekoľkých kapitol tejto 
knihy.
     Parazity Civilizácie. V tejto kapitole chceme ukázať, že Židia boli obávanými a 
nenávidenými parazitmi na chrbtoch civilizovaných národov už od nepamäti; že boli 
vyhostení z každého civilizovaného Bieleho národa sveta, nielen raz, ale opätovne zas 
a zas z rovnakej krajiny, alebo toho istého regiónu, či mesta.
     Z Úst Židov. Dôkazy, ktoré tu uvádzame nepochádzajú z "zaujatých" gojimských 
zdrojov,  ale  naopak,  sú  priamo  vyňaté  zo  záznamov  samotných  Židov.  Mnoho 
poskytnutých informácií  je zo židovských encyklopédií,  ktoré sú napísané Židmi, o 
Židoch  a  v  princípe  pre  Židov.  Dočítame  sa  v  nich,  že  Židia  boli  odmietaní, 
masakrovaní, vyhnaní a nenávidení snáď každou krajinou a mestom ktorého sa čo i len 
dotkli. Nestalo sa to len raz, ale opakovane, vracajúc sa v histórii až k ich vyhnaniu z 
Egypta niekedy v druhom tisícročí p. n. l. (asi pred 3500 rokmi). Aj keď to nebolo 
prvé, bolo to určite prvé veľké vyhnanie Židov aké sa do histórie zapísalo.  
     Série Spätných Nárazov. No v tejto analýze sa zaujímame najmä o konflikt Židov 
a  Gojimov v  Európe.  Útoky  boli  spontánne  a  v  mestách,  dedinách  a  krajinách  sa 
počítajú na tisíce. Zistíme, že útoky proti židom v istom čase boli ťažením, alebo aspoň 
sériou a mali i svoje mená.
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     Útoky Armlederov:  meno dávané vodcom útokov proti  nemeckým Židom v 
rokoch 1336-39, ktorí boli zodpovední za masakry na viac ako sto miestach v Alsasku, 
Švábsku a Frankoch. 
     Masakry Čiernej Smrti:  tieto prebiehali v rovnakom čase no na širšom území 
Európy a v dlhšom časovom úseku. Židia boli obvinení (popravde) z otrávenia studní 
počas  čierneho  moru,  hádzania  nakazených  tiel  do  pitnej  vody  a  tým  šírenia,  a 
zhoršovania  moru.  Útoky  boli  v  Poľsku,  Španielsku,  Francúzsku,  Katalánsku  a 
Severnom  Taliansku.  V  Nemecku  sa  útoky  udiali  na  350  miestach  a  vtedy  bolo 
vyhubených 60 veľkých a 150 malých židovských komunít. 
     Bogdan Chmielnicki. Bol to kozácky vodca (1593-1657). V roku 1648 bol v čele 
odplatného povstania na Ukrajine. To malo za následok vyhubenie stoviek židovských 
komunít a vraždy stoviek tisícok Židov, to dočasne zaistilo vymazanie 744 židovských 
komunít. Židia o tom hovoria ako o Chmielnickeho masakroch.
     Hip! Hip! Bitka: protižidovský slogan používaný počas bojov v Nemecku v roku 
1819, pokrik pochádzajúci z časov Krížových výprav.
     Rindfleishove Masakre:  série vyhladzujúcich útokov na Židov vo Frankoch a 
priľahlých  regiónoch  v  roku  1298  po  obvinení  z  rituálnej  vraždy.  Pod  velením 
bavorského šľachtica Rindfleisha bolo zničených 146 židovských komunít. 
     Simon Petrula (1880-1926):  ukrajinský vodca, ktorý so svojimi vojskami počas 
jeho vedenia (1918-20) viedol 493 pogromov v ktorých bolo zabitých 16 706 Židov.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Za Týmito Sériami Sú Isté Termíny,  ktoré Židia pri útokoch na nich dookola 
používajú, termíny, ktoré sú nežidmi obyčajne nepochopené. 
     Pogrom: organizovaná masakra zabitia komunity, alebo masovej skupiny Židov. 
     Rituálna  Vražda,  Alebo  Obvinenia  z  Krvavého  Ohovárania. Jeden  z 
najnenávidenejších a najskazenejších náboženských rituálov, ktorý si Židia dožičili po 
stáročia. Procedúra je uniesť mladého Kresťana, obyčajne chlapca od 6 do 8 rokov 
(niekedy  aj  dievča),  do  tajnej  miestnosti  v  synagóge.  Obeť  je  priviazaná  k  stolu, 
zoblečená a jeho, alebo jej telo je pobodané ostrými rituálnymi nožmi na identických 
miestach kde klince s predpokladom prenikli telom Krista. Krv sa zlieva do pohárov a 
Židia ju pijú ako súčasť rituálu. 
     Židia tieto beštiálne praktiky popierajú a vyjadrujú sa k nim len ako k obvineniam. 
Faktom je, že z tohto beštiálneho činu boli už od čias Ríma nielen obviňovaní, ale i 
odsúdení a boli zaň obesení, zoťatí a upálení v prakticky každej krajine Európy (ako 
budeme  mať  možnosť  vidieť)  a  dokonca  i  v  niektorých  moslimských  krajinách. 
Zavraždené dieťa Charlesa Linberga je pravdepodobne tiež obeťou rituálnej  vraždy 
svojho času. Po tom, čo som osobne tento prípad preštudoval som presvedčený, že je 
to pravda, nakoľko všetko vzorovo sedí.
     Znesvätenie Hostií: obvinenia, že Židia zámerne pošpinili, alebo hanobili základné 
prvky (chlieb a víno) posvätené kňazmi na katolíckych omšiach. 
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Húževnatí Židia Sa Stále Vracajú.  Pripomeňme si, že Židia boli z niektorých 
miest, alebo krajín vyhnaní aj päť alebo šesťkrát. Nezasväteným to ponúka otázku – 
ako  mohli  byť  Židia  vytlačení  z  určitého  mesta  raz  a  potom opäť  byť  vyhnaní  z 
rovnakého mesta povedzme o dvadsať rokov neskôr? Odpoveď je, že Židia sú ako 
šváby. Sú tou najhúževnatejšou rasou v histórii a vždy sa vrátia bez ohľadu na to koľko 
ich bolo zabitých, vyhnaných, alebo ako veľmi sú nenávidení svojimi obeťami. Vždy 
sa vrátia, t.j., ak má miesto dosť úrodnej pôdy pre ich parazitické manipulácie. Musíme 
mať na pamäti, že Židia sú parazitmi a musia žiť na ostatných, na produktívnom tele. 
V prípade Židov je ich najlepšou obeťou rozkvitajúca Biela komunita. Z rovnakého 
dôvodu blchy zas a znova napádajú psa, alebo dom musí byť opakovane vystriekaný 
proti švábom a iným škodcom. Tak je to aj so Židmi. Vždy sa vrátia znova napadnú 
produktívnu komunitu.
     Večná Vojna. Na ukážku ako široko rozsiahle bolo židovské zamorenie po roky a 
aké univerzálne bolo nepriateľstvo proti  nim si  opäť prezrieme  nevyriešenú vojnu 
židovského  zamorenia  a  Gojimske  pokusy  zbaviť  sa  týchto  parazitov.  Naše 
informácie sú zo židovských zdrojov a kvôli nedostatku miesta reprezentujú len malú 
časť dostupných informácií.

Doba Staroveku

     Egypt:  hoci konflikty medzi Židmi a zbytkom civilizácie sú staršie než písané 
záznam,  najstarší  dôležitý  záznam  je  o  vypovedaní  Židov  z  Egypta,  lebo  sa  stali 
neznesiteľnými.  Dátum sa odhaduje  zhruba na druhé tisícročie p.  n.  l.  O niekoľko 
storočí neskôr sa Židia vrátili vo veľkom počte a Alexandria sa stala centrom ťažkého 
zamorenia. Vážne boje proti Židom v Alexandrii vypukli v roku 38 n. l. a potom opäť 
v roku 66 n.  l.  Zo strany Židov bolo mnoho narušení,  ktoré boli  však potlačené s 
extrémnou krutosťou. V rokoch 115-117 boli Alexandrijskí Židia pod ťažkým útokom 
a ich veľká synagóga bola podpálená. V roku 414 n. l. boli Židia opäť vyhnaní z mesta. 
     Ázia: V Medine,  arabskom meste Mohamed, ktorý bol síce spočiatku k Židom 
priateľskí, ich v roku 622 n. l. všetkých buď vyhnal, alebo zmasakroval a odvtedy tam 
mali všetci Židia zákaz. Seleucia je staroveké mesto na rieke Tigris. Židia sa v tomto 
meste  zhromaždili  po  zničení  Arulie  a  Asinie.  To  malo  za  následok  úplné 
zmasakrovanie Židov v roku 40 n. l., no vrátili sa. 
     Byzantská Ríša: Justinián, cisár od roku 527 do 565 prijal dôkladnú anti-židovskú 
politiku,  zakazujúc  im  štátnu  službu,  vojenské  pozície  a  všetky  ostatné  vplyvné 
pozície.  Takáto   politika  sa  dodržiavala  do  nasledujúcich  storočí  a  je  nepochybne 
hlavným dôvodom prečo východná Rímska (Byzantská) ríša prežila západnú Rímsku 
ríšu o tisíc rokov.
     Rím: najstaršia  židovská komunita v Európe bola založená v Ríme.  Záznamy 
siahajú až do roku 139 p. n. l., no nepochybne tu boli už skôr. Cicero, veľký rímsky 
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štátnik a učenec, označil Židov ako organizovaný, nepriateľský element už v roku 50 
p.  n.  l.  a  neustále na nich útočil  vo svojich rečiach v senáte.  Cisár Tiberius  židov 
vyhostil z Ríma v roku 19 n. l., no čoskoro sa vrátili. Cisár Claudius vyhnal mnoho 
Židov z Ríma v rokoch 49-50 n. l. V roku 119 n. l. cisár Traian nariadil preventívny 
masaker  Židov  v  Mezopotámii,  nakoľko  v  tej  oblasti  boli  príčinou  neustálych 
nepokojov a povstaní.  Keď sa  rímske dobývanie a kultúra šírili  Európou,  Rím bol 
jedinečným  centrom  odkiaľ  sa  židovskí  pôžičkári  šírili  do  severného  Talianska  a 
potom do zbytku Európy.  Napriek vyhrážkam a povstaniam proti Židom ich pápeži 
všeobecne pomáhali ochraňovať pred rozhnevaným obyvateľstvom.   
     

Stredoveká Európa

     Rozšírení z Ríma. Šíriac sa z Ríma a nasledujúc rímske dobývanie sa Židia šírili 
po Európe. Ako civilizácia, priemysel a obchodovanie pokročili do jednotlivých území 
a miest,  parazitickí Židia to nasledovali, a hlboko zaborili  svoje pazúry bezradného 
hostiteľa.
     Situácia Psa a Blchy. Nakoľko nemáme dosť miesta, nasledujúce predstavuje len 
stručný náčrt  opakovaných židovských invázií  a reakcie ich sužovaných hostiteľov, 
ktorí nikdy nevedeli ako zaobchádzať so židovským fenoménom. Ako v situácii psa a 
blchy, pes sa chce zbaviť bĺch, no nikdy sa nenaučí ako to spraviť.
     Pokračujúca Vojna.  Aj keď len v krátkosti,  nasledujúce údaje nám podávajú 
ukážkový obraz večného boja s krv sajúcimi Židmi a obraz pokusov Bielych Gojimov 
v Európe zbaviť sa ich. Preberieme si krajiny v abecednom poradí.

Anglicko

     Prišli po Dobytí Anglicka Normanmi. Židia sa prvýkrát nahrnuli do Anglicka v 
roku  1066  po  dobytí  Normanmi.  Čoskoro  s  stali  nátlakovými  vyberačmi  daní  pre 
korunu a zmonopolizovali financie a obchod. V roku 1144 bolo proti nim v Norwichi 
vznesené prvé obvinenie z rituálnej vraždy a Chaucer (1340-1400) napísal o rituálnej 
vražde Hugha z Lincolnu v roku 1255. V čase tretej Krížovej výpravy, 1189-1190, boli 
proti Židom vážne boje po celej zemi spojené s veľkým krviprelievaním. Nepriateľstvo 
ďalej rástlo kvôli ich finančným manipuláciám a podvodom, a nakoniec boli kráľom 
Edwardom I. v roku 1290 vyhnaní z celej krajiny.
     V Londýne, židovskej základni, mali Židia pred rokom 1100 dobrý základ. V čase 
korunovácie Richarda I.,  v roku 1189 boli  proti  Židom vražedné útoky a niekoľko 
ďalších  bolo  počas  Barónskych  vojen  v  rokoch  1263-66.  Židia  v  Londýne  čelili 
obvineniam z rituálnych vrážd v rokoch 1238, 1244 a 1276.
     Dvere Otvoril Oliver Cromwell. Oliver Cromwell bol židovský chabez-goj, ktorý 
otvoril v roku 1655 brány prílivu a Židia sa opäť masovo nahrnuli späť. V roku 1696 
mali Židia kontrolu nad Anglickou bankou a opäť získali kontrolu nad bankovníctvom, 
financiami a vládou až dodnes.
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Francúzsko

     Skoré Zamorenie.  Židovské zamorenie Francúzska začalo pomerne skoro, už v 
roku  70  n.  l.  V  19.  storočí  bolo  Francúzsko  hlavným  centrom  aktivít 
medzinárodných židovských obchodníkov, nazývaných Radaniti. V 11. a 12. storočí 
sa  židovské  komunity  vo  Francúzsku  stali  najhustejšie  osídlenými  na  svete.  To 
vyvolalo  nepriateľské  reakcie  a  kvôli  ich  neférovým  praktikám  boli  vylúčení  zo 
živností a obchodov. Židia si potom viac a viac zmonopolizovali požičiavanie peňazí 
a finančníctvo, berúc obchodovanie z rúk Gojimov.
     Rituálna Vražda. Vražedné útoky proti Židom sa stali bežnými po prevej Krížovej 
výprave  (1096).  Tak  ako  v  iných  krajinách,  keď  boli  vyhnaní  z  jednej  oblasti, 
presťahovali  sa  do  inej  a  čoskoro  sa  vrátili  do  pôvodného  sídla.  V  Blois,  malo 
obvinenie z rituálnej vraždy v roku 1171 za následok smrť upálením 31 Židov. V čase 
štvrtej  Krížovej  výpravy  (1235-36)  masaker  Židov  v  Brittany  vyústil  do  ich 
vyhostenia v roku 1391. Z mesta Carcassone boli Židia dočasne vyhnaní v roku 1253, 
opäť v roku 1306 a konečne aj v roku 1394. Po rituálnej vražde v provincii Dauphine 
odtiaľ boli vyhnaní v roku 1253, no v roku 1289 sa tam vrátili. Po roku 1305 bola proti  
Židom posilnená séria  vylučovacích  nariadení  v  provincii  Gascony,  vyúsťujúc do 
hlavného vypudenia v roku 1394.
     Židia Riadili  Francúzsku  Revolúciu.  V zbytku  Francúzska  bolo nariadené 
hlavné vypudenie a uskutočnilo sa v roku 1306.  na ďalších niekoľko storočí boli 
židovské aktivity vo Francúzsku potlačené, no niekoľko desaťročí pred Francúzskou 
revolúciou, ktorú Židia riadili, radikálne vzplanuli. Po poprave kráľa a kráľovnej v 
roku 1793 a uvedením Európy do dvadsaťročnej bratovražednej vojny, boli Židia opäť 
naplno  v  sedle.  Počas  Francúzskej  revolúcie  gilotínou  systematicky  popravili 
francúzskych šľachticov  a vodcov. Toto vyhubenie a nasledujúcich dvadsať rokov 
napoleonských  vojen  doviedlo  najlepšiu  vrstvu  francúzskeho  národa  k  smrti. 
Francúzsko sa z toho nikdy nepozbieralo.

Nemecko

     Silné  Nepriateľstvo.  V žiadnej  krajine  nebola  vojna  po  stáročia  taká  horká 
a intenzívna ako medzi Židmi a Nemcami. Nakoľko krajiny ako Anglicko, Francúzsko 
a  Španielsko  boli  počas  stredoveku  (viac  alebo  menej)  spojené  pod  jedným 
panovníkom boli  schopné vyhostiť  Židov (viac  či  menej)  z celej  krajiny v rokoch 
1290, 1306 a 1492. Rozdelení Nemci v takej pozícii neboli až do roku 1871. V tom 
čase už však bolo príliš neskoro a Židia boli príliš mocní a príliš dobre rozmiestnení na 
celosvetovom  základe.  Počas  stredoveku,  aj  keď  by  ich  jedna  hlavná  moc,  alebo 
panovník vyhostili, odbehli by len na susedné územia, množili sa tam a čoskoro by sa 
vrátili.  Na  nemeckej  zemi  nemohla  byť  vykonaná  žiadna  významná  čistka.  No 
akokoľvek,  židovská  nenávisť  voči  Nemcom  bola  naopak  v  nemeckých  štátoch 
najostrejšia  a  až  dodnes  je  nemecký  ľud  primárnym  terčom  genocídy  zo  strany 
medzinárodnej židovskej siete. 
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     História vojny medzi Židmi a Nemcami je dlhá, a my tu môžeme ponúknuť len jej 
malú časť.
     V roku 1090 sa Židia stali tak neprijateľnými a neznesiteľnými, že križiaci zabili 
všetkých Židov v Porýní, území s najhustejším židovským osídlením toho času. 
     Židia Zosilnili  Epidémiu.  Počas epidémie Čiernej  smrti  (1348-49) boli  Židia 
obžalovaní zo šírenia choroby, otrávenia studní a vhadzovania infikovaných tiel do 
studní. V Nemecku sa v tom čase útoky proti Židom odohrali asi v 350 oblastiach, kde 
bolo 60 veľkých a 150 malých židovských komunít vyhladených. Po tomto sa mnoho 
miest snažilo Židov vykázať navždy, no ako budeme mať možnosť vidieť, tí sa vždy 
vrátili. 
     Stredoveká  Pokračujúca  Vojna. v  meste  Breslau  bola  židovská  komunita 
vyhladená v roku 1349. V roku 1453 mesto viedlo obvinenie zo znesvätenia hostií k 
zabitiu 41 Židov a vykázaniu ostatných. V meste Coblenz Židia trpeli perzekúciami v 
rokoch 1265, 1281 a 1287, a útokmi Armlederov v roku 1337. Židovská komunita bola 
počas masakru Čiernej smrti v roku 1349 vymazaná, no v roku 1356 sa vrátili a opäť 
boli vykázaní z celej provincie Trier v roku 1418. Prvé záznamy židovských aktivít v 
Drážďanoch pochádzajú  z  roku 1375.  V roku 1448 boli  kvôli  falšovaniu  peňazí  a 
pomoci Husitom vyhnaní.  
     Židia Zmonopolizovali Finančníctvo. Židovská komunita bola z  Dusselddorfu 
vyhnaná v roku 1438, no vrátila sa už v 16. storočí. Napriek protižidovským bojom v 
Erfurte  v roku 1221 sa židovská komunita naďalej vyvíjala až do masakry Čiernej 
smrti v roku 1349, kedy boli pozostalí vykázaní. V roku 1357 sa vrátili, no v roku 1458 
boli opäť vyhnaní. Židovská komunita bola vo  Frankfurte na Maine  vyvraždená v 
roku  1241  a  flagelantmi  opäť  v  roku  1349.  Židia  vo  Frankfurte  zmonopolizovali 
pôžičky a pôžičky už v stredoveku a aj dnes je Frankfurt jedným z najdôležitejších 
židovských finančných centier. Boje vo Fettmilchu  v roku 1614 viedli k dočasnému 
vypudeniu a vojna v roku 1796 skončila zničením veľkej časti židovského geta.
     Masakry Čiernej Smrti. Z mesta Halberstadt boli Židia vyhnaní v roku 1493, v 
ďalšom storočí  sa  však vrátili  a  boli  opäť  vyhnaní  v  roku 1594.  Hlavné  židovské 
aktivity v meste Lipsko boli pôžičky. V masakroch Čiernej smrti boli zničení, no prišli 
iní. Židia boli z mesta Mainz vyhnaní už v roku 1012, no čoskoro sa vrátili. Stovky ich 
boli zabitých križiakmi v roku 1096,  napriek biskupovej ochrane, no čoskoro prišli 
ďalší. V čase Čiernej smrti (1349) sa udiala séria masakrov, no Židia sa stále vracali 
späť. Vyháňajúce zákony boli vydané v rokoch 1438, 1462 a 1470-71.
     Rindfleishove Masakry. V Norimbergu, kde sa Židia usadili už v 12. storočí, bolo 
rovnako ich hlavnou aktivitou požičiavanie peňazí. Židovská komunita bola zničená v 
roku  1298  počas  Rindfleishovho  masakru,  kde  bolo  zabitých  728  Židov.  Počas 
masakry Čiernej smrti (1349) ich bolo 562 zabitých a pozostalí boli vyhnaní. Kvôli ich 
úskočným intrigám ohľadom požičiavania peňazí boli znovu v roku 1499 vyhnaní. 
     Dvorní Židia Zmanipulovali Panovníkov. Židia boli na tomto území skôr než 
bolo sformované  Prusko.  Keď sa  Fridrich Wilhelm stal  panovníkom,  židovská sila 
rýchlo  narástla.  Stali  sa  "dvornými  Židmi",  úžerníkmi,  správcami  mincovní, 
armádnymi zásobovačmi a aristokraciou komunity.
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     Opakovane Sa Vrátili. V stredovekom a nádhernom meste  Rothenburg  bola 
židovská  komunita  počas  Rindfleishových  masakrov  v  roku  1298 zničená,  neskôr 
však bola obnovená, no opäť zničená v roku 1349. Židia sa opäť vrátili a opäť boli v 
roku 1397 zmasakrovaní. V roku 1402 sa opäť vrátili a opäť boli v roku 1520 vyhnaní. 
     Obžalovaní z Otrávenia Studní. V roku 1348 boli Židia v meste  Stuttgart  na 
základe  obvinení  z  otrávenia  studní  a  šírenia  Čierneho  moru  upálení.  Počas 
nasledujúcich  storočí  nasledovalo  niekoľko  vyhnaní.  Príbeh  v  Trier  bol  podobný. 
Židovská  komunita  bola  v  roku  1349  zničená,  za  pár  desaťročí  sa  však  Židia 
infiltrovali späť, no v roku 1418 boli opäť vyhnaní avšak v roku 1500 sa vrátili. 
     Vždy sa Vrátili. Uvedené vzory môžeme zopakovať s každým nemeckým mestom, 
každým nemeckým štátom. Kdekoľvek sa Židia usadili, všade sa stali nepriateľskými 
parazitmi, boli zas a znova vyhnaní rozzúreným obyvateľstvom. No oni sa vždy vrátili 
aby svoje pazúry zaborili ešte hlbšie. Poučili sa zo svojich predošlých chýb a stali sa 
zručnými v neutralizácii komunity, ktorú chceli využiť a udusiť.
     Tridsaťročná  Vojna  Podnecovaná  Židmi. Ku  koncu  stredoveku  väčšina 
nemeckých miest opakovane vykázala Židov. Bo tí sa vždy vrátili v ešte väčšom počte. 
Bratovražedná  Tridsaťročná  vojna  (1678-1648)  postavila  katolíkov  proti 
protestantom. Bola vyprovokovaná a podnecovaná Židmi a  zničila 65% Nemcov a 
80% budov a majetkov. Nemecký národ nechala v troskách a ešte viac rozdelený ako 
kedykoľvek  predtým  na  malé,  neprajné  a  bezvýznamné  štáty.  Nemecký  národ 
posunula  asi  o  300  rokov  späť,  no  ako  obvykle,  židovská  pozícia  z  toho  úžasne 
prosperovala. Rozdelené, ochudobnené štáty sa obrátili  na Židov, ako na úžerníkov. 
Mnoho kľúčových pozícií ako armádni zásobovači, finanční poradcovia, vyberači daní, 
úžerníci a mnoho iných dôležitých oblastí bolo obsadených dvornými Židmi. Židovská 
moc a zamorenie rástlo až do doby Hitlera.

Poľsko

     Zamorenie  Chazarskými  Židmi.  Židovský  príliv  začal  v   9.  storočí  a bol 
podporovaný  agresívnymi  chazarskými  elementmi.  Napriek  pogromom,  masakrom 
a vyhnaniam  židovské  zamorenie  rástlo  až  do  19.  storočia  a v prevej  časti  20. 
storočia malo Poľsko najväčšiu židovskú populáciu (v %) na svete.
     Chmielnickeho Povstania.  Židovské rituálne vraždy priniesli odplaty v Posene 
v roku 1399 a v Krakove v roku 1407. Študenti v Krakove začali  protižidovské boje 
v roku 1401 a útoky sa potom odohrávali nielen v Krakove,  ale i vo  Ľvove, Posene 
a všade inde.  V roku 1483 boli  Židia vyhnaní  z Varšavy a v roku 1491 z Krakova. 
Chmielnickeho  povstania proti Židom (1648-49) zničili stovky židovských komunít. 
Ekonomické obmedzenia (voči Židom), pogromy a obvinenia z rituálnych vrážd boli 
v celom  Poľsku.  Tisíce  ich  bolo  zabitých  počas  nepokojov  kozáckych  haidmakov 
v roku 1768 na Ukrajine.  
     Židia Tvorili 50% Mestskej Populácie. Po roku 1815 bola veľká časť Poľska pod 
nadvládou Ruska a jeho židovská história pokračuje už ako ruská. V roku 1828 Židia 
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tvorili  50% obyvateľov miest v Poľsku, robiac z Poľska najzamorenejšiu krajinu na 
svete.
     Pri pohľade na reakcie v niektorých veľkých mestách nájdeme židovský pogrom 
v meste Bialystok  v roku 1906. V meste Kalisch bol celý rad perzekúcií, začínajúc už 
v 14. storočí. V roku 1656 bola židovská komunita v meste Kalisch  zničená poľským 
generálom Czarnieckim.
     V roku 1399 obvinenie zo znesvätenia hostií malo v Posene  za následok zabitie 
rabína  a trinástich  mudrcov,  a protižidovské  výbuchy  sa  tam  odohrali  následne  aj 
v rokoch 1468, 1577 a 1687. Židia žijúci vo Varšave boli perzekvovaní v roku 1454 
ako  výsledok  Capistranových  podnetov  (talianskeho  františkánskeho  kňaza)  a boli 
z mesta v roku 1483 vyhnaní. 
     Židia Zmonopolizovali Obchod s Obilím. Židia sa usadili v meste Pinsk  v 16. 
storočí  a   čoskoro  zmonopolizovali  obchod  s  obilím.  Prerušovane  trpeli 
v Chmielnickeho masakroch (1648-49) a vo vojne so Švédskom (1700). No a začiatku 
Druhej Svetovej vojny tvorili  70% obyvateľstva Pinsku Židia. V roku 1939 žilo vo 
Varšave 360 000 Židov, čo toho času bola jedna z najväčších židovských komunít 
v Európe. 

Rakúsko

     Rituálna Vražda. 13. a 15. storočie bolo poznačené vážnymi perzekúciami. V roku 
1420  boli  ako  následok  obvinenia  z rituálnej  vraždy  všetci  Židia  v Rakúsku  buď 
upálení, vyhnaní,  alebo násilne pokrstení. No nezmizli a v roku 1670 Mária Terézia 
nariadila ďalšie veľké vyhostenie. 
     V Salzburgu  bola židovská komunita zmasakrovaná počas prepuknutia Čiernej 
smrti  v roku  1349  a opäť  po  obvineniach  zo  znesvätenia  hostií  v roku  1404. 
Arcibiskupom  boli  v roku  1498  vyhostení.  V Tirolsku  boli  Židia  obžalovaní 
z otrávenia studní počas Čiernej smrti. Ako širšie výsledky obvinení z rituálnych vrážd 
v roku 1475 boli zničené židovské komunity v Trente, Rinne a Linzi, a v roku 1520 
boli nakoniec všetci Židia vyhostení z Tirolska. 
     Nenastalo  Zastavenie Vlny.  Na ich návrat  bola  nepriateľská,  ale neefektívna 
reakcia. Karl Lueger (1844-1910), ktorý bol od roku 1897 starostom Viedne, zamietol 
rozmiestnenie  židovských  úradníkov,  zaviedol  na  školách  segregáciu  a prijal  i iné 
proti-židovské opatrenia. Všeobecne to malo na rastúce židovské vlny len malý efekt 
až do Hitlerovho pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938. 

Rusko

     Prudká Nenávisť, Veľká Židovská Populácia.  Nenávisť medzi ruským ľudom 
a Židmi je jednou z najsilnejších v histórii celkovo nenávidených Židov. Pred Prvou 
Svetovou vojnou  malo Rusko 5 600 000 Židov,  do vtedy najväčšiu koncentráciu 
Židov, ktorú prekonala len dnešná židovská populácia v USA. 
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     90% Dnešných Židov Má Chazarský Pôvod. Časť židovskej záplavy bola kvôli 
chazarom, chamtivému tureckému kmeňu, ktorý vybudoval impérium medzi Čiernym 
a Kaspickým  morom,  siahajúc  severne  až  do  stredu  dnešného  Ruska.  Chazari 
konvertovali  na Judaizmus za vlády kráľa Bulana v 8. storočí n .l.  Odhaduje sa, že 
približne 90% dnešných Židov sú skôr potomkami Chazarov, než palestínskych Židov, 
ak keď sú obaja rovnako zlomyseľní.
     Pokorení Jaroslavom. V roku 1083 ruský arcivojvoda Jaroslav pokoril Chazarov 
a pripojil  ich  kráľovstvo  do  vlastníctva  Ruska.  Rusi  si  len  málo  uvedomovali 
jedovatosť moru, ktorý prijali. Skutočná vojna sa však začala až v 16. storočí.
     V roku 1563 bolo tristo Židov utopených v Polotosku  a Vitelisku.  V roku 1648 
Bogdan Chmielnicki  čelil  veľkému povstaniu Kozákov a ukrajinským masám proti 
Židom,  a poľským  vlastníkom  pôdy.  To  malo  za  následok  vyvraždenie  stoviek 
židovských komunít. Jeden židovský zdroj tvrdí, že bolo odstránených 744 židovských 
komunít a stovky tisíc Židov bolo zabitých. Židia to nazývajú Chmielnickeho masakre.
     Židia Vyhnaní z Ukrajiny.  Keď bola v roku 1667 Ukrajina pripojená k Rusku, 
Židia  boli  vyhnaní  z Ukrajinského  teritória.  Klauzuly  zakazujúce  Židom  návštevu 
Ruska  boli  vpísané  do  dohôd  Ruska  so  zahraničnými  mocnosťami  v rokoch  1550 
a 1678. vyhosťujúce nariadenia boli vydané v rokoch 1727, 1738 a 1742. V roku 1753 
bolo z Ruska vyhnaných celkovo 35 000 Židov. V roku 1762 Katarína Veľká povolila 
v Rusku  žiť  všetkým  cudzincom  okrem  Židov.  V roku  1791  dekrétom  obmedzila 
Židov žiť len na vyhradenom území nazývanom "Biela Rus". Židia mohli žiť len 
v mestách tohto územia. 
     Židia Boli  Neprispôsobiví. Cár Alexander I.  vyhnal  20 000 Židov z provincií 
Vitebsk a Mohilev v roku 1824. cár Alexander II. Sa pokúsil asimilovať a rusifikovať 
Židov,  no  neúspešne.  Na  odplatu  bol  v roku  1881  zavraždený  židovskými 
revolucionármi.  Rusi  reagovali  novými  pogromami,  považujúc  Židov za  podvratný 
element, ktorý mal byť držaný oddelene od obyvateľov dedín a následne boli vydané 
Májové zákony. V roku 1891 boli Židia vyhnaní z Moskvy.
     Židia Podnietili Revolúciu. Nepriateľstvo a boje medzi Rusmi a Židmi sa zrýchlili, 
dosahujúc vrchol prípadom Beilis (1911-13), obvinením z rituálnej vraždy v Kyjeve. 
Židia boli už pred revolúciou vysoko organizovaní. V roku 1905 sa pokúsili revolúciou 
zvrhnúť ruskú vládu, no zlyhali. 
     Revolúcia  Úspešná.  Komunizmus Nastolený.  Počas  porážky Ruska v  Prvej 
Svetovej  vojne  a následnej  židovsko-komunistickej  revolúcie  boli  Židia  až 
prekvapujúco  úspešní.  Zastrelili  cára,  vhodili  celé  Rusko  do  revolučného  zmätku 
a v roku  1917  ustanovili  komunisticko-  boľševickú  vládu  a zavraždili  vyše  tridsať 
miliónov Bielych Rusov, čím vyhubili najlepšie časti ruskej populácie. Tým zničili aj 
akýkoľvek potenciál ruskej opozície, alebo vodcovstva, presne ako pred 125 rokmi vo 
Francúzsku.
     Židia Majú Kontrolu Nad Najväčším Pracovným Táborom Na Svete. Dnes, po 
viac  ako  šesťdesiatich  rokoch,  majú  Židia  stále  pevnú  kontrolu,  nakoľko  založili 
najhorší a najbrutálnejší pracovný tábor na svete. 
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     Židovská  encyklopédia  uvádza  dlhý  zoznam  miest  a oblastí  v ktorých  boli 
pogromy, vypudenia a masakry, no je príliš veľký aby sme ho tu mohli uviesť.

Španielsko

     Židia Ukázali Španielsko Arabským Útočníkom. Židia sa do Španielska dostali 
už v 6. storočí p. n. l., keď prišli s fenickými obchodníkmi. Od roku 612 n. l. panovala 
medzi domácim obyvateľstvom a Židmi nemilosrdná vojna, poznačená sporadickými 
výbuchmi hnevu a masakrami. Židia pomohli arabom vpadnúť do španielska v roku 
711 pomocou vnútornej  zrady.  Po  niekoľko storočí  Židia  pod  arabmi  prosperovali 
a Španielsko sa stalo popredným židovským centrom svojho času. V kresťanskej časti 
Španielska sa Židia stali vyberačmi daní a "dvornými Židmi", a čoskoro ovládali aj 
vládu  a ekonomiku.  Zamorenie  sa  stalo  tak  nápadným  (20-25%  obyvateľstva  boli 
Židia) a tak ničivým, že Španieli museli reagovať.
     Moslimi Vyhnali Židov. V Granade boli Židia počas vlády Moslimov napádaní a 
v roku 1066 vyhnaní. Židovská komunita sa opäť dala dokopy, no bola opäť zničená 
(moslimskou)  inváziou  Almohád  v roku  1148  a Židia  boli  buď  vyhnaní,  alebo 
konvertovali na moslimské náboženstvo. Aj v Cordove boli Židia vďaka Almohádam 
v roku 1147 vyhnaní, alebo konvertovali.
     Marranovia Boli Zlí Kresťania. V kresťanskej časti Španielska krajinu pohltila 
vlna  masakrov  proti  Židom v roku  1391  a to  hlavne  v Cordove,  Granade,  Segovii 
a Seville,  a mnoho  z nich  sa  stalo  pokrstenými  marranmi,  otvorene  hlásajúcimi 
Kresťanstvo, no v srdci tajne ostávajúc Židmi, vernými židovskej rase a náboženstvu.
     Chceli  Kontrolovať Katolícku Cirkev. Títo  falošní kresťania  chceli  čoskoro 
získať kontrolu nad katolíckou cirkvou. Spolu so Židmi teraz ovládali cirkev, vládu 
a ekonomiku, a tak prišiel na rad rozklad a chaos.
     Španieli Zriadili Inkvizíciu. Keď sa Španieli opäť prebudili a zistili fakt, že Židia 
sú príčinou ich nešťastia, opäť zareagovali.  Pod velením Ferdinanda a Isabelly bola 
zriadená  Inkvizícia  na  vyšpehovanie  Židov v prevleku  za  kresťanov (známych  ako 
Marranovia).  Tento  proces  šiel  simultánne  so  španielskou  vojnou  za  vytlačenie 
mohamedánskych  Maurov zo Španielska. V tejto vojne Marranovia a Židia neustále 
zrádzali  kresťanov  v prospech  Maurov.  Širšie  masakry  Židov  prepukli  sporadicky 
v mnohých mestách.
     Španieli Vyhnali Maurov, Židov v roku 1492. konečne, v roku 1492, po desiatich 
rokoch vojny, Ferdinand a Isabella uspeli vo vyhnaní Maurov a zjednotení Španielska. 
(Tejto dramatickej epizóde histórie venujem v našej knihe Večné Náboženstvo Prírody 
celú kapitolu.) v tom istom roku nariadili, že všetci Židia musia opustiť krajinu do 1. 
augusta.  To  bolo  uskutočnené  s ráznosťou  a odhodlaním,  vrcholiac  s dovtedy 
najväčším  masovým  vypudením  Židov.  Po  zbavení  sa  Židov  história  španielska 
prekvitala  do  niečoho  čo  je  dnes  známe  ako  Zlatý  vek.  No  ďalšie  tri  storočia 
Španielsko  prosperovalo.  Bolo  vo  vedení  v kolonizácii  a celosvetovej  expanzii  do 
Nového sveta, na Filipíny a rôzne iné miesta.
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     Smrteľné Zovretie Španielska.  No húževnatí Židia sa na Španielsko zamerali 
ekonomickým uškrtením a pomstou. V tridsiatych rokoch 20. storočia boli dosť silní, 
aby opäť rozdelili Španielsko. Podnecovali a zosnovali hroznú, deštruktívnu občiansku 
vojnu, ktorá zanechala Španielsko v troskách. Za pomoci Hitlera a Mussoliniho bola 
táto  vojna  úspešne  otočená  proti  židovským  komunistom  s Francom  v čele  novej 
fašistickej vlády. 

Záver

     Židovská  Hrozba  Je  Stará  Ako História  Sama.  Z vyššie  uvedenej,  krátkej 
histórie Židov máme dosť dôkazov , že židovský problém nevymyslel  Adolf Hitler 
v 20. storočí, ale naopak, že Židia boli smrteľnými parazitmi na chrbtoch civilizácií po 
tisícročia.  Nakoľko  sa  tieto  parazity  zameriavali  na  vykorisťovanie  produktívnych 
ľudí, boli prekliatím a bremenom pre Bielych Ľudí omnoho viac než podľudia.
     Ďalej Zisťujeme:
     I.  Židia sú pri svojich parazitických aktivitách vysoko ničiví, najprv napádajú, 
potom podkopávajú a otravujú Biele civilizácie a nakoniec ich skrížia a zničia.     
     II.  Židia sú neasimilovateľní a neuspokojiteľní. Vojna medzi týmto biologickým 
parazitom  a Bielou  Rasou  je  nezrovnateľná,  ako  boj  priekopníckej  matky  so 
štrkáčom,  ktorý  som  spomenul  v skoršej  kapitole.  Jediné  riešenie  je  úplný  triumf 
jednej, alebo druhej strany. 
     III. My, Svetová Cirkev Tvorcov, sa chceme uistiť, že tým kto prežije bude Biela 
Rasa. Máme k tomu úplný program, konečné riešenie a celkovú vieru. 
     IV.  Aby sme zaviedli našu vieru a program pre prežitie Bielej Rasy, všetko čo 
musíme  spraviť  je  budovať  a rozširovať  –  budovať  a rozširovať  organizáciu 
Svetovej Cirkvi Tvorcov. Za tento cieľ musíme zaplatiť akúkoľvek cenu a obetovať 
čokoľvek  potrebné.  Sľubujeme,  že  nikdy  neustaneme,  nikdy  nepoľavíme  a  nikdy 
nezaváhame v našej snahe dosiahnuť tento vznešený cieľ.
     V. Odpúšťame akékoľvek spôsoby na dosiahnutie víťazstva a na Večné Zákony 
Prírody hľadíme na ako na našu mravnú povinnosť – a Príroda vraví:  prežitie je to 
najdôležitejšie,   nezáleží  na spôsobe. Preto sa musíme pripraviť na boj o oddať sa 
veci,  ktorú sumarizujeme ako  Prežitie,  Expanziu a Pokrok  našej  nádhernej  Bielej 
Rasy. Pre túto posvätnú vec nie je žiadna cena privysoká, žiadna obeť priveľká. Je to 
buď všetko, alebo nič – prežitie, alebo zabudnutie. Vybrali sme si prežitie, no nielen 
prežitie. Našim nemenným cieľom je taktiež šíriť a zlepšovať blaho a dokonalosť našej 
rasy do výšok doposiaľ nepoznaných a nevysnívaných.     
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36. Krédo
Kreativity

Svetové Židovstvo Vyhlásilo Vojnu 
Proti Nemecku Dávno Predtým, Než Nemecko Uskutočnilo 

Akcie Proti Židom

     Lži a Propaganda: Najmocnejšie Zbrane Židov. Dnes, štyri desaťročia po smrti 
najväčšieho zo všetkých Bielych  vodcov, Adolfa Hitlera,  celosvetová židovská sieť 
proti  nemu stále prilieva masovú propagandu jedovatej invektívy so zlomyseľnosťou 
neprevýšenou v celej v histórii. Tieto klamstvá a klebety nie sú zamerané len osobne 
proti  Hitlerovi,  ale  aj  proti  nemeckému  ľudu  ako  celku,  tak  ako  Židia  smerovali 
nenávisť  a propagandu  proti  Rimanom  posledných  2000  rokov.  Tak  ako  bolo 
opovrhované,  urážané,  hanené  a zneuctené  všetko  rímske,  tak  aj  všetko  nemecké 
a nemecky  vyzerajúce  bolo  nemilosrdne  napádané  a zneucťované  propagandou 
medzinárodnej židovskej siete. 
     Nemci Inteligentní a Kreatívni. Prečo tento zlovestný a sústredený výlev proti 
nemeckému ľudu a všetkému nemeckému,  keď sa títo ľudia  po stáročia  preukázali 
niektorými najtvorivejšími príspevkami pre našu Bielu civilizáciu?
     Nemci  Terčom Číslo  1. Keď si  uvedomíme skutočnosti,  že  hlavným cieľom 
židovskej rasy je úplné zničenie Bielej Rasy, odpoveď nie je až taká zložitá. S týmto 
na  mysli  môžeme  vidieť,  že  Nemci  sú  stále  terčom  číslo  jeden  z nasledujúcich 
dôvodov:  
     I. Tak ako v prípade Rimanov pred 2000 rokmi, hlavný židovský predpoklad v ich 
vojne proti Bielej Rase vždy bol: zničiť vždy najlepšieho. 
     II. Z rovnakých dôvodov trvá vojna proti nemeckým ľuďom už stáročia. Poukázali 
sme si na to v našej predošlej kapitole.
     III. Nemci s ich prirodzenou energickosťou, produktivitou, tvorivosťou a inými 
schopnosťami,  obývajúci srdce Európy,  boli predurčení byť prirodzenými vodcami 
Európy.  Tými do roku 1600 aj  boli,  až  kým ich Židia  nerozdelili  v bratovražednej 
a samovražednej  Tridsaťročnej  vojne  (1618-48).  Ako  sme  si  v knihe  Večné 
Náboženstvo Prírody  ukázali, to posunulo Nemcov možno dvesto, alebo tristo rokov 
späť.  Napriek tomuto  úpadku energickí  ľudia  konečne znovu získali  svoju pozíciu 
neodvratného vodcovstva po ich zjednotení pod Bismarckom v roku 1870. Židia opäť 
intervenovali  a opäť  sa  uistili,  že  títo  vzkriesení  ľudia  budú  opäť  zničení  v Prvej 
Svetovej vojne a Druhej Svetovej vojne. 
     IV. Pod Hitlerom v tridsiatych rokoch 20. storočia konečne nemecký ľud prišiel 
k sebe a bol schopný zhodiť krv sajúcich Židov zo svojho chrbta.  Pod Hitlerom 
taktiež  prelomili  finančné  zovretie  v Nemecku.  (To  širšie  vysvetľujeme  v kapitole 
o federálnych rezervách.)
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     V. Hitler,  po prvýkrát v histórii Bielej Rasy  jasne vyslovil rasovú myšlienku 
a upriamil celosvetovú pozornosť na parazitickú a ničivú náturu židovstva. Nakoľko sa 
táto myšlienka rýchlo uchytávala v iných Bielych krajinách, celá židovská konšpirácia 
bola vo veľkom nebezpečenstve prezradenia a výbuchu do tváre samotným židovským 
konšpirátorom. 
     Treba Zabiť Rasovú Ideu.  Zo všetkých týchto a najmä z posledného dôvodu sa 
Židia ocitli v najneistejšej pozícii a priamom ohrození úpadku do zabudnutia. Dôležitý 
bol čas. Ak by sa myšlienka šírila, čoskoro by sa prišlo k bodu odkiaľ niet návratu. 
     Čo robiť?    
     Zničiť Nemecko. Židia, ktorí rase a histórii rozumejú viac než ktokoľvek iný, mali 
tisícročné  skúsenosti  z manipuláciou  a ničením  rás  a ľudí.  Uvedomili  si,  že  musia 
konať rýchlo.  Musia  zničiť  Nemecko, musia zničiť  nielen Hitlera,  ale  aj  zlovestný 
a nemilosrdný  útok  a pošpiniť  celú  myšlienku  aby  sa  (snáď)  už  nikto  nevrátil 
k rasovej idei, nikto okrem židovskej rasy. 
     Úplná Vojna Proti Nemecku. Prišli s najvražednejšou a najzákernejšou vojnou 
propagandy akú ľahkoverný a nechápavý svet kedy videl. 
     V skratke,  Židia  Vyhlásili  Úplnú  Vojnu  Nemecku  a Hitlerovi  –  finančne, 
propagandisticky,  vojensky,  ekonomicky,  rasovo  a v každom  aspekte,  ktorý  mali 
v moci – a táto moc, ako budeme mať možnosť vidieť, bola strašná. Než Hitler mohol, 
alebo smel proti nim čo i len prst zdvihnúť, Židia boli pripravení a v spustení masovej, 
celosvetovej kampane proti nemu nepremrhali ani chvíľu. Aby sme opísali tento fakt, 
opäť budeme citovať Židov, a ich tlač aj keď len ohraničene. Je mnoho dôkazov, no 
týchto zopár citátov môže celkom dostatočne priblížiť danú situáciu.
     Plány  Už  Pred  Hitlerovým  Nástupom  k Moci.  Už  v roku  1933  Samuel 
Untermeyer,  prezident  Svetovej Židovskej Ekonomickej Federácie  zvolal kongres 
židovských vodcov z celého sveta aby  v mene židovstva vyhlásil vojnu Nemecku. 
Míting sa konal v Amsterdame,  v Holandsku.  Po návrate do USA mal Untermeyer 
6.  8. 1933 reč v rádiu WABC (v New Yorku), v ktorej oznámil,  že  Židia z celého 
sveta vyhlásili vojnu Nemecku a chcú ho vyhladovať na smrť. To bolo dlho pred 
akoukoľvek akciou proti Židom a šesť rokov pred vojenskými aktivitami z roku 1939.  
     Biely Človek Zlákaný Do Vojny Na Záchranu Židovských Parazitov. "Viedli 
sme s ním (Hitlerom) vojnu odo dňa kedy sa dostal k moci" uviedli londýnske noviny 
Jewish Chronicle 8. mája 1942 v ich "kázni týždňa". 
     Rabín M. Perlzweig, hlava britskej sekcie  Svetového Židovského Kongresu,   v 
reči v Kanade uviedol: "Svetový Židovský Kongres je vo vojne s Nemeckom už sedem 
rokov." (Toronto evening Telegram, 26. február 1940.)
     Holandské židovské noviny,  Centraal-Blaad Voor Israeliten in Nederland 13. 
septembra  1939  vyhlásili:  "milióny  Židov,  ktorí  žijú  v  Amerike,  Anglicku  a 
Francúzsku,  Severnej  a  Južnej  Afrike,  a  nezabudnime  na  tých  v  Palestíne.  Sú 
rozhodnutí priviesť vojnu úplného zničenia proti Nemecku do konca."
     Majme na pamäti, že v tento čas (13. 9. 1939) nebola vojna ešte ani dva týždne, 
neboli  žiadne  koncentračné  tábory,  žiadne  plynové  komory,  atď.,  pre  Židov  alebo 
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kohokoľvek iného, ktoré im mali byť určené. (Celý príbeh o "plynových komorách" 
nebol ničím iným než ďalšou židovskou lžou, ako uvidíme v ďalšej kapitole.)
     Chicagské noviny Jewish Sentinel 8. októbra 1942 vyhlásili: "Druhá Svetová vojna 
sa bojuje na ochranu základov Judaizmu." V skutočnosti takou aj bola. Aby sme boli 
špecifickejší, v záujme samotných Židov. Vedeli to, podnecovali ju a riadili ju. Naivný 
a ľahkoverný Gojim zatiaľ vraždil ostatných v pomste, nevediac, alebo nechtiac vedieť 
kto boli skutoční páchatelia, skutoční vojnoví zločinci. 
     Vladimir Jabotinsky, židovský komunista a zakladateľ teroristickej organizácie 
Irgun  v januári  1934  v  Natcha  Retch  napísal:  "boj  proti  Nemecku  viedla  každá 
židovská komunita,  konferencia,  kongres,  obchodnícka organizácia  a  každý Žid na 
svete už mesiace. Je dôvod veriť, že naša účasť v boji bude mať veľký význam. Mali 
by  sme  rozpútať  duševnú  aj  materiálnu  vojnu  celého  sveta  proti  Nemecku. 
Ambíciou  Nemecka  je  opäť  sa  stať  veľkým národom,  znovu  dobyť svoje  stratené 
teritóriá  a  kolónie.  Na druhej  strane  si  naše  židovské  záujmy  vyžadujú  úplné 
zničenie Nemecka. Nemecký národ je kolektívne i individuálne nebezpečenstvom 
pre Židov." 
     Môže to byť vyjadrené ešte jasnejšie? To len ťažko. Fakty sú jasné – Nemecko a 
Nemci, s Hitlerom alebo bez, boli a sú hrozbou pre židovskú konšpiráciu ovládnutia 
sveta a ich cieľu zničiť Bielu Rasu. Preto zlomyseľných, neúprosných Židov nemôže 
uspokojiť nič než úplné zničenie Nemecka a všetkého nemeckého. 
     Hitler Ponúkol Anglicku Pomocnú Ruku. Hitler, ktorého záujem sa netýkal len 
Nemecka,  ale  i  Bielej  Rasy  ako  celku,  pochopil  smrteľný  program  parazitických 
Židov. Márne žiadal  Anglicko nehrať židovskú hru.  V príhovore v septembri  1939 
povedal:
     "Pri  mnohých  príležitostiach  som  ponúkol  priateľstvo  nemeckých  ľudí 
Anglicku  a  anglickému  ľudu. Celá  moja  politika  je  vybudovaná  na  myšlienke 
pochopenia. Vždy som bol odmietnutý. Vieme, že Britov ako takých nemôžeme viniť. 
To židovská plutokratická a demokratická vládnuca trieda nenávidí našu ríšu."
     Anglickí Zradcovia Bojovali Pre Židov. V záujme nežidovskej vládnucej triedy 
musíme uviesť, že tí čo išli po boku Židov boli z väčšej časti šabez-goji a ľudia ako 
Winston Churchil, zradcovia, ktorí boli platení Židmi, alebo boli pod ich kontrolou a 
nátlakom. 
     Silná Židovská Kontrola Nad Bielymi Národmi. Židovská kontrola nad Britmi 
bola taká silná (tak ako aj nad Francúzmi, Američanmi, Poliakmi a inými národmi) že 
Židia boli vskutku úspešní v uvedení sveta do bratovražednej vojny plnej zničenia a to 
v takej miere, akú svet dovtedy nevidel.  Všetci Bieli ľudia prehrali,  no Židia boli 
osobitne naklonení zničeniu Nemcov. 
     Plány Na Vyhubenie Nemeckého Ľudu. Niektorí Židia chceli vyhubiť Nemcov, 
ktorí prežili vojnu sterilizáciou. Theodore N. Kaufman, v knihe s názvom "Nemecko 
Musí Zahynúť", vyjadrujúc program uviedol:
     Sterilizáciou. Na dosiahnutie vyhubenia Nemcov je nevyhnutné sterilizovať ich len 
4 800 000, počet, ktorý môže byť nižší kvôli ich obmedzenej sile plodnosti, mužom 
nad 60 rokov a ženám nad 45 rokov..."
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     Vyhladovaním. Iné  skupiny  Židov  chceli  vyhladiť  Nemcov  vyhladovaním. 
Notorickým obhajcom  tejto  metódy  bol  Henry  Morgenthau  jr.,  minister  financií  v 
Roosveltovej  vláde.  Nasledujúci  citát  je  z  memoárov  Cordella  Hulla,  ktorý  bol 
ministrom zahraničných vecí v rovnakej vláde. 
     "Morgenthauov plán by vymazal všetko v Nemecku okrem zeme a Nemci by na 
tejto zemi museli žiť. To znamená, že len 60% nemeckej populácie by sa na tejto zemi 
mohlo zaobstarať a ďalších 40% by zomrelo." 
     Nemci  Olúpení  a  Vyhladovaní.  Istá  verzia  zlého  židovského  plánu  bola  v 
skutočnosti  uplatnená  ihneď  po  vojne.  Veľké  množstvá  všetkého  druhu  techniky, 
priemyslu  a  dopravných  prostriedkov,  ktoré  prežili  vojnu  boli  poslané  do 
komunistického Ruska. Vidiac to pán R. R. Stokes, člen parlamentu veľkej Británie, v 
tom čase vyhlásil:
     "Dnes sú v Nemecku, šesť mesiacov po našom víťazstve, vykopané hroby pre ľudí, 
ktorí ešte nie sú mŕtvy, pre ľudí, ktorí v nasledujúcich mesiacoch umrú hladom."
      Morgenthauov Plán.  Americký senátor William Langer zo Severnej  Dakoty 
vyslovil Morgenthauov plán a jeho komentár je v kongresovej nahrávke z 18. 4. 1946:
     "Pán  Morgenthau  teraz  stojí  ako  odsúdený  pred  svedomím  sveta  ako  štváč 
systematického  vyhladzovania  nemecky  hovoriacich  ľudí.  Táto  nahrávka  bez 
akéhokoľvek  sporu  dokazuje,  že  títo  fanatickí  reakcionárski  vysokí  kazatelia 
nenávisti a pomsty nebudú nikdy schopní ubrániť ich konšpiráciu pred námietkami 
ľudského uvažovania a ľudskej mravnosti."
     Vymyslený Šesťmiliónový Podvod. Len vďaka pevnej opozícii ľudí ako senátor 
Langer,  ktorý  nemohol  stráviť  zlomyseľnú,  vražednú  konšpiráciu  židovskej  siete, 
nebol židovský program sterilizácie nemeckých ľudí, alebo program ich vyhladovania 
privedený do konca. Vybičovaním nenávisti ohľadom mýtických "šiestich miliónov" 
takmer až k šialenstvu Židia takmer, no nie celkom, uspeli vo svojom cieli masovej 
vraždy nemeckej rasy.  
     Zničili Milióny Bielych. Aj keď v dosiahnutí tohto cieľa neuspeli, dosť sa mu 
priblížili  a  v  skutočnosti  svojimi  diabolskými  machináciami  dosiahli  zničenie 
miliónov  najlepších  nemeckých  mužov  a  pomocou  ruskej  armády  a  amerických 
negrov rozpútali ťaženie znásilnení a teroru proti nemeckým ženám. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Lekcie k Priučeniu. Čo sa z tejto hroznej tragédie našich Bielych Rasových Bratov 
môžeme priučiť? Ak máme čo i  len gram mozgu,  môžeme sa naučiť  lekciu, ktorú 
nesmieme nikdy zabudnúť.
     I. Židia sú naši  smrteľní nepriatelia.  Hrajú na istotu.  Ak majú "príležitosť" 
vyhubia  svojich  nepriateľov.  Takéto  "príležitosti"  sú  roky,  stáročia  vopred 
naplánované.  Ich  program  navždy  vyhladiť  to  "najlepšie"  z  Bielej  Rasy  je 
nemilosrdný a nezmieriteľný. Musíme mať na pamäti: My sme na rade.
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     II. Židia v rovnakom čase ochromili moc vzkrieseného Nemecka a priviedli ho na 
kolená a  okamžite upriamili svoju pozornosť na ďalšie obete – Veľkú Britániu, 
USA a Francúzsko, na takzvaných "víťazov" vojny. 
     III. So šabez-gojom Winstonom Churchilom a inými židovskými bábkami, ktoré 
za nich bojovali, Židia rýchlo rozložili Britské impérium a zanechali kedysi hrdú a 
mocnú  Veľkú  Britániu  s  rýchlo  upadajúcou,  bezvýznamnou  silou,  vojensky, 
ekonomicky a duševne zruinovanú. Aby pridali ďalšiu ranu, Židia potom spustili svoj 
program  zaslania  podľudí  do  Anglicka  –  Pakistancov,  Jamajčanov,  Indov  a 
ostatnú nechcenú špinu z celého sveta. 
     IV.  Francúzsko stratilo Alžírsko, Indočínu a ostanú kolónie.  Do pohybu sa dala 
obrátená migrácia.  Negri a podľudia z Alžírska sa hnali do Francúzska.  Jedovatý 
komunizmus sa opäť stal dôležitým politickým faktom života. 
     V. V Amerike bol spustený program "občianskych práv";  na Američanov bola 
uvalená silená "integrácia" do škôl, bývania, vojska a do ostatných segmentov 
spoločnosti. 
     To bolo dosiahnuté nielen vďaka masívnej a krutej propagandistickej kampani, 
ale i silou celej kopy nových zákonov. Ak a kdekoľvek Američania odporovali, bola 
(a je) používaná brutálna sila, ako napr. masívne použitie 20 000 vojakov pri silenej 
integrácii  v  Little  Rocku v Arkansase,  a podobne opäť na Oxfordskej  univerzite  v 
Mississippi.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Naša Pevná Pozícia. Naša pozícia, ako členov Bielej Rasy musí navždy byť:
     I. Židia sú naši smrteľný nepriatelia. Vždy nimi boli a vždy budú, pokiaľ budú 
existovať. 
     II. Ako uviedli vo svojej vlastnej literatúre – sú neukojiteľní – nič čo spravíme ich 
nikdy nezmierni. Ich neprestajným cieľom je oslabiť Bielu Rasu, skrížiť ju na hordu 
hnedých zombie a navždy ju zotročiť. 
     III. Naša jediná šanca je bojovať a poraziť ich. 
     IV. V tomto boji musíme byť pri ich odhaľovaní, bojkotovaní, odoberaní moci a 
konečne pri ich vyhnaní z nášho územia neľútostní a nekompromisní.
     V. Aby sme tento cieľ dosiahli musíme najprv našich Bielych Rasových Druhov 
spraviť fanaticky presvedčenými o svojom rasovom dedičstve.  Každý Biely muž, 
žena a dieťa musia byť naplnení silnou rasovou uvedomelosťou.
     VI. Toto rasovú presvedčenie musí byť vysoko organizované a konvertované na 
rasové náboženstvo, ako sme už v tejto knihe uviedli. 
     VII. Náš boj  proti  Židom musí byť rovnakým celkovým cieľom ako to  Cato 
opakovane tvrdil  o boji  proti  Kartágu – náš bojový pokrik musí byť:  Delenda Est 
Judaica!
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37. Krédo
Kreativity

Šesťmiliónová Lož
     Páni Veľkej Lži. Židia dokonale využívali techniku "veľkej lži" už od počiatku ich 
historickej existencie. Za posledných 5000 rokov sa stali neprekonateľnými majstrami 
tejto techniky. Je na tom založené ich náboženstvo, bohatstvo a v skutočnosti vďačí 
celá ich existencia znalosti ktorou zmanipulovali klamstvá ľahkovernému a (väčšinou) 
nepodozrievavému svetu. 
     Za roky Židia rozšírili milióny klamstiev, niektoré slúžili dočasným účelom, iné 
pretrvali tisíce rokov. Niektoré boli efektívne, iné boli zasa úspešnejšie než si priali. 
     Vymysleli  Podvod Kresťanstva.  Ich  najúspešnejšou  lžou všetkých  čias  bolo 
nepochybne vymyslenie kresťanstva a originálne zapredanie tejto deštruktívnej viery 
svojim  smrteľným  nepriateľom,  Rimanom.  Táto  lož  vykonala  Bielej  Rase 
nevypočítateľné škody a vírus  tejto choroby mozgu  je aj dnes jedovatý. No my tu 
chceme ukázať novodobý vynález Židov, ktorý spustili s devastujúcou efektivitou. Je 
to  lož,  že  Nemci  počas  Druhej  Svetovej  vojny  splynili,  spálili  v  peciach,  či  inak 
vyvraždili šesť miliónov Židov.  
     Šesťmiliónová Lož. Túto lož propagovali a po celom svete aparátom propagandy 
roztrúsili  tak  efektívne,  že  väčšina  ľahkoverných  Gojimov  (bez  premýšľania) 
reagovala emocionálne: "musí to byť pravda, prečo by vraveli také hrozné obvinenia?"
     Opäť  malé  vyšetrovanie  a  úvaha  nad  faktami  ľahko  demonštruje  aké je  toto 
obvinenie smiešne.
     Žiadne Dôkazy, Žiadny Svedkovia. Po prvé, tak ako pri podvode "strašidiel na 
nebi" nie je ani kúsok dôkazov na podporu tvrdení, že Hitler, alebo nemecká vláda, 
alebo ktorýkoľvek z jej úradníkov kedykoľvek obhajoval politiku vyhladenia Židov. 
Hoci na túto tému Židia napísali tisíce článkov a tucty kníh, keď boli týmto autorom 
položené isté otázky a boli podrobení krížovému výsluchu, ani jeden z nich nepotvrdil 
že  by  videl  čo  i  len  jedinú  pec,  plynovú  komoru  a  ani  žiaden  priamy  čin 
vyhladzovania.  Nevedia  ani  menovať  jediného  svedka,  ktorý  taký  čin  videl.  Bez 
rozdielu  to  všetkým ,  keď boli  v  úzkych,  "povedala"  istá  osoba,  ktorá je  buď "už 
mŕtva", alebo "o tom čítali", alebo to tak či onak počuli. Nik nepozná živého svedka, 
ani teraz ani v minulosti. 
     Žiadne Také Nariadenie, Žiadna Taká Politika. Napriek tonám nacistických 
dokumentov, ktoré boli zadržané niet ani jedného v ktorom by sa spomínalo takéto 
nariadenie,  príkaz,  alebo  opis  politiky,  ani  neexistuje  žiaden  dokument,  ktorý 
odporúča, prikazuje, alebo navrhuje vyhubenie Židov, či už masové, alebo po jednom. 
Všetka literatúra, ak ju prešetríme, je založená na tvrdeniach, že takéto príkazy boli 

213



vydané  "ústne",  alebo  sa  dali  "čítať  medzi  riadkami",  alebo  sa  objavia  iné 
neopodstatnené obvinenia.  
     Namierené Odobrať Židom Ich Obrovskú Moc. Faktom je, že ani Hitler, ani 
nemecká vláda, alebo akákoľvek jej  vetva nikdy nemala,  ani  neprehlasovala takúto 
politiku. To, že si Nemci uvedomili Židov medzi nimi bolo ich absolútne nešťastie, o 
tom niet  pochýb.  Keď  Nemci  prijali  Norimberské  rasové  zákony,  zakázali  Židom 
akékoľvek pozície v médiách, na univerzitách a v školách, vo vláde, bankách a iných 
pozíciách moci  v  ktorých v minulosti  dominovali.  To s nepriateľstvom vyvolaným 
nemeckým ľudom nakoniec označilo Židov za degenratívnych parazitov, ktorými aj 
boli, a podnietilo to mnoho Židov opustiť krajinu a inde hľadať zelenšie pastviny. 
     Vyčistili  Svoj Národ. Nemci spravili  všetko čo mohli  aby Židov podporili  a 
pomohli  im  emigrovať.  Čakali  na  deň  (tak  ako  aj  my)  keď  ich  krajina  bude 
"Judenrein",  t.j.  vyčistená  od  Židov.  S  Veľkou  Britániou  vyjednávali  pomoc  pri 
emigrovaní do Palestíny, v tom čase (v 30-tych rokoch) ešte stále v Britskej správe. V 
tomto Briti veľmi nespolupracovali, no stále viac ich migrovalo do Palestíny, mnohý 
na  sklamanie  Arabov.  Nemecká  vláda,  pod  Goeringom,  sa  taktiež  pokúšala  na 
Africkom ostrove Madagaskar založiť židovskú domovinu. 
     Sionistické Hnutie. Myšlienka na Madagaskar bola Židmi rôzne diskutovaná v 
rastúcom  sionistickom  hnutí.  Theodore  Hertzl,  považovaný  za  otca  sionistického 
hnutia,  tento plán navrhoval  už v roku 1896.  v  každom prípade Nemci  spravili  čo 
mohli aby našli Židom alternatívny domov, hoci v krátkom čase, ktorý pred vojnou 
mali,  nebol  ani  projekt  Palestíny,  ani  Madagaskaru  uskutočnený.  My,  Hnutie 
Kreativity, zamýšľame oživiť ideu Madagaskaru ako ideálneho "domova" pre zvyšok 
Židov, nakoľko ich Izrael nemôže prijať všetkých. 
     Židovské Nebo - USA. Zďaleka najviac Židov emigrovalo do neba na svete – USA 
– kde ich druhovia už uchvátili zem a váľali sa v žite. 
     Holokaust Tvrdí fantastickú Lož. Takéto sú fakty: keď sa Hitler dostal k moci, v 
Nemecku bolo len 500 000 Židov. Väčšina z nich sa odsťahovala do USA ešte pred 
rokom 1939. na celom území, ktoré Hitlerova vláda počas celej vojny okupovala nikdy 
nebolo viac ako milión Židov, takže nie je fyzicky možné aby zabili šesť miliónov. 
Ako sme uviedli,  niet  ani  symbolického  dôkazu,  že  Nemecko niekedy navrhovalo, 
donucovalo, alebo plánovalo politiku vyhubenia Židov.
     Židia Vyhlásili Vojnu Nemecku. Ešte pred vojnou židovskí vodcovia na celkom 
svete vyhlásili, že svetové židovstvo je vo vojne s Nemeckom,  a chcú svoje obrovské 
finančné, morálne a politické sily využiť na zničenie Hitlera a nacistického Nemecka. 
(To  sme  si  ukázali  v  predošlej  kapitole.) Medzi  prvými  bol  Chaim  Weizmann, 
sionistický vodca, ktorý to vyhlásil 5. 9. 1939 a bol entuziasticky podporený svetovým 
židovstvom. Nakoľko bolo počas vojny bežné, z bezpečnostných príčin, intervenovať 
nepriateľa a podvratných cudzincov,  Nemci intervenovali  väčšinu, no nie všetkých, 
Židov na svojom území.  To isté spravili USA a Kanada aj rodeným Japoncom, 
formálne podľa farby kože a ich pôvodu. A celkom určite to bolo vykonané s menšou 
provokáciou,  nakoľko  rodení  Japonci  boli  Americkými  či  Kanadskými  občanmi  a 
prejavili len malé, alebo žiadne nepriateľstvo voči krajinám kde sa narodili. Aj keď 
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bola väčšina amerických Nisei  Japoncov verná USA, boli  rezolútne odvedení z ich 
fariem v Kalifornii a inde po štátoch, obyčajne navždy strácajúc svoje farmy, keď sa 
vojna skončila. 
     Židia Boli Nebezpeční a Nepriateľskí Votrelci. Jednako Nemci sústredili Židov v 
táboroch  podobným  spôsobom  ako  USA  a  Kanada  Japoncov.  Určite  mali  aspoň 
rovnaký,  ak nie  väčší,  dôvod ako USA a Kanada.  Nemci  tak nakladali  aj  s  inými 
votrelcami  a  podvratnými živlami,  ktorých považovali  za  bezpečnostné  riziko a  za 
nebezpečných pre  vojnové snahy.  Jeden rozdiel  bol,  že  v  Nemecku bol  obyvatelia 
umiestnení na práce v továrňach, kde sa neskôr zriadil tábor, alebo boli postavené v 
táboroch. Nemci, ktorí boli vo vojnovej produkcii veľmi úspešní, tak ako aj v iných 
veciach, nevideli dôvod na plytvanie pracovnou silou, ktorá okrem Židov zahŕňala aj 
Poliakov, Ukrajincov, Čechov a iných. 
     Humánne Zaopatrení. s týmito obyvateľmi bol dobre zaobchádzané a boli dobre 
kŕmení,  nakoľko  boli  považovaní  za  nemecké  zmenšujúce  sa  zdroje.  Ich  zásoby 
potravín prevyšovali aj zásoby Nemcov. 
     Židovské  Štatistiky  Potvrdzujú  Lož. Ako  širší  dôkaz  šesťmiliónovej  lži  si 
pozrieme štatistiky,  ktoré Židia rozšírili  medzi vlastnými. Svetový almanach z roku 
1938 udáva počet Židov na svete 16 588 259. Po vojne noviny New York Times, ktoré 
vlastnili  Židia,  uviedli  počet  Židov  na  svete  minimálne  15  600  000  a  maximálne 
18 700 000. Keď vypočítame priemer hodnôt udaných novinami New York Times, 
vyjde nám približne 17 100 000. Preto je  aj akýmkoľvek naťahovaním predstavivosti 
nemožné aby bolo 6 000 000 Židov vyvraždených a aj tak za krátke obdobie ôsmich 
rokov skončili s čistým ziskom. 
     Židia Veľkými víťazmi Druhej Svetovej Vojny. Toľko k štatistikám. Tých, ktoré 
by sme mohli citovať je ich ešte mnoho, no došli by sme k rovnakému záveru: počet 
šesť miliónov je veľká, obrovská lož. Pravdou je, že vo vojne zahynulo mnoho ľudí. 
Počas spojeneckých náletov a silených reparácií po vojne bolo celkovo zabitých 2 050 
000 nemeckých civilistov. Zomreli aj Židia. No relatívne obišli lepšie a ich straty boli 
menšie než u iných strán, špeciálne ak vezmeme do úvahy, že celý hrozný konflikt bol 
podnietený, chcený a vyprovokovaný Židmi. Ak vezmeme do úvahy, že boli hlavnými 
štváčmi a jednými kto z tejto hroznej vojny niečo získal, vojny Bieleho brata proti 
Bielemu  bratovi,  kvôli  skúpej  lakomosti  a  osohu  Židov,  ich  straty  boli  určite 
bezvýznamné. 
     Ak šesťmiliónový podvod nemá pevný základ, objaví sa otázka – prečo by Židia 
chceli propagovať takúto zlomyseľnú a obrovskú lož? 
     Židia Úžasne Profitovali. Odpoveď znie: Židia z tejto krutej lži, tak ako z väčšiny 
lží, ktoré propagovali krásne profitovali. 
     I. Zvýšila svetovú sympatiu voči Židom, keď svet mohol mať (a vďaka Hitlerovi 
aj  z  časti  mal)  striedavý  postoj  voči  nebezpečnej  a  deštruktívnej  náture  tohto 
celosvetového parazita. 
     II.  Slúžila ako morálny kyj a propagandistická páka, ktorými od Nemcov ako 
"reparáciu"  pre  Izrael  a  ako  "kompenzáciu"  pre  jednotlivých  Židov,  ktorí  si  ju 
nárokovali,  vydieraním  získali  dvanásť  miliárd  dolárov.  Nezmyselnosť  takýchto 
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tvrdení  môže  byť  uznaná  keď  si  vezmeme,  že  dnes  mnoho  nemeckých  daňových 
poplatníkov, ktorí v časoch keď boli údajné zločiny spáchané ešte ani nežili,  platia 
"reparácie"  štátu  (Izraelu),  ktorý  v  tom  čase  ani  neexistoval.  Dnes,  po  viac  ako 
tridsiatich piatich rokoch,  zoznam židovských žiadateľov dosiahol závratný počet  3 
375 000, hoci v Nemecku bol po roku 1939 menej ako 200 000 Židov. Nakoľko bolo 
pre Židov okradnúť Nemcov vďaka tejto takzvanej "kompenzácii" veľmi ľahké, počet 
registrovaných sťažovateľov voči západonemeckej vláde sa za posledných desať rokov 
strojnásobil.  Nič  nemôže  byť  devastujúcejším  dôkazom  bezcitnej  drzosti 
šesťmiliónovej lži. 
     III. Bola devastujúco efektívna ako  nástroj propagandy proti Bielej Rase ako 
celku pri pokusoch ochrániť jej rasovú integritu. Šesťmiliónová lož bola propagovaná 
a zverejňovaná s takým vrcholom rozrušenia a takou dojímavosťou, s akou je Biela 
Rasa  ak  váha  pri  probléme  s  negrami,  či  už  ide  o  bývanie,  zaopatrenie,  silené 
zamestnávanie alebo akýkoľvek iný nesúhlas miešania rás a integrácie, obviňovaná, z 
rasizmu a Nacisti boli rasisti a to viedlo k vyvraždeniu šiestich miliónov Židov, atď., 
atď., atď. v takom prípade Židia penia a po ich lícach sa valia krokodílie slzy. V takom 
prípade ľahkoverný Biely Gojim Židom ustupuje a púšťa ich k slovu, hoci vie, že bol 
podvedený. Zaberá to vždy.
     IV. Vďaka tomuto mocnému nástroju propagandy na podkopávanie Bielej rasovej 
vernosti  sú  Židia  teraz  schopní  propagovať  miešanie  rás  na  gigantickej, 
celosvetovej  úrovni  prakticky  bez  akejkoľvek  opozície  zo  strany  Bielej  Rasy. 
Jamajčania, Indovia a Pakistanci zaplavujú to, čo kedysi bolo Veľkou Britániou; Turci 
a ostatné podrasy sú zas po celom Nemecku. Mexičania, negri, Kubánci, Jamajčania, 
Číňania  a  všetka  farebná  špina  sveta  sa  pchá  do  židovskej  Mekky,  "Spojených 
Zákopov  Amerických"  a  Biela  Rasa  nedvíha  ani  palec  na  ich  zastavenie.  Koniec 
koncov nechceme byť rasistami, ako Nacisti, ktorí zabili šesť miliónov Židov , atď., a 
tak naše Židmi naprogramované mysle padajú dole žľabom, kdesi do zabudnutia a s 
nimi aj budúcnosť Bielej Rasy.
     V. Šesťmiliónová lož bola  mocným nástrojom propagandy, ktorý umožnil Židom 
ukradnúť Palestínu  Arabom v roku 1948 a založiť  zločinecký štát  Izrael.  Vďaka 
šesťmiliónovej lži majú Židia podporu a požehnanie zmäteného sveta, hlavne Židmi 
zamorených USA.
     VI. Šesťmiliónová lož mala devastujúci efekt pri  zahanbení a diskreditovaní 
nemeckého ľudu,  a nepriamo i Bielej Rasy. Aj keď by Nemci mali byť poctení za 
úžasný boj, ktorý viedli aby vyhnali  a striasli sa celosvetového židovského škodcu, 
mocné a efektívne židovské siete židovskej propagandy vykreslili  Nemcov v očiach 
ľahkoverného sveta ako zločincov. 
     VII. Zocelila a spojila Židov celého sveta ako nič iné za posledných tisíc rokov. 
Aj keď väčšina Židov vie, že sa jedná o odporné klamstvo, stále sa medzi sebou o ňom 
bavia (tak ako s ostatným svetom), až sa stali tak zhypnotizovanými vlastnou lžou, že 
sa stala časťou ich náboženstva. Na tomto chatrnom základe bolo medzi samotných 
Židov rozdelených veľa peňazí a boli založené stovky organizácií. Všetko v záujme 
podpory Izraelu a židovskej rasy, a pomoci skrížiť Bielu Rasu. 
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     Klamstvo "Holokaustu" – Pokrik Zhromažďujúci  Židov.  Táto lož sa stala 
pokrikom zhromažďujúcim Židov dnešných dní,  pokračovaním najstaršej lži v ich 
búrlivej histórii – menovite,. Že Židia sú perzekvovanou rasou. Pre nich to spravilo 
zázraky. Bola devastujúco efektívna ako meč s dvojitou čepeľou. Zničila akýkoľvek 
pokus  Bielej  Rasy  znovu  nájsť  svoju  rasovú  integritu,  alebo  akúkoľvek  formu 
nacionalizmu.  Na  druhej  strane  zo  Židov  spravila  fanatických  nacionalistov,  keď 
vezmeme do úvahy Izrael, fanatických rasistov, čo sa týka sionizmu, alebo židovskej 
rasy. Zvalila dvere všetkých krajín do ktorých sa chceli dostať a v rovnakom čase tie 
isté dvere otvorila negrom a iným podrasám. 
     Židia Sú Dnes Mocnejší Než Kedykoľvek Predtým. Táto zvrátená šesťmiliónová 
lož sa stala takým mocným nástrojom, že nielen jedinci, ale i vlády národov sa pred 
ňou  krčia  keď  Židia  zaútočia,  utišujúc  akýkoľvek  a  všetok  nesúhlas.  Dr.  Max 
Nussbaum, bývalý hlavný rabín židovskej komunity v Berlíne sa 11. apríla 1953 takto 
otvorene  chvastal:  "pozícia  židovského  ľudu  na  dnešnom  svete  je  napriek  ich 
obrovským stratám desaťnásobne silnejšia než bola pred dvadsiatimi rokmi."
     No len polovica jeho vyhlásenia je pravda. Neutrpeli žiadne "obrovské straty", no 
sú desaťnásobne silnejší ako boli predtým ako bola Biela Rasa zlákaná do krvavého, 
bratovražedného  šialenstva,  podnieteného  a  vyprovokovaného  samotnými  Židmi, 
známeho ako Druhá Svetová vojna. Väčšinu z tejto narastajúcej sily dosiahli  vďaka 
ohavnej šesťmiliónovej lži.  
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38. Krédo 
Kreativity

Rusko, Izrael a Spojené Štáty
     USA  Nebojovali  Proti  Komunizmu.  Jeden  z  najnápadnejších  a  trvalých 
podvodov, ktorý bol uvalený na americký ľud od ruskej revolúcie v roku 1917, je ten, 
že americká vláda zúfalo, no udatne, bojuje prehrávajúcu vojnu "proti komunizmu". Po 
viac ako šiestich desaťročiach väčšina Američanov tomuto podvodu verí a ostáva stále 
zmätená, prečo USA, bohatstvom, silou a morálkou nadradenejšie komunizmu stále 
prehrávajú. 
     Americkí Židia Sú Centrom Moci Komunizmu. Brutálnou pravdou je, že ústav 
americkej moci – vlády, finančný a propagandistický (všetky predominované Židmi) 
nebojoval  s  komunizmom.  Faktom  je,  že  komunizmus  je  od  základu  židovský. 
Komunizmus je len jeden z mnohých mocenských nástrojov využívaných v židovskom 
programe ovládnutia sveta. USA nielenže nebojovali s komunizmom ako tomu väčšia 
Američanov hlúpo verí, ale naopak, USA boli hlavným finančníkom, plánovačom a 
promotérom  komunizmu,  nielen  v  Rusku,  ale  po  celom  svete.  Bez  finančnej  a 
technickej  pomoci  USA  by  židovsko-komunistická  násilnosť  voči  ruskému  ľudu 
spadla priamo na tvár už pri  založení  a ešte mnohokrát  odvtedy. V skutočnosti  by 
nikdy nebola začala. 
     Pripravovaný a Financovaný z New Yorku. Faktom histórie je, že konečný posun 
pre  komunistický  prevrat  v  Rusku  bol  štedro  financovaný  a  opatrne  plánovaný 
bohatými  židovskými  kapitalistami  priamo v  USA.  Tam,  vo  východnej  časti  New 
Yorku,  boli  Trotsky  a  3000  židovských  hrdlorezov  opatrne  pripravovaní  priniesť 
poslednú ranu z milosti. Pokus bol financovaný výslednou sumou 20 miliónov dolárov 
nikým iným než (Židom) Jacobom Schiffom z New Yorkskej firmy Kuhn, Loeb a Co., 
americkej  pobočky  Rotschildovej  siete.  Keď  prišiel  správny  čas,  Trotsky  a  jeho 
trénovaní židovskí revolucionári boli loďou poslaní (v polovici prvej svetovej vojny) 
do  Ruska  aby  tam  odviedli  svoju  prácu.  Keď  tam  boli,  vedeli  presne  čo  robiť 
a nakoniec bolo zavraždených viac ako 30 miliónov Bielych Rusov, a Židia boli úplne 
v sedle. 
     Komunizmus Je Židovský Podfuk. Opäť a opäť musíme mať na pamäti,  že 
komunizmus nie je nič viac než strašný, zlovestný židovský program na ovládnutie 
sveta,  zakrytý  podvodníckou  "humanistickou"  propagandou,  presne  ako  väčšina 
ostatných židovských programov. 
     Zaplatený  Americkými  Daňovými  Poplatníkmi. Židovsko-Komunisticko-
marxisticko-sionistický plán je súčasťou a základom toho istého programu. Je dobre 
financovaný nielen židovskými peniazmi, ale ešte významnejšie peniazmi daňových 
poplatníkov, z ktorých americkí daňovníci tvoria väčšinu. Nie je väčší zdroj tovarov, 
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bohatstva  a  produktivity  než  je  pracujúci  americkí  daňový  poplatník,  a  židovský 
potenciál okrádania tohto obrovského zdroja produktivity sa zdá byť bez konca. 
     Je Za Tým Celá Židovská Sieť. Židovsko-Komunisticko-marxisticko-sionistické 
hnutie je obrovsky mocné. Stoja za ním všetky židovské mocenské siete sveta.  To 
zahŕňa ich celosvetovú propagandistickú sieť – televíziu, noviny, internet, magazíny, 
tlač kníh, vzdelávanie a všetky ostatné doplnky, ktoré nielen ovplyvňujú, ale i tvoria 
"verejnú  mienku".  Za  týmto  židovským  hnutím  je  tiež  mocný  "kapitalistický", 
federálny rezervný systém s jeho neohraničeným monopolom tlače papierových peňazí 
bez výdavkov. V skratke za ním stojí "skrytá" ruka celosvetového židovstva.
     Americká Politika Nepriateľská Voči Cárom. Práve tento ústav moci riadil 
zvrhnutie Romanovskej dynastie,  vikinskej dynastie,  ktorá vládla Rusku viac ako tri 
storočia a nahradila ju židovskou tyraniou so železnou päsťou. Pri ohľade na americkú 
politiku voči Rusku je zaujímavé, že počas revolúcie v roku 1917, bola politika USA 
voči  Rusku  nepriateľská  (ako  Židia.)  v  Rusko-japonskej  vojne  (1904-1905) 
entuziasticky nadržiavali Japonsku a Japonci vyhrali. Keď Židia na Rusko a jeho veľké 
zdroje v roku 1917 upli svoju zlovestnú pancierovú vládu, zahraničná politika USA 
spravila dramatický (no maskovaný) obrat a stala sa anti-Japonskou a pro-Ruskou.    
     Benevolentný  Po  Komunistickom  Prevrate. Napriek  všetkej  propagande, 
kamufláži a predstieraní na druhej strane, bola vždy silne pro-Ruská ( v skutočnosti 
pro-židovská).  Bola  to  práve  Amerika  kto  podporil  neistú  komunistickú  vládu  v 
dvadsiatych  rokoch  jedlom  a  inou  pomocou.  To  americká  technická  pomoc 
vybudovala ich priehrady a elektrárne, vyvŕtala ich ropné polia a postavila rafinérie v 
dvadsiatych a tridsiatych rokoch. A keď bol napriek všetkej pomoci ruský obor pred 
kolapsom  pod  vlastnou  váhou  a  hnilobou  v  skorých  tridsiatych  rokoch,  práve 
Roosveltove  oficiálne  priznanie  a  zvýšenie  finančných  prostriedkov  ich  zachránilo 
pred koncom. Keď Hitlerove heroické armády stáli pred bránami Leningradu, Moskvy 
a  Stalingradu,  opäť  americká  vojenská  pomoc  a  priama  intervencia  zachránila 
komunistické Rusko pred vymazaním z mapy. Ešte predtým než skončila vojna, USA 
začali posielať pomoc formou veľkého množstva civilného tovaru – traktory,  stroje, 
jedlo  v  hodnote  13  miliárd  dolárov.  Opäť  to  bolo  vykonané  na  úkor  amerických 
daňovníkov, ktorí zaplatili väčšinu zo židovského svetového prevratu. 
     Znova a Znova Zachránený Amerikou. Od konca Druhej Svetovej vojny to boli 
USA, kto podnietil a podporil Ruský komunistický prevrat vo východnej Európe. V 
skutočnosti, keď Rusko nervózne odmietalo vládnuť svojimi tankami po Maďarsku pri 
jeho  nešťastnom  povstaní  v  roku  1956,  bol  to  prezident  Eisenhower  kto  poslal 
špeciálne  premiérovi  Chruščovovi  podporujúci  telegram  uisťujúci  ho,  že  USA  na 
pomoc Maďarsku nič nespravia. 
     Falošná Fasáda. To bolo modus operandi v americko-ruských vzťahoch už od roku 
1917. USA vyšli oficiálne s fasádou ako "anti-komunisti". No v zákulisí napomáhali, 
plánovali, financovali  propagovali komunistické prevraty po celom svete, či už to boli 
krajiny susediace s Ruskom vo východnej Európe, alebo boli na druhej strane Zeme, 
dočasne mimo dosahu ruských vojsk. 
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     Amerika Financovala Kubánsky Prevrat. Dobrým príkladom je "komunistický" 
prevrat na Kube. Bez propagandistickej pomoci Americkej (čítajte Židovskej) tlače, by 
Fidel Castro zomrel ako neznámy a neospevovaný vandrák. To americká tlač, hlavne 
židovský New York Times robili  Castrovi  reklamu a  vydávali  ho za  prirodzeného 
hrdinu, osloboditeľa, kubánskeho Abrahama Lincolna, Georgea Washingtona zo Sierra 
Maestra,  ako  nekomunistického  agrárneho  reformátora  a  dočasne  ho  ako  takého 
americkým ľudom i predali. V tom istom čase americká vláda vyvíjala tajný nátlak na 
pro-americkú hlavu kubánskej vlády, Fulgencia Batistu,  aby opustil  Kubu.  Zradený 
americkou  vládou,  Batista  ušiel  z  krajiny  a  s  plnou  podporou  americkej  vlády  a 
americkej  (židovskej)  tlače  nastúpil  Castro.  Zaujímavou  štúdiou  pokrytectva  bolo 
vidieť ako pomaly "zistili", že Castro bol komunista, fakt, ktorý bol americkej vláde a 
židovskej konšpirácii dobre známy a bol základným dôvodom revolúcie. 
     Opätovná Zrada Amerických Záujmov. Mojim účelom tu v tejto ohraničenej 
rozprave nie je prebrať históriu židovskej zrady amerických záujmov a komunistických 
prevratov  po  svete.  Na  to  by  bolo  treba  celú  encyklopédiu.  Chcem len  zdôrazniť 
niekoľko  historických  udalostí  s  ktorými  sa  najnaivnejší  čitateľ  denných  správ 
stotožňuje.  Z  tohto  hľadiska  chcem  ukázať  prstom  len  na  zopár  jasne  žiariacich 
príkladov, ktoré môže hocikto pochopiť. 
     Zrada v Číne. Jeden z najjasnejších a celosvetovo významných podvodov bol 
krátko po Druhej Svetovej vojne zmanipulovaný USA a bola to zrada generála Chiang 
Kai-Sheka a mnohých Číňanov. Chiang Kai-Shek bojoval proti čínskym komunistom v 
raných dvadsiatych  rokoch a porazil  ich v ich hre o získanie kontroly nad čínskou 
vládou v roku 1926, a nepochybne bol oddaným protikomunistickým vodcom v Ázii. 
Bol silne pro-americký a v Druhej Svetovej vojne bojoval na strane Američanov proti 
Japoncom. Hneď po skončení tejto (židovskej) vojny ho USA zradili.
     Marshall Bol Komunistická Bábka. Generál George C. Marshall, ktorému patrí 
všetka česť, že mohol byť vojakom a krátko potom sa stať prezidentom, bol poslaný do 
Číny aby tam v novembri 1945 vykonal špinavú robotu. Hoci už mal šesťdesiat päť 
rokov, chabé zdravie a bol pripravený na odpočinok, ostal v tejto nešťastnej krajine 
štrnásť mesiacov a viedol rozhovory Kai-Sheka s komunistami. To, že vo svojom veku 
spravil takúto osobnú obetu je znakom prísnej komunistickej disciplíny pod ktorou bol 
po väčšinu svojho života. 
     Bez Americkej Podlosti Nemožné. Keď Marshall opustil Čínu, vyjednal "koaličnú 
vládu"  medzi  Kai-Shekovými  nacionalistami  a  komunistami  Mao  Tse-Tunga,  a 
odzbrojil nacionalistickú armádu, čo neskôr tvrdil, že dokázal " ťahom pera". Nie je 
snáď potrebné dodať, že s čínskymi nacionalistami odzbrojenými a zradenými USA, 
Mao Tse-Tung  a  jeho  komunistický  gang  hrdlorezov  čoskoro  vyhnal  Kai-Sheka  a 
nacionalistov z čínskeho územia. V roku 1949 bol Mao neohrozeným komunistickým 
vodcom Číny, najľudnatejšej krajiny sveta. Čína, oplývajúca svojim 800 miliónovým 
obyvateľstvom  bola  uvrhnutá  pod  židovsko-komunistickú  kontrolu  práve  vďaka 
americkej zrade. A tak ďalšia krajina podľahla zrade vyrobenej v USA. 
     Nasledovali Veľké Krviprelievania. Krátko po tom čo v Číne zavládli komunisti 
nasledovali veľké krviprelievania. Skromne sa odhaduje, že v čistke Mao Tse-Tunga, 
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ktorá nasledovala v súlade s upevnením jeho brutálneho režimu, bolo zavraždených 
aspoň 60 miliónov ľudí.  
     Zomrel  Ako  Zradca. Generál  George  C.  Marshall,  verne  dokonajúc  svoju 
zradcovskú povinnosť pre svojich komunistických pánov, čoskoro nato zomrel. 
     Niekoľko ďalších nedávnych príkladov by malo stačiť ako dobrý vzor. Pozriem sa 
čo sa dialo na západnej pologuli. 
     Zrada v Chile.  V roku 1970 bola v Chile zriadená úplná komunistická vláda 
vedená  Salvadorom Allendem.  To  bolo  dosiahnuté  za  pomoci  veľkého  množstva 
americkej "pomoci" a špeciálne nadržiavaniu americkej C.I.A. Potom sa v roku 1974 
stalo  niečo  neočakávané.  Chilský  ľud,  vedený  armádou  úradníkov  povstal,  zabil 
Allendeho  a  dosadil  späť  svoju  vládu.  Tešila  sa  vláda  SA  tomuto  triumfu  nad 
komunizmom?  Práve  naopak.  USA zastavili  všetku  pomoc,  odstrihli  prostriedky  a 
začali zlovestným obchodníckym bojkotom a propagandistickým ťažením proti Chile. 
     Panamský Kanál Daný Komunistom. V roku 1979 zradný americký senát a jeho 
výkonná zložka darovala Amerikou vybudovaný a vlastnený Panamský kanál falošnej 
komunistickej  vláde  drogových  dílerov  a  zlodejov  vedenej  generálom Torrejosom. 
Nielen  že  ho  dali  týmto  kriminálnikom  na  striebornom  tanieri,  ale  boli  by  im  aj 
zaplatili miliardy dolárov len aby si tento strategický prieplav sveta vzali. A to napriek 
faktu,  že  ohradenie  sa  niektorých  senátorov  bol  v  pomere  až  200:1  proti  tomuto 
jasnému a zradnému výpredaju. 
     Zradcovský  Výpredaj  v  Nikaragui. Kým  bol  tento  zradcovský  výpredaj 
propagovaný ľuďom v USA, C.I.A. už používala Panamský prieplav ako základňu na 
riadenie zbraní a revolucionárov v blízkej Nikaragui a podnietila tam revolúciu. Tu 
opäť zradná americká vláda odhalila svoju pravú tvár. Hoci bola Somozova rodina, 
ktorá  vládla  v  Nikaragui  viac  ako  štyridsať  rokov,  silne  pro-Americká 
a  protikomunistická,  v  tom  istom  roku  ako  USA  odovzdali  Panamský  kanál,  bol 
Anastosio Somoza zradený a zapredaný. S organizáciou, peniazmi a zbraňami C.I.A. 
bola  krajina  vhodená  do  úplného  chaosu  a  zmätku,  a  nakoniec  po  tom  čo  USA 
povedali Somozovi aby vypadol,  opustil krajinu. Zavládli  komunistickí  "Sandinisti" 
a  tak  bola  s  pomocou  demokratických,  "protikomunistických"  USA  zradená  a 
premenená na komunistickú príšeru ďalšia protikomunistická krajina. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     C.I.A. Hrá Dôležitú Rolu. V tomto bode by bolo užitočné poukázať na obrovskú 
dôležitosť C.I.A. vo väčšine komunistických prevratov. Počas Druhej Svetovej vojny 
bol  Úrad  Strategických  Služieb  preorganizovaný  na  super  informačný  úrad 
koordinujúci  a  preberajúci  úlohy  rôznych  vojenských  úradov  v  USA.  Väčšinu 
personálu  tvorili  Židia  a  bola  v  skutočnosti  vyššou  celosvetovou židovskou tajnou 
políciou. Ako jej ruský náprotivok, Cheka, O.G.P.U., N.K.V.D., K.G.B. rôzne zmenili 
svoje mená, tak aj názov O.S.S. bol zmenený na C.I.A. no  základe stal jej charakter a 
účel  nezmenený – ostala  (a  je  aj  dnes)  celosvetovou tajnou políciou a  špionážnou 
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sieťou  pracujúcou  pre  celosvetové  židovstvo,  pričom  to  opäť  celé  platí  americkí 
daňový poplatník. C.I.A. nieje len sieťou špiónov, ale taktiež slúži ako mocná armáda 
intríg, klamstiev a zastrašovania, ktorá nielen špehuje, ale aj používa silu na uvedenie 
vecí do chodu. 
     Úžasná Sila, Neobmedzené Fondy. Účet pre amerických daňových poplatníkov je 
obrovský.  S  takmer  neobmedzenými  fondmi,  ktoré  majú  k  dispozícii  a  obrovskej 
armáde ľudskej  sily  svojich pomocníkov,  je  sila  a  vplyv  C.I.A.  vo svete  skutočne 
úžasná až strašidelná. Ani kongres, ani prezident skutočne nevie koľko miliárd ročne je 
ozaj minutých každoročne týmto mocným, tajným policajným úradom. Ani si nie sú 
vedomí v akých zločinoch a machináciách sú zapletení.  Všetko je to zahalené pod 
maskou  "tajnosti",  "národnej  bezpečnosti"  a  "ochranou  svojich  agentov".  C.I.A.  je 
úplne mimo kontroly súdov, kongresu, alebo výkonnej zložky. V skutočnosti  sa jej 
členovia vlády očividne boja a mnohí sú vydaní na milosť C.I.A.
     Kriminálna Armáda. Pre taktiky do ktorých sa C.I.A. zapája neexistujú žiadne 
hranice. Vraždy, falošná propaganda, klamstvo, krádeže, zrada, plánovanie revolúcií a 
iné  "špinavé  triky"  akéhokoľvek  druhu  sú  ich  rutinnou  záležitosťou  propagácie 
židovského  programu.  A  ani  to  nie  je  všetko.  Zakladanie  falošných  spoločností, 
politických  hnutí,  tlač  dočasných  novín,  podkopávanie  volieb,  podpora  politických 
kandidátov a strán, ničenie iných, to všetko je taktiež súčasťou ich trikov.
     Operujú Aj Na Americkej  Pôde. No ich operácie nie  sú obmedzené len na 
zahraničnú pôdu. Ktorýkoľvek americký občan verný svojej krajine, alebo stojaci za 
Bielou  Rasou,  alebo  snažiaci  sa  odhaliť  židovskú  konšpiráciu,  alebo  je 
protikomunistický, je len zverinou pre mocnú a zradnú C.I.A. na domácej pôde v USA. 
To  vykonávajú  v  perfektnej  kolaborácii  s  F.B.I.  Ruka  v  ruke  infiltrujú  domáce 
organizácie,  politické  strany  a  sú  schopní  vybudovať,  alebo  zničiť  ktorúkoľvek 
skupinu, frakciu, alebo jednotlivca, ktorého si zmyslia. 
     Nástroj Židov. To čo im príde vhod je vždy v najlepšom záujme Židov a pre 
zničenie Bielej Rasy. 
     Než opustíme subjekt  spravodajských úradov,  je  tu  ešte  niekoľko židovských 
špiónov, ktorých tu chcem opísať. 
     Myšlienková Polícia. Nakoľko Židia už niekoľko tisíc rokov vedú najzlovestnejšiu 
konšpiráciu v histórii, teda pokus o deštrukciu a ovládnutie všetkých ostatných ľudí – 
čo sa týka špionáže a zhromažďovania informácií o svojich nepriateľoch, v tom boli 
fanatickí, až paranoidní. A to je pochopiteľné. Nakoľko je ohavný zločin, ktorý činia 
celý  založený na  tajnostkárstve  a  podvode,  zazeranie  na  túto  konšpiráciu  je  veľmi 
nebezpečnou  záležitosťou.  Preto  šialene  prenikajú  do  všetkých  druhov  zariadení, 
špionážnych  organizácií  a  spôsobov  zhromažďovania  informácií,  ktoré  by  mohli 
vyviesť z miery hranice gojimskej mysle. Židia chcú nielen vedieť čo ich nepriatelia (a 
všetci  sú ich nepriatelia)  robia,  no chcú i  vedieť čo môžu plánovať.  Faktom je,  že 
nakoľko je to len možné chcú vedieť čo si všetci myslia, skôr než by takéto myslenie 
mohlo byť premenené na činy.    
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     Sieť Špiónskych Hier. A tak pre ich po svete operujú všetky druhy špionážnych a 
spravodajských  sietí.  Okrem  C.I.A.,  F.B.I.  a  ruskej  K.G.B.  a  ostatných  už 
spomenutých sú ešte dve na ktoré chcem poukázať. Jedna v Amerike a druhá v Izraeli. 
     A.D.L. A.D.L. – skratka pre Anti-Deformation League (Anti-Deformačnú Ligu), je 
v Amerike. Zdanlivo predstiera ochranu židovských záujmov a prevenciu prd šírením 
"antisemitizmu." To, prečo ju Židia považujú za nevyhnutnú, keď Anglicko, Nemecko, 
Taliansko,  alebo  iné  etnické  skupiny  takéto  "ochranky"  nepotrebujú,  nikdy 
nevysvetlili. No v skutočnosti je A.D.L. omnoho viac než len to. Pravdepodobne odnož 
židovskej  B´nai  B´rith,  je  skutočne  hlavným  pohonom  pre  židovské  výpravy.  V 
skutočnosti  je  to  mocná,  dobre  financovaná  špionážna  organizácia,  ktorá  nielen 
zhromažďuje informácie o politikoch, civilných organizáciách, rôznych jedincoch, ale 
i o všetkom a každom kto by ako podozrivý mohol poodhaliť ich konšpiráciu. Majú 
kopu záznamov a počítačov, ktoré by mohli súťažiť aj s F.B.I., či C.I.A., a je kŕmená 
akoukoľvek informáciou akú by F.B.I., alebo C.I.A. mohla myť a ktorá by sa dala 
považovať pre A.D.L. za užitočnú. 
     Cenzúra. Aktivity A.D.L. však siahajú ešte ďalej. Sú extrémne aktívny v politike – 
podporujúc  tých  ktorí  sú  pre  Židov  vhodní  a  ničiac  tých,  ktorí  sa  môžu  zdať 
nespolupracujúci.  Taktiež monitorujú všetky knihy, časopisy,  noviny,  všetky médiá, 
hnutia a všetko ostatné – čokoľvek čo by mohlo myť efekt na židovskú konšpiráciu – a 
to zahŕňa skoro všetko významné čo sa v Amerike stalo.  
     Umiestňujú Propagandu. Ak je to nevyhnutné, agresívne vymyslia príbehy pre 
noviny  a  umiestnia  ich  v  hlavnoprúdových  médiách  –  televízii,  novinách,  atď. 
Nielenže publikujú veľké množstvo článkov pre rýchle  šírenie propagandy, ale taktiež 
uverejňujú  veľké  množstvo  kníh,  ktoré  buď  nadržiavajú  Izraelu  a  Židom,  alebo 
zlomyseľne útočia na ich nepriateľov. 
     Mossad, Super Špionážna Sieť. Druhá židovská, špionážna organizácia, ktorá má 
veľký celosvetový význam, má hlavné sídlo v Izraeli. Je známa ako Mossad. Je to 
centrálny,  informácie  zhromažďujúci  aparát  pre  celý  svet.  Je  to  najlepšia,  super 
špionážna sieť v histórii. Všetko čo americká C.I.A. vie a je užitočné pre Židov (takže 
skoro všetko) je oznámené Mossadu.  Rovnako je to aj  s  informačným aparátom v 
Nemecku, Francúzsku, Taliansku a po celom svete. Všetko sa posúva Mossadu. Je len 
málo významného čo sa na svete stane a nie je katalogizované v počítačoch Mossadu. 
     Smrteľní  Zločinci. No  Mossad  zachádza  oveľa  ďalej  než  je  špionáž  a 
zhromažďovanie informácií z celého sveta. Tak ako A.D.L., je jedovato agresívny a 
neustále  v  ofenzíve.  Má  dobre  vytrénované  jednotky  zabijakov,  ktorí  sa 
nekontrolovane  pohybujú  po  všetkých  krajinách  sveta,  hlavne  po  USA.  Zakladá 
vojenské  organizácie  akou  je  aj  J.D.L.  (Židovská  Obranná  Liga),  alebo  židovské 
ozbrojené spolky zručne vytrénované na zabíjanie Gojimov. Členovia Mossadu majú v 
rukách  beh  USA,  s  malou  alebo  žiadnou  pomocou  "vlastných"  zákonodarných 
organizácií,  takže  odpočúvajú  telefonáty,  ambasády,  zahraničných  diplomatov, 
dokonca aj Biely dom a všetky vetvy vlád USA. V skratke nie sú len v USA, ale ich 
nepopierateľným  územím  je  celý  svet.  A  Biely  Človek  (hlavná  obeť)  proti  nim 
nielenže nič nerobí, ale za nich ešte aj platí pričom len sotva vie, že existujú. 
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     Sú  Nekontrolovane  Nad  Svetovými  Vládami. Mossad  ej  nepochybne 
najnebezpečnejším, krutým a po krvi prahnúcim gangom medzinárodných zločincov 
aký kedy svet poznal, nekontrolovane a tyransky bežiacim nad všetkými zákonmi a 
vládami na svete s malým alebo žiadnym odporom,. Tak ako C.I.A., je celosvetový a 
vykonáva mnohé svoje operácie súbežne s týmto rozdielom: centrála C.I.A. je v USA a 
centrála Mossadu v Izraeli;  C.I.A. pozostáva zo Židov a Gojimov, Mossad je čisto 
židovský; C.I.A. sa voľne delí o svoje informácie s Mossadom, no ten nedáva C.I.A. 
nič. Je to jednosmerná ulica, vedúca výhradne k židovskej nadradenosti a tyranii nad 
"gojimskym" svetom. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Než opustíme túto odpornú konšpiráciu Ruskej, Izraelskej a Americkej vlády, sú tu 
ešte dva aspekty tejto satanovej kombinácie, ktoré musím, vyjasniť.   
     Zahraničná  Pomoc  Každému.  Prvý  je  problémom  Ameriky  poskytujúcej 
zahraničnú pomoc (peniaze daňových poplatníkov) každému bezcennému žobrákovi 
vo svete. V súčasnosti poskytuje zahraničnú pomoc 116 krajinám sveta (v roku 1981 
pozn.  prekl.).  to  je  jeden  z  najšialenejších  kúskov  pirátstva  kedy  uplatneného  na 
akúkoľvek skupinu daňových poplatníkov v histórii sveta. Americkí daňoví poplatníci 
nemali  nikdy možnosť voliť,  alebo vyjadriť  svoj  názor  na tento  jasný čin  krádeže, 
ktorý pokračuje každým rokom. 35 rokov boli americkí daňoví poplatníci vysávaní a 
ani v tomto čase niet náznaku že by to malo prestať, alebo sa aspoň zmierniť.    
     S  Predpokladom  Na  Vykúpenie  Krajín  Z  Komunizmu.  Trikom  v  tomto 
nečestnom  podvode  je:  začal  sa  ako  Marshallov  plán  na  ochránenie  krajín  pred 
"ukradnutím do komunizmu". Cieľom mal byť boj s komunizmom. Inými slovami sa 
ich pokúšali podplatiť, vykúpiť ich z komunizmu hotovosťou, a tým predpokladane 
získať priateľov na svojej strane. To bola idea, ktorú nám povedali. 
     V Skutočnosti  Podporujú Komunizmus. No skutočnosť bola niekde inde.  V 
skutočnosti Amerika zásobila slabnúce komunistické krajiny, vrátane veľkého Ruska. 
Ešte pred koncom Druhej Svetovej vojny tam bol poslaný tovar,  vrátane traktorov, 
chladničiek a čohokoľvek iného v hodnote 13 miliárd dolárov. Ak chceli bojovať s 
komunizmom, prečo ich potom podporovali?
     Nepriateľskí  Voči  Protikomunistickým  Krajinám. V  praxi  podporovali 
komunizmus a nebojovali proti nemu. Svoje obrovské bohatstvo použili ako kyj na 
zatlačenie krajín do komunizmu. Použili ich ako klin aby tam dostali C.I.A a mohli 
manévrovať s ich politikou takým spôsobom aby Židia, alebo komunisti, skôr či neskôr 
získali kontrolu. Na krajiny ako je napríklad Chile, kde zvrhli komunizmus vlastnými 
silami (nie vďaka USA) sa tvrdo zamerali, bojkotovali ich (tak ako v Rodézii) a využili 
ekonomický tlak aby ich dostali späť na židovskú stranu. 
     USA Zradili Priateľov, Odmenili Nepriateľov. Ako výsledok tohto fantastického 
daru dosahujúceho stovky miliárd dolárov, väčšina krajín sveta úplne stratila rešpekt 
voči Amerike. Amerike pevne neveria a nikdy nebola tak nenávidená toľkými,  tak 
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veľmi a z dobrého dôvodu. USA (ovládané Židmi) opakovane praktizovali zradu, aj 
voči vlastným ľuďom, aj  voči zahraničným priateľom. Postupne zradili  a potrestali 
svojich  priateľov  (ako  napríklad  Rodéziu,  Somozu,  Batistu,  Chile,  atď.)  a  štedro 
odmenili  ich  komunistických  "nepriateľov".  Niet  divu,  že  zbytok  sveta  USA 
nedôveruje a pohŕda nimi. 
     Nemecko Pod Vojenskou Okupáciou. Ďalšia záležitosť je udržanie amerických 
okupačných  síl  v  Nemecku  nekonečne  dlhú  dobu  35  rokov  po  porážke  bývalého 
nepriateľa, niečo čo USA nikdy predtým celej v histórii nespravili. Aj to je obrovský 
podvod. Predpokladalo sa, že tam má vojská aby "ochránili" Nemecko pred ruským 
prepadom. Faktom je, že Nemecko by sa prd komunistickým Ruskom dobre ubránilo 
aj  samo.  Bol  by  vyčistilo  to  odporné  hniezdo  zmijí,  ktoré  USA  na  začiatku 
štyridsiatych rokov nezničili. 
     Skutočný  Dôvod: Ochraňovať Židov.  Skutočný dôvod prečo boli  americké 
vojská  udržiavané  v  Nemecku  toľko  rokov  bol,  aby  udržali  nemeckých  ľudí 
podrobených tak aby neoživili  Hitlerove hnutie a opäť sa neobrátili  proti Židom. V 
skratke, americké vojská tam boli z jediného dôvodu a to pre ochranu Židov pre d 
Nemcami a pre zabránenie Nemecku založiť vládu podľa vlastného výberu. Áno, 
to je skutočný a jediný dôvod, nie ochrana Nemecka pred komunistickým Ruskom.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Umelý  Zločinecký  Štát.  A  teraz  prichádzame  k  druhému  hniezdu  zmijí, 
samotnému zločineckému štátu Izrael. Táto umelá hrôza vďačí za svoju existenciu sile 
peňazí medzinárodného židovstva, C.I.A., médiám a fasáde známej ako vláda "USA".
     Úplný  Parazit. Musíme  mať  na  pamäti,  že  Židia  sú  úplnými  parazitmi  a  v 
skutočnosti nechcú žiť vo vlastnej krajine. Parazity nemôžu žiť bez druhého, musia žiť 
na produktívnom hostiteľovi. Z toho dôvodu Židia nechcú, a aj ak by chceli nemôžu, 
žiť vo vlastnej krajine. Za tisíce rokov mali viac než ktokoľvek iný dostatok príležitostí 
spojiť sa a vybudovať vlastnú krajinu. Nikdy to nechceli a nikdy to nebudú chcieť. 
Navždy ostanú tým, čím vždy boli – parazitmi. 
     Dôvody Výstavby.  Tak prečo potom zašli k takej podlosti aby ukradli Arabom 
Palestínu a založili umelú hrôzu nazývanú Izrael?
     Dôvody sú rozličné, všetky však vytvorené tak, aby napomáhali a podporovali 
židovský program uchopenia sveta. 
     I. Snáď najdôležitejším dôvodom bolo podoprieť a zjednotiť padajúcu ideológiu 
židovského  usporiadanie  sveta.  Tieto  generácie  boli  také  úspešné  a  vplyvné,  že 
mnohí mladší Židia sa zbližovali a uzatvárali manželstvá s Gojimami. Musíme mať na 
pamäti,  že nepriateľstvo,  nenávisť  a boj boli  historickým základom, ktorý vystaval 
židovskú  rasu  a  náboženstvo  na  pevné  baranidlo,  ktoré  im  prinieslo  fenomenálny 
úspech, ktorým sa dnes oháňajú. Priveľa úspechu však môže byť aj semeniskom ich 
vlastného  rozpadu.  "Sionizmom",  izraelskou  "domovinou"  a  bojom  za  ochranu  a 
šírenie Izraelu si židovskí ľud vytvoril nových nepriateľov a tým znovu získal injekciu 
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vrúcnosti a solidarity, ktoré ako sa zdá "potvrdili" ich náboženské mýty a premenili ich 
na hmatateľnú realitu. 
     II. Izrael bol vytvorený aby sa stal centom svetovej vlády. Ich plánom je presunúť 
OSN do Jeruzalema a vládnuť svetu zo Sionu. "Zákon má vychádzať zo Sionu". Ich 
snahou je riadiť Gojimov zo "Sionu" kde tak môžu konať bez akéhokoľvek prerušenia, 
cudzieho dozoru, alebo vyrušovania. 
     III. "Izrael" a Jeruzalem ako domovské základne dali ich hnutiu náboženskú a 
mystickú kvalitu.  To presvedčuje ich vlastných ľudí  a taktiež milióny gojimskych 
tupcov, že "Boh" je na ich strane a Židia sú "Bohom vyvolený ľud". To sa nazýva seba 
naplňujúca predpoveď a Židia boli dosť bystrí na to, aby ju zmenili na skutočnú silu a 
miliardy dolárov.
     IV. Poskytuje  zabíjackej  super  spravodajskej  agentúre,  Mossadu,  bezpečné a 
nepoškvrnené nebo,  ako sme už opísali.
     V. Je ešte mnoho iných dôvodov ako napríklad:  a,  obrovská hodnota vzácnych 
minerálov, ktoré sú obsiahnuté vo vodách Mŕtveho mora,  b, Židia (s pomocou USA) 
sa budú šíriť a obsadia arabské krajiny a bohaté ropné polia v Perzskom zálive,  c,  je 
útočisko ak by sa podmienky vo svete pre Židov zmenili na neobývateľné, d, pre iné, 
menšie dôvody.  
     Môj názor je, že prvé štyri dôvody sú tie najdôležitejšie a ten piaty je porovnateľne 
podradnejší, hlavne bod c, že môže byť útočiskom v kríze. Faktom naďalej ostáva, že 
žid bude stále smrteľným parazitom na chrbte produktívnych národov sveta,  alebo 
nebude ničím.  Ak budú raz zbavení sily and Bielymi národmi sveta, potom ich celá 
mocenská štruktúra rýchlo padne. Izrael rýchlo padne s ňou. V skutočnosti samotní 
Arabi by so zločineckým štátom Izrael čoskoro spravili krátky proces. Hneď po tom čo 
by Židia stratili svoj vplyv na centrá kontroly Bielych národov sveta, hlavne USA. 
     Izrael By Bez Podpory Žil Len Krátko. Jasným faktom je, že v Izraeli samotnom 
je zmätok, nezhody, nenávisť a dezintegrácia. Židia nedokázali, že dokážu vybudovať 
vlastný rod, alebo sami žiť. Naopak, bez nekonečnej finančnej transfúzie z Nemecka, 
USA a ostatných gojimskych zemí by Izrael nevydržal ani šesť mesiacov. Dokonca aj 
so všetkou tou obrovskou pomocou z vonku má Izrael jednu z najvyšších inflácií na 
svete. USA v roku 1979 podporili Izrael hodnotou 10 000 dolárov pre štvorčlennú 
rodinu v Izraeli.  Na vrchole  všetkého je  Nemecko,  platiace  reparácie  za  nepravý 
"holokaust" v hodnote miliárd dolárov ročne. Židia v New Yorku, Miami Beach a inde 
získajú každoročne tristo miliónov dolárov za "Izraelské úpisy" (podvod) a bez dane 
ich pošlú do Izraelu. Aj napriek všetkej tejto obrovskej podpore Izraela zvonku je tento 
parazit  v  neustálom  zmätku  v  neistej  a  kolísavej  finančnej  situácii  ako   skutočný 
parazit bez vlastnej budúcnosti. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Sumár. Na záver môžeme bezpečne uviesť:
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     I. Komunisti, Marxisti a Sionisti spolu s kapitalistami sú blízko k dosiahnutiu toho 
istého cieľa – židovského vládnutia sveta. 
     II. USA nebojujú proti komunizmu,  ale naopak, sú pevne v zovretí židovskej 
siete využívajúcej  bohatstvo,  moc a prestíž USA na  zradenie a ovládnutie jednej 
krajiny za druhou, všetko pod maskou "boja proti komunizmu". 
     III.  C.I.A. a F.B.I.  sú aj tajnou políciou, aj silou židovskej siete. Nikdy,  nikdy 
nespolupracujte s ich agentmi, nikdy s nimi nekolaborujte.
     IV. Nemusíme sa na Rusko pozerať ako na skutočného nepriateľa USA. Ruskí 
ľudia  by sa  radi zbavili  žiovsko-komunistického  bremena, tak ako každý iný,  a už 
dávno by uspeli  ak by sa  do toho nezapojili  machinácie  USA.  Skutočný nepriateľ 
ostáva v každej zemi, hlavne v USA. 
     V. Len  sústredením celej sily Bielej Rasy a jej organizovaním pod rasovým 
náboženstvom  ako  je  Kreativita  môžeme  dúfať,  že  prelomíme  židovsko- 
komunisticko-marxisticko-sionistickú tyraniu.  
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39. Krédo
Kreativity

Podlý Útok Izraelu Na U.S.S. Liberty v 
Roku 1967

     Úplné  Smrteľné  Zovretie.  Ak  ešte  stále  sú  v  kohokoľvek  mysli  nejakú 
pochybnosti o brutálnej, pancierovej kontrole Židov a/alebo Izraela na záležitosti USA 
(a sveta), tak Vám opíšem ešte jednu násilnosť. 
     Otrocká Podpora Izraela. Bez pochýb boli USA od založenia zločineckého štátu 
Izraelu  v  roku  1948  jeho  najoddanejším  spojencom,  napájajúcim  ho  finančnou 
pomocou,  vojenským vybavením  a  technikou,  a  zaplavujúcimi  svet  pro-Izraelskou 
propagandou  tvrdiac,  že  Izrael  je  jediným  skutočným  spojencom  na  Strednom 
východe, baštou politiky Stredného východu a mnohými inými lžami. Teraz by sme si 
mysleli,  že Izrael bude USA za túto štedrú podporu, ktorá USA okrem toho že ich 
pripravila o zdroje a znepriatelila ich vzťahy s celým arabským svetom nepriniesla nič, 
vďačný. Koniec koncov Arabi majú obrovské množstvá ropy, ktoré USA potrebuje 
a vzťahy s nimi boli priateľské až kým sa neobjavil Izrael. Izrael, na druhej strane, 
nemal  nikdy  čo  ponúknuť,  okrem  jeho  nepretržitých  problémov  a  neprestajných 
požiadaviek o viac pomoci. S takýmito "priateľmi", kto potrebuje nepriateľov?
     Casus Belli. Historicky bol zámerný útok na americkú loď dôvodom pre vojnu. 
Potopenie lode Maine v Havanskom prístave začalo v roku 1898 španielsko-americkú 
vojnu. Potopenie lode Lusitania v roku 1917 pre Woodrowa Wilsona bolo dosť nato 
aby USA začali vojnu s Nemeckom (hoci na to, že to skutočne spravili Nemci, nebolo 
dôkazov.  Historici  poukazujú  na  Britániu  ako  na  zavádzajúcu  a  to  použili  ako 
efektívnu lesť pre zavedenie USA do vojny po svojom boku). A teraz sa pozrieme čo 
sa stalo keď sa "oddaný spojenec" USA, Izrael, pokúsil o takýto zákerný, tajný útok, 
no bol prichytený pri čine. 
     U.S.S. Liberty. U.S.S. Liberty bola v roku 1967 ultramodernou miliardovou loďou, 
plnou drahého a sofistikovaného elektronického vybavenia,  podobná U.S.S.  Pueblo, 
ktorú USA takticky nechali uniesť Severným Kórejcom v roku 1968. počas šiesteho 
dňa izraelsko-arabskej vojny o teritoriálne rozšírenie (Izraela), kotvila neozbrojená loď 
U.S.S.  Liberty  skúmajúc  na  východe  Stredozemného  mora.  Bola  jasne  označená 
a viala na nej americká vlajka. Nakoľko bola tak ako U.S.S. Pueblo, jedinečná a jediná 
svojho druhu, žiaden vojenský výskumník by nemal problém rozpoznať čo je to zač – 
neozbrojená, prieskumná loď USA. 
     Zákerne Napadnutá. Počas jasného dňa, 8. júna 1967, bola U.S.S. Liberty náhle 
a  zlomyseľne  napadnutá  izraelskými  bojovými  lietadlami  a  torpédami  v  zámernej, 
plánovanej a riadenej  akcii.  Útok trval takmer dve hodiny a jasným zámerom bolo 
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poslať  ju  ku  dnu  Stredozemného mora tak,  aby neprežil  nik  kto by o tom mohol 
rozprávať.  Po  potopení  bola  jasná  myšlienka  falošne  obviniť  z  vojnového  útoku 
Arabov.  Napriek  na  palubu  zhodeným  napalmovým  bombám,  napriek  streľbe  na 
posádku na lodi  a  na  záchranných  člnoch,  napriek  torpédam z izraelských lodí  sa 
akoby zázrakom U.S.S. Liberty nepotopila. No z tristo mužov na lodi bolo 34 zabitých 
a 171 zranených, mnohý z nich boli popálení spŕškou napalmu, ktorý Izrael vrhol na 
nechránenú loď.
     Zradný "Spojenec". To nám tak trocha odkrýva myšlienku, aký "vďačný" bol 
tento  "najoddanejší  spojenec"  zo Stredného východu za  tie  roky otrockej  podpory, 
ktorú USA zradnému hadovi uštedruje. No pozriem sa na zradu a reakciu Washingtonu 
a "americkej" "slobodnej" tlače. 
     Odstrihnutá Pomoc. Sedem minút  po začiatku dvojhodinového útoky U.S.S. 
Liberty vyslal volanie o pomoc U.S.S. Saratoga. Útočné lietadlá zo Sartogy tam mohli 
byť  za  desať  minút   takáto  pomoc  by  sa  vo  väčšine  prípadov  vo  svete  objavila 
automaticky. Na ukážku prísnosti a tesnosti židovského zovretia, Biely dom (prezident 
Johnson)  rýchlo  intervenoval  a  nariadil,  že  šiesta  letka  čakajúca  v  Stredomorí 
nepreukáže žiadnu pomoc. Viete si to prestaviť? Napriek zúfalým prosbám o pomoc 
neozbrojenej americkej lode pod ťažkým útokom takmer dve hodiny, bolo americkému 
námorníctvu povedané aby sa otočili a pozerali inde. 
     Žiadna Násilnosť. Kričala "americká" tlač o násilnosti?  Ani nešepla.  Bolo to v 
tichosti ututlané. "Americký" prezident, "americký" kongres, "americký" štátny úrad, 
nikdy nejako oficiálne nevyčítali  Izraelu  tento násilnícky a nevyprovokovaný akt 
vojny. V kľude akceptovali očividnú lož Izraelu, že išlo o "omyl" (akýsi omyl!) pri 
identifikácii.  Bolo  to  ako  urobiť  chybu  pri  identifikácii  Empire  State  Building, 
bombardovať ju a potom povediac "pardon, pomýlili sme si ju s arabským objektom".
     Neboli  vykonané  žiadne požiadavky o odškodnenie,  Izrael  žiadne neponúkol. 
Príbuzní mŕtvych  a ranených museli  mlčať a niekoľkým sa vyhrážali  ublížením na 
zdraví ak prehovoria. Takáto je sila Izraelu nad americkou vládou, tlačou a dokonca aj 
nad jednotlivými občanmi. 
     Dodnes Popreté.  Táto dočasná situácia sa nevzťahuje len na Johnsonovu vládu. 
Žiaden nasledujúci prezident nedbal opätovne o aféru "Liberty", ani prezident Nixon, 
ani  Ford,  ani  Carter.  Naopak,  kopa  peňazí  (miliardy  každý  rok),  vojenská  pomoc 
a  chvály   a  súhlasy  pre  Izrael  pokračovali  neoslabene.  Izrael  rovnako  koná  svoju 
neústupčivú agresiu voči svojim arabským susedom, vyvolávajúc USA neustále krízu, 
znepriatelenie arabského sveta na ktorom sú kvôli rope závislí, dvíhajúc  cenu ropy 
a nekonečne vysávajúc amerického daňového poplatníka. 
     Viete si predstaviť aký krik a plač by nasledoval ak by sa iná krajina, povedzme 
Nemecko,  dopustilo  takéhoto  útoku?  Ale  Izrael?  Tomu  prejde  aj  množstvo  vrážd, 
každý deň, každý rok. 
     Nepriestrelná  Kontrola.  Áno,  zovretie  Izraelu je  úplné,  zlomyseľné  a  veľmi 
skutočné.  Ako  som  poukázal  v  predošlej  kapitole,  hlavné  sídlo  židovskej  zrady 
a podvodov je priamo vo Washingtone a New Yorku. Kým my, Biela Rasa, nebudeme 
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mať odvahu a odhodlanie zorganizovať sa a nezhodíme týchto zlovestných parazitov z 
nášho chrbta, dovtedy bude našim osudom zrada, podvod a eventuálna genocída.
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40. Krédo 
Kreativity

Brutálna Pravda o Inflácii a Finančnom Otroctve 
Federálny Finančný Úrad 

Najgigantickejší Falšovateľský Kruh na Svete

     Ako Si Prisvojiť Svet Bezcenným Papierom. Ak ste chceli trápiť svoje mozgy 
aby  ste  našli  najpriamejší,  najrýchlejší  spôsob  dosiahnutia  monopolu  nad  všetkým 
bohatstvom  sveta,  či  už  férovo,  alebo  podvodom,  určite  Vám  hlavou  prebehne 
myšlienka založenia gigantickej tlačiarne peňazí. V skratke, vstúpiť do falšovateľského 
biznisu na masívnej, celosvetovej úrovni. 
     Všetok Profit. Čo je rýchlejšie než mať obrovské tlačiarenské lisy, vydávajúce 
milióny  bankoviek  v  hodnote  desať,  dvadsať,  päťdesiat,  sto,  dokonca  aj  tisíc 
a  desaťtisíc  dolárov?  Je  to  len  zisk,  teda  okrem  atramentu  a  papiera,  ktoré 
mimochodom nestoja viac než pol percenta za bankovku, či už sa jedná o dolárovú, 
alebo tisícdolárovú bankovku. 
     Ohromná Sila. Je tu len jedno riziko. Falšovanie je trestné a vlády porušovateľov 
trestajú  tvrdo  a  tresty  sú  drsné.  V  skutočnosti,  zakladatelia  USA,  uvedomujúc  si 
úžasnú silu,  ktorú  má vydávanie peňazí,  jasne vyhradili  tieto práva len kongresu. 
Prvý článok, ôsma časť, priaty paragraf konštitúcie USA vraví: "Len kongres má právo 
raziť peniaze a regulovať ich hodnotu."
     Vlastnili Tlačiarne, Kúpili Vládu. No čo ak by ste vy, so svojim gangom, boli 
taký úspešný, že by ste nielen vlastnili tlačiarne, ale mali by ste dosť peňazí aby ste 
mali monopol médií a následovne vlastnili vládu? Ak by ste to dokázali, vaša vláda by 
vám potom mohla zlegalizovať vlastnenie tlačiarní a tlač peňazí podľa vlastnej vôle. 
Mohli by ste vydávať peniaze vo vagónoch. No nielen to, ale ak by tlačiarne peňazí 
fungovali vo vašich rukách pod patronátom vlády a poskytli by vám všetky vytlačené 
peniaze bez poplatku, opäť okrem málo významných výdajov za papier a atrament, 
mohli  by ste si  zaistiť veľké šťastie.  Vami uchopená vláda by Vám nielen legálne 
umožnila podnikať vo falšovateľskom biznise vo veľkom, ale mohli by ste dosiahnuť 
aj legálny monopol,  a tak udržať všetkých ostatných konkurentov von z hry. Nebolo 
by to skvelé?
     Nie Je To Fantázia Ale Uskutočnený Fakt. Divoká myšlienka vravíte? Možno. 
No nie celkom nemožná. Nielenže je možná, ale je i dosiahnutá. V skutočnosti je to 
drsná,  chladná  realita,  dosť  škodlivá.-  tie  krehké,  zelené  bankovky,  ktoré  máte  vo 
svojej peňaženke sú produktom začarovaného kruhu. Medzinárodní židovskí bankári 
dosiahli tento divoký sen už v decembri 1913, keď zviedli kongres aby schválil zákon 
o  federálnych  rezervných  bankách  a  tým  vytvoril  Federálny  Rezervný  Systém, 
súkromnú (nie vládnu) spoločnosť pre samých seba. 
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     Zločinecký Gang. Tento židovský gang kriminálnikov si rýchlo nahromadil nielen 
všetko  bohatstvo  USA,  ale  i  sveta.  Divné  vravíte?  Nie  až  tak  veľmi.  Keď  si 
preštudujeme  históriu  týchto  slizkých  zločincov,  nie  je  až  také  divné,  že  sa  o  to 
pokúsili. Boli chamtivým, pirátskym druhom už niekoľko tisíc rokov a manipulovali s 
peniazmi sveta podobne dlho. Preto nie je divné, že sa Židia pokúsili zmonopolizovať 
tvorbu a kontrolu peňazí, najmocnejší nástroj na svete.  Bolo by divné ak by sa o to 
nepokúsili. Monopolizovali peniaze a kontrolu financií Bielych národov po tisícročia. 
Vec, ktorá je na tom divná je, že Biely Gojim sa nechytil a neuvedomil si, že žid pre 
seba uchopil mašinériu tvorby peňazí v USA a zbytku sveta. Dnes sú neporaziteľnými 
manipulátormi mašinérie úverov, bánk a finančnej sily sveta. 
     Súkromná Spoločnosť. Ani jeden z desaťtisíc Američanov neverí a neberie za 
samozrejmé, že Federálny Rezervný Systém je vládnou spoločnosťou. No nič nie je 
vzdialenejšie pravde.  Federálne Rezervné Banky sú vlastnené, zásobené a plnené 
kriminálnym  gangom  medzinárodných  židovských  bankárov, gangom,  ktorý 
nemal ani najmenší záujem slúžiť najlepším záujmom amerického ľudu. Naopak, tento 
podlý  gang  zločincov  má  zlovestný  záujem  na  ničení  Bielej  Rasy,  ktorá  USA 
vybudovala,  napriek  faktu,  že  Biela  Rasa  je  jediný  element,  ktorý  môže  udržať 
Ameriku (a svet) pred kolapsom v chaose. 
    Federálny Rezervný Systém, Federálne Rezervné Banky, ich pobočky a pomocné 
sily môžeme považovať za jedno. Pre zjednodušenie ich budeme jednoducho nazývať 
Federálne Rezervy. 
     Vláda Je Federálnou Bábkou. Nielenže vláda USA nevlastní Federálne rezervy, 
ale je to celé úplne naopak. Federálne Rezervy vlastnia vládu USA a manipulujú s 
ňou ako s  bábkou,  hlavne v záujme lakomého,  medzinárodného gangu židovských 
šakalov, ktorí ovládajú svet, jeho peniaze a ekonomiku. 
     Predstieranie. Pre mnohých je to veľký šok. Neuveriteľné vravia. Opýtajte sa 
akéhokoľvek bankára kto vlastní Federálne rezervy a žalostne Vám vysvetlí, že akcie 
Federálnych  rezerv  vlastnia  členské  banky,  rozdelené  na  dvanásť  obvodov,  že 
prezident vymenúva členov rady guvernérov Federálnych rezerv, atď.  
     Celé je to pravda, no je to čisté predstieranie. Pár detailov, ktoré sú o Federálnych 
rezervách  známe  sú  šírené.  Ich  jediným  cieľom  je  účinkovať  ako  dymová  clona 
skutočného  vlastníctva,  skutočnej  kontroly.  To  málo,  čo  je  verejnosti  známe  (a  o 
Federálnych rezervách je toho známe naozaj málo) sú vyberané informácie, ktorými sú 
kŕmení  aj  miestni  bankári  aby  ich  radšej  zmiatli,  než  informovali.  Aj  väčšina 
miestnych prezidentov bánk voči skutočnej povahe Federálnych rezerv takí ignorujúci, 
že veria, že ide o vládou vlastnenú spoločnosť, než o súkromne vlastnenú spoločnosť 
len pre zisk. 
     Brutálna Pravda. Skutočné fajty sú však odlišné do toho čo si priemerný bankár 
myslí. Sú nasledovné:
    I. Skutočné vlastníctvo a kontrola Federálnych Rezerv sú zabezpečené akciami 
triedy  A.  Mená vlastníkov  akcií  je  nemožné  získať.  Opýtajte  sa  vášho miestneho 
prezidenta banky a bude veľmi prekvapený, že existujú nejaké akcie triedy A. nebude 
ani  tušiť  o  ich  vlastníctve.  No nie  je  sám.  Tie  mená  nebol  nikdy  prezradené,  ani 
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prezidentovi, alebo kongresu. Ani žiaden výbor kongresu nikdy nemal dosť odvahy 
aby čestne vyšetroval  otázku vlastníctva.  To by Vám mohlo dať istú indíciu o sile 
Federálnych rezerv a vyvolať poplach. 
     II. Ich založenie, formácia a spojenie s inými inštitúciami v zahraničí indikuje, že 
nepochybne sú vlastnené  mocným klišé medzinárodných židovských bankárov,  z 
ktorých väčšina nie je ani občanmi USA.
     III. Pre lepšie znázornenie akú absolútnu moc má toto monštrum nad vládou a 
ekonomikou,  si  Federálne  rezervy  prikúpili  niekoľko  nezvyčajných  a  vysoko 
ilegálnych privilégií. Napríklad, neplatí  daň z príjmu  tak ako ostatné spoločnosti a 
neplatí ani iné dane.    
     IV. Federálne rezervy neboli nikdy verejne auditované od svojho založenia v roku 
1913.
     V. Federálne rezervy so silou vydávať peniaze,  môžu "vyrobiť" peniaze  tak 
ľahko ako ktorýkoľvek falšovateľský gang vlastniaci tlačiarenský lis. Jediný rozdiel je, 
že  Federálne  rezervy  tak  môžu  konať  a  masívnej  úrovni  a  majú  na  to  "legálne" 
povolenie.  Obrovské  zisky  z  tejto  falšovateľskej  operácie  vzrastajú 
medzinárodnému  gangu  židovských  bankárov  na  úkor  amerického  pracujúceho 
ľudu. 
     VI. Američania, len prd niečo viac ako generáciou vlastnili skoro polovicu zlata 
sveta.  V roku 1934,  Roosvelt,  šabez-goj,  bábka  v rukách  Židov,  pre amerických 
občanov zneprávnil vlastnenie zlata, hoci ktorýkoľvek zahraničný podvodník, zlodej 
koní, alebo vláda, mohla a stále môže vymeniť doláre za americké zlato. Z amerických 
občanov spravil pre vlastnenie zlata zákonitých zločincov, no toto privilégium vláda 
USA s radosťou venuje ktorémukoľvek zahraničnému zlodejovi. 
     Američania Prišli o Svoje Zlato. Vďaka tejto diskriminačnej politike už ani vláda 
USA ani  americký  občan  nevlastnia  významnejšie  množstvo  zlata.  Boli  obraní  do 
čista. To čo bolo originálne predané americkému ľudu ako politika papierových peňazí 
podložených zlatom skončilo  tak,  že je Amerika,  jej  ľud a vláda okradnutá o svoj 
vzácny kov, aj  keď je najproduktívnejšou krajinou sveta.  Zlato vo Fort  Knox bolo 
poslané  do  cudzích  krajín,  hlavne  do  Švajčiarska,  ktoré  si  Židia  vybudovali  ako 
súkromné, "neutrálne" nebo. 
     Aj to málo čo vo Fort  Knoxe ostalo  je  teraz ťažko zaviazané  cudzincom a 
Federálnym rezervám.
     Američania Opäť Obraní.  Po tom čo úplne obrali americkí ľud, v roku 1975 
Židmi ovládaná vláda USA opäť  zlegalizovala  obyčajným  občanom vlastniť  zlato. 
Američania si  teraz  môžu kúpiť  uncu zlata  za  175-195 dolárov,  ktoré  bolo od ich 
predkov zakúpené za 20,50 za uncu pred štyridsiatimi  rokmi.  Tí,  čo padli  do tejto 
pasce  a  kúpili  si  ho  boli  opäť  obraní  špekuláciami  a  padajúcimi  cenami,  z  čoho 
zbohatli zase len židovskí špekulanti.
     A Opäť. Takáto bola situácia v roku 1976. Mnoho Bielych Američanov prišlo o 
peniaze pri manipuláciách špekulantov so zlatom. Keď v roku 1979 začala byť inflácia 
zrejmejšia a nekontrolovanejšia, dôvera v nepravé papierové doláre sa ešte prehĺbila. 
Ľudia doma i v cudzine začali panikáriť a opäť sa obrátili k zlatu, dvíhajúc cenu na 800 
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dolárov za uncu. Židia potom všetkých neočakávane prekvapili a cena sa znížila na 
500 dolárov za uncu. Opäť mnohí Bieli Američania stratili, no Židia, poznajúc vopred 
s čím manipulovali, z ich strát profitovali. 
     Takto To Plánovali. To nie je nehoda. Bolo to takto naplánované. Židia splnili čo 
si predurčili – nazbierali si, okrem iného bohatstva, všetko zlato na Zemi. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Späť k Začiatkom. Už skôr sme povedali, že Židia majú monopol v tlači falošných 
peňazí  a ošklbali  Američanov o obrovské zásoby zlata  kedysi  vlastnené Amerikou 
a americkými jednotlivcami. Pre najľahkovernejších, neinformovaných Američanov sa 
to zdá ak šokujúce a nemožné. No je to pravda. Ako dosiahli  takýto prekvapujúce 
dielo, takéto očividné pirátstvo?
     Opatrné Plánovanie. Je to dlhý príbeh. V tejto zrade si môžeme len načrtnúť hrubé 
obrysy tejto židovskej konšpirácie, ktorá mala hrôzostrašný dopad na Bielu Rasu. Je to 
príbeh,  ktorému  za  ohromné  možnosti,  ktoré  sa  dajú  dosiahnuť  úzkostlivým 
plánovaním,  trpezlivosťou a  húževnatosťou patrí  česť.  Toto  všetko Židia  použili  v 
dostatočnej miere. 
     Začalo To Židovskými Zlatníkmi. Začiatky siahajú k raným predkom dnešných 
židovských bankárov, až do stredovekej Európy a ešte ďalej do starovekého Ríma, kde 
už židovskí obchodníci so zlatom dominovali na trhu. A je tomu tak aj dnes. Zlato bolo 
prostriedkom  výmeny  a  využívalo  sa  ako  platobný  prostriedok  už  od  dávnoveku. 
Najmä Židia boli zlatom divoko fascinovaný a nepochybne propagovali ideu, že zlato 
má mystické a vrodené hodnoty, ďaleko presahujúce skutočné hodnoty. V každom 
prípade,  v  dávnych  časoch  ľudia,  ktorí  získali  zlato  ho  dávali  do  úschovy  istým 
(židovským) zlatníkom. Zlatníci potom za prijaté zlato vydali majiteľovi "potvrdenku". 
Tieto "potvrdenky" mohli byť použité na získanie zlata  každým kto ich vlastnil   a 
nemusela to byť nevyhnutne osoba, ktorá zlato uložila. A tak boli tieto potvrdenky 
prenosné a v praxi tieto potvrdenky za zlato začali obiehať ako papierové peniaze. 
S predpokladom boli tieto potvrdenky rovnako dobré ako zlato, nakoľko ktokoľvek kto 
ich mal si na ich základe mohol nárokovať od zlatníkov zlato kedykoľvek si zaželal. 
     Židia Vynašli Tento Trik. Dosiaľ to šlo dobre. Ďalším krokom bolo, aby sa ľudia 
naučili,  že  môžu  naďalej  obchodovať  a  kšeftovať  s  výmenou  týchto  zlatníckych 
potvrdeniek bez záujmu získať zlato. Ich "viera" v hodnotu tohto papiera bola založená 
na myšlienke, že sú kedykoľvek vymeniteľné za zlato. 
     Tretím krokom bolo objavenie (veľmi výnosného) kľúčového princípu, samotného 
bankovníctva, židovským zlatníkmi.
     Nazýva sa to "čiastočné rezervy".
     Požičali Zlato, Ktoré Tam Nebolo. Židovským zlatníkom sa podaril úžasný objav. 
Zistili, že s potvrdenkami obiehajúcimi ako peniaze len pár ľudí prišlo žiadať svoje 
zlato. Prišli na myšlienku, že môžu "vypožičať" zlato za úroky – zlato, ktoré im však v 
skutočnosti nepatrilo, ale bolo len v ich "úschove".
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     "Peniaze" z Ničoho. S Úrokmi. Veriteľom napísali akúsi "potvrdenku" a upriamili 
záujem na zlato, ktoré v tom istom čase požičali. Tieto "potvrdenky", vytvorené len tak 
potom tiež pustili  do obehu, rovnako ako tie, ktoré už vkladateľ zlata dostal.  Židia 
všeobecne vypisovali a vydávali niekoľkonásobne viac potvrdeniek ako mali zlata a 
nikto, ako sa zdá, nebol dosť chytrý.
     Žid udrel na úžasnú zlatú baňu bez väčšej námahy, stačilo, že nahádzal plno 
špiny! 
     "Čiastkové Rezervy" Boli Trikom. Zlatníci požičiavali zlato, ktoré a, nebolo ich 
na požičiavanie a b, ktorého bolo niekoľkonásobne väčšie než mali v „držbe“. No so 
zriedkavými žiadosťami vlastníkov uloženého zlata o svoje zlato sa cítili relatívne isto, 
že  so  svojimi  "čiastkovými  rezervami"  zlata  môžu  pokryť  ktorúkoľvek  žiadosť  o 
vydanie zlata. Mohli tak s predpokladom spraviť, lebo nebol žiaden "nájazd" na zásoby 
zlata,  ktoré im nepatrili  ale ich len mali  v "úschove".  Inými slovami zlatníci písali 
potvrdenky na možno päť až desaťnásobné množstvo zlata než mali v depozite, staviac 
na teóriu, že väčšina z ich veriteľov nepríde so žiadosťou o vydanie svojho zlata v ten 
istý  čas.  No  úroky  zhromažďované  za  fiktívne  zlato,  ktoré  "požičali"  no  ktoré  v 
skutočnosti  nemali,  boli  skutočné.  Napríklad,  ak  si  zlatník  účtoval  desaťpercentné 
úroky  za  rok  a  požičal  ("potvrdenkou")  desaťnásobné  množstvo  zlata  ako  mal  v 
"úschove", mohol získať za jediný rok toľko zlata aké mu bolo zverené do "úschovy". 
     Dosiahli Monopol. A tak už v stredovekej Európe títo židovskí lakomci dosiahli 
monopol nad zlatom a peniazmi v Benátkach, Amsterdame, Londýne, Paríži, Viedni a 
ostatných finančných centrách Európy. 
     Židia  Mali  Čisté  Pole. Vhodenie  monopolu  peňazí  a  kontroly  zlata  do  rúk 
židovských nenásytníkov bolo silne podporované a podnietené samotnou kresťanskou 
cirkvou. Počas stredoveku (známeho ako Doba temna, keď sa rozbehlo "duchárčenie") 
katolícka cirkev zakázala kresťanstvu zapájať sa do pôžičiek, nazývajúc to "úžera". 
Nakoľko  bolo  požičiavanie  peňazí  úžerou  a  úžera  bola  hriechom,  kresťania  boli 
vyhnaní, ponechávajúc toto pole široko otvorené pre úžerníckych a majetných Židov. 
K tomuto sa pridala hlúpa kresťanská doktrína, že "peniaze sú koreňom zla". 
     Čoskoro Zmonopolizovali Všetko Bohatstvo. Jedna európska praktika toho času 
pomohla vstúpiť Židom do monopolu manipulácie s peniazmi. Mnoho krajín, miest a 
kniežatstiev malo zákony zakazujúce Židom angažovať sa v mnohých obchodoch a 
biznise, lebo si boli vedomí ako by Židia, so svojou chamtivou náturou, tieto obchody 
čoskoro  zmonopolizovali  a  zruinovali.  No  akosi  bláznivo  nechali  Židom 
zmonopolizovať nervové centrá obchodu – peniaze a tak Židia dosiahli svoje. Ostalo 
im to až dodnes a dnes majú nielen neprevýšiteľnú kontrolu peňažných búrz sveta, ale 
kvôli  tomu  majú  Židia  aj  monopol  nad  všetkými  významnými  a  hodnotnými 
obchodmi. 
     Prišli  a Odišli. Títo židovskí zlatníci  svojich klientov účtovali  hneď dvakrát. 
Vkladateľovi  účtovali  poplatky  za  "údržbu"  ich  zlata  a  taktiež  získavali  úroky  od 
dlžníkov zlata, ktoré im síce nepatrilo,  často požičiavajúc, ako sme uviedli, formou 
papierových potvrdeniek až 5-10 násobne viac zlata ako mali v zásobách. 
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     Základ  Moderného  Bankovníctva. Z  týchto  "čiastkových  rezerv",  trikov 
vynájdených  ranými  židovskými  zlatníkmi,  sa  vyvinuli  všetky  princípy moderného 
bankovníctva, hoci s tisíckami variácií a vylepšeniami. 
     Strach  z  "Nájazdov". Moderný  bankár,  tak  ako  staroveký  zlatník,  sa  bojí 
"nájazdu" na jeho banku, času paniky, alebo zmätku, že by si niekedy chceli všetci 
vybrať svoje vklady v rovnakom čase. Keď sato stalo raným zlatníkom, a ono sa to 
stalo,  rozčúlení  veritelia,  zisťujúc,  že  ich  zlato  tam  nie  je,  obyčajne  takýchto 
židovských manipulantov obesili n najbližší strom. V starom Amsterdame, židovskí 
zlatníci nevrhli zákon, aby bol každý "nájazd" na zlatníkov, uznaný za trestný čin. To 
okamžite zalarmovalo veriteľov a vyvolalo  práve takýto "nájazd",  vec ktorej  sa tak 
veľmi báli. Samozrejme mali títo židovskí lakomci vydaných primnoho potvrdeniek a 
nemohli zaplatiť. Veritelia to skončili obesením zlatníkov. 
     Židia Sa Stali Úžasne Bohatými. Nie j nutné dodať, že židovskí zlatníci, ktorí 
neboli obesení, a stali úžasne bohatými, práve vďaka zlatu, ktoré  a,  nebolo ich; a  b, 
neexistovalo. Ako šiel čas, vďaka poplatkom, úrokom  a úžere, niekedy až 30-50% 
vysokej získali väčšinu zlata, ktoré našetrili a vlastnili ich gojimski klienti. Čoskoro sa 
stali úžerníkmi, nielen pre jednotlivcov vo všetkých civilizovaných krajinách sveta, ale 
aj pre ich vlády.  Energicky  aagresívne dosiahli,  zvýšili a posilnili  túto pozíciu až 
dodnes.  Dnes,  ako sme povedali  na začiatku,  dosiahli  absolútny monopol všetkého 
bankovníctva, vydávania peňazí, financovania, pôžičiek, búrz a zlata vo svete. Je to ich 
najmocnejšia  zbraň.  S  ňou  získali  ostatné  zbrane  ktorými  zotročili  ľahkoverného 
Gojima.  Monopolom  peňazí  ľahko  dosiahli  monopol  v  propagande  a  všetkých 
nervových centier moci, vrátene samotnej vlády. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Súčasný Stav Dosiahli Zradou, Podvodom a Falošou. Teraz sa chceme dostať k 
poslednej časti nášho príbehu – menovite k tomu, ako Židia získali "legálnu" kontrolu 
a  monopol  tlačenia  peňazí  v  USA založením Federálneho Rezervného Systému.  Z 
predošlého môžeme vidieť že základ tejto finančnej, mocenskej skupiny bol položený 
mnoho storočí pred osudným dňom v decembri 1913. 
     Zrada a Prefíkanosť.  Je to fascinujúci príbeh naplnený zradou, podvodom, 
úplatkami,  trikmi  ahlavne  –  dlhým,  trpezlivým,  spletitým plánovaním zo  strany 
Židov. Taktiež je poznačený hlúposťou a zradou členov našej vlastnej rasy. 
     Rotschild Vlastní Polovicu Sveta. Medzinárodný židovskí bankári so základňou 
hlavne  v  New Yorku,  mali  pevný  monopol  nad  finančnými  zdrojmi  v  USA už 
dávno pred rokom 1913. Rotschildov dom dlho predtým založil svoje chápadlá v 
priemyselných  krajinách  Európy,  hlavne  v  Anglicku,  Francúzsku,  Nemecku, 
Taliansku a Rakúsku už počas 19. storočia. V každej z týchto krajín (rovnako ako aj 
v  menších)  zorganizovali  centrálny  bankový  systém  akom  je  Reichsbank  v 
Nemecku, alebo Bank of England v Británii. V základe centrálna banka znamenala, 
že bude kontrolovať banky v krajine, využívajúc plnú dôveru vlády na vydávanie 
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peňazí.  Okrem  toho  mala  aj  legálne  povolenie  od  vlády,  ktorej  ľudí  obrala 
monopolom vydávania, teda tlače peňazí. 
     Zúrivo Ničili Každého Kto To Narušil. V USA, v súlade so schválením zákona 
o federálnych rezervných bankách v roku 1913, kde mali židovskí bankári kontrolu 
nad peniazmi národa takmer od jeho založenia, sa táto kontrola stále pohybovala 
medzi rivalmi a mohla byť zničená buď vyburcovanými ľuďmi a/alebo kongresom. 
V  skutočnosti,  počas  Občianskej  vojny,  v  dočasnom  úpadku  Abraham  Lincoln 
vyzval legitímne sily kongresu a vydal 450 miliónov dolárov v bankovkách, ktoré 
nepochádzali z rúk medzinárodných židovských bankárov a na ktoré neplatili žiadne 
úroky.  Tento jednoduchý akt tak rozčúlil  židovských bankárov,  že dali  Lincolna 
zavraždiť jedným zo svojich agentov. Bol ním Botha alias John Wilkes Booth, Žid. 
     Umelé Paniky. Pri každej príležitosti, po Občianskej vojne, kvôli manipuláciám 
týchto židovských bankárov, ktorí umelo vyvolali finančnú paniku v rokoch 1873, 
1893  a  zo  všetkých  najkrutejšiu  v  roku  1907,  bolo  zo  strany  ľudí  a 
nekontrolovaných  členov  kongresu  počuť  vážny  nesúhlas,  hrozbu  zlomenia 
židovskej moci. 
     Aby  sa  vyvarovali  takejto  možnosti,  rozhodli  sa  "zlegalizovať"  svoje 
protiústavné  ťahy  federálnym  zákonom  –  všetko  v  mene  "reformy  proti 
Newyorským bankárom." Bola to skvelá obrátená psychológia.  
     Paul Warburg – Hlavný Mozog.  Aby sa položil základ pre takýto zákon, z 
Nemecka  pricestovalo  malé  klišé  bankárov  na  čele  so  Židom  Paulom  M. 
Warburgom a stretli sa na ostrove Jekylll v klube v Georgii. Odišli v súkromnom 
vlaku z Hobokenu v New Jersey 22. novembra 1910. Stretnutie bolo také tajné, že 
prvé správy o ňom sa objavili až o šesť rokov. 
     S týmto malým gangom bankárov bola j jeden senátor, senátor Nelsom Aldrich, 
ktorý  bol  so  Židmi  zapletený  v  mnohých  holdingoch  a  monopoloch.  Paul  M. 
Warburg prišiel z Nemecka len pred ôsmimi rokmi. Reprezentoval M. M. Warburg 
Company,  ktorá  ovládala  Reichsbank  v  Nemecku  a  bola  pobočkou  domu 
Rotschildovcov. 
     Židovská Pýcha. Meyer Amschel, patriarcha domu Rotschildovcov, arogantne 
vyhlásil:  "dajte mi kontrolu nad peniazmi národa a bude mi jedno kto robí jeho 
zákony."  Domu  Rotschildovcov  toto  chvastanie  urobilo  dobre  a  dnes  ovláda 
ekonomiky (a zákonodarstvo) sveta. 
     Na Ostrove Jekyll. Pod vedením Paula M. Warburga, malé klišé na ostrove 
Jekyll  vytvorilo  hlavný  náčrt  listiny,  ktorá  by  im  zabezpečila  legalizovaný  a 
privilegovaný  monopol  bankovníctva,  založený  na  rovnakom  systéme  aký  mali 
centrálne banky v Európe. Srdcom toho bolo neohrozené tlačenie peňazí a jediný 
monopol. 
     Politický Podvod. Kongresu bol predstavený ako Aldrichov plán senátorom, 
ktorého  meno  nieslo  pod  záštitou  Republikánskej  strany.  Listina  bola  dookola 
napádaná  oponentmi  Wall  Street  ako  listina  uprednostňujúca  bankárov  v  New 
Yorku.
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     Vo voľbách v roku 1912 spravili republikáni Aldrichov plán (v mene reformy) 
časťou  svojej  oficiálnej  platformy.  Neznámy  univerzitný  profesor  Woodrow 
Wilson,  náhle  odnikiaľ  vystupujúci,  sa  stal  demokratickým  kandidátom  na 
prezidenta. On a demokratická strana dookola útočili na Aldrichov plán a ponúkali 
namiesto  neho legislatívu,  ktorá  (s  predpokladom) bola  "pre  ľudí"  namiesto  pre 
bankárov. Nazývali to zákon o federálnych rezervných bankách. Kongres i ľudia 
boli  príliš hlúpi na to, aby si uvedomili  situáciu. "Opozičný" plán bol v základe 
rovnaký ako Aldrichov plán, tak ako ho vymyslel Paul Warburg a jeho sluhovia na 
súkromnom  stretnutí  na  ostrove  Jekyll.  Voči  listine  existovala  aj  akási  čestná 
opozícia takými oddanými straníkmi ako bol kongresman Charles A. Lindberg z 
Minesoty,  senátor  LaFallette  z  Wisconsinu  a  iní.  Prijatie  republikánskej,  alebo 
demokratickej verzie bolo neisté, napriek obrovským snahám na oboch stranách. 
     Vyčkávali Na Svoj Čas.  No zrada a prefíkanosť Židov sú takmer nekonečné. 
Vyčkával  na  svoj  čas.  23.  decembra  1913,  keď  už  väčšina  kongresmanov  a 
senátorov  opustila  hlavné  mesto  kvôli  vianočnej  dovolenke,  ich  vyvolený  sluha 
ostal a prehnal listinu kongresom. Ich zaplatená bábka, W. Wilson, okamžite listinu 
podpísal. Židia tak mali svoju centrálnu banku európskeho štýlu. 
     Katastrofa Pre Američanov. Pre Američanov, ktorí sa tomuto zmätku rozumeli 
len málo, to bol deň hanebnosti, katastrofa omnoho väčších rozmerov než by bol 
tucet Pearl Harborov.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Míňanie  Deficitu.  Bez akéhokoľvek  predstierania  si  povedzme,  ako vôbec 
Federálne  rezervy  fungujú?  V  základe  fungujú  na  míňaní  deficitu  a  rovnakých 
princípoch "čiastkových rezerv" aké praktikovali židovskí zlatnícki predkovia. 
     Židia neustále a úmyselne posúvajú federálnu vládu hlbšie a hlbšie do dlhu, lebo 
každá miliarda dolárov dlhu znamená miliardu dolárov do ich vlastných pokladní, 
plus úroky. 
     Mechanika Manipulácie. Následne federálna vláda vo Washingtone potrebuje 
ďalšiu  miliardu  dolárov.  Kde  ich  vezme?  Idú  za  Federálnymi  rezervami, 
súkromným  kriminálnym  gangom  medzinárodných  židovských  bankárov.  Z 
Federálnych Rezerv získajú pôžičku. 
     Odkiaľ ale Federálne rezervy majú tieto peniaze?
     Jednoducho Ich  Tlačia  Len Tak.  Aby mohli  Federálne  Rezervy  len  tak 
poskytnúť pôžičku, najprv požiadajú úrad pre tlač a rytie aby vytlačil nových desať 
miliárd dolárov v bankovkách rôznej hodnoty. Tie sú potom bezplatne odovzdané 
Federálnej Rezervnej banke, teda okrem platieb za papier a atrament na ich tlač, čo 
je ale bezvýznamné. Vláda USA potom vytlačí desať miliárd dolárov v amerických 
vládnych  cenných papieroch a  ako záruku ich potom dá Federálnym Rezervám. 
Tieto vládne cenné papiere sú dlhmi a musia byť zaplatené s úrokmi. Federálne 
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rezervy potom dajú ministerstvu financií úver na sumu desať miliárd dolárov na 
ktoré môže vypisovať šeky. 
     Ľudia v Dlhu Aj s Úrokmi Za Bezcenný Papier. 
     Krátka štúdia tejto transakcie odhaľuje:
     I. Federálne rezervy prispievajú len papierom a atramentom, teda minimálnymi 
položkami. 
     II.  Vezúc sa na cti a prestíži vlády USA, "vydali" (vytvorili z ničoho) desať 
miliárd dolárov nových bankoviek. 
     III. Vláda môže tieto peniaze minúť, no musí ich vrátiť aj s úrokmi. 
     IV.  Federálne Rezervy sú okamžite bohatšie o desať miliárd dolárov – plus 
večné úroky, ktoré im budú z tohto účtu pribúdať. 
     V. Vláda USA a ľudia sú o desať miliárd dolárov hlbšie v dlhu voči Federálnym 
rezervám a musia ich zaplatiť späť aj s úrokmi. 
     VI. Ak by si kongres splnil povinnosť a uplatnil svoje konštitučné právo a 
povinnosť,  mohli si  vytlačiť  presne tých desať miliárd dolárov v bankovkách na 
vlastné náklady za atrament a papier, tak ako to spravil A. Lincoln, bez platenia 
židovským bankárom čo i len cent. To ich konštitúcia oprávňuje a zaväzuje spraviť. 
     Hitler Sa Postavil Na Odpor Židovským Bankárom. Pokiaľ viem, v modernej 
dobe,  okrem  450  miliónov  dolárov,  ktoré  si  A.  Lincoln  vytlačil,  bolo  jedinou 
krajinou, ktorá sa postavila Židom a vytlačila vlastné peniaze Hitlerove Nemecko v 
rokoch  1933-1945.  Pred  Hitlerom,  Rotschildom  vlastnená  Reichsbank  držala 
Nemecko tak tesne a zadlžené,  že nemeckí ľudia boli  prakticky otrokmi svojich 
židovských pánov. Všetok biznis, všetok priemysel, všetky farmy, každá krava bola 
buď vlastnená Židom, alebo na ňu mali  beznádejné záložné právo. Milióny ľudí 
bolo  nezamestnaných  a  hladovalo.  Krajina,  totálne  vyplienená  Židmi,  bola  v 
najhorších možných ťažkostiach, finančne, morálne a v prakticky každom zmysle. 
     Nemecko Tlačilo Vlastné Peniaze. Hneď ako sa Hitler ostal k moci, uchopil 
privilégiá tlačenia peňazí z rúk Židov. Namiesto toho boli tlačené legálnym úradom 
nemeckej vlády,  opierajúc sa o produktívnu silu národa. Neplatili  sa zato žiadne 
úroky a vláda nebola zadĺžená voči žiadnym Židom alebo komukoľvek inému ani 
jedinú marku, ktorú vytlačila. 
     Zázračná Obnova. Okamžitá finančná a priemyselná obroda, ktorá v Nemecku 
nasledovala bola skutočným zázrakom. Kým sa omnoho bohatšie krajiny, ako USA, 
váľali v kríze, nezamestnanosti a zúfalstve, Nemecko zaneprázdnene budovali nové 
továrne, diaľnice, domy, autá, lode, atď. Zakrátko zmizla aj nezamestnanosť. Každý 
pracoval a budoval. Prelomením židovského finančného zovretia nemeckého ľudu 
boli  Nemci,  počas  Hitlerovho  krátkeho,  šesť  rokov  trvajúceho  obdobia  mieru, 
produktívnejší a prosperujúcejší než kedykoľvek vo svojej histórii. 
     Židia  Vtiahli  USA Do Prvej  Svetovej  Vojny. Keď zákon  o  federálnych 
rezervných bankách, vydaný v roku 1913 porušil konštitúciu (a stále ju porušuje), v 
ktorej sa píše, že  len kongres  "má právo raziť peniaze a regulovať ich hodnotu", 
Židia už mali "legálnu" moc tlačiť toľko peňazí, koľko len chceli, kontrolovať, brať 
a manipulovať s financiami najbohatšej krajiny sveta. Spravili to s pomstou. Teraz 
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boli pripravený túto silu použiť. Menej ako rok po uzákonení zákona o federálnych 
rezervných bankách, mali Židia prvú svetovú vojnu naplno rozhýbanú. V roku 1917 
do  nej  zatiahli  USA,  hoci  tie  nemali  o  zapojenie  sa  čo i  len  najmenší  národný 
záujem. 
     Financovali Obe Strany. No Židia ten záujem mali. V Nemecku, židovská M. 
M.  Warburg  Company  pomáhala  Kaiserovi  "financovať"  vojnu.  V  USA,  Paul 
Warburg zo spoločnosti Kuhn, Loeb a Co., a ich už fingujúci Federálny Rezervný 
systém  "predávali"  americkej  vláde  vojnové  cenné  papiere  na  financovanie 
"amerických" vojnových úspechov. Obe centrálne banky, v Nemecku i USA, boli 
vlastnené a kontrolované tým istým židovským domom Rotschilda. Kým tí najlepší 
muži  Bielej  Rasy  umierali  v  zákopoch  a  blate  bojiska,  židovská  tlač  na  oboch 
stranách  Atlantiku  tlačila  peniaze  a  propagandu.  Biele  národy  sveta  zabíjali  to 
najlepšie čo mali, ponárajúc sa hlbšie a hlbšie do dlhu, a Židia sa stávali bohatšími a 
tučnejšími. 
     Hrozná  Sila. Federálny  Rezervný  systém  je  samozrejme  úplným  zlom, 
jedovatým dychom monštra, ktorý dusí amerických ľudí na smrť. S neohraničenou 
silou peňazí a financií sveta, môžu Židia svojvoľne vyvolávať a manipulovať vojny, 
krízy, dlhy a dane podľa vlastnej vôle. Silou peňazí si nahromadili televízne siete, 
médiá, burzy, banky, priemysel a c skutočnosti aj samotnú vládu. Židmi ovládaná 
vláda dnes pomaly zotročuje Bielu Rasu v uváženom programe deštrukcie. 
     Rasové Zúčtovanie. Čo s tým môžeme spraviť? Viesť čo i len jednoduchú vojnu 
proti  Federálnym  Rezervám,  alebo  OSN,  alebo  iným  nástrojom  Židov,  ktoré 
ovládajú aby nás rýchlejšie zničili, je zbytočné. Nevyhráme tieto jednotlivé bitky. 
Môžeme vyhrať len úplnú vojnu, ktorá bude spojenou, organizovanou a totálnou 
vojnou  Bielej  Rasy  proti  Židom a  podrasám.  Náš  najlepší  a  jediný  program je 
rasovo sa zorganizovať okolo viery Hnutia Kreativity. Musíme Židov úplne zbaviť 
moci a úplne uchopiť do vlastných rúk svoju budúcnosť a osud. Len organizovaná a 
spojená Biela Rasa to môže dokázať, a my to dokážeme. 
Rasové  Náboženstvo  Je  Nutnosť. Keď  raz  bude  táto  kniha  univerzálnym 
majetkom väčšiny Bielych ľudí, budeme na dobrej ceste k prelomeniu hroznej sily 
parazitických Židov a diabolských Federálnych Rezerv. 
     Overte  Si  To  Sami. Myslíte  si,  že  dokážete  spochybniť  správnosť  a 
vierohodnosť môjho príbehu o krádeži Federálnych Rezerv, kľudne si to overte. 
Je tu pár dôležitých otázok, na ktoré musíte dostať priamu odpoveď.:
     Prvá  a  najpodstatnejšia:  komu pribúda zisk  vždy keď je  vytlačený  nová 
bankovka?  Určite  nie  verejnosti  a  určite  nie  vláde.  Ak  by  mala  vláda  zisk  zo 
všetkých vytlačených  peňazí,  nebola  by v dlhu a  nemusela  by ľudom zdaňovať 
ďalšej  miliardy  ročne  na  pokus  o  jeho  vyrovnanie.  Zisk  jasne  pribúda 
medzinárodnému gangu židovských falšovateľov. 
     Druhá: kto vlastní vo Federálnych Rezervách akcie triedy A? nech Vám len 
povedia, že žiadne neexistujú.
     Tretia: prečo Federálne Rezervy neplatia dane, keď všetky ostatné súkromné 
spoločnosti a jednotlivci musia?
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     Štvrtá: prečo Federálne Rezervy neboli nikdy auditované? 
     Je omnoho viac otázok, ktoré by sme sa mohli opýtať, no tieto budú stačiť.
     Aby ste dostali odpovede, môžete napísať Vášmu kongresmanovi, alebo možno 
tuctu kongresmanov a senátorov a uvidíte  s akou rozdielnosťou odpovedí prídu. 
Nečakajte nejaké čestné odpovede. Ani nečakajte, že Váš bankár, alebo médiá prídu 
s nejakou priamou odpoveďou. Bankári, lebo to v skutočnosti ani nevedia, a médiá 
ak by to aj vedeli Vám budú klamať, lebo sú vlastnené Židmi a sú súčasťou tej istej 
medzinárodnej židovskej konšpirácie. 
     Červená Vlajka. Samotný fakt, že na uvedené otázky je tak ťažké dostať 
priame odpovede by mohol vo Vašej mysli rozvinúť červené vlajky na poplach 
voči škodlivej náture konšpirácie, ktorá nás všetkých pohlcuje. 
     Záver. 
     Čo to pre priemerného, pracujúceho, Bieleho daňového poplatníka znamená? Čo 
to znamená pre priemerného Bieleho Američana, ktorý musí pracovať a šetriť aby 
mohol  nasporiť  dostatok na decentný život  pre  seba a  svoju rodinu,  ktorý musí 
pracovať do polovice júna by uspokojil pažravého židovského vyberača daní?
     Znamená  to  veľa.  Dopad  na  pracujúceho  belocha  zo  strednej  triedy  je 
devastujúcejší.  Prakticky je  z  neho otrok na galejach v takzvanej  zemi  slobody, 
ktorú Biely Človek vybudoval z divočiny. 
     Myli by ste počúvať a to dobre. Neférový podvod známy ako Federálne Rezervy 
znamená následovné:
     I. Znamená to, že musí za každý zarobený dolár päťkrát zaplatiť: 
     a, najprv dolár zarobí a predpokladane ho dostane na výplatu. 
     b,  musí  zaňho zaplatiť  opäť podvodníkom z Federálnych  Rezerv,  ktorý ho 
požičali.  
     c,  zaplatí Federálnym Rezervám úrok za dolár za každý deň, čo môže skončiť 
platením dvoch dolárov za každý zarobený (požičaný) dolár. 
     d,  viac než polovicu z  zarobený dolár zaplatí  späť v množstve daní,  ktoré 
nakoniec  aj  tak končia  v  rukách rovnakých židovských podvodníkov,  o  ktorých 
falošné doláre musíte v prvom rade prosiť. 
     II. Taktiež to znamená, nakoľko títo zradní Židia majú podvodnícke spôsoby na 
vlastné  tlačenie  nekonečného  bohatstva,  že  si  môžu  kúpiť  všetky  spôsoby 
propagandy – noviny, časopisy, vydavateľstvá, distribúcie kníh, rádiové a televízne 
stanice, atď. to spravili už dávno a majú úplnú kontrolu. Nemilosrdne to použili na 
ovládanie myslí a myslenia ľudí po celom svete, vrátane zmäteného a zvráteného 
myslenia Bielej Rasy. 
     III. Vďaka kontrole myšlienok a manipulácie mysle môžu ovládať vlády sveta.
     IV. Vďaka ich  obrovskej finančnej sile  môžu taktiež  kupovať, predávať a 
manipulovať  s tými vládnymi úradníkmi, ktorí  nie sú presvedčení.  V skratke si 
môžu kúpiť, predať, vlastniť a kontrolovať čokoľvek a kohokoľvek. 
     V. Nakoľko je programom Židov úplné skríženie a zničenie Bielej Rasy (čo 
dosahujú v zrýchľujúcom tempe), aj ty, môj drahý Biely Rasový Druh, si cieľom ich 
deštrukcie. Či sa ti to páči alebo nie, si na rade. 
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     VI. Kvôli  ich  neukojiteľnej  lakomosti  a  hltavosti,  Židia,   pomocou 
konfiškačného zdaňovania okrádajú Bieleho Človeka aj o to málo čo mu ostalo po 
rokoch tvrdej práce a sporenia. 
     VII.  Malá  konečná  suma úspor  Bieleho  Človeka je  ešte  znížená  rastúcou 
infláciou.  A  čo  zapríčiňuje  infláciu?  Nekontrolované  tlačenie  falošných 
papierových bankoviek  skorumpovanými a zlovestnými Židmi, ako to dokazujú 
Federálne Rezervy. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zamyslite Sa Nad Tým.  Mysli na to Biely Človek. V stávke je veľa. Či už 
necháš,  alebo  nenecháš  skorumpovaného  a  podlého  žida  pokračovať  vo  svojom 
podvode  tlačenia  bezcenných  papierových  bankoviek  a  vydávaním  ich  ako 
"platidlo". 
     Mal by si sa radšej prebudiť a niečo spraviť, a to teraz. "Ale" pýtaš sa, "čo 
môžem spraviť?"

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Skutočne, Čo Môžeme Spraviť? Dobrá otázka a my si tu na ňu odpovieme len 
v krátkosti, no ukážeme si cestu. 
     Len málo Bielych ľudí si bolo vedomých škodlivej židovskej hrozby. Neustála 
chyba, ktorú pri svojich slabých pokusoch bojovať s touto rakovinou robil bola tá, 
že bojoval proti symptómom a nie proti jej príčine. Na to sme poukázali v kapitole 
o nemilosrdnom boji medzi Židmi a Gojimami.
     Federálne Rezervy sú  jedným zo symptómov,  aj keď mocným symptómom. 
Skutočná  podstatná  príčine  je  židovská  sieť,  samotná  židovská  rasa.  (Ostatné 
symptómy  židovskej  nenávisti  sú:  OSN;  korupcia;  miešanie  rás;  najvyšší  súd; 
inflácia;  kriminalita;  integrácia;  konfiškačné  zdaňovanie  a  mnoho  iných  Židmi 
vymyslených problémov mätúcich Bieleho Človeka.) 
     Máme Silu. Hnutie Kreativity má vieru a program aby zničila toto nenávistné 
zlo  a  vymazala  ho  z  povrchu  zeme.  nemôžeme  zničiť  silnú  židovskú  pliagu 
odsekávaním jej chápadiel. Len spútaním a zorganizovaním úžasnej sily celej Bielej 
Rasy  môžeme  dúfať,  že  dostaneme  parazitických  Židov  z  našich  chrbtov. 
Prebudená,  informovaná a organizovaná  Biela  Rasa je desaťkrát  silnejšia než 
Židia a podrasy dohromady. Náš program sa vracia k základom Zákonov Prírody, 
prežitiu  nášho  druhu,  skvelej  Bielej  Rasy.  Ideme  proti  príčine,  nie  proti 
symptómom.
     V knihách Biblia Bieleho Človeka a Večné Náboženstvo Prírody máme úplný 
program, finálne riešenie a celkovú vieru.   
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     Organizuj  a Distribuuj.  Musíme vravieť viac?  Ak sa  chceš  prisať k boju 
Bieleho  Človeka  o  prežitie,  expanziu  a  pokrok našej  vlastnej  rasy,  zožeň  si 
ďalšiu kópiu ešte dnes. 
     Ak si už prečítal našu bibliu, hlboko ju preštudoval a spravil si akýsi výťah, 
potom si pripravený stať sa členom najlepšej náboženskej organizácie na povrchu 
Zeme, Hnutia Kreativity. Si pripravený stať sa  Tvorcom – elitou a dať sa na boj 
proti mrzkým Židom.   
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41. Krédo 
Kreativity

Židovský Program
 Pre Skríženie Bielej Rasy

     Skríženie Ameriky.  V predošlej kapitole sme si ukázali úžasnú silu židovských 
peňazí  a  to,  ako umožnili  tejto  podlej  rase  uchopiť  vládu,  médiá  a  všetky  ostatné 
nervové centrá moci. Ukážeme si zradcovské podvody, ktoré Žid používa v Amerike 
aby skrížil Bielu Rasu, len aby mohol násilne kŕmiť a pumpovať čiernu krv z Afriky 
do žíl Bielych Američanov. 
     Obchodníci s Otrokmi Boli Hlavne Židia. Pred viac než tristo rokmi, keď obchod 
s otrokmi začal  vťahovať čiernych Afričanov do Ameriky za finančný zisk, Žid už 
vedel ako použije negrov na skríženie Bielej civilizácie rozrastajúcej sa v tejto novej 
krajine sľubov. Kým získaval obrovský profit obchodovaním s čiernym mäsom, vedel, 
že  neskoršie  generácie  jeho  rasy  budú  môcť  použiť  a  použijú  tento  čierny jed  na 
zničenie  Bielej  Rasy.  Vedel  to,  lebo  to  robil  počas  celej  histórie,  špeciálne  v 
starovekom Ríme. 
     Obdobie Rekonštrukcie  – Negrizácia Juhu. Ako následok Občianskej  vojny 
Židia  spustili  obrovskú  hnaciu  silu  na  skríženie  Bielej  krvi  juhu.  Táto  krutá, 
bezvýznamná vojna medzi Bielymi ľuďmi severu a juhu, vyvolaná Židmi, vyvolala na 
juhu zmätok. Vďaka podpore vojenskej sily (bieleho) severu bol všetci Bieli Jurania 
vyhlásení  za  rebelov  a  bolo  im odobraté  volebné právo.  Hlúpi  negri,  ktorí  nemali 
žiadne  skúsenosti  vo  vláde,  nikdy  predtým  nevolili,  boli  ignorantní  a  negramotní, 
dostali  právo voliť.  Čoskoro boli  súdy,  legislatívne úrady a ostatné pobočky vlády 
naplnené hlúpymi,  ignorantnými negrami, z ktorých väčšina nevedela ani čítať,  ani 
písať, ale ich činy boli úplne manipulované židovskými pracháčmi. 
     Židia Ukradli Majetok Bielych Ľudí. A tak Židia pokročili nielen k uchopeniu 
vlády Bieleho juhu, ale aj ukradli ich majetok. Toto zlodejstvo a právnické kľučky 
prevyšoval  len  krutý  program  miešania  rás  pri  ktorom  boli  Biele  ženy  na  ulici 
napádané negrami bez akejkoľvek ochrany zo strany zákona. Program skríženia zlyhal 
hlavne kvôli silnejúcej vojne Ku Klux Klanu. V 80-tych rokoch 20. storočia južanské 
štáty zbavili negrov moci a Biely Človek znovu získal svoje súdy, úrady a vládu. Žid 
však ostal v zákulisí nervových centier moci, neznámy pre väčšinu belochov.   
     Nový Pohon. V raných rokoch  20.  storočia  Židia  spustili  nový program pre 
skríženie Bieleho Človeka, pod maskou komunistickej strany. Ten bol zameraný na 
celé USA s hlavnou silou namierenou na hlboký juh. 
     Plán Skríženia. Tu je plán ako ho predstavil Žid Israel Cohen vo svojej knihe 
"Rasový program pre dvadsiate storočie."
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     "Musíme  si  uvedomiť,  že  najsilnejšia  zbraň  našej  strany  je  rasové  napätie. 
Vstupovaním do svedomia tmavých rás, ktoré boli po stáročia utláčané Belochmi, ich 
môžeme sformovať do programu komunistickej strany. V Amerike sa zameriame na 
zákerné  víťazstvo.  Počas  podpálenia  čiernej  menšiny  proti  Bielym  sa  budeme 
snažiť do Bielych vštiepiť komplex viny za ich vykorisťovanie negrov, budeme 
podporovať negrov  aby získali  vynikajúce  postavenie  v  každej  sfére  športu  a 
zábavy. S takouto prestížou budú negri schopní uzatvárať manželstvá s Bielymi 
ženami a začať proces, ktorý odovzdá Ameriku našim záujmom."
     Trojstranný Program. V základe je programom vštiepiť negrom nenávisť voči 
Belochom – myšlienky ako "zabi Belocha"; a v rovnakom čase propagovať "lásku" a 
"bratstvo" negrov a Bielych; vštiepiť Belochom paralyzujúci komplex viny až do bodu 
keď urobia hlúpo hocičo aby dali priestor negrom. 
     S vládou, peniazmi a zbraňami propagandy v rukách Židov je vojna už započatá. 
     Najvyšší  Nápor.  Pre skríženie  rás  v  Amerike  v tejto  generácii  Židia  spravili 
ukrutný nápor. Pre miešané a integrované ubytovanie bolo spravené už všetko možné, 
no ani to nie je dosť rýchle. Židia to vedia a aby sa akceptovali a pohli medzirasové 
manželstvá, museli začať so školopovinnými deťmi v ranom veku. 
    Nemilosrdný Nápor. Zloba a židovský nápor sa líšia podľa času a príležitostí. Ako 
smrteľný vírus leží a čaká na správne podmienky aby opäť vzbĺkol do epidémie. Keď 
po Občianskej vojne nápor na skríženie Bieleho juhu zlyhal, židovská sieť sa rýchlo 
zotavila a položila plány na vytvorenie týchto správnych podmienok. Preto, v období 
približne medzi rokmi 1880 až 1950 nápor na skríženie Bielej  Rasy,  ako sa zdalo, 
poľavil, no v tajnosti boli prípravy v plnom prúde. No na začiatku druhej polovice 20. 
storočia  sa  opäť  rozžiaril  do  plnej  zloby,  s  predpoveďami  niektorých  židovských 
vodcov, že za generáciu alebo dve sa nebudú rodiť žiadne Biele deti. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Použité Zbrane. Pozrime sa na niektoré z metód a spôsobov, ktorými Židia tlačia 
na integráciu, miešanie rás a skríženie, z ktorých všetky znamenajú smrť Bielej Rasy. 
     I. Legálne manévrovanie – využitie kongresu, najvyššieho súdu a výkonných 
zborov.  Ak si  predstavíme desaťtisíce  zákonov,  ktoré  kongres  uzákoní  každý rok, 
rozhodnutia najvyššieho súdu a činy amerického prezidenta, zistíme, že prevyšujúca 
väčšina z nich sú pre a, prospech negrov a podrás, b, zvýšenie daňového zaťaženia 
produktívnych  Bielych  občanov  a  poškodenie  práci  Bielej  Rasy,  c,  propagáciu 
miešania rás  a medzirasové manželstvá,  d,  prácu k  početnému zvýšeniu  negrov a 
podrás, a e, pre  početné zníženie Bielych Ľudí. 
     II.  Združovanie našich detí.  Tento program je tyranská mocná motivácia na 
miešanie  čiernych  a  Bielych  detí  už  v  ranom  veku  a  propagáciu  miešaných 
manželstiev. Efektívne sa zmocňuje myslí našej mládeže a stáva sa bežnejším (hlavne 
vo väčších mestách) vidieť kráčať negra ruka v ruke s Bielym dievčaťom. 
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     To, že Bieli rodičia tolerujú tomu najvzácnejšiemu čo majú, svojim deťom, byť 
proti  svojej  vôli  združovaní je znakom toho,  ako hlboko spadla Biela Rasa do rúk 
Židov. Pred pol storočím by boli povstali a za takéto zneuctenie by vinníkov obesili. 
Mali by tak konať aj dnes.     
     III. Takzvané zákony otvoreného bývania. Židovský policajný štát desí a núti 
realitných  agentov,  stavbárov  a  majiteľov  doširoka  otvoriť  dvere  negrom,  hoci  sú 
nechcení a aj keď si uvedomujú, že negri zruinujú hodnotu ich majetku.
     Keď príde  na  výber,  alebo  ocenenie  nehnuteľnosti  akéhokoľvek  druhu,  no 
špeciálne  o  ubytovanie,  tichým,  no  prevažným  problémom  sú  negri.  Otázky 
vyslovené,  či  nevyslovené sú: sú negri  v susedstve? Ako ďaleko je mesto negrov? 
Sťahujú sa negri týmto smerom? Za ako dlho sa do tejto oblasti dostanú negri?
     Komisári pre nehnuteľnosti v každom štáte, úrad bývania a rozvoja bývania vo 
Washingtone a justičný úrad sú extrémne drsní a tvrdí pri kladení dôrazu na to, aby 
táto otázka nikdy nebola diskutovaná na verejnosti, a žiadajú aby sa hocaký špinavý 
neger mohol presťahovať do akéhokoľvek susedstva kde len chce, aj keď vedia, že to 
hneď po príchode prvého negra zníži jeho cenu a uvrhne okolie do záhuby. Hoci je 
systém spravodlivosti mierny a prípustný pri zaoberaní sa s kriminálnikmi, vrahmi a 
násilníkmi až do krajnej hlúposti,  je pevný a neodpúšťa Belochom, ktorí sa stavajú 
procesu integrácie. 
     Keď bola otázka "otvoreného bývania" daná do referenda v Kalifornii, ľudia volili 
proti  v  pomere  2  :  1.  A  to  aj  napriek  masívnej  židovskej  propagande  o  jeho 
odsúhlasenie.  Dosiahli  ľudia  svoje  "demokratické"  želanie  zakázať  "otvorené 
bývanie"? Nie! Židmi kontrolovaný najvyšší súd vyhlásil referendum za protiústavné. 
Biele obyvateľstvo malo povstať a týchto hnusných zradcov do jedného obesiť. 
     IV. Program dávok.  Dnešné programy dávok sa stávajú rajom pre niktošov a 
nočnou morou daňových poplatníkov. Sú navrhnuté tak, aby sa negri mohli považovať 
a  viesť  sa  na  chrbtoch  pracujúcich  Bielych  Ľudí  s  plnou  podporou  a  požehnaním 
vládnych  agentúr.  A negri,  ktorí  sú hlúpi  a  leniví  od Prírody s  radosťou prijímajú 
všetky výhody štedrosti Bielych. Táto "štedrosť"  im dáva dostatok času množiť sa, 
zapliesť sa do zločinov a alkoholizmu. Všeobecne s pomocou nezaopatreným deťom 
a ostatnými programami, sa množenie a sociálne dávky stali cestou života v rastúcich 
negerských komunít. Ako výsledok, čierne ženy v pätnástich, alebo šestnástich rokoch 
začínajú rodiť bez manželstva. V čase keď majú 35 rokov už majú 6 až 15 malých 
čiernych bastardov úplne podporovaných pacujúcimi Bielymi daňovými poplatníkmi. 
Matky vidia každé ďalšie dieťa ako možnosť na zvýšenie sociálnych dávok, atak sú 
všetky  zábrany hodené  cez  palubu.  Medzitým,  pracujúce  Biele  páry,  ktorých dane 
podliehajú priamej konfiškácii, majú len zopár, alebo ani jedno dieťa.  
     Netreba byť matematickým géniom aby sme vedeli predvídať budúcnosť takejto 
situácie. Je to presne tak ako to Židia plánovali – zaplavujú krajinu čiernymi parazitmi 
a zmenšujú Bielu Rasu do zabudnutia. 
     V.  Dane.  Ako  každý  vie,  nemôžete  vyberať  dane  od  ľudí  sociálne 
nezabezpečených, no tieto dane musia prísť od tých ľudí, ktorí majú stále slušnosť a 
ctižiadosť  pracovať  a  produkovať.  Nakoľko vláda  podporuje  negrov  byť radšej  na 
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sociálnych dávkach ako pracovať; nakoľko ešte väčšie percento negrov verím, že je 
lepšie brať dávky než pracovať; a nakoľko celková populácia negrov rastie míľovými 
krokmi, je len  logické očakávať, že zástupy na dávky budú rovnako rásť. To sa v 
skutočnosti  aj  deje.  Nielenže  väčšina  negrov  poberá  dávky,  ale  aj  stále  väčšie 
množstvo Bielych to vzdáva a radšej poberá sociálne dávky. 
     Biele Páry Vyžmýkané Do Poslednej Kvapky. Niekto za to však musí zaplatiť a 
ako sme spomenuli, práve dane zmenšujúcej sa skupiny pracujúcich Bielych párov za 
jedlo,  pohonné hmoty,  bývanie  a  tisíce  iných  kategórií  sa  za  posledných niekoľko 
desaťročí  alarmujúco zvýšili.  Pridajte  k  tomu infláciu,  daň z  pridanej  hodnoty a  v 
niektorých prípadoch aj dane odvádzané mestu, a dostáva nás to k miestu, keď je pre 
priemerný Biely pár takmer nemožné dojsť ku koncu. Na vrchole tohto zaťaženia je 
stále  rastúci  faktor  inflácie.  Ako  výsledok,  pracujúci  pár  nemá  deti,  nevedomky 
odporujúc nárast ablaho čiernych, s peniazmi vlády a dostatkom času na množenie sa. 
     Teraz Sme Otrokmi My. A tak sa hostória úplne otočila. Hoci boli pôvodne negri 
dovezený (Židmi) ako otroci na prácu pre svojich Bielych pánov, teraz sú Bieli Ľudia 
otrokmi pracujúcimi a podporujúcimi čiernu špinu pod opaterou židovských otrokárov. 
     VI. Komplex viny Bielych ohľadom populačnej explózie. Populácia sveta dnes 
narastá  v  explozívnom počte.  To je  fakt  a  je  nám to  neustále  vtĺkané do mozgov 
židovskými médiami. Nakoľko sú Bieli Ľudia obyčajne viac uvedomelí voči sužovaniu 
sa vinou, odpovedajú tým, že majú jedno, alebo dve deti, alebo dokonca žiadne. Na 
druhej strane, negri, Mexičania, Portorikánci a iné podrasy, leniví a nezodpovední, idú 
prírodnou  cestou  a  množia  sa  do  hranice  ich  schopnosti,  čo  s  ľahko  dostupnými 
dávkami nemôže znamenať nič menej než populačnú explóziu. 
     Podrasy  Explodujú,  Biela  Rasa  Upadá. To,  čo  Žid  múdro  zatajuje   jeho 
propagande  populačnej  explózie  a  podpore  nulového  nárastu  populácie  je,  že  len 
podrasy  na  celo  svete  narastajú  v  neslýchanom  počte  a  Biela  Rasa  v  skutočnosti 
zmenšuje svoj počet k vyhynutiu. Zatajovaním rasových faktov v tejto záležitosti Židia 
presne  napĺňajú  čo  si  naplánovali  –  šíriť  podrasy  a  zredukovať  Bielu  Rasu  do 
zabudnutia.    
     VII. Cirkvi a náboženstvo.  Už stáročia predtým, ako "zakladatelia" vložili do 
deklarácie  nezávislosti  osudnú  hlúposť,  že  "všetci  ľudia  sú  si  rovní",  kresťanstvo 
hlásalo  tento  nezmysel  a  budovalo  základ  pre  židovský  program  miešania  rás. 
Hlásaním,  že  "všetci  sme  božie  deti",  "v  očiach  Pána  sme  si  všetci  rovní",  bolo 
myslenie Bieleho Človeka zmäkčené až akceptovalo podrasy za svojich "bratov". Dnes 
kresťanské  cirkvi  radikálne  zvýšili  nápor  na  miešanie  rás   a  spravili  ten 
najagresívnejší  podklad svojho programu. Nielenže vždy a bez rozdielu požičiavajú 
svoju morálnu podporu všetkým židovským nátlakom na miešanie rás, ale i veľkou 
časťou  zo  svojich  rozpočtov  prispievajú  na  rôzne  druhy  charít  a  programov 
namierených k pomoci negrom v Afrike, Indii v Novom Mexiku, Kórei a Vietname na 
opačnej strane sveta, a stovkám iných programov na podporu množenia sa a nárastu 
počtu podrás. No čo je horšie, taktiež propagujú mnohé  programy na pritiahnutie 
Vietnamcov, Kórejčanov a iných podľudských detí aby zdvihli mieru skríženia 
danej  krajiny.  Mnohé  z  týchto  sirôt  sú  adoptované  do  ovplyvnených  Bielych 
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domovov práve kvôli nesprávnemu zameraniu cirkví, len aby vyrástli a zapojili sa 
manželstvom do Bielej spoločnosti. 
     Hlásajú "Zabi Belocha". Kým kresťanské cirkvi hlásajú bratskú lásku, podporujú 
a navádzajú ku skríženiu a komplexu viny svojich Bielych stúpencov, čierne cirkvi 
robia presný opak. Negerské cirkvi,  podporované a riadené neviditeľnou židovskou 
rukou, hlásajú zabiť Belocha a organizujú negrov v programoch pre zvýšenie ich počtu 
a prevzatie politickej štruktúry moci.
     VIII. Zlovestný program federálnej vlády importovania cudzích podrás.  V 
kapitole  Vojna s Mexikom som do určitej miery priblížil ako sa Mexičania hemžia 
okolo  južných  hraníc  USA v  miliónoch  s  len  malým,  alebo  žiadnym odporom zo 
strany federálnej vlády. Faktom je, že federálna vláda túto masívnu inváziu podnecuje 
a je aktívna pri zámernom dovoze hôrd nielen z Mexika, ale z celého sveta.
     Používajú Aj Námorníctvo a Pobrežnú Stráž. Námorníctvo vlády USA čistí 
Indický oceán berúc Vietnamcov (z lodí) a privážajúc ich do USA. Niekoľko stotisíc 
týchto  hnusných  tvorov  bolo  privezených loďami  a  lietadlami,  a  boli  rozšírení,  či 
"rozmiestnení"  po  celých  USA.  V  roku  1980  Carter  vyhlásil  politiku  "otvorenej 
náruče" pre Kubáncov a pobrežná stráž, namiesto toho aby ich zastavila,  pomáhala 
masívnej invázii zachraňovaním posádok stoviek malých lodí privážajúcich ich priamo 
na Floridu.
     Rovnako boli zámerne podporovaní a do USA dovezení násilím samotnej federálnej 
vlády aj Číňania, Jamajčania,  Haiťania a iná špina sveta,  a to všetko na úkor a na 
škodu Bieleho amerického poplatníka daní. 
     IX. Organizujú hlasovanie negrov.  Cirkvi v žiadnom prípade nie sú jedinými 
inštitúciami propagujúcimi čiernu silu a organizujúce negrov v politickej sfére. Židia 
priamo cez  vládou  sponzorované  a  financované programy  občianskych  práv,  napr. 
Community Action Programs a stovky iných, tlačia negrov k registrácii a vedú ich k 
volebným  miestnostiam.  Potom  na  jednej  strane  rozdelením  Bielych  hlasov  a 
židovskou a  čiernou  kolaboráciou  a  solidaritou  na strane druhej,  zariadili  zvolenie 
jedného čierneho starostu za druhým v malých i veľkých mestách ako sú Los Angeles, 
Atlanta,  Detroit,  Cleveland,  Washington  DC a  v  mnohých  iných.  S  tým obyčajne 
súvisí  polícia  a  mnoho  iných  verejných  služieb,  ktoré  sú  následovne  obsadené 
množstvom hlúpych, nekompetentných negrov. 
     Na druhej strane Bieli Ľudia, namiesto státia si za svojim a organizovaním vlastnej 
rasovej solidarity, šialene utekajú do predmestí, často ponechávajúc osudu ich domovy 
a majetok, ktoré budovali po celý svoj život. 
     X. Rasová diskriminácia proti  Bielym  v práci,  pôžičkách,  imigrácii  a iných 
kategóriách oficiálneho vládneho nátlaku.
     a, podľa všetkých argumentov o "občianskych právach" vláda tvrdí, že všetko čo s 
snaží spraviť je dať "menšinám" (čo znamená podrasám) rovnakú príležitosť a rovnaké 
práva.  Vláda tvrdí,  že  nerobí  rozdiely podľa  farby a  v  žiadnej  aktivite  by nemala 
existovať diskriminácia kvôli niečiej rase, farbe pleti, náboženstvu, alebo viere. 
     Záludná Lož.  Židmi kontrolovaná vláda tvrdí verejnú lož. Každý zákon, každé 
rozhodnutie, každá aktivita tejto tzv. farboslepej vlády je zameraná proti Bielej Rase a 
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uprednostňuje podrasy.  Vo Washingtone, hniezde Židov a negrov, je kvalifikovaný 
Biely uchádzač o zamestnanie vo väčšine prípadov presunutý pre nekvalifikovaného 
negra.  Nazývajú  to  systém  "plnenia  kvót".  Ďalšia  klamná  fráza,  ktorú  vynašli  je 
"zvýhodňovanie menšín." Jasne znamená uprednostňovanie negrov a ostatných podrás 
nad Bielu Rasu, nezáležiac na kvalifikácii. 
     Na Vykonanie Práce Potrebujú Bielych. Jediný dôvod, prečo sú zamestnávané 
Biele  sekretárky  a  iní  zamestnanci  je,  že  niekto  tú  prácu  predsa  len  musí  spraviť. 
Nezáležiac  na  tom,  koľko  negrov  by  zamestnali,  aj  tak  by  ju  nikto  nespravil. 
Výsledkom je, že tam, kde by dokázala kompetentne spraviť jedna Biela sekretárka, sú 
najaté tri nekompetentné čierne sekretárky je potreba ďalšieho Bieleho Človeka aby 
dal  všetko  do  poriadku  a  napravil  neporiadok,  ktorý  títo  ľudia  z  džungle  svojou 
prítomnosťou v úrade vytvoria. Výsledkom je, že teraz je potrebných päť platených 
ľudí, traja negri a dvaja Bieli, aby spravili prácu, ktorú by lepšie zvládol jeden Biely 
Človek – všetko v mene "rovnakej príležitosti". 
     b,  to  nie  je  bežné  len  vo  vládnych  zamestnaniach,  no  vláda  kladie  ťažko 
zvládnuteľné nátlaky na súkromné podniky, aby najali čiernych a vyhodili Bielych. 
Aj to je vykonávané od maskou menšinových kvót a "smerníc". 
     c,  rovnaká nátlaková diskriminácia je uplatňovaná proti Bielym uchádzačom o 
zdravotnú školu,  právo a celkovo univerzity.  Čierna gorila,  ktorá len ťažko dokáže 
čítať  a  písať  je  prijatá,  zatiaľ  čo  je  skvelý  Biely  študent  s  dobrými  známkami 
vyhodený.  Čierna  gorila  je  potom  prevlečená  školou  a  dostane  titul,  hoci  nie  je 
vzdelanejšia alebo kvalifikovanejšia než jeho gorilí bratranci v džungli. 
     d, pri začínaní s malým podnikaním vládny úrad štedro požičia peniaze Kubáncom, 
negrom, alebo iným podrasám, hoci vedia, že riziko straty peňazí je rovnaké ako keď 
ich hodíte do kanálu. No ak ste Biely, je takmer nemožné podobnú pôžičku dostať. 
     XI.  Diskriminácia  voči  Bielej  imigrácii.  Rovnaká diskriminácia prevláda pri 
vpustení imigrantov do krajiny. Hoci počas predošlých stoviek rokov imigračný úrad 
uprednostňoval Bielych imigrantov z Európy (lebo Amerika bola považovaná za Bielu 
krajinu), za niekoľko posledných desaťročí sa vo veľkom vydali iným smerom. Bieli 
nie sú vpúšťaní, no Kubánci, Mexičania, Filipínci, Číňania, Indovia a všetka ostatná 
špina sveta sa hromadí v USA s plnou podporou Židmi kontrolovaného imigračného 
úradu. Nielen že sa podrasy a všetka špina legálne dostáva do krajiny v miliónoch, no 
ešte  viac  z  nich  sa  do  USA  dostáva  nelegálne.  Mexičania,  ktorí  majú  jednu  z 
najvyšších mier pôrodnosti na svete, no sami sa nedokážu vo vlastnej krajine nakŕmiť, 
sa cez hranicu dostávajú po miliónoch a židovská vláda robí len hanbu,  ľahostajný 
pokus udržať ich za hranicami. Nikto nevie koľko nelegálnych cudzincov je dnes v 
USA,  no  vierohodne  sa  odhaduje,  že  v  USA  je  asi  desať  miliónov  ilegálnych 
Mexičanov. 
     Židia Majú Špeciálny Status. Židia môžu do USA prísť legálne i nelegálne podľa 
vlastnej vôle z ktorejkoľvek časti sveta. Majú dokonca špeciálne privilégium dvojitého 
občianstva s Izraelom, privilégium, ktoré nemá žiadna iná krajina, nik iný. 
     To  bolo  pár  príkladov  ako  vláda  uprednostňuje  čiernych  a  iných  podľudí  a 
diskriminuje Bielych, zatiaľ čo pokrytecky hlása rovnaké práva pre všetkých. 
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     XII. Negri podporovaní v športe a zábavnom priemysle. V súkromnom sektore, 
špeciálne v športe a zábave sú negri veľmi uprednostňovaní pred Bielymi. Ani to, nie 
je príliš prekvapenie, nakoľko je kontrola športov, televízií, rádia, filmov, nahrávacích 
spoločností, divadla a ostatných aspektov zábavného priemyslu skoro úplne ovládaná 
Židmi. 
     Vyslovil  To  Už  Israel  Cohen. Vráťme  sa  späť  k  začiatku  tejto  kapitoly  a 
pripomeňme si čo povedal Žid Israel Cohen v programe zo začiatku 20. storočia: "... 
budeme podporovať negrov aby vynikli  v športe a zábave. S touto  prestížou budú 
negri schopní uzatvárať manželstvá s Bielymi ženami a začnú proces, ktorý odovzdá 
Ameriku našim záujmom."
     Súčasné Celebrity  v Televízii. Tu to  máte.  Propagovať negrov,  nech skrížia 
Bielych, uvedú Ameriku (a zbytok sveta) do rúk Židov. Ako výsledok tohto šialeného 
programu sa hlúpi negri bez talentu, vďaka televízii môžu stať súčasnou celebritou. 
Všetko čo musia spraviť, jer zapnúť svoje ohromné stroje publicity a rýchlo prichádza 
negerská  superstar.  Obyčajne  Židia  nazývajú  týchto  negrov  nielen  obyčajnými 
hviezdami, teda stars, ale hneď superstar! S ich vlastnými, Židmi, je to rovnaké, no 
ešte s väčšou fanfárou. 
     Nechutná Degenerácia. Ako výsledok tu máme mnoho netalentovaných čiernych 
opíc, samcov aj samíc, a kopu židovských klaunov, plniacich naše médiá. Len ťažko 
môžeme  byť  prekvapení,  že  filmy,  televízie,  divadlá,  športy  a  ostatná  zábava 
degenerovala na nízky stupeň pornografie a špiny, ktorú tu dnes máme.
     XII. Dosadenie negrov do poriadkových úradov a armádnych služieb. Tak ako 
bola Biela populácia na juhu USA na dve desaťročia po Občianskej vojne bez civilnej 
ochrany pred  negrami,  židovskými  podvodníkmi  a  ostatnými kriminálnikmi,  tak aj 
dnes  mocní  idú  smerom  k  zapĺňaniu  poriadkových  úradov,  policajných  zložiek  a 
armádnych síl viacerými a viacerými čiernymi negrami. Pripravujú sa na deň, keď 
rasové násilie konečne vyústi a všetky zbrane fyzickej sily budú v rukách našich 
smrteľných nepriateľov, negrov, riadených ich židovskými pánmi. 
     Takisto Používajú Vymenúvacie Sily.  Tak ako Židia používajú ich peniaze a 
prostriedky propagandy na pomoc pri zvolení starostov, kongresmanov, senátorov a 
ostatných  volených  úradníkov,  takisto  používajú  svoje  vymenúvacie  sily  na 
vymenúvanie čiernych sudcov, policajtov a zapĺňajú negrami i armádu, námorníctvo a 
letectvo. Nielenže s tieto úrady stávajú čiernejšie a čiernejšie, ale propagácia v profesii 
je pre negrov rýchlejšia a ľahšia, pričom schopnosti nie sú kritériom. 
     Pripravujú Sa Na Rasovú Vojnu. Židia posilňujú tie zložky sily, ktoré sú kritické 
v prípade civilnej vzbury negrov. Vedia, že deň zúčtovania príde a keď sa tak stane 
chcú sa uistiť, že Biela Rasa nebude v pozícii aby uchopila kontrolu silou, ale šťastne 
bude postrieľaná ako psy čiernymi zvieratami. 
     XIV. Čierny zločin a vojna proti Bielym. Kým Biele kresťanské cirkvi mentálne a 
duchovne znevýhodňujú Bielych hlásaním bratskej lásky, Židia sa do tejto klamnej 
praktiky zapájajú všetkými spôsobmi propagandy akými len môžu. V rovnakom čase 
Židia  organizujú  negrov  cez  skupiny  občianskych  práv,  moslimské  a  dokonca  ak 
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kresťanské  cirkvi,  a  prilievajú  nenávisť  voči  Bielym.  Vláda  dokonca  podporuje  a 
sponzoruje programy, ktoré robia to isté – hlásajú čiernu nenávisť voči Bielej Rase.  
     Plodia Zabijakov. To všetko malo svoj vytúžený efekt a takmer každý neger na 
svete je  naplnený prudkou nenávisťou voči  Bielej  Rase.  Výsledkom je,  že niektorí 
nevyrovnaní  a dementní  negri  sú tak besní,  že proste idú von a bodnú,  alebo inak 
zabijú Belocha, len tak bez vyprovokovania a obyčajne si obeť vyberajú náhodným 
výberom. Nie sú ojedinelé prípady, ale stávajú sa denne, a najčastejšie je obeťou mladá 
Biela žena, alebo matka. 
     Zločiny  Sú  Len  Zriedka  Vyriešené. Tieto  zločiny  sa  obyčajne  uzavrú  ako 
nevyriešené, z časti kvôli tomu, že neexistoval motív, alebo spojitosť medzi útočníkom 
a obeťou, a z časti aj preto, že policajné zbory sú čoraz častejšie pri riešení takýchto 
prípadov ľahostajné.
     Celkový Cieľ. Je to zámerný akt rasovej vojny riadený Židmi pre zredukovanie 
a/alebo skríženie Bielej Rasy. Pomalým tempom, až kým postupne nezrýchli do plnej 
vojny keď už budú Židia pripravení. Kým sa Beloch hlúpo chytá na hlásanie "bratskej 
lásky" a  nevie,  že je terčom genocídy, Židia a negri  takejto ilúzii  neveria. Mienia 
zabíjať  Bielych  a  horúčkovito  sa  pripravujú  na  deň  keď  budú  môcť  zmasakrovať 
všetkých Bielych mužov, ženy a deti, tak ako v San Domingu pred 180 rokmi, alebo v 
Kongu pred 20 rokmi, či dnes v Rodézii. 
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42. Krédo 
Kreativity

Henry Ford a Židia
     Ako sme mali  možnosť v jednej z predošlých kapitol vidieť,  Židia boli  počas 
histórie tak extrémne protivní, že boli opakovane vykopnutí takmer z každej časti sveta 
svojimi dlho trpiacimi hostiteľmi. 
     Teraz Je To Židovské Nebo. Jedna žiarivá výnimka sú USA. Táto Židmi zjazdená 
krajina teraz hostí viac týchto zákerných parazitov než môžete nájsť kdekoľvek inde na 
svete. Je to skutočné židovské nebo, nový JerUSAlem, a Bieli Gojimi sú okrádaní a 
pustošení podľa vlastnej vôle ich židovských pánov. Po praktickom zničení Nemecka v 
druhej svetovej vojne sa USA stali prvotným cieľom pre oslabenie a podkopanie ich 
sily, a ako sme si ukázali v predošlej kapitole aj pre finálne úplné skríženie. 
     Odhalení Henry Fordom v raných Dvadsiatych rokoch 19. Storočia. Pátranie po 
vplyve a dosiahnutí moci židovskej pliagy v Amerike je dosť dlhý príbeh a nemáme 
dosť miesta aby sme sa tu do toho naplno púšťali.  Je to dobre zdokumentované  v 
iných knihách,  z  ktorých však väčšinu priemerný človek  nikdy  nevidel.  Jedným z 
pravých a najlepších odhalení bola séria článkov napísaných a/alebo sponzorovaných 
Henry  Fordom  starším,  automobilovým  géniom,  v  Dearborn  Independent.  Tieto 
noviny, orgán Fordovej spoločnosti, publikoval týždenné série v rokoch 1920-1922 na 
základe toho, čo Henry Ford nazýval "židovská otázka." Bola to tá najprenikavejšia a 
najhlbšia  história,  analýza  a  odhalenie  židovskej  konšpirácie,  ktoré  bolo  dovtedy 
kdekoľvek na svete.  
     Židia Sa Pokúsili Ukradnúť Fordove Impérium. Pri budovaní úžasne úspešného 
automobilového impéria, Ford po prvej svetovej vojne zistil, že sa skupina záhadných 
manipulantov pokúša jeho spoločnosť ukradnúť. S dostatkom dômyselnosti a zdrojov 
zostavil  skupinu  detektívov  na  vyšetrovanie  odhalenia  vinníkov.  Zistil,  že  ide  o 
spojenie Židov, snažiacich sa ukradnúť mu to, čo budoval po celý svoj život. 
     Pátral  Po  "Skrytej  Ruke". Nakoľko  bol  Ford  dostatočne  uvedomelý  o 
nezmyselných účinkoch prvej svetovej vojny a dokonca aj spustil rôzne aktivity ako 
"loď mieru" a iné,  neúspešne sa pokúšajúc priviesť vojnu skôr ku koncu, bol si  aj 
vedomý  zákulisnej  "židovskej  ruky"  pri  politických  jednaniach.  Potom s  rozhodol 
spustiť  vyšetrovanie  celého  židovského  problému  na  celosvetovej  úrovni.  Najal  si 
mnoho kompetentných vyšetrovateľov a minul milióny dolárov na objasnenie zistení.
     Odhalenie Židovských Programov a Moci. Výsledkom bola séria článkov vo 
Fordových novinách Dearborn Independent. Opakovane porovnával program uvedený 
v  Protokoloch  Sionských  Mudrcov  (túto  knihu  objasňujeme  v  knihe  Večné 
Náboženstvo  Prírody)  s  tým  čo  sa  stalo  predtým  a  čo  sa  dialo  v  súčasnosti.  A 
pokračuje  to  aj  dnes.  Série  článkov  boli  spracované  do  skrátenej  knihy  s  názvom 
Medzinárodný Žid.  kniha bola  preložená  do niekoľkých jazykov  a  bola  vydaná  po 
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celom svete rôznymi vydavateľmi. Stále je jednou zo skvelej klasiky všetkých čias pri 
odhaľovaní celosvetovej židovskej konšpirácie a poukázaní, že  Protokoly Sionských 
Mudrcov sú hlavným židovským plánom na zotročenie sveta. 
     Jačiaci Židia Ohrozovali Forda. Toto odhalenie okamžite prinútilo Židov kričať 
od zúrivosti. Nie je nič, absolútne nič, čo uvádza Židov do väčšieho zmätku než keď sa 
o nich povie pravda. 
     Okamžite zakročili,  volali po zákaze a prišli  so všetkými svojimi obrannými i 
útočnými  zbraňami,  aby  zastavili  Henryho  Forda  pred  publikovaním  pravdy. 
Neposlednou z týchto zbraní bol komerčný bojkot, finančný nátlak, hanenie, útok na 
charakter, fyzické hrozby a výsmech. No články boli aj tak celé publikované. 
     Ford Sa  Vzdal.  Odrazy  odhalenia  boli  také,  že  Židia  kruto  hnali  Forda  na 
stiahnutie ešte dlho potom ako sa série skončili. V roku 1927, americký výbor Židov 
zriadil proti Fordovi miliónový proces. Pod tlakom všetkých hrozieb, vrátane zhodenia 
jeho auta z cesty a následnom poslaní ho do nemocnice sa konečne Ford so Židmi 
stretol.  "Podpísal"  stiahnutie  (no  v  skutočnosti  ho  podpísal  jeden  z  Fordových 
zamestnancov  počas  jeho  neprítomnosti),  stiahol  nepredané  vydania  knihy  a 
ospravedlnil sa. Vraví sa, že rozhodujúce boli žaloby pani Fordovej.
     Odhalil Protokoly. A tak ako to má byť, pokračujúci efekt Fordovho odhalenia 
"Protokolov" a machinácií medzinárodnej židovskej siete malo ďalekosiahle následky, 
ktoré významne ovplyvnili históriu. Najdôležitejší dopad toho je, že stále máme všetky 
zhromaždené informácie. Tvrdí sa, že Národno-Socialistická strana v Nemecku počas 
dvadsiatych rokov z tejto knihy spravila jednu z hlavných príručiek a kniha mala i 
značný vplyv na myslenie Adolfa Hitlera. 
     Premárnil Zlatú Príležitosť. Henry Ford mal príležitosť založiť silné, zmysluplné 
hnutie, ktoré by bolo pre spásu Bielej Rasy a proti židovskému náporu. Mal prestíž, 
finančné prostriedky a s jeho miliónmi verných dílerov a zákazníkov, i dosť síl. No 
zlyhal. 
     Pri  analyzovaní  prečo,  môžeme  len  špekulovať,  že  nemal  dostatočný  zápal 
bojovníka, ani nemal takú osobnosť, na pôdu, aby sa stal rasovým bojovníkom akým 
bol Adlof Hitler. Ford bol hlavne génius na poli strojov a produkcie. V tom bol hlavný 
zápal jeho života. Nebol ani takým filozofom aby skutočne pochopil riešenie židovskej 
konšpirácie. V roku 1927 mal Ford 64 rokov, bol obkolesený bohatstvom a stykmi, 
teda bol v situácii, ktorá sa nespája s bojom proti židovskej príšere. No akokoľvek, s 
bohatstvom, prostriedkami, znalosťami a veľkou organizáciou, minul zlatú príležitosť 
umiestniť na čelo takéhoto Bieleho hnutia mladšieho buriča, ktorý by bol ústrednou 
postavou s Fordovým zásobovaním financiami a organizačnou podporou. 
     Prečo Nevzniklo Žiadne Hnutie.  No v žiadnom prípade tak nespravil a v USA 
nevznikla žiadna zmysluplná,, nezávislá organizácia. Pôda bola úrodná a pripravená, 
no  nevzniklo  žiadne  organizované  hnutie.  To  nás  núti  analyzovať  prečo.  Niektoré 
dôvody sú priblížené v záveroch v knihe Medzinárodný Žid. Prejdime si ich.
     Chybný Prístup. 
     I.  Ford videl  konflikt  ako spor  medzi  dvomi náboženstvami  –  kresťanstva  a 
judaizmu.
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     II.  Videl  židovskú  hrozbu  ako  hrozbu  pre  zničenie  kresťanstva  a  tým našej 
kresťanskej civilizácie. Nerozpoznal civilizáciu ako výtvor Bielej Rasy. 
     III. Videl kresťanstvo ako stabilnú silu dobra, čo ale nie je. 
     IV. Videl kresťanstvo ako náboženstvo pestované Bielym Človekom – ignorujúc 
fakt, že ho vynašli ako jed, ktorým chceli zničiť Rimanov a celkovo Bielu Rasu. 
     V. Splietol identitu Bielej Rasy s kresťanstvom. 
     VI. Tak ako ostatní Gojimi, bol zmätený v tom, kde patrí naša vernosť. Namiesto 
prízvukovania  vernosti  Bielej  Rase si  neuvedomil  rasu ako bod okolo ktorého sa 
treba  sústrediť  a  ako  stabilnú  hodnotu.  Namiesto  toho stále  hovoril  o  boji 
kresťanstva proti judaizmu, nezmyselnom spore. 
     VII. Nikdy nepredpokladal skutočný cieľ židovskej konšpirácie – zničenie Bielej 
Rasy – čo bola zlomová chyba v celom jeho predpoklade. Namiesto toho stále hovoril 
o  ich útokoch na kresťanstvo – neuvedomujúc  si,  že  Židia  kresťanstvo  a  bolo ich 
najúspešnejšou zbraňou pri ničení Bielej Rasy posledných sedemnásť storočí. 
     Zle Riešil problém – pretože buď nerozumel, alebo nevedel o problematike rasy. 
Navrhol niekoľko riešení, no všetky boli buď nepoužiteľné, alebo neadekvátne. 
     I. Navrhol, že všetko čo treba spraviť je odhaliť problém. No to nestačí. 
     II. Navrhoval,  aby si  Židia spravili sami poriadok a pravdepodobne by tak aj 
spravili ak by dosť obyčajných Židov vedelo čo sa deje. Je to ale smiešna myšlienka. 
Je to ako by ste chceli aby štrkáče nekonali ako štrkáče, blchy nerobili to čo blchy 
robia, aby červy nekonali ako červy a Židia nekonali ako Židia. 
     III. Podporoval ideu "ži a nechaj žiť", a použitie konštitúcie USA na reformáciu 
Židov legálnym spôsobom. Aj to je smiešne  z rovnakého dôvodu ako predchádzajúci 
bod. 
     IV. Obrátil sa k židovskému postoju, ktorý tienil mysle  Bielych kresťanov po 
stáročia. Je takýto: biblia je nesporná pravda a zdroj všetkej múdrosti; a (podľa jeho 
vyloženia  biblie)  Židia  nie  sú  potomkami  Izraela.  Tvrdil,  že  kresťania  sú pravými 
Izraelitami  a  Židia  sú  potomkami  Judáša.  Oba  tieto  chyby  nemajú  ani  najmenší 
podklad  v  historických  faktoch  a  boli  prostriedkami  pre  zmätenie  Bielej  Rasy  po 
stáročia. Je to súčasný Britsko-izraelský podvod celý znova. 
     V. Cirkev a vláda musia byť kresťanské a amerikanizované. To sú samozrejme 
naivné a nezmyselné "riešenia". 
     Kresťanstvo a Amerikanizácia Zmiatli Myslenie Bieleho Človeka.  V prvom 
rade židovské kresťanstvo pomiatlo naše myslenie a pomohlo Židom dostať nás do 
zmätku v akom sme dnes.  Čo sa týka amerikanizácie,  čo je vlastne "americké?" 
Negri, Židia, Indovia, Mexičania a mnoho ďalších podrás žijúcich v Amerike sú tiež 
"americké." Tak ktorú z týchto sporných kultúr by mala Amerika nasledovať? Ako 
som poukázal v jednej z predošlých kapitol,  mnohojazyčná spoločnosť má v sebe 
smená vlastnej deštrukcie. Idea "Američana" je úplne neadekvátna a je nebezpečnou 
nástrahou,  ktorú  Židia  používajú  na  oklamanie  Bieleho  Človeka.  Používajú  termín 
"americký"  na  zavedenie  Bielych  Ľudí  smerom,  ktorý  je  pre  nich  v  danom  čase 
najvhodnejší.  Môžu to  spraviť,  lebo  tento  termín má stovky rozličných a sporných  
významov,  a vedia presvedčiť  svoje obete aby robili  všetko čo chcú,  či  už v mene 
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"amerikanizácie", alebo v mene "humanity", alebo "bratstva", či iného slovíčka, ktoré 
sa v danom čase ich zradnému účelu najlepšie hodí. 
     Skutočné Riešenie. My, Hnutie Kreativity, máme úplne iný prístup. Uvedomujem 
si to, čo Židia vedeli viac ako 3000 rokov, a to, že rasa je základným sporom boja o 
prežitie na planéte Zem. Prepracovaním nekompromisného rasového náboženstva (tak 
ako to  spravili  Židia  vo svojej  ranej  hostórii)  chceme sústrediť  a  koordinovať  sily 
Bielej Rasy, zorganizovať ju a spútať jej úžasnú silu, aby sme raz a navždy zničili 
našich smrteľných nepriateľov. V tomto prípade nesieme mať na mysli  veci ako je 
cena. Musíme spraviť všetko čo je treba a s radosťou zaplatiť cenu. Splnenie našich 
veľkých  cieľov  je  úžasný  obchod  za  akúkoľvek  cenu  a  zlyhanie  je  absolútnou  a 
kolosálnou tragédiou. 
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43. Krédo 
Ktreativity

Spoveď Žida
 Ničivé Následky Pavla z Tarsu a Kresťanstva 

Pri Zničení Rímskej Civilizácie

     Nasledujúci  článok napísal židovský spisovateľ Marcus Eli Ravage (1884-1965). 
Článok sa objavil v teraz už nefungujúcom Magazíne Century vo februári 1928. Je taký 
jasný, taký priamy a jeho zmysel je taký ďalekosiahly, že plná škoda, ktorá je tu tak jasne 
vyslovená, sa úplne vymyká chápaniu zmäteného Bieleho kresťana. 
     Toto je text Ravageho článku: 

Skutočnosti Proti Židom

     "Samozrejme, že nás neznášate. Nebolo by dobré povedať mi, že to tak nie je. Takže  
nemíňajme čas na zapieranie a alibi. Ja to viem, vy to viete a rozumieme si. Aby som 
bol presný, niektorí vaši najlepší priatelia sú Židia, tak je to. Počul som už o tom raz,  
či dvakrát myslím. A tiež viem, že ma to nezahŕňa osobne – "ma" to znamená osobu  
žida – keď nás kopete do jedného vreca, lebo ja som dosť odlišný a takmer taký dobrý  
ako jeden z vás.  Tá malá výnimka ma akosi  privádza k vdačnosti.  No to nech vás  
netrápi. Je to ten agresívny, materialistický, podnikavý, šplhajúci druh, ktoráý nemáte  
radi  –  doslova  tí,  ktorí  vám  pripomínajú  vašich  vlastných  sľubujúcich  bratov.  
Vzájomne si perfektne rozumieme. Nebudem vám to tajiť. 

     Požehnanie mojej duši, neviním nikoho za to, že niekoho nemá rád. To čo ma na  
tomto proti-židovskom biznise, tak ako ho hráte vy, zaujalo je to, že robíte fantastické a  
priehľadné  ospravedlnenia,  až  sa  zdá,  že  tak  hrozne  trpíte  nesmelosťou,  že  ak  by  
samotné vyjadrenie nebolo také groteskné, bolo by iritujúce. 
     No nie je to tak akoby ste boli amatérmi: ste v tom už pätnásť storočí. Keď vás teraz  
vidím a počúvam vaše detinské zámienky, niekto by mohol nabrať dojem, že ani sami 
neviete o čom to celé je. Neznášate nás, no neviete jasne povedať prečo. Myslíte na nové 
ospravedlnenie  –  "dôvod",  ako  to  nazývate  –  každý  deň.  Po  stovky  rokov  pre  seba 
hromadíte ospravedlnenia a každý nový nápad je ešte smiešnejší než ten posledný, a 
nové ospravedlnenie protirečí a  ničí to posledné. 
     Ani nie pred tak mnohými rokmi som zvykol počúvať,  že špiníme peniaze a sme  
komerční materialisti;  teraz sa navôkol šepkajú sťažnosti,  že žiadne umenie a žiadna 
profesia nie je pred židovskou inváziou v bezpečí. 
     Sme, ak tomu chcete veriť, úplne klanovo založení a neasimilovateľní, lebo s vami  
nebudeme uzatvárať manželstvá, a takisto sme šplhúni a podnikavci, a hrozbou pre vašu  
rasovú integritu. 
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     Náš životný štandard je taký nízky, že vytvárame vaše brlohy a prepotený priemysel, a  
zároveň  taký  vysoký,  že  vás  vytlačíme  z  vašich  vlastných  obydlí.  Vyhýbame  s  našej  
vlasteneckej  povinnosti  počas vojny,  lebo sme od Prírody a tradíciou pacifisti  a sme  
arci-sprisahancami všetkých vojne a aj ich hlavnými užívateľmi. (Pozrite si  Protokoly  
Sionských Mudrcov.)
     Sme  zároveň  zakladateľmi  a  hlavnými  prívržencami  kapitalizmu,  a  zároveň  aj 
hlavnými páchateľmi vzbúr proti nemu. 
     Dozaista história nemá nikoho tak mnohostranného ako sme my!
     A! takmer som zabudol. Sme neohybní ľudia, ktorí nikdy neprijali kresťanstvo a sme  
zločinci, ktorí ukrižovali jeho zakladateľa. 
     No poviem vám, klamete samých seba. Buď máte nedostatok sebapoznania, alebo  
odvahy čeliť poctivo faktom a samotnej pravde. Nenávidíte Židov preto, tak ako si to  
mnohí  z  vás  myslíte,  že  sme  ukrižovali  Ježiša,  ale  preto,  že  sme mu dali  život.  Váš  
skutočný spor s nami nie je o tom, že sme odmietli kresťanstvo, ale pretože sme ho na vás  
uložili!
     Vaše nepresné, protirečivé obvinenia proti nám nie sú záplatou ohavnosti nášho  
dokázateľného  historického  prečinu.  Viníte  nás  z  rozhýbania  revolúcie  v  Moskve.  
Predpokladáte,  že  si  pripúšťame  obvinenia.  Čo  je  na  tom?  V  porovnaní  s  tým,  čo  
dosiahol v Ríme Pavol z Tarsu, je ruský prevrat púhou pouličnou bitkou. 
     Robíte veľa hluka zúrite kvôli nadmernému židovskému vplyvu vo vašich divadlách a  
filmoch.  Veľmi  dobre;  dajme  tomu,  že  je  vaša  sťažnosť  oprávnená.  No  čo  je  to  v  
porovnaní s našim ohromným vplyvom vo vašich kostoloch, školách, zákonoch, vládach,  
a všetkých myšlienkach, ktoré vám prejdú hlavou každý deň?
     Nevkusný Rus vymýšľa niekoľko článkov a publikuje ich v knihe s názvom Protokoly  
Sionských Mudrcov, ktorá poukazuje na naše sprisahanie prd začiatkom svetovej vojny.  
Tej knihe veríte. V poriadku. V záujme argumentu, uznáme z nej každé slovo. Je pravá a 
autentická. No čo je to v porovnaní s nespochybniteľnou historickou konšpiráciou, ktorú 
sme priniesli, ktorú sme nikdy nepoprel, lebo ste nikdy nemali dosť odvahy obviniť nás z  
nej a ktorej celý záznam je pre každého čitateľa príliš rozsiahly?
     Ak to myslíte skutočne vážne, keď hovoríte o židovskom sprisahaní, nemal by som váš  
záujem upriamiť na niečo o čom stojí za to hovoriť. Aký účel má míňa slová na údajnú 
kontrolu  vašej  verejnej  mienky  židovskými  finančníkmi,  vlastníkmi  novín a filmovými  
magnátmi, keď by ste nás jednoducho mohli obviniť z dokázateľnej kontroly nad celou  
civilizáciou židovskými evanjeliami?
     Nezačali ste si uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny. Sme votrelci. Sme narušitelia.  
Sme rozvracači. Vzali sme váš prirodzený svet, vaše ideály, váš osud a zahrali sme si s  
nimi šialenú hru. Boli sme pri zrode nielen poslednej veľkej vojny, ale v takmer všetkých  
vašich vojnách, nielen v ruskej revolúcii, ale takmer v každej inej dôležitej revolúcii vo 
vašej histórii. Do vášho osobného aj verejného života sme priniesli nezhody, zmätok a  
frustráciu. Robíme to stále. Nikto nevie povedať ako dlho to ešte budeme robiť. 

     Trochu sa obzrite  a  uvidíte  čo sa stalo.  Prde 1900 rokmi  ste  boli  nevinnou,  
bezstarostnou, pohanskou rasou. Uznávali ste nespočetné množstvo bohov a bohýň,  
duchov vzduchu, prameňov a lesa. Boli ste nehanebne hrdí na svoje nahé telá. Ryli ste  
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podoby vašich bohov a dráždivého ľudského tela. Vyžívali ste sa v bojoch na poliach, v  
arénach  a  na  bojiskách.  Vojna  a  otroctvo  boli  vo  vašich  systémoch  fixnými  
inštitúciami.  Bavili  ste sa na stráňach a v údoliach ste špekulovali nad zázrakmi a  
záhadami života, a položili ste základy prírodnej vedy a filozofie. Mali ste nádhernú,  
zmyselnú  kultúru,  nemrzeli  vás  body  spoločenského  svedomia,  alebo  akýchkoľvek  
sentimentálnych otázok o ľudskej rovnosti. Kto vie aký veľký a slávny osud ste mohli  
myť ak by sme vás nechali na pokoji. 

     No my sme vás nenechali tak. Vzali sme vás za ruku a zrúcali vašu krásnu a bujnú 
kultúru, ktorú ste vybudovali, a zmenili sme celý smer vašej hostórie. Dobili sme vás tak,  
ako  si  žiadne  vaše  impérium nikdy  nepodrobilo  Afriku  alebo  Áziu.  A  to  všetko  sme  
dokázali bez guliek, bez krvi,  alebo zmätku, bez akejkoľvek sily.  Dokázali  sme to len  
vďaka našej neodolateľnej sile nášho ducha, ideami a propagandou. 
     Spravili sme z vás chtivých a nevedomých nosičov nášho poslania pre celý svet, pre  
barbarské  rasy  sveta,  pre  nespočetne  veľa  ešte  nenarodených  generácií.  Bez  plného 
chápania toho čo robíme, ste sa stali neobmedzenými agentmi našej rasovej tradície,  
nesúc naše evanjelium do neobjavených končín Zeme.      
     Naše kmeňové zvyky sa stali jadrom vašich morálnych hodnôt. Naše kmeňové zákony 
postavili základy všetkých vašich vznešených ústav a zákonov. Naše legendy a ľudové  
príbehy sú posvätnou náukou, ktorú ospevujete vašim deťom. Naši básnici naplnili vaše  
spevníky a modlitebné knižky. Naša národná história sa stala nepostrádateľnou časťou 
učenia vašich kňazov, pastorov a učiteľov. Naši králi, štátnici, jasnovidci a bojovníci sú  
vašimi hrdinami. Naša malá, staroveká krajina je vašou svätou zemou. Naša národná 
literatúra je vaša svätá biblia. To čo si naši ľudia mysleli a to čo učili,  sa stalo tak  
neoddeliteľne vtkaným v každej vašej reči a tradícii, že nikto z vás nemôže byť nazvaný 
vzdelaným ak sa nestotožňuje s našim rasovým dedičstvom.  
     Židovskí remeselníci a židovskí rybári sú vašimi učiteľmi  a svätcami, s nespočetným  
množstvom vyrytých sôch s ich podobami a mnohými katedrálami postavenými na ich  
pamiatku. Židovská panna je váš ideál materstva a ženskosti. Židovský rebel – veštec je  
centrálnou postavou vo vašom náboženstve. Zhodili sme vaše idoly, odsunuli vaše rasové  
dedičstvo a vymenili ich za nášho boha a naše tradície. Žiadne dobytie v histórii sa s  
týmto našim jasným dobytím vás nemôže ani porovnávať.
     Ako  sme  to  spravili?  Skoro  náhodou.  Pred  takmer  2000  rokmi  vo  vzdialenej  
Palestíne,  naše  náboženstvo  upadlo  do  hniloby  a  materializmu.  Zmenárnici  boli  
majetkom  cirkvi.  Degenerovaní,  samoľúbi  kňazi  pokutovali  našich  ľudí  a  rástli  do  
tučnoty.  Potom  povstal  mladý  patriot  –  idealista  a  chodil  po   krajine  volajúc  po  
znovuoživení viery. Nemyslel  a založenie novej cirkvi. Tak ako všetci proroci pre ním, aj  
jeho  cieľom  bolo  vyčistiť   a  revitalizovať  starú  vieru.  Zaútočil  na  kňazov  a  vyhnal  
zmenárnikov z cirkvi. To ho priviedlo do sporu so zaužívaným zákonom a jeho oporou.  
Rímske  úrady,  ktoré  okupovali  krajinu,  obávajúc  sa  jeho  revolučnej  agitácie  ako  
politického pokusu vyhnať ich ho zajali, súdili a odsúdili a smrť ukrižovaním, čo bola v  
tej dobe bežná forma popravy. Nasledovníci Ježiša z Nazaretu, hlavne otroci a chudobní  
remeselníci  sa  vo  svojej  pochabosti  odvrátili  od  sveta  a  sformovali  sa  do  bratstva 
umiernených, neodporujúcich jedincov, ktorí spolunažívali deliac so o svoje pamäti na  
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svojho  ukrižovaného  vodcu.  Boli  len  novou  sektou  v  Judei,  bez  moci  alebo  zmyslu,  
vlastne bez oboch. 
     Nová viera sa do povedomia dostala až po zničení Jeruzalema Rimanmi. Potom  
vlastenecký Žid menom Paul,  alebo Saul,  vymyslel  myšlienku oslabenia rímskej  moci  
zničením  morálky  jeho  vojakov  doktrínou  lásky   a  neodporovania,  hlásanou  malou 
sektou židovských kresťanov. Pre Gojimov sa stal apoštolom, on, ktorý bol až doteraz 
jedným za najaktívnejších perzekútorov tejto skupiny. A Pavol svoju prácu vykonal tak  
dobre, že za štyri storočia veľké impérium, ktoré podrobilo Palestínu a polovicu sveta,  
bolo len kopou ruín. Zákon, ktorý vzišiel zo Sionu sa stal oficiálnym náboženstvom Ríma.
     To bol začiatok našej nadvlády vo vašom svete. No to bol len začiatok. Odvtedy je  
vaša história len o málo viac než boj o nadvládu medzi vlastným, starým pohanským  
duchom  a  našim  židovským  duchom.  Polovica  vašich  vojen,  veľkých  i  malých  sú  
náboženské  vojny,  bojované  kvôli  interpretácii  tej  či  onej  veci  v  našom  učení.  
Neoslobodili  ste  sa  zo  svojej  primitívnej  náboženskej  naivity  a  neokúsili  prax  
pohanského , rímskeho učenia skôr ako Luther vyzbrojený našim evanjeliom nepovstal,  
aby vás zhodil  a opäť usadil  na trón naše dedičstvo.  Vezmite si  tri  hlavné revolúcie  
modernej doby – francúzsku, americkú a ruskú. Sú niečím iným než triumfom židovskej  
idei spoločenskej, politickej a ekonomickej spravodlivosti?
     A koniec je stále tak ďaleko. Ovládneme vás. Práve v tomto čase sú vaše cirkvi  
rozdeľované občianskou vojnou medzi fundamentalistami a modernistami, to znamená  
medzi tými, ktorí bojujú pomalými krokmi aby nás zastavili. Zas a znova sa puritánske 
dedičstvo  z  Judei  vyvalilo  vlnami  všeobecnej  cenzúry,  cirkevnými  zákonmi  a  činmi  
národnej prohibície. A zatiaľ čo sa tieto veci dejú vy len tárate o  židovskom vplyve vo  
filmoch. 
     Je preto niečo divné na to, že nás neznášate? Zablokovali sme váš pokrok. Uvalili  
sme na vás votreleckú knihu a cudziu vieru, ktorú nemôžete prehltnúť alebo stráviť a  
ktorá  je  v  priamom  rozpore  s  vašim  naivným  duchom,  ktorá  vás  navždy  drží  v  
nevedomosti  a  pre  ktorú  máte  málo  ducha  aby  ste  ju  buď  odmietli,  alebo  plne  
akceptovali.   
     Celkovo ste samozrejme nikdy neprijali naše kresťanské učenie. Vo svojich srdciach 
ste stále pohanmi. Stále milujete vojny, vyryté obrazy vašich predstáv a bitky. Stále ste  
hrdí na nahé ľudské tel.  vaše spoločenské svedomie, v súlade s demokraciou a celou 
vašou spoločenskou revolúciou, je stále žalostne nedokonalou vecou. Jednoducho sme  
rozdelili vašu dušu, zmiatli vaše impulzy a paralyzovali vaše túžby. Vo vojne ste schopní  
kľaknúť pred tým, ktorý vám káže nastaviť druhé líce, ktorý povedal "neprotiv sa zlému"  
a "blahoslavení, ktorí šíria pokoj". Vašu chtivosť po zisku náhle narušuje spomienka na  
nedeľnú školu, kde ste ani netušili o zajtrajšku. Vo vašich priemyselných bojoch, kde by 
ste udreli aj bez výčitiek svedomia, si náhle spomeniete,  že chudobní sú požehnaní a  
ľudia  sú  bratia  v  otcovstve  Pána.  A  keď  chcete  prepadnúť  pokušeniu,  váš  židovský 
tréning vám dáva ruku na rameno a ukľudní pretekajúci pohár na vašich perách. Vy,  
kresťania, ste neboli nikdy pokrstení. V tomto sme s vami zlyhali. No my sme vám navždy  
pošpinili zábavu z pohanstva. 
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     Tak  prečo  by  ste  nás  nemali  neznášať?  Ak  by  sme  boli  na  vašom  mieste,  
pravdepodobne by sme vás nemali radi ešte srdečnejšie než vy nás. No my sa netajíme  
povedať  vám prečo.  Nemali  by  sme sa uchyľovať  k  ospravedlneniam a priehľadným  
zámienkam. S miliónmi bolestivo čestných židovských obchodníkov by sme nemali ublížiť  
vašej inteligencii a ani vlastnej cti ak rozprávame o komunizme ako o židovskej filozofii.  
S miliónmi ťažko pracujúcich, chudobných židovských obchodníkov a robotníkov by sme  
sa nemali  zosmiešňovať rozprávaním o medzinárodnom kapitalizme ako o židovskom 
monopole. To nie, my by sme mali ísť priamo na vec. Mali by sme sa zamyslieť nad týmto  
zbytočným, zvráteným zmätkom, ktorý nazývame civilizáciou, túto polo-kresťanskú, polo-
pohanskú zmes a – mali by sme vám jasne povedať: "za tento zmätok vďačíme vám,  
vašim pokrokom a vašej biblii."
     Zistenia: (Citáty z vyššie uvedeného článku sú uvedené tučným písmom.) tak tu máte 
celý príbeh v kocke, vyslovený tak zreteľne a jasne, ako ej to len ľudsky možné. A čo je 
dosť divné,  bolo to napísané Židom. Prečo by všetko prezradil  o  veciach,  o ktorých 
môžeme len špekulovať, no možno jeho arogancia a nutkanie chváliť sa prevýšilo jeho 
diskrétnosť  a  prirodzený  židovský  inštinkt  byť  nepriamy.  Nech  sú  už  jeho  motívy 
akékoľvek,  divné  na  tom je,  že  Bieli  Gojimi,  hlavne  Bieli  kresťania,  to  môžu čítať 
tucetkrát a stále nepochopia plné následky toho, čo tento chválenkár vraví. 
     Na základe tohto krátkeho článku by mohla byť napísaná celá kniha, no my si len 
podčiarknime pár dôležitých tvrdení, ktoré vyslovil. 
     "Nenávidíte nás, no neviete jasne povedať prečo."  Poukazuje na to, že Gojimi 
zvažujú každé nepresvedčivé tvrdenie a obvinenie, no akosi divne zlyhávajú prísť na 
najdôležitejší dôvod zo všetkých. Židia sú obvinení z toho, že sú kapitalisti a komunisti 
súčasne. Sú obvinení z toho, že sú pacifisti a iniciátori vojen a zároveň majú z týchto 
vojen úžitok. Obviňujeme Židov zo zosnovania ruskej revolúcie. Spúšť jasne dokazuje, 
že všetky tieto obvinenia sú pravdivé a taktiež boli hlavnou hybnou silou francúzskej a 
americkej revolúcie. Zjavne dokazujú, že obvinenia v  Protokoloch Sionských Mudrcov 
sú  v  záhade  pravdivé  (hoci  ako  typický  Žid  tvrdí,  že  sú  "napodobneninou". 
"Napodobneninou" čoho? Napodobnenina predsa predstavuje originál.) vhadzuje výzvu: 
čo ak sú všetky tieto obvinenia pravdivé? My, hlúpi Gojimi ich obviňujeme z drobností, 
no  bojíme  sa  vysloviť  skutočné  obvinenia,  ktoré  sú  tisíckrát  devastujúcejšie.  Ďalší 
bežný dôvod, prečo my, Gojimi, prechováme nenávisť voči Židom, je ten, že ich viníme 
z ukrižovania "nášho spasiteľa, Ježiša Krista.
     "No poviem vám, klamete samých seba. Buď máte nedostatok sebapoznania, 
alebo odvahy čeliť poctivo faktom a samotnej pravde". Toto vyjadrenie je tak jasnou 
pravdou, že len sotva potrebuje širší komentár. To čo povie ďalej je skutočným jadrom 
záležitosti:
     "Váš skutočný spor s nami nie je o tom, že sme odmietli kresťanstvo, ale pretože 
sme ho na vás uložili".  Toto je taká významná pravda, že by mala byť vysvietená v 
každom  meste  i  dedine.  No  väčšina  Bielych  Gojimov  radšej  poprie  túto  očividnú 
katastrofu, ktorá drasticky zmenila smer histórie a osud Bielej Rasy a to k horšiemu. No 
títo  oklamaní  truľovia  to  nielenže  poprú,  no  budú  aj  odhodlane  brániť  kresťanstvo, 
zaútočia a zničia vás za drzosť čo i len opýtať sa na ich zmätenú ľahkovernosť. 
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     "No čo je to v porovnaní s našim ohromným vplyvom vo vašich kostoloch, 
školách,  zákonoch,  vládach,  a  všetkých  myšlienkach,  ktoré  vám  prejdú  hlavou 
každý deň?" Vraví: uvalením na nás Židmi vymysleného náboženstva, kresťanstva, dali 
živnú pôdu všetkým našim myšlienkam, ideálom, nápadom, cieľom a snahám. To zahŕňa 
vládu, školy, zákony a základnú filozofiu každej dôležitej inštitúcie. Zdôrazňuje:
     "...  nespochybniteľnou historickou konšpiráciou,  ktorú sme priniesli",  ktorej 
chrbticou  je  kresťanstvo  a  "...  ktorej  celý  záznam  je  pre  každého  čitateľa  príliš 
rozsiahly" a  ďalej  špecificky  zdôrazňuje  "dokázateľnú  kontrolu  nad  celou 
civilizáciou židovskými evanjeliami."
     " Nezačali ste si uvedomovať skutočnú hĺbku našej viny." To je zľahčovanie. Než 
sme sa  my, Tvorcovia neobjavili  a  neodhalili  celý židovsko-kresťansko-komunistický 
podvod židovskej  konšpirácie na zničenie  Bielej  Rasy,  ako sa  zdá nikto  nemal  dosť 
rozvahy (alebo odvahy)  preskúmať tento subjekt. Akokoľvek, s touto knihou, tu máte 
všetko aby ste to mohli prečítať a aj s priemernou inteligenciou pochopiť.  
     Po poukázaní na to ako tzv. pohanské, grécke a rímske civilizácie položili "základy 
prírodných  vied  a  filozofie",  (založené  na  Večných  Zákonoch  Prírody,  tak  ako 
Kreativita) a boli na svojej veste k neudržateľnej veľkoleposti, špekuluje: 
     "Kto vie aký veľký a slávny osud ste mohli  myť ak by sme vás nechali  na 
pokoji."  Je to otázka nad ktorou aj ja často uvažujem a jej možná odpoveď prevyšuje 
predstavivosť. Ak by sa rímska civilizácia rozvíjala ďalších šestnásť storočí pokrokom 
aký robila predtým ako bola zabrzdená kresťanstvom, úroveň technológie,  genetiky a 
umenia  by dnes  bola  úžasná.  Cieľom Hnutia  Kreativity  je  to  oživiť  a  pokračovať  v 
pokroku Bielej Rasy tam, kde Rimania osudne prestali a doviesť ho do väčších výšok. 
     " No my sme vás nenechali tak. Vzali sme vás za ruku a zrúcali vašu krásnu a 
bujnú kultúru, ktorú ste vybudovali, a zmenili sme celý smer vašej hostórie. Dobili 
sme vás tak, ako si žiadne vaše impérium nikdy nepodrobilo Afriku alebo Áziu." 
Aké pravdivé a aké katastrofické! Cieľom Hnutia Kreativity je prekonať túto hroznú 
útrapu mysle, ktorú pred sedemnástimi storočiami Židia na Bielu Rasu uvalili a znovu 
nasledovať veľkolepý a slávny osud, ktorý nám prichystala Príroda. Nezáležiac na tom 
aká dlhá bude  cesta,  alebo aká ťažká  je  táto  úloha,  je  to  našim cieľom.  Musíme to 
nasledovať, nech sa stane čokoľvek. Žiadna cena nie je privysoká, žiadna obeť priveľká. 
     "Bez plného chápania toho čo robíme, ste sa stali neobmedzenými agentmi našej 
rasovej tradície, nesúc naše evanjelium do neobjavených končín Zeme." nanešťastie, 
po takmer 2000 rokoch väčšina Bielych Gojimov stále ani nechápe tomu čo nám Židia 
svojim najefektívnejším nástrojom – kresťanstvom spravili a ešte menej ich chápe to, 
čo  nám robia  dnes.  Večným cieľom  Hnutia  Kreativity  je  vyjasniť  to  našim  Bielym 
Rasovým Druhom a opäť ich priviesť k zmyslom. 
     Židovské náboženstvo, v istom čase, bolo nevýznamným náboženstvom, jedným z 
mnohých v rímskom impériu a pre vlastnú hnilobu sa rapídne rozpadalo vo švoch.   
     "Pred takmer 2000 rokmi vo vzdialenej Palestíne, naše náboženstvo upadlo do 
hniloby a materializmu."  Bez náboženstva by sa ja židovská rasa čoskoro rozpadla a 
zmizla, ako sme to už v mnohých častiach tejto knihy ukázali.  Čo ich zachránilo bol 
zápal a oddanosť Saula z Tarsu (kresťanského sv. Pavla) pri šírení novej, jedovatej viery 

261



medzi Gojimov, viery pochádzajúcej z malej židovskej sekty (Esejci) a nevzbudzujúcej 
väčší záujem, hlavne u Židov. V skutočnosti Saul, uvedomujúc si jeho samovražednú 
povahu, najprv túto sektu odsudzoval, nakoľko nechcel aby sa ňou nakazili Židia. Potom 
dostal skvelý nápad nakŕmiť ním Rimanov. To bol najfatálnejší a najvýznamnejší bod 
zlomu v  histórii Bielej Rasy a celkovo ľudstva. 
     "Potom vlastenecký Žid menom Paul, alebo Saul, vymyslel myšlienku oslabenia 
rímskej  moci zničením morálky jeho vojakov doktrínou lásky  a neodporovania, 
hlásanou  malou  sektou židovských kresťanov.  Pre  Gojimov sa  stal  apoštolom... 
a  svoju  prácu  vykonal  tak  dobre,  že  za  štyri  storočia  veľké  impérium,  ktoré 
podrobilo Palestínu a polovicu sveta, bolo len kopou ruín." Tu to máte od začiatku. 
Kresťanstvo  so  svojim  samovražedným  učením  súcitu,  neodporovaním,  rovnosťou  a 
bratskou láskou k všetkej špine sveta uvrhlo na smetisko najzdravšie, schopné a tvorivé 
Biele impérium aké kedy existovalo. 
     Židovstvo dostalo do rúk novú zbraň. Dosiahli obrovský objav – silu náboženstva pri 
ovládaní myslí ľudí – priateľov, či nepriateľov – a devastujúce dôsledky toho, keď je zlé 
náboženstvo  uvalené  na  ich  nepriateľov  organizovanými  a  sústredenými  snahami 
židovskej  siete.  Ich  nový  objav  sa  rozšíril  z  náboženstva  na  všetky  ostatné  formy 
propagandy. 
     "To bol začiatok našej nadvlády vo vašom svete... Polovica vašich vojen, veľkých 
i malých sú náboženské vojny, bojované kvôli interpretácii tej či onej veci v našom 
učení." To je jasný dôkaz starého porekadla "dom rozdelený neobstojí" v praxi. Židia so 
svojou falošnou kresťanskou vierou poškodili rozum Bielych Ľudí svojim klamstvom o 
"strašidlách na nebi". Zmiatli, zničili a rozdelili nášho "prirodzeného ducha" tak, že sme 
zmätení,  paralyzovaní,  bezmocní  a  bezbranní  pred  našimi  nepriateľmi.  Židia  to  celé 
dokázali  prenajatím  hodnoty  takým  samovražedným  myšlienkam  akými  sú:  "predaj 
všetko čo máš  rozdaj to chudobným, "miluj svojich nepriateľov", "neprotiv sa zlému", 
"nesúď"  a  "nastav  druhé  líce".  Ďalej  nás  provokuje  slovami:  "navždy  sme  vám 
pošpinili zábavu z pohanstva". 
     Uzatvára to slovami:  "tak prečo by ste nás nemali neznášať?" V skutku, prečo? 
Mali by sme sa, ak ešte máme nejaký zvyšný rozum, na nich vrhnúť s odvetou a pomstou 
za všetko zlo, ktoré na nás za tisícročia nahádzali. Jasne vraví, že samotní Židia by takéto 
výlevy  nebrali   potichu,  ale  reagovali  by  násilným protestom  a  hlasnou,  agresívnou 
odplatou. 
     "To nie, my by sme mali ísť priamo na vec. Mali by sme sa zamyslieť nad týmto 
zbytočným,  zvráteným  zmätkom,  ktorý  nazývame  civilizáciou,  túto  polo-
kresťanskú, polo-pohanskú zmes a – mali by sme vám jasne povedať: "za tento 
zmätok vďačíme vám, vašim pokrokom a vašej biblii." V skutku je to tak. Je najvyšší 
čas aby Biela Rasa povstala do posledného muža, dvihla toto prekliate bremeno a hodila 
im ho späť do tváre. Je najvyšší čas aby sme prijali vlastné náboženstvo, náboženstvo, 
ktoré  je  v  harmónii  s  našim  prirodzeným  duchom,  náboženstvo,  ktoré  najlepším 
inštinktom Bielej Rasy nie je cudzie,  ale je v súlade s nimi  a náboženstvo, ktoré je v 
súlade s Večnými Zákonmi Prírody. 
     Takéto náboženstvo teraz máme v Kreativite. 
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44. Krédo 
Kreativity

Príbeh o 
Cisárových Nových Šatách

     Pokorení Špinavou Židovskou Literatúrou.  Biela Rasa má bohaté dedičstvo 
vlastnej, krásnej a zaujímavej literatúry takže musí byť mimo jej zdravého rozumu, že 
vôbec prijala špinavý zmätok židovskej literatúry za základ svojho náboženstva. Ako 
poukázal Marcus Eli Ravage, židovská literatúra mala devastujúce efekty na kultúru a 
históriu Bielej Rasy, a pokorila nás tak ako to nikdy nedokázal žiaden dobyvateľ. 
     Biela  Rasa Má Vlastné Bohaté Dedičstvo.  Niektoré  diela  literatúry  Bieleho 
Človeka sú omnoho storočí staršie než kedy bol Starý zákon spísaný. Ezopove bájky, z 
ktorých stále pár stoviek existuje, sa datujú späť do čias Egypta.  Múdrosť, morálne 
lekcie  a  využitie  týchto  lekcií  istotne  prevyšujú  všetko  bezvýznamné  smeti  o 
židovských bitkách s neexistujúcimi kmeňmi v časoch neexistujúceho Mojžiša. Keď 
čítame Ezopove bájky o Závistlivom psovi, alebo Zajacovi a korytnačke, lekcia, ktorú 
si môžeme vziať je jasná, stručná a večná. Na rozdiel od toho, keď čítame príbeh o 
Jonášovi a veľrybe v Starom zákone, akú možnú lekciu si môže každý inteligentný 
človek z takéhoto hlúpeho príbehu vziať?
     Kto Potrebuje Židovské Smeti? Biely Človek má najväčšie bohatstvo literatúry zo 
všetkých rás, ktoré kedy žili. Okrem skvelých a bezkonkurenčných spisovateľov akými 
sú Shakespeare, Goethe, Tennyson, Schiller a tisíce iných, má Biely Človek taktiež 
kopu folklóru vo všetkých jazykoch. Popri Ezopových bájkach datujúcich sa do antiky 
máme  rozprávky  bratov  Grimmovcov,  Hansa  Christiana  Andersena,  severské  a 
germánske legendy,  množstvo mýtov v gréckej a rímskej antológii  a mnoho iných. 
Aké úplne hlúpe je obrátiť sa ku špinavej židovskej literatúre! Je to smiešna situácia, 
ktorú Hnutie Kreativity mieni napraviť.
     Ľahkovernosť Más. Aby sme pokročili a aby sme poukázali ako môžu ľudia 
spanikáriť k akceptovaniu a viere v dobre propagované reči, tu chceme uviesť príbeh o 
Cisárových Nových Šatách  od Hansa Christiana Andersena. Dúfam, že tento príbeh 
pomôže vyjasniť akí sú všeobecne ľudia ľahkoverní a ako táto ľahkovernosť umožnila 
Židom zaviesť našich ľudí k akceptovaniu a propagácii židovsko-kresťanskej biblie, 
šialenému kusu literatúry,  ktorý zmiatol,  zaviedol  a  zdevastoval  Belu rasu tak ako 
žiadna iná kniha v histórii Bielej Rasy. Tu je príbeh o Cisárových nových šatách:

Cisárove Nové Šaty

     Pred dávnymi rokmi žil cisár, ktorý mal tak nesmierne rád pekné, nové šaty, že 
všetky peniaze vydával na parádu. Nestaral sa o svojich vojakov, nedbal o divadlo ani  
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o poľovačky; stále sa chcel ukazovať v nových šatách. Každú hodinu mal iný odev, a 
ak sa obyčajne hovorí o kráľovi, že zasadá v rade, tak tu sa vždycky vravelo: "Cisár je 
v obliekárni!"
     Vo veľkom meste, kde cisár býval, žilo sa veselo, každý deň prichádzalo veľa 
cudzincov.
     Raz sem prišli  dvaja šaľbiari,  vydávali  sa za tkáčov a vraveli,  že vedia utkať 
najkrajšiu látku, akú si len možno predstaviť. Táto látka bude mať nielen neobyčajné 
farby  a  vzorku,  ale  šaty  z  nej  budú  mať  takú  podivuhodnú  vlastnosť,  že  budú 
neviditeľné pre každého, kto nie je súci pre svoj úrad alebo kto je nevýslovne hlúpy.
     "To by ale boli znamenité šaty," pomyslel si cisár. "Ak by som si ich obliekol, hneď 
by som spoznal,  ktorí  ľudia v mojej  ríši  nie sú schopní zastávať im zverený úrad. 
Mohol by som rozoznať hlúpych od múdrych! Ba veru, tú látku mi musia zaraz utkať!" 
A hneď vyplatil šaľbiarom hŕbu peňazí, aby sa mohli pustiť do práce.
     Hneď si aj postavili svoje krosná, tvárili sa, akoby pracovali,  ale na vretenách 
nemali vôbec nič. Bez dlhého premýšľania si vypýtali najjemnejší hodváb a najkrajšie 
zlato. Všetko si poschovávali do vlastných vreciek, a potom dlho do noci pracovali na 
prázdnych krosnách.
     "Teraz by som rád vedel, koľko už toho natkali!" pomyslel si cisár, ale čudne sa mu 
zvieralo srdce, keď si pomyslel,  že kto je hlúpy alebo celkom nesúci pre svoj úrad, 
nemôže látku vidieť. Myslel si, pravdaže, že sám o seba sa nemusí obávať, ale jednako 
len by bol rád niekoho najprv poslal  pozrieť,  ako to  vyzerá.  Všetci  ľudia v meste 
vedeli, akú podivuhodnú silu má látka a všetci túžili vidieť, aký neschopný alebo hlúpy 
je ich sused.
     "Pošlem ku tkáčom svojho starého, poctivého ministra!" pomyslel si cisár. "On 
najlepšie posúdi, ako látka vyzerá, lebo má rozum a nikto nezastáva lepšie svoj úrad 
ako on!"
     Šiel teda starý dobrý minister do sály, kde dvaja šaľbiari pracovali na prázdnych 
krosnách. "Bože na nebi!" pomyslel si starý minister a div si oči nevyočil, "veď ja nič 
nevidím!" Ale nahlas nič nepovedal.
     Obaja podvodníci ho pozývali bližšie a pýtali sa, či látka nemá krásnu vzorku a 
nádherné farby. Potom ukázali na prázdne krosná a úbohý starý minister otváral oči, 
div mu z jamôk nevypadli, ale nevidel nič, lebo na krosnách nič nebolo. "Bože môj!" 
zhrozil sa, "vari som hlúpy? To som sa nikdy nenazdal a nik sa to nesmie dozvedieť! 
Vari nie som súci pre svoj úrad? Nie, nikomu nesmiem povedať, že látku nevidím!"
     "No, nič nevravíte o látke!" prihovoril sa šaľbiar, čo tkal.
     "Ó, je nádherná, čarokrásna!" povedal starý minister a pozrel cez okuliare. "Tá 
vzorka a tie farby! - Veru, musím povedať cisárovi, že sa mi nevýslovne páči!"
     "Ach, to nás teší!" povedali obaja tkáči a vymenovali farby i vzorku podľa názvov. 
Starý minister pozorne počúval, aby to mohol povedať cisárovi, keď príde domov. A 
tak aj urobil.
     Teraz žiadali podvodníci ďalšie peniaze a nový hodváb i zlato, čo potrebovali na 
tkanie. Všetko vopchali do vlastných vreciek, na krosná nedali ani vlákenko, ale ako 
predtým i teraz tkali na prázdnych krosnách.
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     Čoskoro poslal cisár iného poctivého úradníka pozrieť, ako tkáči pokračujú v práci 
a či už bude látka hotová. Pochodil tak ako minister. Hľadel a hľadel, ale keďže tam 
boli len prázdne krosná, nemohol nič vidieť.
     "No,  nie je  to pekná látka?" vraveli  šaľbiari,  vysvetľovali  mu a ukazovali  na 
nádhernú vzorku, ktorá vôbec nejestvovala.
     "Hlúpy predsa nie som!" pomyslel si dvoran, "že by som teda nebol súci pre svoj 
úrad? To je ale smiešne! No jednako,  nik to nesmie spozorovať." Potom pochválil 
látku, ktorú nevidel,  a uistil  ich,  že má radosť z takých krásnych  farieb a utešenej 
vzorky. "Áno, látka je ozaj čarokrásna!" povedal cisárovi.
     Všetci ľudia v meste rozprávali o nádhernej látke.
     Teraz i sám cisár chcel vidieť látku, pokiaľ bude ešte na krosnách. Vybral sa k 
prešibaným šaľbiarom s celým zástupom význačných mužov, medzi ktorými boli aj 
starí, poctiví úradníci, ktorí tam boli už predtým. Šaľbiari teraz tkali ostopäť, lenže bez 
jediného vlákna na prázdnych krosnách.
     "Ach, veď je to grandiózne!" vraveli obaja poctiví úradníci.  "Pozrite len, vaše 
veličenstvo, na tú vzorku, na tie farby!" a ukazovali na prázdne krosná, lebo sa nazdali, 
že ostatní istotne látku vidia.
     "Čože je to!" pomyslel si cisár, "ja nič nevidím! To je strašné, som vari hlúpy? 
Alebo azda  nie  som súci  cisár?  To  by bolo  to  najstrašnejšie,  čoho  som sa  mohol 
dožiť!" - "Ó, látka je pekná!" povedal teda cisár.  "Som s ňou nanajvýš spokojný!" 
prikyvoval a pozoroval prázdne krosná. Nechcel povedať, že nič nevidí. Celý sprievod, 
čo prišiel s cisárom, pozeral a pozeral, ale nevidel viacej ako ostatní. No všetci vraveli 
tak ako cisár: "Ó, látka je veľmi pekná!" a radili mu, aby si šaty z tejto látky po prvý 
raz  vzal  na  veľkú procesiu,  ktorú  práve  pripravovali.  "Je  to  grandiózne,  úchvatné, 
excelentné!" letelo od úst k ústam a všetci boli s látkou nanajvýš spokojní.
     Cisár dal každému šaľbiarovi rytiersky kríž do gombíkovej dierky a titul cisárskeho 
tkáča.
     Pred procesiou celú noc sedeli šaľbiari pri práci a mali zapálených šestnásť svetiel. 
ľudia sa mohli  presvedčiť, že majú naponáhlo, aby cisárovi šaty zavčasu zhotovili. 
Tvárili sa, akoby vyberali látku z krosien, strihali vo vzduchu veľkými nožnicami, šili 
ihlou bez cverny a napokon povedali: "Prosím, šaty sú už hotové!"
     Sám cisár ta zašiel so svojimi urodzenými gavaliermi a obaja šaľbiari zdvihli ruky 
do výšky, akoby v nich niečo držali a povedali: "Hľa, to sú nohavice! a tuto košeľa! tu 
zasa plášť!" a tak pokračovali. "Sú ľahké ani pavučinka! Človek by sa temer nazdal, že 
nemá nič na tele, ale v tom je práve čaro týchto šiat!"
     "Áno!" povedali gavalieri, ale nevideli nič, lebo tam ani nič nebolo.
     "Vaše cisárske veličenstvo, ráčte si teraz najmilostivejšie vyzliecť šaty!" povedali 
šaľbiari. "Potom vám oblečieme nové, tuto, pred týmto veľkým zrkadlom!"
     Cisár sa vyzliekol a šaľbiari sa tvárili, akoby mu po kúsku obliekali nové šaty, ktoré 
mu ušili;  chytili  ho okolo pása,  a potom akoby mu niečo priviazali  a  to mala  byť 
vlečka. Cisár sa obracal a zvŕtal pred zrkadlom.
     "Ach, či sú len krásne! Ako znamenite pristanú!" vraveli všetci. "Tá vzorka! Tie 
farby! Je to drahocenný odev!"
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     "Vonku  čakajú  s  cisárskymi  nebesami,  ktoré  v  sprievode  ponesú  nad  vašim 
veličenstvom!" oznámil hlavný ceremoniár.
     "Áno, som pripravený!" povedal cisár. "Nože, pristanú mi?" A potom sa ešte raz 
obrátil  pred  zrkadlom,  lebo  teraz  sa  chcel  tváriť,  akoby  naozaj  obdivoval  svoje 
nádherné šaty.
     Komorníci, čo mali niesť vlečku, macali po dlážke, akoby vlečku dvíhali. Držali 
ruky vo vzduchu a netrúfali si prezradiť, že nič nevidia.
     A tak šiel cisár v sprievode pod nádhernými nebesami a všetci ľudia na ulici a v  
oblokoch vraveli: "Ach, aké nádherné šaty má cisár! Akú čarokrásnu vlečku na rúchu! 
Ach, či mu len pristane!" Nikto sa nechcel prezradiť, že nič nevidí, lebo by nebol súci 
pre svoj úrad,  alebo by bol nevýslovne hlúpy.  V nijakých šatách nemal cisár  taký 
úspech.
     "Ale veď je nahý!" povedalo ktorési dieťa. "Bože na nebi, čujte ten nevinný hlas!" 
povedal otec. A ľudia si šepkali, čo povedalo dieťa.
     "Veď je nahý, malé dieťa to povedalo, nahý je!"
     "Nahý je!" volal nakoniec všetok ľud. Tu cisára zamrazilo, lebo sa nazdal, že majú  
pravdu, ale pomyslel si: 'Teraz musím vydržať po celý sprievod.' A vykračoval si ešte  
pyšnejšie a komorníci niesli vlečku, ktorej vôbec nebolo.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Späť k Rozumu.  Tak ako malé dieťa poukazujúce očividnú pravdu, aj Hnutie 
Kreativity chce ukázať na očividnú pravdu o židovskom klamstve "strašidiel na nebi." 
Spustením celosvetového hnutia chceme viesť Bielu Rasu späť k rozumu a spoločne 
vykríknuť "ale on na sebe nič nemá!"
     V  ďalšej  kapitole  si  preberieme  tento  zvláštny  fenomén  poverčivosti  a 
ľahkovernosti, a pritom budeme privádzať našich ľudí späť k rozumu, ku pravde a ku 
spáse.  
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45. Krédo
Kreativity

Poverčivosť a Ľahkovernosť
Achillova Päta Bielej Rasy

     Divná Slabosť Bielej Rasy.  Za posledných 2000 rokov, dve negatívne idey v 
mysliach Bielej Rasy možno napáchali viac škody než čokoľvek iné. Tieto dva defekty 
sú náchylnosť k I. poverčivosti a II. ľahkovernosti. Nie je to tým, že je Biela Rasa viac 
náchylná k týmto chybám mysle než podrasy. To nie. Pravdepodobne je menej, no 
následky týchto skratov pre vysoko vyspelú Bielu Rasu boli tisíckrát hroznejšie než 
pre podrasy. Tieto dve detinské a hlúpe vlastnosti sú špeciálne zvláštne a ponižujúce 
pre úžasné Bielu Rasu, ktorej mentálne, kultúrne, tvorivé a produktívne schopnosti sa 
osvedčili ako omnoho lepšie než aké majú podrasy. To sa nedá porovnávať.  
     Čo je poverčivosť? Čo je ľahkovernosť? Sú spojené? 
     Ľahkovernosť Bola Prvá. keď si poslednú otázku zoberieme ako prvú, zistíme, že 
preto aby ste mohli byť poverčiví musíte byť ľahkoverní. Nech je akokoľvek, niekto 
môže byť v určitých veciach ľahkoverný bez toho aby bol poverčivý. 
     Svet Strašidiel. Poverčivosť jer v základe viera v nadprirodzený "svet", to jest, svet 
mimo Prírody a jej zákonov. V prvom rade tieto presvedčenia obiehajú okolo "sveta" 
duchov a strašidiel, čo v základe znamená to isté a z dôvodu výsmechu budeme celý 
tento zmätok duchov nazývať "strašidlá". Tento svet strašidiel sa širšie delí na dobrých 
a zlých; na "svätých" duchov, bohov, bohyne, anjelov, serafínov, a pod.; a na "zlých 
duchov,  luciferov,  bosorky,  démonov,  diablov  a  mnoho  iných  strašidiel.  Pole 
démonológie  je  samo  o  sebe  veľký  subjekt  o  ktorom  bolo  napísaných  mnoho 
idiotských kníh. Nie je snáď ani potrebné dodať, že snáď okrem utečenca z blázinca 
nikto nikdy "démona" nevidel. Čo sa týka bohov v tomto svete strašidiel, istí autori 
spísali viac ako 30 000 jednotlivých bohov, ktorých si ľahkoverné a poverčivé ľudstvo 
vymyslelo, uctievalo a v ktorých bláznivo verilo po celé tisícročia. 
     Vymyslený, Neskutočný Svet. Tento "druhý svet" je evidentne svet, ktorý má 
svoje  vlastné  zákony  strašidiel  a  duchov.  Zjavne  protirečia  a  odporujú  zákonom 
Prírody. Ako sa zdá, nik sa neobťažoval definovať pod akým druhom zákonov tieto 
strašidlá  konajú  a  pod  akým  fungujú.  Tak  ako  vo  všetkých  rozprávkach,  aj  tieto 
strašidlá  môžu  akoby  z  klobúka  vyčarovať  akékoľvek  "zázraky",  aké  si  len  príliš 
aktívna predstavivosť vie vymyslieť.  Evidentne existujú vo svete mimo skutočného 
vesmíru, mimo skutočného sveta. 
     Ani Náznak Dôkazov. Najzaujímavejším faktom na celom tomto strašidelnom 
svete bohov, démonov, anjelov a čohokoľvek je, že nieto ani len náznaku dôkazov na 
potvrdenie ich existencie, teda okrem fantázií v mysliach ľahkoverných a poverčivých. 
     Obete Ľahkovernosti. Posledná veta pekne vysvetľuje význam ľahkovernosti, ako 
keby nejaké vysvetľovane potrebovala. Ľahkovernosť je v základe viera v niečo čo 
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vlastne neexistuje a teda v niečo na čo niet dôkazov, alebo aspoň nedostatok dôkazov 
na získanie si našej dôvery. A čo je zvláštne, v dnešnom modernom a vedeckom svete 
ani ľahkovernosť, ani poverčivosť oproti Dobe temna keď tieto predstavy mysle boli 
nekontrolovateľné neklesla. 
     Ani Inteligentní Nie Sú Imúnni. Ľahkovernosť a poverčivosť nie sú výlučnou 
doménou hlúpych a nevzdelaných ľudí, hoci existuje pevný vzťah k "chudobnými na 
duchu".  Kresťania,  ktorí  budú  ľutovať  "pomäteného  chudáka"  Hinduistu  za  jeho 
presvedčenie, že kravy sú sväté, budú sami pevní a nepochybní voči sovej "viere". A v 
základe  ich  viera  pozostáva  z  presvedčenia  vo  vlastný  druh  strašidiel,  "duchov 
svätých" a démonov. Pri všetkých smiešnych príbehoch svojich obľúbených "strašidiel 
na nebi" o "odmene v nebi", alebo o tom ako sa budete "smažiť v pekle" keď zomriete 
a všetkých ostatných hlúpych nezmysloch, prisahajú na "svätú" bibliu a svoju vieru. 
Dosť  zvláštne  však  je,  že  aj  inak  inteligentní  muži  a  ženy  padnú  do  tohto  druhu 
poverčivosti a tárajú o tom aká skvelá a úžasná je ich "hlboká a pevná viera" v tento 
hlúpy nezmysel, aj keď by tomu mali lepšie rozumieť. 
     Nepodložená "Viera" Nemá Hodnotu. A tak si preberme slovo "viera" od jeho 
základu. V slovníkoch nájdete mnoho definícií. Tá najdôležitejšia v našej diskusii je tá, 
ktorá popisuje vieru ako: "pevné, alebo nepochybné presvedčenie v niečo na čo niet 
dôkazov".  To celkom dobre všetko vysvetľuje,  no my to konkretizujeme ešte viac. 
Nakoľko je "dôkaz" skutočne diskutabilný výraz a existuje (ako krása) len v očiach 
toho kto ho chce vidieť, povieme, že viera je pevné, alebo nepochybné presvedčenie v 
niečo pre čo existuje len málo, alebo pre čo niet žiadnych zmysluplných dôkazov a 
preto  ani  nezasluhuje,  ani  si  nezíska  našu  akceptáciu.  Napríklad,  je  dosť  dobrých 
dôkazov aby sme verili, že 2 a 2 sú 4. Nie sú dôkazy veriť, že je to 17. preto osoba 
prichádzajúca  k  záveru,  že  2  a  2  sú  4  prichádza  k  racionálnemu  záveru.  Osoba 
"preferujúca veriť" ako "záležitosť viery",  lebo im to prikázal  kňaz, že je to 17 je 
iracionálna a ľahkoverná. 
     Úrodná Pôda Pre Podvodníkov. Na týchto nešťastných chybách ľudskej mysle – 
ľahkovernosti a poverčivosti – boli postavené mnohé impéria a strašné superštruktúry, 
nazývané  náboženstvá,  ktoré  sužovali  ľudskú  rasu  od  počiatku  histórie.  Z  časti  je 
pochopiteľné, že primitívni domorodci, ktorí boli hlúpi, ignorantní a bez chápania, pre 
ktorých boli možnosti vysvetlenia extrémne obmedzené, si fenomén Prírody, fenomén, 
ktorému nemôžu pochopiť, vysvetľovali hociako. Nakoľko ani nenazbierali dostatok 
faktov,  ani  nemali  dosť  inteligencie  správne  interpretovať  a  dať  si  aj  to  málo 
zdanlivých  faktov,  ktoré  mali,  dokopy,  vzali  to  pri  vysvetľovaní  si  fenoménov 
okolitého sveta skratkou. Kvôli strachu z neznámeho, kvôli nedostatku vysvetlení  a 
pochopenia, pretože boli od Prírody poverčiví, si primitívni ľudia vymysleli okolo seba 
bohov a duchov, ktorí ako veril, ovládali jeho činy a osud. 
     30  000  Strašidiel. Primitívny  domorodec  vynašiel  boha,  alebo  ducha,  alebo 
strašidlo pre všetky javy. Boli duchovia dažďa,  bleskov, morí,  vodopádov, bohovia 
vojen,  úrodnosti  –  proste  bohovia  –  strašidlá  a  duchovia,  ktorých  30  000  bolo 
spásaných  nejakými  odvážnymi  dušami.  Úrodnosť  ľudskej  mysle  pre  vykúzlenie 
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strašidiel ej takmer nekonečná a bola jednou z jeho najtrvácnejších a pevných pasií po 
celé veky. 
     Stal  Sa Otrokom Vlastných Výmyslov. Nanešťastie  pre  ľudstvo,  primitívny 
domorodec taktiež veril, že tieto strašidlá majú absolútnu a obrovskú, až neohraničenú 
kontrolu  nad  jeho  blahom  a  osudom.  Nevyhnutne  ďalším  objavom bolo,  že  skrze 
strach a úžas z týchto strašidiel – strašidiel, ktoré vo svojej mysli sám vymyslel,  sa 
začal týmto imaginárnym strašidlám klaňať, skúšal ich uplatiť, hovoriť k nim, zmieriť 
si ich, modlil sa k nim a všeobecne nechal svoju posadnutosť nimi prevládať celým 
jeho životom. Niektoré primitívne spoločenstvá (a niektoré nie  až tak primitívne) sa 
stali  tak  posadnutými  strachom  a  pokusmi  upokojiť  strašidlá,  že  sa  stali  hlavným 
záujmom ich myšlienok, času a energie. 
     Organizovaný Podvod. Nanešťastie a neodvratne sú tu vždy tí rebeli, ktorí boli 
dosť bystrí aby cez tento podvod strašidiel videli a siahli po výhodách takejto situácie. 
Ako  výsledok  bolo  vyvinuté  organizované  náboženstvo  obsadené  úzko 
organizovanými  kňazmi,  ktorí  boli  v  pozícii  zosilovania  strachu  zo  záhadných 
strašidiel ich subjektov a pokračovali v tejto poverčivosti, a tak organizovali, ovládali a 
okrádali svoje nešťastné obete.
     Pre Bielu Rasu Je Kresťanstvo Najväčším Podvodom Zo Všetkých. V základe 
pokračuje  vývoj  podvodu  "strašidiel  na  nie"  až  dodnes.  Netýka  sa  len  dnešných 
domorodcov z Fiji, ale rovnako i kresťanského náboženstva. Nanešťastie je to druhé 
základným náboženstvom dnešnej  Bielej Rasy,  tak rozdelené a roztrieštené ako len 
náboženstvo môže byť. 
     Židia Mali Účel. Je špeciálne ťažké veriť, že Biela Rasa, pri svojej inteligencii a 
rozvoji je stále zmiešaná do rovnakej poverčivej viery vo svet strašidiel ako je väčšina 
primitívnych domorodcov dnes, alebo ako boli naši predkovia v minulých tisícročiach. 
Pre Bieleho Človeka je  ešte  nešťastnejšie,  že táto kontrola jeho mysle  cez  vieru v 
strašidlá je naňho uvrhnutá jeho smrteľnými nepriateľmi, zradnými Židmi. Áno, boli to 
Židia, večné parazity na chrbte ľudstva, kto napísal pre Bielych ľudí takzvanú "svätú 
bibliu", vynašiel pre nich náboženstvo, rozšíril ho a propagoval najprv medzi Rimanmi 
a teraz touto primitívnou, jedovatou poverčivosťou otrávil myseľ Bieleho Človeka, aby 
mohol ovládať jeho myseľ, osud a aby mohol zničiť samotnú veľkú Bielu Rasu. Ako 
sme si ukázali v predošlej kapitole, Žid Marcus Eli Ravage sa tým dokonca chvastal. 
     Milióny Dolárov Ročne Na Pokračovanie Tohto Podvodu. Aké ironické! Aké 
tragické! Aké hlúpe je od nás podľahnúť tomuto hlúpemu príbehu strašidiel na nebi, 
na pokračovanie ktorého je Biela Rasa o miliardy dolárov ročne len v USA.  To 
nezahŕňa  nepriame  škody  spôsobené  oslabením  schopnosti  myslieť  priamo,  škody 
spôsobné stratou času minutého v týchto židovských domoch pre uctievanie strašidiel 
nazývaných kostolmi, škody spôsobné odklonením Bielej Rasy od jej hlavného účelu v 
živote – prežitia, expanzie a pokroku vlastnej rasy – a propagovania našich najlepších 
záujmov. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Kresťanstvo  Je  Relatívne  Novou  Útrapou.  Aby sme udržali  kresťanstvo  v 
správnej perspektíve, musíme mať v prvom rade na pamäti, že Biela Rasa vytvorila 
civilizáciu dlho predtým, než sa kresťanstvo vôbec objavilo. Veľká (Biela) egyptská 
civilizácia existovala celých 3000 rokov skôr ako kresťanstvo dvihlo svoju škaredú 
hlavu. V skutočnosti, v čase keď sa kresťanstvo objavilo boli Egypťania už pekne na 
ceste  k  rozpadu,  lebo  dovolili  aby  sa  ich  genofond  otrávil  miešaním  s  čiernymi 
Núbijčanmi z juhu. 
     Fenická civilizácia,  perzská, mykénska,  grécka a veľkolepá rímska civilizácia, 
všetky boli Biele a všetky prekvitali dlho predtým ako sa kresťanstvo votrelo do ich 
pohanskej  krásy. Kresťanstvo nevytvorilo  civilizáciu,  ale celkom určite ju rozložilo 
a zhodilo do dlhého a nešťastného obdobia známeho ako Doba temna.  
     Biela Rasa Dlho Predchádzala Civilizáciu. Druhá vec, ktorú si musíme pamätať 
je, že Biela Rasa sa biologicky vyvinula ako rasový celok nielen tisíc, ale desaťtisíc 
rokov predtým, ako bola civilizovaná. A to je jadro problému: my, Biela Rasa sme boli 
biologickým celkom –  boli  sme Biela Rasa –  dlho predtým ako sa na tvári  Zeme 
objavila  civilizácia,  alebo  kresťanstvo.  A  to,  môj  drahý  Biely  Rasový  Druh,  je 
najdôležitejší, najvzácnejší a najtrvácnejší fakt našej existencie.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Choroba  Mysle.  V  tejto  knihe  sme  už  povedali  príbeh  ako  Židia  vynašli 
kresťanstvo a uvalili ho na Rimanov aby ich zničili. Úlohou tejto kapitoly je ukázať 
akú úlohu hrali poverčivosť a  ľahkovernosť pri pomoci Židom priniesť túto chorobu 
mysle nazývanú kresťanstvom. Jedným z našich cieľov je upovedomiť našich Bielych 
Rasových Druhov o fakte, že aj keď sú inteligentní, nie sú voči tomuto historickému 
klamstvu,  ktoré  škodilo  ľudstvu  od  primitívneho  domorodca  až  po  rozvinutú 
civilizáciu dnešného Bieleho Človeka, imúnni.
     Preto si uvedomme, že príbeh "strašidiel na nebi" ako hop prezentuje kresťanstvo, 
mormonizmus, alebo akékoľvek iné náboženstvo, je zlovestný podvod a fraška; že je 
to primitívny návrat k poverčivosti našich predkov; že je to nebezpečná útrapa mysle. 
     Musíme Nakresliť Oddeľujúcu Čiaru. Vyjasnime si naše myslenie a rozlišujme 
medzi realitou a fantáziou. Nakreslime ostrú deliacu čiaru medzi skutočným svetom a 
svetom  fantázie.  Táto  schopnosť  rozlišovať  medzi  realitou  a  fantáziou  odlišuje 
zdravých,  rozumných  ľudí  od  bláznov.  Mnoho  obyvateľov  blázincov  boli  kedysi 
vysoko inteligentní ľudia. No raz ich rozumnosť padla kdesi kde už nevidia rozdiel 
medzi  skutočnosťou  a  bdením,  fantáziami,  ilúziami,  nočnými  mórami,  duchmi, 
strašidlami, fantómmi a inými figúrkami predstavivosti, a tak sú blázni. 
     Keď hovoríme o bláznoch, musíme si uvedomiť, že existujú rôzne stupne a niektorí 
ľudia  sú  silne  šialení  len  v  určitých  oblastiach.  Musíme  taktiež  rozlišovať  medzi 
ľuďmi,  ktorí  sú normálne alebo viac inteligentní,  a tými,  ktorí  sa ako idioti,  alebo 
imbecili  narodili.  Nezaujímame  sa  o  tých  druhých,  ktorí  nikdy  nemali  nádej  ani 
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budúcnosť.  Zaujímame  sa  o  našich  Bielych  Rasových  Druhov,  ktorí  majú  dosť 
inteligencie,  ale  kvôli  náboženstvu  strašidiel  (kresťanstvu)  sa  ich  mysle  dostali  do 
miest,  keď  už  nemôžu  rozlišovať  medzi  skutočným  svetom  a  svetom  fantázie 
(strašidiel na nebi).
     Masové Šialenstvo.  My Tvorcovia kategoricky považujeme príbeh "strašidiel na 
nebi" za šialený a neskutočný a kresťanstvo, per se, za  masové šialenstvo,  za veľký 
podvod. 
     Milióny Fiktívnych Tvrdení, Ktoré Môžu Byť Vyvrátené. Na toto obvinenie naši 
pokresťančené obete vhodia výzvu späť so slovami: nemôžete dokázať, že na nebi nie 
sú žiadny svätí duchovia, že nie je boh, alebo nebo, či peklo, alebo že Ježiš Kristus 
nežil, nebol ukrižovaný, nevstal z mŕtvych, nevstúpil na nebo, atď.    
     Dôkazné  Bremeno  Je  Na  Tom  Kto  Niečo  Tvrdí.  Na  to  my,  Tvorcovia, 
odpovedáme: my nemusíme dokazovať, že vaše tvrdenia, vysnívaný svet, sú čistým 
výmyslom,. My nemusíme dokázať, že svet strašidiel, duchov a démonov neexistuje. 
Ak existuje,  vy  musíte  predložiť  dôkazy  a  za  5000  rokov  budovaní  civilizácie 
ľudskou rasou ste nevyprodukovali  ani  jediný dôkaz,  ktorý by ktorýkoľvek súd na 
svete považoval za dostatočný dôkaz existencie strašidiel. Súdy (a rozumní ľudia) si 
uvedomili  jadro  argumentu,  že  dôkazné  bremeno je  na  tom kto  niečo  tvrdí (to 
znamená na tvrdiacej strane) a nie na tých, ktorí to musia poprieť. Napríklad, ak vás 
niekto obviní z toho, že ste sexuálne úchylný, je na žalujúcej strane (tvrdiacej) ukázať 
dostatok dôkazov, než na vás aby ste predložili dôkazy, že to tak nie je. Ak by ste aj 
zašli hlboko do dôkazov o charaktere, atď., stále nemôžete  dokázať,  že ich tvrdenia 
boli falošné. Z ich strany neukázali žiadne dôkazy, len niečo tvrdili. Prečo by ste sa 
mali  obťažovať  pokusmi  odvrátiť  ich  tvrdenie?  Nie  je  logickejšie  pred  zvážením 
akéhokoľvek  tvrdenia,  alebo  vyvrátenia,  aby  strana,  ktorá  niečo  tvrdí  najprv 
prezentovala zmysluplný dôkaz na podloženie ich tvrdenia? 
     Rimania Tieto Princípy Poznali Pred 2400 Rokmi.  Áno, každý čestný súd na 
svete  súhlasí  s  týmto  samodokázateľným  tvrdením.  Dôkazy  musí  predložiť  strana 
žaloby (tvrdiaca) a nie popierajúca. Tento princíp je taký logický a jasný, že aj raní 
Rimania, ktorí boli praktickí, inteligentní a realistickí, ho už v roku 450 p. n. l. vložili 
do základov ich práva. Dvanásť dosiek, základ rímskeho práva na tisíce rokov v prvej 
časti  hovorí:  dôkazy musí  predložiť  obviňujúca  strana,  nie  strana obvinených. 
Tento princíp je aj dnes, rovnako ako bol pred dvadsiatimi štyrmi storočiami, keď ho 
Rimania uložili za základ práva a zdravého rozumu, stále zmysluplný. 
     Presvedčenie Je Bez Dôkazov Bezvýznamné. Ak tento princíp aplikujeme na dav 
tvrdiaci, že existujú strašidlá ne nebi, je na nich aby predložili pevné dôkazy, než len 
spraviť nejaké divoké tvrdenie a nie vyzvať nás, aby sme to "vyvrátili". Keď sa my, 
Tvorcovia, Postavíme zoči-voči týmto kresťanom s logikou, že nie je na nás vyvrátiť 
ich  tvrdenia  o  strašidlách  na  nebi,  ale  ne  nich  aby  prezentovali  pevné,  významné 
dôkazy,  ustúpia do novej obrannej  línie.  Ich argumenty sú potom nejaké takéto:  je 
môžem veriť čomu chcem a ty si ver čomu chceš!
     Rozlišujúc Medzi  Realitou a Fantáziou.  Pravda,  nikomu neodopierame jeho 
právo veriť v čo chce. Môže sa uspokojiť akoukoľvek fantáziou o strašidlách na nebi 
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aká sa mu páči. Na druhej strane, ak si myslíme, že prekročili hranice rozumnosti v 
posadnutosti  o  neexistujúcich  strašidlách  ne  nebi,  vyrieknem  na  d  nimi  rozsudok, 
rovnako  ako  o  každom  inom obyvateľovi  blázinca.,  ktorý  nanešťastie  už  nemôže 
rozlišovať medzi realitou a svojim svetom fantázie.  A toto je skutočná rozlišujúca 
čiara medzi rozumom a šialenstvom. V blázincoch je mnoho ľudí, ktorí sú, alebo boli, 
vysoko  inteligentní.  Hlavným  narušením  ich  mysle  je,  že  už  nemôžu  rozlišovať 
medzi  realitou a  fantáziou.  A to  je  presne  prípad  strašidlá  milujúcich  kresťanov, 
tárajúcich o ich super-strašidle na nebi. Prosia ho aby im dával špeciálnu prednosť, 
chránil  ich pred zlom, zachraňoval ich duše od (takisto imaginárnej) ohnivej  diery, 
modlia sa a majú dlhé (jednosmerné) rozhovory s ich vymysleným strašidlom (alebo 
strašidlami) na nebi a dostanú rovnakú odpoveď ako keby sa rozprávali s kameňom.     
     Zdravý Rozum V Súlade S Realitou. My Tvorcovia,  zastávame pozíciu,  že 
základným znakom rozumnosti je schopnosť rozlišovať medzi realitou a fantáziou, 
byť schopný logicky a racionálne myslieť, a zakladať si všetko myslenie a logiku na 
zmysluplných dôkazoch.  Ďalej zastávame pozíciu, že budeme odmietať, odsudzovať 
a  stáť  proti  tým,  ktorí  podľa  nás  prechovávajú  a  vykladajú  o  fantastickom  svete 
strašidiel, rovnako ako keby boli šialení v akomkoľvek inom subjekte. Fakt, že svoje 
šialenstvo obliekajú do prevleku náboženstva, im čo sa nás týka, nezaručí imunitu. 
     Podvod Strašidiel Na Nebi Je Masovým Šialenstvom. Tieto príbehy o strašidlách 
na nebi považujeme za masové šialenstvo, či už sú pod maskou kresťanstva, alebo inej 
výhovorky. Budeme špeciálne agresívni a hovoriť o našej opozícii ak budeme vidieť, 
že táto náklonnosť v akýsi  nonsens je škodlivá pre našu nádhernú Bielu Rasu.  My 
Tvorcovia  veríme,  že  tento  svet  je  jediný,  ktorý  ľudská  rasa  kedy  obývala  a  do 
budúcnosti aj bude. Veríme, že tento sveta vesmír sú skutočné a v tomto vesmíre je 
planéta Zem našim jediným domovom, a to nás oprávňuje vziať si z neho čo najviac. 
Veríme tomu, lebo dôkazy že je to tak sú skutočné, zmysluplné a nespochybniteľné. 
Na  druhej  strane  niet  ani  len  štipky  dôkazov  pre  kresťanské,  za  vlasy  pritiahnuté 
tvrdenia, že na nebi sú nejaké poletujúce strašidlá, striehnuce cez naše ramená, hľadiac 
na každý náš pohyb a kontrolujúc náš osud na Zemi,. Niet ani náznak zmysluplných 
dôkazov na podporu tvrdení, že tieto strašidlá na nebi po našej smrti zhadzujú naše 
duše  do ohnivej  diery,  alebo  akéhosi  záhadného neba.  Takéto  idiotské  tvrdenia  sú 
založené na mýtoch, klamstvách a rečiach, ktoré by ktorýkoľvek súd považoval len za 
bezvýznamné a nedostatočné reči. Niekto zo samotných kresťanov nevie kto napísal 
toto hlúpe smeti o strašidlách na nebi. 
     Hrôza Pre Bielu Rasu. Príbeh o strašidlách na nebi by pre nás Tvorcov bol 
smiešny ak by nebili následky tejto choroby mysle katastrofou pre blaho Bielej Rasy, 
tak ako to  v  predošlej  kapitole vyjasnil  Marcus Eli  Ravage.  Aj keď nik nevie kto 
napísal  židovsko-kresťanskú bibliu, my vieme, že bola napísaná našimi smrteľnými 
nepriateľmi, Židmi. Ako a prečo použili kresťanstvo na zničenie veľkej a nádhernej 
rímskej civilizácie sme detailne vysvetlili v jednej z predošlých kapitol. Je to tragický 
príbeh, ktorý je v skutku zaujímavým čítaním.  
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46. Krédo 
Kreativity

Kvíz Ľahkovernosti
     Aby ste mohli zastaviť svojich priateľov aby premýšľali o mentálnej pasci do ktorej 
boli privedení židovsko-kresťanskou a inou propagandou, pripravili sme zopár otázok. 
Môžu byť nástrojom nielen pri odhalení ich ľahkovernosti, ale i uvedomení si ako sú 
ich mysle zmätené archaickou poverčivosťou. V skratke môžu slúžiť ako počiatočná 
protilátka v dlhom procese detoxifikácie mysle od nazbieraného smeti a trosiek.  
     Tu je zopár zrejmých otázok, ktoré by ste sa mohli opýtať: 
        I. Verili ste niekedy na Santa Clausa (Mikuláša, Deda Mráza, Ježiška),       ktorý 
nosí na Vianoce darčeky?

a,Ako ste sa k tejto myšlienke dostali?
b,Ako dlho vás to držalo?
c,Je Santa Claus skutočný, alebo len výmyslom predstavivosti?
d,Kedy ste prestali veriť v Santa Clausa?
e,Čo vás k tomu doviedlo?
f,Boli ste nahnevaný na tých, ktorí vám povedali pravdu?
g,Mali by ste byť?

       II. Veríte na duchov?
a,Ak áno, kde ste dostali prvé predstavy o duchoch?
b,Videli,  počuli,  alebo  cítili  ste  vy,  alebo  niekto koho  poznáte  niekedy 

nejakých duchov?   
c,Viete presne opísať čo je to duch? Čo robí, kde býva, atď.?

     III. Veríte na zlých duchov, démonov, alebo diablov?
a,Ak áno,  videli,  počuli,  alebo  cítili  ste  vy,  alebo  niekto  koho  poznáte 

niekedy nejakých duchov?
b,Ak na nich veríte, kedy ste prvý krát pocítili ich vplyv?

     IV. Veríte na duchov svätých, anjelov, atď.?
a,Ak áno, kde sú?
b,Videli,  počuli,  alebo  cítili  ste  vy,  alebo  niekto koho  poznáte  niekedy 

nejakých duchov?
c,Ak nie, ako viete, že existujú?

      V. V Indii sú stovky miliónov ľudí, ktorí veria, že kravy sú sväté. Mnoho ľudí verí, 
že sú sväté potkany, opice a hady?

a,Veríte, že sú nejaké dôkazy na podloženie takýchto tvrdení?
b,Ak nie, ako vysvetlíte ich pretrvávajúce presvedčenie v takýto nezmysel 

tisíce rokov?
c,Myslíte,  že  takáto  poverčivosť  bola  prospešná,  alebo  škodlivá  pre 

riešenie skutočných problémov sveta? 
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d,Povedali by ste, že títo ľudia boli ľahkoverní, alebo poverčiví aby mohli 
veriť takýmto nezmyslom?

 VI. Veríte, že existujú bohovia, alebo duchovia, ktorí vám hľadia cez rameno    a 
riadia váš osud?

a,Videli,  počuli,  alebo  cítili  ste  vy,  alebo  niekto  koho  poznáte  niekedy 
nejakých duchov?   
b,Veríte, že sledujú každý váš pohyb a každé slovo?
c,Veríte, že vás môžu hodiť do ohnivého jazera plného síry a týrať vás ak 

sa im budete priečiť?
VII. Stovky miliónov Mohamedánov veria, že ich Korán je "svätá" kniha napísaná 

"Alahom" cez proroka Mohameda?
a,Veríte, že je to pravda?
b,Veríte, že je to veľký podvod?
c,Ak to druhé,  ako vysvetlíte  stovky miliónov Mohamedánov veriacich 

v takýto podvod?
d,Veríte, že sú ľahkoverní?
e,Je možné aby boli stovky miliónov ľudí po tisíce rokov zavádzaní?

  VIII. Niekoľko miliónov Mormonov verí, že ich kniha (Kniha Mormon) je napísaná 
"svätá" a bola napísaná bohom cez proroka menom Joseph Smith.

a,Veríte, že je Kniha Mormon pravdivá?
b,Veríte, že je "svätá"?
c,Veríte, že je to veľký podvod?
d,Ako vysvetlíte, že je "veria" milióny Mormonov?
e,Viete, že je mnoho pevných dôkazov, že Kniha Mormon bola prevzatá 

(Smithom) zo skoršieho fiktívneho románu Manuscript Found napísaného 
Solomonom Spaldingom? (O tom si  povieme viac  v  jednej  z  budúcich 
kapitol.)

     IX. Veríte, že je kresťanská biblia svätá?
a,Viete kto ju napísal?
b,Ako to viete?
c,Čo viete o vlastnostiach ľudí, ktorí ju údajne napísali?
d,Je  možné,  že  boli  kresťania  ohľadom  ich  "svätej"  knihy,  tak  ako 

Mormoni a Mohamedáni ohľadom ich kníh podvedení a zavedení?      
   X. Veríte, že Židia sú bohom vyvolení ľud, tak ako to tvrdí biblia?

a,Ak áno, ako vysvetlíte fakt, že neveria v Krista ani Novému zákonu. 
Neverili mu 80 generácií a neveria ani teraz? 
b,Ako vysvetlíte protichodné tvrdenia Starého zákona a Nového zákona, 

že i, Židia sú bohom vyvolení ľud, a ii, v očiach Pána sme si všetci rovní?
    XI. Veríte v peklo?

a,Ak  áno,  nie  je  to  ten  najhroznejší  a  najzákernejší  celok  vymyslený 
človekom, alebo duchmi?
b,Viete  o  niekom,  kto  tam bol  aby o  ňom mohol  priniesť  zmysluplné 

správy?
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c,Ak nie, ako viete, že existuje?
d,Ak veríte, že existuje, kde presne sa nachádza? Ako to viete?

  XII. Nemyslíte, že myšlienka večného pálenia, smaženia a opekania ľudí ako forma 
trestu  je  tá  najhoršia,  strašná,  zákerná,  krutá  a  idiotská  vec  aká  kedy  bola  zlými 
mysľami vymyslená?

a,Potrestali  by ste vlastné deti  pekelným týraním ak by nechceli  veriť 
vášmu  vymyslenému  príbehu  o  Santa  Clausovi,  keď  vyrastú  a 
zrozumnejú?
b,Nemyslíte  si,  že  akékoľvek  strašidlo  na  nebi,  sväté,  či  iné,  by  bolo 

extrémne kruté, zákerne a idiotské ak uvrhne takýto trest na "svoje deti", 
pre  neverenie  zbierke  falošných  mýtov  bez  poskytnutia  nejakých 
zmysluplných dôkazov?

XIII.  Veríte,  že  by  ste  tak  ako  Mormoni,  Mohamedáni,  Brahmani  a  tisíce  iných 
existujúcich náboženských kultov mohli byť oklamaní, podvedení a zavedení       k 
ľahkovernému  akceptovaniu  príbehu  "strašidiel  na  nebi"  o  "odmene  v  nebi"  alebo 
"smažení sa v pekle" po smrti?

276



47. Krédo
Kreativity

"Podvod Kresťanstva"
 Žiadne Strašidlá na Nebi, Žiaden Kristus, 

Žiaden Historický Dôkaz

     Alexandria, Egypt, Centrum Učenia. Alexander veľký zomrel v mladom veku 33 
rokov. Pred svojou smrťou v roku 323 p.  n.  l.  založil  v Egypte  mesto Alexandria. 
Ptolemaios  I.  (Ptolemájos  Sotér),  egyptský  faraón,  o  generáciu  neskôr  založil  v 
Alexandrii múzeum a knižnicu. Táto knižnica rástla až nakoniec obsahovala 400 000 
kusov. S rastúcou inteligenciou v priľahlej časti mesta bola založená ďalšia knižnica v 
chráme  v  Serapise.  Tá  obsahovala  ďalších  300  000  kusov.  Počas  niekoľkých 
nasledujúcich  storočí  Alexandria  nebola  len  hlavným  mestom  Egypta, 
ale i intelektuálnou metropolou sveta. 
     Takisto Semenište Kresťanskej Skazy. V časoch Júlia Cézara, v prvom storočí 
p.  n.  l.,  sa  Egypt  stal  rímskou  provinciou.  Keď  sa  v  oku  313  n.  l.  stal  cisárom 
Constantinus,  ustanovil  kresťanstvo  za  oficiálne  náboženstvo  impéria,  vylučujúc 
všetky  ostatné.  V  tom  čase  sa  Alexandria  stala  semeniskom  kresťanskej  skazy 
a Constantinove nariadenie podporilo kresťanov aby útočili na intelektuálov, ktorých 
nazývali pohanmi. 
     Hypatia. V 4. storočí n.  l.  v Alexandrii žila krásna, inteligentná žena menom 
Hypatia,  dcéra Theona. Vyrastala v ideálnych intelektuálnych podmienkach, lebo jej 
otec  bol  učiteľ,  matematik  a  filozof.  Učil  astronómiu,  astrológiu,  matematiku 
a rétoriku. 
     Krásna, Intelektuálna, Atletická. Hypatia s narodila v roku 355 n. l. a vyrástla z 
nej  vysoká,  štíhla,  krásna  žena.  Nielenže  bola  obdarená  intelektom,  ale  bola  aj 
neobyčajne atletická. Vo svojich dvadsiatich rokoch dokázala prejsť dvadsať míľ bez 
únavy, vedela plávať, veslovať, jazdiť na koni a šplhať po horách, mala nádherné telo, 
krásnu tvár a nadovšetko aj dosť intelektu. 
     Odmietla Poverčivosť. V čase keď začala dávať vlastné lekcie vravela veci ako: 
"príbehy  by  mali  byť  učené  ako  príbehy,  mýty  ako  mýty  a  zázraky  ako  poetické 
výmysly.  Učiť poverčivosť ako pravdu je tá najhoršia vec. Detská myseľ ich príjme 
a verí im, a len po veľkej bolesti, amožno tragédii im v neskoršom veku pochopí. V 
skutočnosti sa človek bude za poverčivosť byť skoro tak rýchlo, ako za pravdu – často 
aj viac, lebo poverčivosť je taká nehmotná, že sa k nej nemôžete dostať aby ste ju 
vyvrátili, ale pravda je len vecou uhlu pohľadu a tak je premenlivá."
     Podporovaná Prefektom. Orestes,  prefekt mesta,  navštevoval  jej  hodiny,  keď 
počas jednej  Hypatia  povedala:  "vládnuť spútaním mysle  strachom z trestu v inom 
svete má rovnaký základ ako použitie sily." Orestes jej za to tlieskal. Správy o tomto 
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skutku sa  doniesli  Cyrilovi,  Alexandrijskému biskupovi.  Rozčúlil  sa  a  vyhlásil,  že 
Oresta exkomunikuje. 
     Biskup Jej Oponoval. No ani Cyril, ani Orestes nemohli toho druhého zosadiť, 
nakoľko obaja dostávali moc od cisára v Ríme. Spor rástol ahoršiemu a biskup Cyril 
prejavoval svoju patologickú nenávisť voči Hypatii viac a viac. 
     Zákerne Napadnutá Davom Kresťanov. V marci 415 n. l., pár rokov po tom ako 
sa biskup Cyril  dostal k moci, keď už mala Hypatia 60 rokov, opustila jeden večer 
učebnú  halu  aby  išla  domov.  Bola  zákerne  napadnutá  fanatickým,  nenávisťou 
naplneným  davom  kresťanov.  Po  tom  čo  ju  vyzliekli  donaha,  bola  barbarsky 
zavraždená. Potom ju dav ťahal po uliciach, jej mäso bolo odťaté od kostí a nakoniec 
bola postupne spálená.  
     Jej  Jediným Zločinom Bolo Propagovanie  Pravdy a Kultúry. Aký bol  jej 
zločin? Povedala pravdu o kresťanských nepodložených a  poverčivých klamstvách, 
propagovala učenie a kultúru, a tým podkopala moc tyranskej židovsko-kresťanskej 
mocenskej štruktúry. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Žiadne Dôkazy.  Ak si preberieme aké predložené dôkazy existujú pre základné 
tvrdenia kresťanov, tvrdenia ako "posmrtný" život, existencia pekla, existencia neba, 
strašidlá na nebi a dokonca aj aktuálne historická existencia Ježiša Krista, zistíme, že 
niet žiadnych dôkazov. Opakujeme – žiadny dôkaz, ktorý má čo i ten najtenší základ 
vo faktoch, alebo skutočnej histórii. 
     Neznámi  Autori. Súčet  všetkých  takzvaných  "dôkazov",  ktorý  je  základom 
všetkých kresťanských  Hókus-pókusov,  je  obsiahnutý  v tzv.  "evanjeliách"  – podľa 
Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Kto tieto falošné, protirečivé výmysly napísal, to nikto 
v skutočnosti nevie a ani na tom tak veľmi nezáleží. S istotou sa o týchto postavách, 
okrem toho, že im je "pripisované" napísanie "evanjelií", nevie nič. No výskum tohto 
smeti naznačuje, že ruku pri skladaní ich zo skorších mýtov malo mnoho neznámych. 
Akokoľvek, je aj veľmi sporné, či vôbec Matúš, Marek, Lukáš, alebo Ján existovali 
a mali niečo do činenia s napísaním tzv. "evanjelií". 
     Potvrdzujú Sa Sami. Kresťanská cirkev, ktorá v prvých pár storočiach vyrástla do 
rímskokatolíckej cirkvi, garantuje vlastnú autenticitu" a vlastný charakter procesom, 
ktorý sa dá nazvať argumentovaním v kruhu. Svoju prvotnú autenticitu si nárokuje na 
základe evanjelií, založených na Matúšovi 16:18 v ktorom Ježiš Kristus predpokladane 
dáva cirkvi svoj charakter: "A ja ti tiež vravím...". Rímskokatolícka cirkev tvrdí, že sa 
hovorí o ich cirkvi a má dôkazy od samotného Ježiša Krista. 
     Stále Dookola. Tak kto garantuje autenticitu "evanjelií"? prečo rímskokatolícka 
cirkev? Kto garantuje autenticitu a autoritu rímskokatolíckej cirkvi? Prečo evanjeliá? 
Perefektný príklad chybnej logiky známej ako "argumentovanie v kruhu". Počuli ste 
ako to  dookola  robia  deti.  Je  na  to  potreba veľkú dávku propagandy vhodenej  na 
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ľahkoverných  truľov  aby  to  prijali.  Je  to  rovnaké  ako  keď  dvaja  podvodníci 
spolupracujú aby si boli hlavnými svedkami. 
     Federálne Rezervy Použili Rovnakú Falošnú Hru. Princíp ej podobný tomu, aký 
používajú  Federálne  rezervy,  súkromná  organizácia  medzinárodných  židovských 
bankárov.  Tlačia  miliardy  dolárov  bezcenných  falošných  bankoviek,  známych  ako 
doláre. O nič s neopierajú. Kto garantuje falošné bankovky? Prečo federálna vláda? 
Kto volí, kontroluje,  vlastní a manipuluje s federálnou vládou? Prečo medzinárodní 
židovskí bankári? Tak ako priemerný Biely truľo s vierou akceptuje falošné doláre, 
takisto akceptuje za vieru i príbeh kresťanských "strašidiel na nebi". V tomto bode je 
dobré si pamätať našu definíciu viery: bláznivé akceptovanie myšlienky za pravdu, 
alebo idei bez akéhokoľvek overenia si pravdivosti dôkazov. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zarábajú Na Poverčivosti a Ľahkovernosti.  Kresťanské cirkvi každého silne 
odrádzajú  od  hľadania  vysvetliteľných  dôkazov.  Z  rovnakého  dôvodu  prudko 
odsudzujú  logiku  vysvetlenia,  alebo  myšlienku  vlastného  uvažovania.  Vysoko 
odmeňujú vieru,  t.j.  detskú ľahkovernosť.  Nechcú aby ste  sa  pýtali  otázky.  Chcú 
bláznov, ktorých mysle môžu byť naprogramované veriť tomu, čo sa im povie. Je to 
jasné, inak bude vašou priamou pokutou pekelný oheň a zatratenie. Buď veríte príbehu 
strašidiel na nebi ako ho rozprávajú,  alebo sa budete navždy smažiť v pekle.  Je to 
mocný kyj a na ľahkoverných a poverčivých mal po stáročia zázračné účinky. Ako 
sme už skôr poukázali, kombinácia ľahkovernosti a poverčivosti na Bielu Rasu uvrhla 
zmätok a židovskí manipulanti myslí využili tieto dve ľudské slabosti na maximum – 
na našu škodu a v ich prospech. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Odkiaľ prišlo kresťanstvo? Vymyslel ho židovský náboženský fanatik, tak ako to 
opisuje Nový zákon?
     Kristus Nikdy Neexistoval. Naša odpoveď na poslednú otázku je jasné nie. Ježiš 
Kristus nevynašiel, ani nezaložil kresťanstvo. Všetky dôkazy, ktoré môžu byť získané 
zo školských skúšok z histórie poukazujú na zjavný záver: nikdy nebol žiaden Ježiš 
Kristus, ktorý sa potuloval po zemi v roku 30 n. l., či neskôr, učiaci nové náboženstvo. 
(Viac do detailov tohto subjektov sme zašli v knihe Večné Náboženstvo Prírody.) celý 
príbeh  bol  vynájdený  a  vymyslený  omnoho  neskôr.  Bol  pozliepaný  z  príbehov, 
mýtov, útržkov a kúskov iných náboženstiev, až kým nakoniec nemali hnutie, ktoré 
presadil  rímsky  cisár  Constantinus.  Tento  rímsky  cisár  s  mysľou  zločinca,  (zabil 
vlastnú ženu, syna a tisíce ďalších) skutočne v roku 313 n. l. dostal kresťanstvo do 
obehu. Rimania, ktorí boli vždy voči všetkým náboženstvám veľmi tolerantní, dostali 
nariadenie  cisára  Constantina,  že  kresťanstvo  je  odteraz  najvyšším  náboženstvom 
impéria, vylučujúc ostatné. 
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     Žiadna Biblia Ešte v Roku 300 n. l. V tomto čase kresťanské hnutie, aj keď bolo 
podľa  tvrdení  skoro 300 rokov staré,  stále  nemalo písaný text,  alebo "bibliu".  Pod 
mocným a diktátorským nariadením cisára Constantina bol v meste Nikaia v malej 
Ázii zvolané stretnutie cirkevných otcov. Na tomto stretnutí bolo daných dohromady 
mnoho skriptov a spisov, a horúca hádka skončila za obdobie trocha dlhšie než pár 
mesiacov. Bolo posúdených, prediskutovaných a prebratých mnoho spisov. Niektoré 
boli vylepšené, niektoré prepísané, niektoré odmietnuté. Finálny balík, ktorý vzišiel zo 
stretnutia v Nikaii bolo to, čo sa dnes nazýva Novým zákonom, protirečivá, šialená 
hromada nesmiernych nezmyslov.  K tomu bol pripojený "Starý zákon". Kresťanské 
hnutie už teraz malo "bibliu" a Constantinus bol konečným rozhodcom. Keď biskupi 
nemohli, alebo nechceli súhlasiť, vyhrážal  sa dovlečením svojej armády, ktorá stála 
von, na posilnenie súhlasu.    
     Pripravený Zničiť Všetku Opozíciu. Constantinus využil plnú silu svojej pozície, 
finančne, vojensky a v zmysle uplatňovania zákonov, aby propagoval kresťanstvo a 
zničil všetku opozíciu. Kresťanstvu nič nestálo v ceste.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Židia Vymysleli Kresťanstvo. Kde sa vzali idei kresťanstva? Ako sme si v tejto 
knihe  už  ukázali,  Židia,  ktorí  boli  rozptýlení  po  rímskom impériu,  boli  hlavnými 
manipulantmi mysle iných ľudí od raných začiatkov ich histórie. Vždy boli vo vojne 
s  mnohými ľuďmi,  ktorých napádali  ako parazity.  Keď počas  židovských vojen v 
rokoch 68-70 n. l. Rím potlačil židovskú vzburu v Judei a zrovnal Jeruzalem so zemou, 
Židia  boli  smädní  po  pomste.  Hľadali  cestu  ako  zničiť  Rím,  rímsku  rasu  a  celé 
impérium. Skúšali  vojenský odpor a  dopadli  nešťastne,  lebo sa  s lepšími  Rimanmi 
nemohli  zrovnávať.  Hľadali  alternatívu  – manipuláciu  mysle  cez  náboženstvo – 
a našli správnu vieru v relatívne nedôležitej náboženskej sekte zvanej Esejci. 
     Esejci. Nakoľko sme Esejcov ako pôvodcov kresťanstva už prediskutovali v knihe 
Večné  Náboženstvo  Prírody,  nebudeme  to  tu  pakovať.  Stačí  povedať,  že  učenie 
Esejcov bolo základom na ktorom bol vystavané kresťanstvo. Bolo to samovražedné 
učenie. Židia ho ako také rozpoznali a potom týmto samovražedným jedom nakŕmili 
Rimanov. To, ako uspeli sme si už v tento knihe mnohokrát uviedli.  
     Hrozná Predstava Pekla. V nasledujúcich kapitolách chceme bližšie prebrať to, 
ako Židia použili kresťanstvo a jeho hroznú predstavu pekla ako mocný kyj na mysle 
svojich obetí a aby zastrašovali a terorizovali svoje ľahkoverné obete aby im podľahli. 
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48. Krédo 
Kreativity

Strach a Teror
Ako Krajná Zbraň Kresťanstva

     Emócie Aktivované, Paralyzujú. Sú isté ľudské emócie, ktoré nútia ľudí konať. 
Patrí tu láska, nenávisť a hnev. Sú isté emócie, ktoré paralyzujú a oslabujú. V prvom 
rade sú to strach, panika a zmätok. 
     Zarábajú na Panike. V tejto kapitole sa chceme zamerať na fenomén strachu a na 
to, ako diabolskí židovskí manipulanti túto zradnú zbraň mysle využili,  ako na tejto 
ľudskej slabosti zarobili a ako ju použili ako mocnú zbraň pre oslabenie, paralyzovanie 
a zoradenie ich obetí do radu, aby ich mohli zotročiť. 
     Strach: Skutočný a Imaginárny. Strach môže byť skutočný, alebo imaginárny. 
Skutočný  strach  je  založený  na  skutočnej,  blížiacej  sa  hrozbe  nebezpečenstva. 
Napríklad,  ak  do  vášho  domu  vnikne  kriminálnik  s  drží  vám  opri  hlave  zbraň  s 
vyhrážkou zabitia, vtedy je váš strach založený na skutočnosti. Na druhej strane, ak 
máte strach zo "strašidiel na nebi", ktoré nikdy nikto nevidel, nikdy o nich nepočul a 
nikdy sa ich nedotkol, potom je takýto strach v celej podobe založený na fantázii a je 
neskutočný. 
     Nástroj  Na Zotročenie. Skutočný strach je  pomocný,  obranný nástroj,  ktorý 
Príroda vložila do väčšiny tvorov na pomoc vo večnom boji o prežitie. Neskutočný 
strach je forma psychosomatickej choroby a je škodlivý pre fyzické a mentálne zdravie 
svojich  obetí.  Robí  ľudí  chorými  viac  než  je  potrebné.  Narušuje  ich  osobnosť, 
paralyzuje  ich aktivity  a  robí  z  nich ľahkú obeť  pre  podvolenie  sa  vôli  slabších a 
podradnejších nepriateľov. V skratke strach môže byť perfektným nástrojom ,ktorým 
môžu slabší protivníci zotročiť silnejšieho. 
     Strach väčšiny ľudí je imaginárny. Väčšinou je neskutočný a nevysvetliteľný. To 
druhé sa dá opísať ako fóbie. 
     Na svete je mnoho neskutočných a nevysvetliteľných fóbií, ktorými sú postihnutí 
rôzni  ľudia  –  strach  z  výšok;  klaustrofóbia;  strach  z  hadov;  zo  zlyhania;  strach  z 
úspechu; strach z odmietnutia; strach z lásky; strach z choroby (hypochondria); strach 
z poruchy mysle; strach z budúcnosti; a tisíce iných, z ktorých väčšina je z väčšej časti, 
alebo úplne imaginárna. 
     Strach Z Neznámeho.  Jednou z najstarších  a  najuniverzálnejších fóbií,  ktorá 
pristihla ľudstvo počas desaťtisíc rokov, vracajúc sa až do doby kamennej, je strach z 
vymyslených duchov, strach z nevideného. Pri jeho ignorantskom pokuse vysvetliť si 
neznáme človek vymyslel duchov, démonov a strašidlá, počítajúc sa na tisíce. Všetci 
mali  nadprirodzené  sily  a  väčšina  z  nich  bola  považovaná  za  nepriateľských  a 
zlomyseľných. Boli šialene obávaní, obdarúvaní a na ich zmierenie boli podniknuté 
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nespočetné pokusy.- právo táto fóbia, tento strach zo "strašidiel na nebi" (a inde) bol a 
je základom prakticky všetkých náboženstiev v histórii. 
     Páni Manipulácie Mysle. Do tohto temného obrazu strachov, fóbií a poverčivosti 
vstúpil podlý Žid, aby zhoršil a posilnil exitujúci strach, a aby na ňom celkovo zarobil. 
Títo  páni  manipulácie  mysle  všetkých  čias  zužitkovali  plný  potenciál  všetkých 
dedičných strachov a využili  tieto strachy a fóbie proti ostatným ľudom tak aby ich 
mohli zotročiť. 
     Peklo – Najvyššia Hrozba. Ako svoju najväčšiu zbraň vynašli predstavu najvyššej 
hrôzy všetkých čias –  peklo – predstavu týrania a pálenia ľudských "duší" v ohnivej 
diere na veky vekov. 
     V nasledujúcej kapitole si chceme prebrať túto hrozivú predstavu širšie a ak to bude 
možné,  zmerať  nešťastie  a  zmätok,  ktorý  uvalili  na  ľahkovernú  Bielu  Rasu,  a  v 
skutočnosti, drasticky zmenili kurz našej kedysi nádhernej histórie. 
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49. Krédo
Kreativity

Peklo
 Najhroznejšia Predstava Mravne Skazenej Mentality

     Najväčšia Hrôza.  Ak by ste dostali úlohu zostaviť predstavu najväčšej hrôzy, 
koncept najhoršej nenávisti a týrania, nešťastia a skazy za tisíc rokov, mohli by ste 
vyjsť na povrch s horšou predstavou s akou prišli pred 2000 rokmi Židia, kresťanskou 
predstavou pekla?
     Nie nemohli.
     V predstave  pekla   je  zhromaždená všetka nenávisť,  zlomyseľnosť,  brutalita, 
zločin, neľudskosť, zlo a skaza akú len nevyrovnaná židovská myseľ môže poskladať 
do jedného päť písmenového slova – peklo.
     Pomyslite na to! Zo všetkých krutých a zlomyseľných činov, ktoré boli na zemi 
spáchané sa nič nevyrovná tomuto strašnému päť písmenovému slovu –  peklu.  Keď 
červení  indiáni  týrali  svojich  zajatcov,  netrvalo  to  dlhšie  než  deň,  či  dva.  Keď 
pomstychtiví  kresťania  pálili  svojich  "mučeníkov"  na  koloch,  koniec  prišiel  o  pár 
minút  a  obeť  bola  rýchlo z  dosahu bolesti.  Dokonca aj  keď počas  Doby temna  v 
období pár mesiacov, či rokov, tí istí "milujúci! Kresťania týrali svojich nepriateľov 
škripcom, alebo inými mučidlami, obeť buď zomrela počas týrania,  alebo podľahla 
zraneniam.  Keď komunisti  týrali,  nadrogovali  a  uchyľovali  s  a  k  taktike  "tretieho 
stupňa" aby prinútili svojich politických väzňov "priznať sa", aj to nakoniec končilo 
smrťou a s bolesťou bol koniec. 
     Hrôzostrašné  a  Nekonečné.  Ale  peklo?  Týranie  ohňom  je  nekončené  a 
neprekonateľné.  Pre  úbohé  umierajúce,  alebo  odpadávajúce  obete  nie  sú  žiadne 
dočasné prestávky, alebo úľavy. Hrozná bolesť z ohňa je nemilosrdná. Nie je lokálna, 
ako spálenie ruky, alebo nohy. Je podľa všetkého celková, lebo telo (alebo duša?) je 
celá  zahalená  horúcimi  plameňmi.  Je  hrôzostrašná.  Nemôžete  si  uľaviť,  nemôžete 
utiecť, nemôžete si vziať žiadne sedatíva utišujúce bolesť, nemôžete zomrieť. Nie je 
žiadna pomoc, žiadna cesta von. Neexistuje žiadna ľútosť, odpustenie. Hrozná bolesť 
je  intenzívna,  je  po  celom  tele,  je  nekonečná,  je  navždy.  Dokážete  si  predstaviť 
hroznejší  koncept?  Môžete  vo  svojej  najdivokejšej  predstave  zostaviť  niečo 
strašnejšie?  Nie  nedokážete.  Ako  sme  povedali  už  predtým,  len  chorá,  kolektívna 
židovská myseľ, naplnená hnevom a zlomyseľnosťou môže vyniesť z najnižších hĺbok 
neľudskej  zloby  vrchol  takejto  zvieracej  idei.  Aj  to  sme  voči  tvorom  Prírody 
nespravodliví.  Žiaden tvor,  či  zviera  by  nikdy  ani  len  nesnívalo  o  takejto  hroznej 
predstave.
     Hrozné Obvinenie Proti Kresťanstvu. Jedným z najhorších obvinení, ktoré my, 
Tvorcovia, môžeme vzniesť proti kresťanstvu  je to, že vynašli peklo a touto hrozivou 
a chorou predstavou terorizovali mysle miliárd svojich obetí vyše 2000 rokov. Táto 
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strašná, no idiotská predstava na svojich ľahkoverných obetiach pácha nevysloviteľnú 
psychologickú škodu, priniesla miliardám ľudí nevysloviteľné nešťastie a tisíce ich 
poslala do blázincov. 
     Mienime Vymazať Túto Hororovú Predstavu. Jedným z prvých a prvotných 
cieľov, ktorý my, Tvorcovia, chceme dosiahnuť je navždy zničiť túto strašnú židovsko-
kresťanskú predstavu. Chceme dať Bielej Rase novú slobodu, konkrétne  slobodu od 
strachu z pekla. 
     Obeťami Sú Miliardy. Akému účelu tento hrozný koncept slúži, keď sa opýtame 
túto  otázku,  musíme sa  takisto  opýtať pre  koho? Čo sa  týka Bielej  Rasy,  strašilo, 
terorizovalo a ubíjalo ju to do paniky, strachu a iracionálnosti. K účelu slúžilo (a stále 
slúži)  kresťanstvu,  je  to  základ a  podstata  na ktorej  kresťanstvo vybudovalo  svoju 
veľkú a mocnú ríšu. Bolo a stále je najväčším kyjom, ktorým dali svoje obete do radu 
– strachom a panikou – prinútili svoje zotročené obete veriť tomu čo im je povedané – 
lebo inak bude ich večným osudom pekelný oheň a síra.
     Skutočné Pre Ľahkoverných. Psychologická technika je presne tá istá ako pri 
nevinných, no ľahkoverných malých deťoch. Keď príde na svet dieťa, jeho myseľ ej 
čistá ako prázdny list papiera. Ako sa pomaly učí hovoriť – umenie chápania a použitia 
slov – je extrémne naivné, ľahkoverné a ovplyvniteľné. Dieťa má obrovskú vieru vo 
svojich  rodičov.  Ak  rodičia  svojmu  dieťaťu  opíšu  Santa  Clausa,  ukážu  mu  jeho 
obrázky, dieťa v Santa Clausa verí. Pre dieťa je táto predstava taká skutočná ak realita. 
Ak by mu bolo povedané, že kravy sú sväté, potom tomu bude tiež veriť. Ak je dieťaťu 
povedané o zlom strašiakovi, bude tomu veriť. Ak je strašiak použitý na vystrašenie 
dieťaťa a je mu povedané, že ak sa nebude správať slušne strašiak si poň príde, potom 
tento krutý podvod môže byť použitý ako psychologický kyj aby dali dieťa do laty. Pre 
dieťa  je  táto  predstava  skutočná  a  aj  strach  je  skutočný,  lebo  dieťa  je  veľmi 
ľahkoverné. 
     Ľahkoverní Dospelí  Sú Ľahkými  Obeťami. A rovnako je to  aj  s  najväčšou 
zbraňou, hrôzostrašnou ideou pekla pre ľahkoverných. Nanešťastie, ľudia neprestávajú 
byť  ľahkovernými  keď  sú  dospelí.  Milióny  dospelých  je  ešte  ľahkovernejších 
apoverčivejších ako malé deti. Hoci už sú dospelí, predstava  pekla  bola do mozgov 
kresťanských  obetí  vtĺkaná  od  detstva  tak  silne,  že  je  pre  nich  táto  predstav 
skutočnejšia než samotná reality a dokonca ešte silnejšia. Ich mysle sú ako betón – 
dobre pomiešané a zatvrdnuté. Keď podliehajú panike z predstavy,  že by ich takýto 
strašný  osud  mohol  postihnúť,  stávajú  sa  ľahkými  obeťami,  pripravenými  veriť  v 
čokoľvek, na príkaz ich podvodníckych nariadených v náboženskej hierarchii. Strach a 
panika  boli  koreňom kresťanstva už od jeho založenia,  a  s  ľahkovernými obeťami 
dokázali divy. Tá hrozná zbraň je strach – strach z vymyslenej predstavy. Tá škaredá 
predstava je peklo. 
     Kresťania  Sú  Najzákernejší.  V  žiadnom  inom  náboženstve  nebolo  toto 
imaginárne  a  neexistujúce  peklo  vybudované  do  takéhoto  zúrivého  stupňa  ak  v 
kresťanstve. Pravda, Rimania mali akúsi bláznivú predstavu o podsvetí. No to bolo len 
tmavé,  tienisté  miesto,  bez  spomenutia  bolesti,  alebo  týrania.  Judaizmus  má  svoj 
Gehenomm,  alebo  "údolie  Hennomove",  miesto  pri  Jeruzaleme,  ale  i  to  bola  len 
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nevýznamná  predstava,  ktorej  nikto  nevenoval  mnoho pozornosti.  Židia  boli  príliš 
zaneprázdnení žiadaním svojho "Jehovu" na pomoc zničiť ich nepriateľov na Zemi. 
Mormoni a Mohamedáni prakticky túto myšlienku ignorujú. No boli to kresťania, na 
návrh ich židovských tyranov, kto vyvinul ideu pekla do jej najstrašnejších rozmerov. 
Svoj vrchol šialenstva dosiahla v stredoveku vhodne nazývanom Doba temna. 
     Danteho Inferno. Pred viac ako 600 rokmi talian Dante Alighieri napísal "Inferno", 
ako jeden z najzákladnejších a najskazenejších kusov literatúry aké boli kedy napísané. 
Nebolo ani napísané v latinčine, ale len v bežnej taliančine, čo začiatkom 14. storočia 
nebolo nič viac než vulgárna napodobnenina latinčiny.  Čítal  som anglickú verziu a 
prišlo mi to ako tupá zmes nejasných fráz – okrem všetkých nezmyslov vychádza s 
pestrými obrazmi ukrutnej bolesti a utrpenia nešťastných obetí. A predsa prežilo viac 
ako 600 rokov a bolo vychvaľované ako jedno z veľkých kusov literatúry všetkých 
čias. Prečo?
     Použiteľný Nástroj Pre Cirkev. Dôvodom je, že bolo extrémne použiteľné pre 
cirkev v ďalšom zastrašovaní poverčivých  ľahkoverných hrozným osudom, ktorý ich 
čaká ak vytŕčajú  z radu. Z toho dôvodu bolo Danteho Inferno vyzdvihované,  malo 
publicitu a bolo ospevované až do neba. Cirkvi v kampani na vystrašenie,  paniku a 
uvrhnutie  ľahkovernej  masy  do  svojich  kľučiek,  na  ich  poškodenie,  týranie  a 
vytiahnutie poslednej koruny zo svojich oklamaných obetí slúžilo skutočne dobre. Z 
toho  dôvodu "Inferno"  prežilo  ako  "literárne  skvelé"  dielo.  Nie  preto  že  by  malo 
nejakú cenu.   

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Žiadne Peklo.  Keď si  predstavíme hrozný obraz  pekla  z  predošlých opisov, 
musíme si pamätať, že našťastie žiadne peklo nie je. Je top len predstava, fantázia, 
zákerná lož. Otázka znie – kto zostavil a vysníval takúto strašnú ideu, ktorou sa dá 
týrať a hroziť nie tým neexistujúcim v živote po smrti, ale tým živým v skutočnom 
svete tu na Zemi?
     Vynájdené Židmi. Odpoveď sa týka tých nešťastných nepriateľov Bielej Rasy, 
ktorí v prvom rade vynašli kresťanstvo. Týmito nešťastnými nepriateľmi Bielej Rasy je 
gang židovských "písalkov", ktorí napísali židovsko-kresťanskú bibliu a potom spustili 
kampaň masívnej  propagandy na veľkú rímsku civilizáciu  aby mohli  túto  (Bielu  ) 
rímsku civilizáciu a veľkú rímsku rasu zničiť. Židom bolo treba na vykonanie tejto 
práce približne 400 rokov, no boli úspešnejší než vo svojich najdivších snoch. 
     Utrpenie a Mentálne Bolesť. Z časti sme si už prebrali podvod kresťanstva v inej 
kapitole. V tejto kapitole sa hlavne zaujímame o prebratie jeho zvrátenej idei pekla, 
ktorá  mohla  vzísť  len  z  chorých  a  zvrátených  myslí.  Chceme  ukázať  prstom  na 
vinníkov  a  poukázať  na  bolesť,  utrpenie  a  mentálnu  bolesť,  ktoré  táto  židovská 
predstava zapríčinila miliardám členov našej rasy za viac ako 2000 rokov. Chceme 
taktiež odhaliť podvodnícku náturu tohto nesvätého konceptu a navždy ho odbúrať z 
myslí ľudstva na povrchu Zeme.     
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     Najväčší Podfuk Histórie. My Tvorcovia, veríme, že tento nechutný podfuk o !
"strašidlách na nebi týral  mysle  Bielej Rasy príliš dlho.  Zbytočne zapríčinil  svojim 
ľahkoverným obetiam nevýslovné utrpenie a mentálne bolesť. Drasticky zmenil kurz 
histórie  k  horšiemu  a  privliekol  osud  Bielej  Rasy  do  slizkých  rúk  zákerných  a 
nechutných Židov. 
     Vyčistiť Naše Mozgy. Preto chceme vyčistiť mozog Bieleho Človeka od tohto 
nenávistného smeti, aby mohol opäť myslieť priamo. Preto chceme širšie odhaliť tento 
hrôzostrašný príbeh,  udrieť naň znova a  udrieť naň tvrdo.  Preberieme si  predstavu 
diabla a jeho vzťah k peklu. 
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50. Krédo 
Kreativity

Postrehy o Diablovi a Pekle
     Diabol  a  Peklo  Sa  Nespomínajú.  V  prekrútenom  príbehu  o  stvorení  sa 
nespomínajú dva ďalšie faktory, ktoré musel tento osamotený duch taktiež vytvoriť už 
na samom začiatku, dva elementy, ktoré katastrofálne rysovali osud ľudstva. Musíme 
si uvedomiť, že pred prvým dňom tu nebolo nič – žiadne "nebo", žiadna zem, žiadne 
svetlo, žiadne slnko, žiaden vesmír – len osamelý duch bezcieľne lietajúci v temnom 
vzduchoprázdne a to evidentne robil od počiatku času. 
     Obe Museli Byť vytvorené Ešte Pred Človekom. Celé to bolo vytvorené týmto 
osamelým duchom za šesť dní a podľa židovskej verzie sa tento skutok stal len veľmi 
nedávno – v roku 4004 p. n. l. Nespomenutí na začiatku, ale až omnoho neskôr vsunutí 
do  príbehu  v  knihe  sú  diabol  a  monštruózne  miesto  nazývané  peklo.  Musíme  si 
uvedomiť, že nakoľko "stvorenie" trvalo šesť dní, aj tieto dve hrôzy boli vytvorené za 
rovnakých šesť dní. "Had", čo je krycie meno pre stana, diabla, lucifera alebo iné z 
tuctu mien pre tú istú vec sa spomína už na začiatku tretej časti knihy Genesis, kde sa 
hovorí o zvedení Adama a Evy hadom. A tak si musíme uvedomiť, že v prvý deň keď 
boli  Adam  a  Eva  umiestnení  do  záhrady,  osamelý  duch  vytvoril  diabla  a 
predpokladane aj peklo. 
     Nezodpovedané Otázky. To vyvoláva mnoho zaujímavých otázok, ktoré neboli 
nikdy uspokojivo zodpovedané v tejto bláznivej verzii stvorenia. Žiaden kňaz sa nikdy 
ani len nepokúsil podať mi uspokojivé vysvetlenie. 
     Nekonečné Nezhody. Nakoľko je nám povedané, že tento osamelý duch vytvoril 
všetko,  nakoľko  bol,  je  a  vždy  bude  mať  úplnú  kontrolu,  nakoľko  je  jeho  moc 
najvyššia,  neobmedzená,  jedinečná,  nakoľko  sa  nikdy  nemýli,  nakoľko  všetko  vie 
vopred a spätne, pozná budúcnosť, prítomnosť a minulosť, nakoľko je "stvorenie" len 
automatickou prácou podľa jeho vôle, vrátane nás, úbohých bábok, "jeho detí", ako je 
potom možné,  že  sa  v  tomto  sfalšovanom príbehu  vynárajú  toľké  nezrovnalosti  a 
rozpory. 
     I. Prečo vytvoril diabla a peklo ešte pred stvorením človeka? Nie je očividné, že 
od samého začiatku plánoval vytvoriť miliardy ľudí aby ich mohol poslať na ohnivé, 
tyranské  miesto  a  tam  ich  nekonečne  týrať  pre  vlastné,  sadistické  uspokojenie? 
Nakoľko všetko vie, všetko pozná a je všemohúci, musel vedieť čo chce, aké budú 
konečné výsledky už dlho predtým ako začal celý tento nešťastný program týrania. 
Preto môžeme dôjsť len k jednému záveru:  takto to plánoval. Takto to chcel.  On 
a diabol (jeho vlastný výtvor) s nami, úbohými bábkami, ako obeťami z ktorých je 
99% odsúdených k večnému utrpeniu v pekelnom ohni hrajú sadistickú hru na mačku 
a myš. 
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     Nekonečná Dvojzmyselnosť. Ak budete chcieť aby vám akýkoľvek kňaz vysvetlil 
tieto zjavné, no podstatné chyby v celom tomto smiešnom príbehu stvorenia, obyčajne 
vám dá nekonečné lekcie dvojzmyselnosti.  Nakoniec vás to tak unaví a znudí, že si 
čoskoro začnete želať aby za každú cenu jednoducho stíchol a necháte to tak. 
     II. Nesprávni vinníci. Ako za tento neporiadok môžu byť vinení Adam a Eva, keď 
neboli ničím viac a ničím menej než tým, čím ich stvoril ich "stvoriteľ", bez nejakých 
skúseností, a len s malým, alebo žiadnym pochopením toho o čom celý tento hlúpy 
program bol?
     III. Neposlal tam osamelý duch hada zámerne aby ich nachytal?
     IV.  Nedáva návrh hada k získaniu znalostí,  nadobudnutiu  múdrosti,  poznania 
rozdielu medzi dobrom zlom väčší zmysel, než priamy príkaz nejesť nejaké ovocie?
     V. Prečo  tam v prvom rade osamelý duch ten strom položil,  ak nie preto aby 
úbohú a naivnú dvojicu chytil do pasce. Veď mali len jeden deň, čistú myseľ ako má 
novorodenec a nemali možnú šancu vedieť o čom to celé je.
     VI. Neplánoval ich osamelý duch vyhodiť a pomstychtivo potrestať? Nepoužil 
úbohý výraz o strome len ako ospravedlnenie, 
     VII. Prečo  by malo byť zjedenie atraktívneho ovocia, ktoré im predpokladane 
otvorilo oči a dalo znalosti   hyenistickým zločinom, ktorý tak drasticky zmenil sled 
udalostí od prvého dňa ako boli stvorení?
     VIII.  Nie  je  smiešnou  chybou  spravodlivosti  trestať  všetky  nasledujúce 
generácie,  miliardy ľudí, za hlúpy, obyčajný čin, akým je zjedenie ovocia, špeciálne 
ak  posúdite,  že  do  toho  vôli  zatiahnutí  veľmi  vplyvným kolaborantom v  službách 
ducha?
     Sadistický Šport. Zjavné závery pre všetko vyššie uvedené sú, že od začiatku až do 
konca  išlo  o  falošnú  dohodu,  že  človek,  peklo  a  diabol  boli  vytvorené  pre  šport 
sadistického sledovania ľudí (vytvorený podľa všetkého milujúcim bohom) ako trpia v 
agónii večného utrpenia v pekelnom ohni. 
     Tá posledná vec, peklo, má v kresťanstve takú obrovskú dôležitosť, že sme peklu a 
úlohe akú hrá pri uvádzaní svojich ľahkoverných obetí do paniky a područia cirkvi, 
venovali celé dve kapitoly. 
     Je v skutku divné, že taký dôležitý subjekt akým je peklo sa v príbehu stvorenia 
nespomína. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Kuriózna Paralela.  Je tu zvláštna, dokonca bizarná paralela vo vzťahu boha a 
diabla na strane jednej, a vzťahu medzi USA a komunizmom na strane druhej. Tento 
druhý vzťah sme detailnejšie prebrali v kapitole zvanej "Rusko, Izrael a USA".
     Satan,  Syn  Boha. Ak  si  prečítame  v  Starom  zákone  o  Jóbovi,  objavíme 
neobyčajný, kuriózny príbeh, ktorý osvetľuje vzťah medzi bohom a diablom. V Jóbovi 
1:6 sa píše: "tu v ktorýsi deň prišli boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel 
aj satan."
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     Kristus a Satan Bratmi. Z tejto vety nám môžu vzísť nasledujúce zistenia: a, boh 
mal mnoho synov,  b,  satan bol jedným z jeho obľúbených synov,  c, mali pravidelné 
stretnutia typu stretnutí "správnej rady",  d,  ich stretnutia mali priateľský základ. Ako 
sa príbeh odvíja ďalej, zisťujeme, že: e, satan bol hviezdou stretnutí, lebo sa identita a 
aktivity ostatných synov nespomínajú, f, existencia Ježiša Krista (ktorý podľa Nového 
zákona "vždy bol") ako syna sa tiež nespomína,  g,  ale aj ak sú satan a Kristus obaja 
synovia boha, musia byť bratia, alebo aspoň nevlastní bratia. 
     Súťaž.  Ako príbeh o stretnutí  pokračuje,  nájdeme boha priateľsky sa pýtajúc 
satana: "Skadiaľ prichádzaš?" Načo satan odpovedá: "Chodil som krížom-krážom po 
zemi." Potom spolu žartovali a rozhodnú sa si medzi sebou zasúťažiť.  
     Jób Bo Vybraný Za Obetného Barančeka. Boh sa obráti na satana: "Všimol si si 
akým skvelým človekom je môj služobník Jób? Bude pre teba ťažké zlomiť ho." A 
satan prijal jeho výzvu.  
     Jób mal Všetko. Pre tých, ktorým príbeh o Jóbovi nie ej známy, vysvetlím, že na 
začiatku tohto príbehu bol Jób šťastným človekom. Mal skvelú rodinu, sedem synov a 
tri dcéry. Mal 7000 oviec (Židia majú náklonnosť k číslu 7), 3000 tiav, 500 volov, 500 
mulíc a veľmi veľký dom, veľkú pôdu a bol "najlepším mužom na východe". V skratke 
mal všetko a čo viac, taktiež miloval boha. 
     Návrh Na Súťaž. Satan, pokračujúc v súťaživej konverzácii vyzval Pána slovami: 
"Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí." Na to Pán 
odvetil:  "Všetko čo má je v tvojich rukách." To satan i spravil a to tým najhorším 
spôsobom. 
     Priateľský Vzťah. Bez opakovania celého bezvýznamného príbehu chcem spraviť 
tieto zistenia: a, boh a satan s evidentne pravidelne stretávali na priateľskom základe, a 
b, z týrania nás, pozemšťanov mali skvelú hru. 
     Paralela. A teraz k paralele USA a ich vzťahu k Rusku a komunizmu, ktorý som už 
skôr spomínal. 
     I. Namiesto skoncovania so satanom a všetkým zlom, boh bol evidentne satanovým 
otcom a umožnil mu pokračovať vo svojich neférových činnostiach. No boh nenesie 
žiadnu vinu, ale len dáva všetku vinu satanovi. Podobne, ako som už ukázal v kapitole 
o Rusku, Izraeli a USA, komunizmus bol financovaný, plánovaný a naprogramovaný 
práve v USA, a to hlavne židovskými finančnými gigantmi v New Yorku. Bol neustále 
po celý čas podporovaný a financovaný USA.
     II. Nakoľko je boh predpokladane zosobnením cnosti v opozícii voči satanovi ako 
zosobneniu  zla,  v  skutočnosti  spolupracujú  ruka  v  ruke.  Podobne,  ako  sú  USA 
predpokladane  najväčšou  demokraciou  na  Zemi,  baštou  slobody,  atď.,  a  zúfalo  sa 
pokúšajú zastaviť vlnu zla vychádzajúcu z Moskvy a jej komunistických vazalov, v 
skutočnosti  s  nimi  spolupracujú  ruka  v  ruke,  a  hlavné  riadenie  a  financovanie 
komunizmu vychádza z USA. 
     III. Napriek tomu, že sa boh pokladá za najvyššieho stvoriteľa a má všetko na 
starosti, zdá sa, že stále so satanovými podlými spôsobmi prehráva, pričom sme my, 
úbohí smrteľníci bábkami, ktoré platia najvyššiu pokutu – týranie pekelným ohňom. 
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Rovnako  USA,  hoci  (aspoň  v  roku  1945)  boli  všemocné  a  stáli  na  vrchole,  stále 
prehrávajú po celom svete. 
     IV. tak ako boh a satan, ktorí by mali voči sebe byť zúrivo nepriateľskí, no v 
skutočnosti  sú najlepšími  priateľmi,  tak rovnako USA a Rusko stále  pokračujú  vo 
vzájomných priateľských konferenciách, pripíjajúc si vodkou, a pritom USA svojmu 
tzv. nepriateľovi dookola ponúkajú viac a viac pomoci, a neoprávnených ústupkov. 
     Sú  v  Rozpore,  No  v  Skutočnosti  Nie  Sú  Nepriatelia. Je  tu  ešte  pol  tucta 
podobností, ktoré by som tu mohol vytknúť, no tie už nie sú tak dôležité. Na záver 
spravím tieto zdravé zistenia: skutoční nepriatelia, ktorí sa spolu nepriatelia, sa snažia 
konfrontovať a zničiť toho druhého. Boh mal na to dosť príležitostí,  no on naopak 
zriadil svoju "synovi" peklo, jeho ihrisko, a všetko potrebné na vykonávanie svojich 
satanských hier.  USA na konci druhej  svetovej  vojny mali  dobrú príležitosť  zničiť 
komunizmus a navždy túto hrozbu vymazať z povrchu Zeme. namiesto oho opakovane 
podporovali, financovali a zásobovali komunistické hnutie, tak ako som to dostatočne 
ukázal v spomínanej kapitole. 
     V Oboch Mali Prsty Židia. V skratke, protivenstvo boh proti diablovi a USA proti 
komunizmu  sú  oboje  výmyslom  ako  peklo.  A  pre  túto  divnú  zhodu  je  dobré 
vysvetlenie:  autormi  a/alebo  manipulantmi  oboch je  celosvetová  židovská sieť.  No 
vráťme  s  ak  "náboženskému"  aspektu  tejto  konšpirácie,  aby  sme  neskôr  mohli 
zhodnotiť podkopávajúci efekt aký mala na rasovú a politickú deštrukciu Bielej Rasy a 
sveta Bieleho Človeka. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Kresťanstvo Musí Byť Odhalené. No poďme ďalej v odhaľovaní tohto smiešneho 
židovského  príbehu,  známeho  ako  kresťanstvo,  ktoré  radšej  nazývam  podfuk 
"strašidiel  na  nebi",  najväčší  podfuk  v  histórii.  Preberme  si  fyzický  teror,  hrozivé 
nástroje týrania, ktoré kresťanstvo použilo ako spôsob pre vydobytie si svojej cesty k 
fyzickej, ekonomickej a politickej moci. Je to strašný príbeh, no je to pravda. V ďalšej 
kapitole, ako odkrývame neopísateľnú hrôzu, chcem čitateľom pripomenúť, že tieto 
kruté nástroje teroru som nevidel ja. Len opisujem hroznú, rozsiahlu epizódu histórie 
počas viac ako 1300-ročnej Doby temna, ktorú by nechcel ozrejmiť žiaden kňaz.  
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51. Krédo
Kreativity

Palečnica a Škripec
     Nikdy Neprepáčiť, Alebo Zabudnúť. Aby Biela Rasa nemohla nikdy zabudnúť 
(alebo odpustiť)  krvilačné  a  kriminálne,  brutálne  spôsoby,  akými  kresťania  nabrali 
svojo krvavý smer po Európe, preukážem kruté inštrumenty týrania, ktoré použili na 
pokračovanie  vo  svojich  neférových  metódach  "nežného  presviedčania."  Taktiež 
chcem ukázať aké pokrytecké, kruté, brutálne a dvojtvaré toto učenie v skutočnosti je. 
     Kresťanstvo Kruté a Brutálne. Kresťanstvo sa jasne vyhlasuje za učenie lásky, 
dobrosrdečnosti a nehy. Pozrime sa na scénu a zistime aké milé a milujúce počas Doby 
temna, počas 1500 rokov keď malo moc nad životom a smrťou vo svojich krutých 
rukách, bolo. Aj keď je to dlhý príbeh, verím, že si ho tu čo najlepšie zosumarizujem a 
zistíme pravdu o brutalite poukázaním si na ich jedinečné nástroje utrpenia. 
     Spisy  Plukovníka  Ingersolla. Mám  11  dielov  kníh  plukovníka  Roberta  G. 
Ingersolla,  v  ktorých  ostro  a  nemilosrdne  odhaľuje  klamstvá,  podvody  a  muky 
kresťanov počas vekov. Plukovník Ingersoll (1833-1899) bol americký právnik, orátor, 
učiteľ a spisovateľ, a vo všetkých týchto oblastiach bol výnimočne brilantný. Povedal: 
"v  skutočnosti  som  si  nebo  vedomý  bezprávia,  ktoré  bolo  spáchané  v  mene 
náboženstva až kým som nevidel železné argumenty, ktoré kresťania používali."
     Originálne  Nástroje  Mučenia. Všetky  tieto  mučiace  nástroje,  ako  ich  videl 
plukovník Ingersoll, boli na výstave v New Yorku. Boli zostavené pre prehliadku v 
sále  na  6.  avenue  a  23.  ulici.  Tieto  mučiace  nástroje  neboli  replikami,  či 
napodobneninami  originálov,  ale  samotné  originály,  prinesené  z  Európy,  kde  boli 
používané na lámanie  kostí  a  odtrhávanie mäsa z  tela.  Musíme si  pamätať,  že  títo 
páchatelia neboli Indiáni,  domorodci, ale už civilizovaní Bieli Ľudia ktorých mozgy 
boli naplnené milujúcou "vierou" židovského kresťanstva. Neboli však uplatňované na 
ich nepriateľov, ale na iných Bielych mužov a ženy, keď a ak, sa ich presvedčenia čo i 
len v najmenšom líšili  od "oficiálnej" dogmy cirkvi.  Tu by sme si mal pripomenúť 
"oficiálnu" dogmu dnešného zdravotníctva. 
     Tu je pár nástrojov, ktoré plukovník Ingersoll opísal:
     I. Palečnica. Dva kusy železa spojené skrutkami na každom konci aby mechanicky 
spojili železá dohromady. Vnútorné strany železa boli vyzbrojené malými ostňami  a 
hrotmi,  aby  zabránili  vyšmyknutiu  sa.  Plukovník  Ingersoll  vraví:  "človeku,  ktorý 
všetko odvolal,  nebolo odpustené.  Skrutkovali  palečnicu až do posledného závitu a 
potom vrhli  obeť  do  nejakého  žalára,  kde  v  ubíjajúcom tichu  a  tme  mohol  trpieť 
agóniou vymysleného prekliatia."
     II. Golier Utrpenia.  Predstavte si železné koleso na ktorého vnútornom povrchu 
boli  stovky  bodcov  ostrých  ako  ihly.  Tento  "presvedčovací"  nástroj  bol  voľne 
pripevnený okolo krku trpiaceho. Vždy keď sa obeť pohla, krk bol prepichnutý ostrými 
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bodcami. Po chvíli krk týraného opuchol a agónie obete ukončilo udusenie. Ich zločin? 
Možno neverili myšlienke pekla a posmrtného života.
     III. Skeffingtnove okovy.  Tento železný nástroj  bol ostrý ako veľké nožnice. 
Predstavte  si  na  oboch  koncoch  okovy a  nad  stredovým bodom železný kruh.  Do 
horných pút sa dávali ruky a do dolných nohy. Do kruhu v strede sa dávala hlava 
obete.  V tejto  polohe bol  hodený priamo na zem. Nápor  na svaloch vytváral  takú 
agóniu, že konečným následkom pre obeť bolo obvykle šialenstvo. 
     IV. Škripec. Bolo to zariadenie podobné posteli, či káre s navijakom na každom 
konci a zarážkami proti prešmyknutiu. Z každého navijaku šla reťaz. Jeden pár reťazí 
bol  pripevnený  k členkom trpiaceho  a  druhý  pár  k  zápästiam.  Keď kňazi,  pastori, 
duchovní  iní svätci začali otáčať navijakom a stále zvyšovali napätie, členky, kolená, 
bedrové kĺby, ramená, lakte a stavce obete boli natrvalo vyhodené a trpiaci tam len 
ležal  a kričal  v  pote  a  agónii.  Kňaz mal  pri  sebe obvykle  lekára,  ktorý skúšal  tep 
trpiaceho.  Malo mu to zachrániť život? Áno.  Bolo to z milosrdnosti? Nie.  Bolo to 
rovnaké ako pri divých Indiánoch, len aby mohli predĺžiť týranie, ktoré mohlo smrťou 
skončiť priskoro.
     V. Železná Koruna.  V tomto nástroji sa opäť objavujú skrutky, používané na 
zovretie  železného puta  okolo hlavy.  Na pute  boli  v  rade železné  hroty.  Ako boli 
skrutky uťahované, zaťahovalo sa i železné puto okolo hlavy, pomaly vtláčajúc hroty 
do lebky. Železná koruna s často dávala kresťanským martýrom na ceste k poprave. 
     VI. Vešanie Za Palce.  To hovorí samo za seba. Iná variant tohto nástroja bolo 
zavesenie za jeden palec a uviazanie ťažkého oloveného závažia na nohy obete pre 
zvýšenie ťahu. Niekedy sa pod obeť vkladalo horiace drevo a tak sa ukončilo jeho 
trápenie upálením. 
     VII. Strašná Elíza. Je to stolička, podobná elektrickému kreslu, v ktorej bola obeť 
pripútaná. Ostne na sedadle bránili obeti vo vyšmyknutí sa. Zatiaľ to však nie je nič 
extrémne bolestivé. Niekedy boli na nohy trpiacej obete, kým tam sedela a premýšľala 
či má, alebo nemá veriť príbehu o Jonášovi a veľrybe, alebo či Jozue skutočne zastavil 
slnko na jeden deň, pridané ťažké závažia.
     VIII. Otvárač Úst.  Používal sa proti tým, ktorých cirkev nazývala "rúhačmi". 
Pozostával z dvoch malých železných plátov. Tie boli umiestnené medzi horné a dolné 
zuby  a  odďaľované  otáčaním  skrutky.  (Opäť  tie  prekliate  skrutky.  Začínam  si 
uvedomovať smrteľný pôvod "vkladania skrutiek" do tela). Keď raz boli čeľuste od 
seba odtiahnuté, títo milujúci kresťania potom mali pre svoje bezmocné obete v zásobe 
množstvo rôznych dobrôt. Jednou z nich bolo liatie roztaveného olova dole hrdlom 
trpiaceho ďalším bolo uchopenie jazyka do železných klieští a jazyk bol potom buď 
odťatý, alebo odrezaný. 
     IX. Trojica. To bola trojdielna súprav mučiacich nástrojov, ktorých súčasťou boli 
aj spomínané kliešte. Ďalšími bola železná maska, ktorá sa nasadzovala rozžeravená. 
Treťou  súčasťou  bola  kovová  reťaz,  ktorá  vyzerala  ako  hadia  kostra.  Niekedy  sa 
spoločne  s  týmito  troma  používal  i  štvrtý  nástoj,  dierkovaná  lyžica,  používaná  na 
kvapkanie horúcich olovených kvapiek na nahé telo obete. Táto kombinácia na "nežné 
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presviedčanie" v čase svojej materiálnej služby symbolizovala svätú Trojicu v ktorej 
milujúcom mene bola používaná. 
     X. Značkovacie  Železá.  Bežne  sa  ich  používalo  niekoľko  a  z  nich  bolo 
najpoužívanejšie písmeno "U", ktoré v niekoľkých jazykoch zastáva "neveriaceho". V 
tomto múzeu v New Yorku o ktorom píše plukovník Ingersoll, bola vystavená i malá 
piecka na uhlie, v ktorej boli značkovače rozžeravené. 
     XI. Katove Meče. Tie boli rôznych typov a niekedy veľmi ornamentami zdobené. 
Čepeľ bola takmer meter dlhá a takmer 10 cm široká. Rúčka bola skonštruovaná pre 
uchopenie oboma rukami. Odsúdenec bol priviazaný k stoličke s hlavou sklonenou. 
Expert  s  dostatkom  praxe  mohol  zoťať  krk  jedným  ťahom.  Meče  boli  niekedy  z 
damascénskej ocele, alebo inej znamenitej kvality,  popísané náboženskými veršami. 
Ako napr.:  "keď pozdvihnem tento  meč,  daj  boh tomuto hriešnikovi  večný život," 
alebo" ó bože, vezmi tohto hriešnika do svojho kráľovstva, aby mohol okúsiť radosť v 
mene Ježiša."
     XII. Veľké Železné Čižmy.  Tie sa nasadzovali rozžeravené a potom sa plnili 
roztaveným olovom. 
     XIII. Rukávy a Nohavice z Drôteného Pancieru. Tie sa rozžeravili a dávali sa 
obeti aby sa získalo priznanie. 
     XIV. Španielsky Náhubok.  Mal brániť väzňom počas prebiehajúceho mučenia 
kričať.  Jeden  vyzeral  ako  zvon  rozťatý  na  dva  diely.  Keď  bol  vtlačený  do   úst, 
vypustila sa pružina, ktorá rozšírila diely a roztiahla čeľuste. 
     XV. Železná maska.  Bola to maska na celú hlavu, ktorá bola pred položením na 
hlavu  obete  rozžeravená.  Na  otvoroch  pre  uši  mala  lieviky  pre  ľahšie  vpúšťanie 
horúceho olova. Bola veľmi odporúčaná svätou inkvizíciou. 
     XVI. Lámanie Na Kolese. Posteľ prerobená ako cesta z guľatiny s časťami kolesa 
vzdialenými asi 20 cm. Obeť bola na túto posteľ položená a priviazaná. Kati potom 
udierali ťažkými údermi po kolese po tých častiach tela, ktoré boli medzi guľatinovými 
časťami kolesa, lámuc každú kosť v tele. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     V Európe a Inde Je Ich Viac. Je ešte tucte iných hrozných mučiacich nástrojov 
opísaných  plukovníkom  Ingersollom,  no  nechcem  viac  vyčerpať  čitateľa  týmto 
strašným inventárom. Tieto nástroje, a to chcem zdôrazniť, boli pravé, použité relikvie 
vystavené  v  múzeu v  New Yorku  a  boli  použité  nespočetne  mnohokrát  na  ktovie 
koľkých nešťastných obetiach. Ešte ďalších tisíc podobných nástrojov agónie ostalo v 
Európe a je kostoloch. Niektoré z nich sa používali ešte v 19. storočí a nepochybne by 
sa používali ešte dnes ak by nebola moc cirkvi prelomená, alebo aspoň oslabená. 
     Dôvody  Na  Odhalenie.  Sú  dva  dôvody  prečo  to  celé  spomínam.  Prvým je 
odmietnutie  kresťanstva  ako  brutálneho,  krutého  podvodu,  akým  v  skutku  aj  je. 
Nechcem aby mi ešte niekedy niekto tvrdil, že kresťanstvo je učenie lásky, milosti a 
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súcitu. Žiadne iné náboženstvo na svete nespôsobuje Bielej Rase viac bolesti, utrpenia 
a zmätku ako Židmi vymyslené kresťanstvo.     
     Predtým  Ako  Budeme  Môcť  Budovať  Musíme  Vyčistiť  Pôdu.  Druhým 
dôvodom je, že predtým ako vôbec môžem vybudovať rozumné, konštruktívne hnutie 
pre  prežitie,  expanziu  pokrok  Bielej  Rasy,  musíme  najprv  vyčistiť  myseľ  Bieleho 
Človeka od týchto hrozných, kresťanských lží. Verím, že najlepšia cesta ako to spraviť 
je  povedať  brutálnu  pravdu  o  kresťanstve  –  odhaliť  jeho  hrôzostrašnú  históriu, 
analyzovať  jeho  podvodnícke  učenie,  zničiť  ho  a  nahradiť  zdravým  rasovým 
náboženstvom založeným na Večných Zákonoch Prírody.  
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52. Krédo
Kreativity

Klamstvo
o Strašidlách na Nebi

     Päť Devastujúcich Kníh. V knihe Večné Náboženstvo Prírody som uviedol, že v 
základe  na  históriu  Bielej  Rasy  malo  efekt,  ktorý  bol  veľmi  devastujúci,  päť 
židovských kníh. Týmito piatimi knihami v historickom slede sú:  Starý zákon;  Nový 
zákon;  Talmud;  Komunistický manifest a  Kapitál Karla Marxa; a nakoniec  Protokoly  
Sionských Mudrcov. 
     Vymyslená Židovská História Bez Dôkazov. Na počiatku tejto psychologickej 
vojny bo Starý zákon,  relatívne  hlúpa kniha mýtov a  rozprávok,  z  väčšej  časti  sa 
zaoberajúca  dobrodružstvami  Abraháma,  Izáka  a  Jákoba  a  ich  hadieho  plemena. 
Okrem toho sa zaoberá aj  nekonečnými vojnami, vojnami, vojnami, ktoré sa nikdy 
nestali,  jedine v hyperaktívnych  predstavách židovských "čarbákov".  V skutočnosti 
neexistujú žiadne dôkazy. 
     Pôvod Šialenstva. Ak si  preberiem tieto  príbehy ako  ich opisuje  tento  gang 
neznámych židovských "čarbákov", je nám povedané, že na začiatku bol len osamelý 
duch, ktorý poletoval v tme, v čistej ničote.  Svet ešte nebol "stvorený",  nebolo ani 
slnko,  ani  "hviezdy",  ani  svetlo,  ani  žiadna  časť  obrovského  vesmíru,  ktorý  dnes 
môžeme skúmať pomocou, i bez pomoci, silných ďalekohľadov. Toto poletovanie v 
tmavej ničote evidentne prebiehalo už miliardy a miliardy rokov, lebo tento osamelý 
duch  predsa  "vždy  bol".  Nakoľko  bola  všade  tma,  nikde  nič  o  čom  by  sa  dalo 
premýšľať, lebo nič neexistovalo, takýto život musel byť neznesiteľne nudný. Potom 
náhle po miliardách a miliardách rokov osamelý duch (len pred asi 6000 rokmi) dostal 
úžasný nápad. A tak sa (vravia nám, že je to on - duch, bez podobných ona – duchov) 
rozhodol  stvoriť   "nebo  a  zem".  Taktiež  sa  rozhodol  stvoriť  "človek  k  vlastnému 
obrazu".
     Nič Než Fantázia. Stále musíme mať na pamäti, že to nie je skutočnosť, len Židmi 
vmyslený príbeh. Každý rozumný človek vidí kopu dôkazov, že zem a slnko existujú 
už miliardy rokov a sú len malou časťou celého vesmíru. Avšak – aby sme sa vrátili k 
príbehu – tento osamelý duch zjavne pri premýšľaní nad budúcim smerom ľudstva, v 
rovnakom čase ako stvoril "nebo a zem", stvoril i peklo, aj keď sa o tom v biblii nikde 
nehovorí. Idea pekla sa zjavne vkráda do biblie neskôr, akoby následkom. Ale nakoľko 
bolo všetko  "stvorené"  za  šesť  dní,  musíme uznať,  že  "peklo"  bolo tiež  jedným z 
projektov. A nakoľko tam predpokladane skončí 99% ľudí, musel to byť  najväčší a 
najdôležitejší projekt.  A nakoľko nám je rovnako tvrdené, že "nebo i zem pominú" 
(no nie peklo), je to evidentne i jediný trvalý projekt. 
     Miluje  Ľudstvo,  No  Posiela  Ho  Do  Pekla. Taktiež  nám  vravia,  že  týmto 
osamelým duchom, ktorý poletoval vo večnej tme, bol milujúci boh, ktorý túžobne a 
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absolútne miluje ľudstvo. Jeho hlavným záujmom, ako sa zdá, bolo milovať, viesť a 
dohliadať  na  ľudstvo,  a  starať  sa  aby  neskončilo  v  pekle.  V  skutočnosti,  miloval 
ľudstvo tak srdečne, že si cez židovskú "pannu" (ktorá však bola vydatá za Jozefa) 
zabezpečil syna, ktorý chodil po zemi nejakých 33 rokov. Potom podľa plánu dovolil 
svojho syna pribiť ku krížu a zabiť. Prečo to celé robil? Veď mohol so svojim  synom 
"zachrániť"  ľudstvo  pred  peklom,  lebo  nás  obaja  (alebo  snáď  traja)  tak  srdečne 
milovali.  Avšak,  táto  idea  až  tak  dobre  nefunguje,  lebo  väčšina  ľudí  tomuto 
vymyslenému príbehu aj tak neverí. A tak ide väčšina ľudí do pekla. 
     Smiešne Ako Peklo. Fantastické? Áno, a nielen fantastické, ale smiešne. No to 
stále nieje koniec príbehu. Vravia nám, že syn, menom Ježiš Kristus, s v skutočnosti 
nenarodil v roku nula,  ale taktiež existoval večne, od začiatku, a bol v skutočnosti 
"jediný", ktorý si bol vlastným otcom. 
     Svätá Trojica. No aby sme si to trocha skomplikovali, v skutočnosti tu boli traja. 
Je tu otec, syn a duch svätý, no v skutočnosti sú jeden. To by zo syna robila vlastného 
otca  alebo  z  otca  vlastného  syna.  Ak  nemôžete  pochopiť  tento  protirečivý  hókus-
pókus, je to vaša vlastná chyba, lebo ste príliš hlúpi. To je vysvetlenie aké dostanete od 
kňazov. 
     Protirečivé Tvrdenia. Avšak, aby sme pokračovali v tomto židovskom príbehu 
ďalej, Kristus, ktorý tu bol od začiatku a je "jednou osobou" so svojim otcom, takisto 
musel mať prsty v stvorení "pekla". (Ako sa mohol narodiť panne Márii, ktorá sa v 
príbehu objavuje až o miliardy rokov neskôr?) Tak tu máme situáciu v ktorej otec a 
syn (ktorý bol koho otcom?) stvoril to veľké a hrozné miesto utrpenia – peklo. Stvorili 
"ľudstvo",  ktoré  tak  veľmi  milovali  a  potom  prišli  pravdepodobne  s  posledným 
ťažením na záchranu ľudstva pred večným utrpením v mieste, ktoré sami stvorili. V 
tom, ako sa zdá, nešťastne zlyhali. 
     V Prvom Rade, Prečo Miesto Utrpenia? V skutku je to smiešny príbeh. Otázka 
volajúca vysoko do neba a ktorá je do dnešného dňa stále nezodpovedaná je: ak sú 
(osobitne alebo spolu) takí mocní, že ani vrabec nespadne zo strechy a ani vlas z hlavy 
ak to boh "nechce", prečo potom zámerne stvorili takéto hrozné miesto plné hrnúceho 
uhlia,  síry  a  potom tam poslali  miliardy ľudských obetí,  aby tam naveky  brutálne 
trpeli? Hlavne ak nám stále dookola vravia ako nás milujú. Ak sa nad tým zamyslíme 
chladnou  mysľou,  už  samotná  myšlienka  je  taká  smiešna  a  hlúpa,  že  je  až  príliš 
absurdné si to čo i len predstaviť. 
     Hrôzostrašný Duch. Ak použijete čo i len trošku zdravého rozumu, z uvedených 
faktov sa vám objavia dva očividné závery, ktoré nemôžu ostať len tak nepovšimnuté: 
a,  akékoľvek strašidlo, duch, či boh, ktorý by "stvoril" takéto hrozné miesto útrap a 
potom "stvoril" ľudí a/alebo duše, aby ich tam mohol naveky týrať, nie je "milujúcim 
bohom", ale hrôzostrašnou príšerou; b, našťastie je to len smiešny, vymyslený príbeh, 
ktorý nie je založený na faktoch. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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      Kto To Vymyslel?  Nakoľko to  niekto musel  vysnívať a  udržiavať celú  túto 
odpornú príšernosť na žive aby mohol týrať mysle miliárd ľudí takmer 2000 rokov, 
stále tu ostávajú otázky: a, kto tento hrôzostrašný príbeh vymyslel? a b, prečo?
     Večný Parazit. Odpoveď na prvú otázku je zodpovedaná v historických dôkazoch. 
Tento príbeh vymysleli Židia, ktorí boli parazitmi na chrbtoch ľudstva už 5000 rokov. 
O tom sme si už niečo povedali v iných kapitolách, najmä v kapitole o Rimanoch a v 
kapitole o Židoch. Ešte si toho poviem viac ďalších kapitolách. 
     Židovská Pomsta. Odpoveď na druhú otázku je zjavná zo štúdií histórie: spravil to 
aby sa pomstili  Romanom, ktorí zničili  Jeruzalem v rokoch 70 a 135 n. l.  Židia sa 
rozhodli  použiť  svoju najväčšiu  zbraň v ktorej  boli  neporovnateľnými  majstrami  – 
manipuláciu mysle. História nám vravím, že boli extrémne úspešní a ozaj Rimanom 
zapredali  kresťanské  idei  neba  a  hlavne  pekla.  Boli  úspešnejší  než  vo  svojich 
najdivokejších  snoch.  Zmenil  kedysi  všemocných   a  neporaziteľných  Rimanov  na 
slabých,  plačúcich  milovníkov  mieru  a  ich  mysle  ovládli  strachom z vymyslených 
strašidiel na nebi. 
     Peklo, Veľký Kyj. A pamätajme, ako sme si to už opísali v predošlej kapitole – 
najmocnejší  nástroj,  ktorý majú k dispozícii  a  ktorým presvedčili  a  zničili  svojich 
nepriateľov bol psychologický kyj, vymyslená predstava – najväčšia predstava hrôzy – 
peklo.        
     Slobodu Od Mentálneho Strachu. Jedným z hlavných cieľov Hnutia Kreativity je 
vymazať túto škaredú židovskú myšlienku z povrchu Zeme a navždy vyčistiť mysle 
Bielych Rasových Druhov. Chceme dať Bielej Rase viac slobody, ktorá jej tak veľmi 
chýba, konkrétne – slobodu od strachu z pekla. 
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53. Krédo
Kreativity

Kuriózne Príbuzenstvo
Otca, Syna a Diabla

     Musí Byť Odhalený.  Skutočne nie je potrebné míňať toľko času diskreditáciou 
podvodu "strašidiel na nebi", nakoľko i krátka štúdia židovskej (kresťanskej) biblie by 
mohla  presvedčiť  i  tých  s  najprimitívnejšou  mysľou,  že  zbierka  divných príbehov, 
ktoré sú v nej obsiahnuté sú podľa záznamov dokázateľnej histórie protirečivé, divoké 
a úplne nedokázateľné.  
     Musí Byť Vykorenená. A dnes je táto židovská huba zakorenená v mozgu Bieleho 
Človeka tak hlboko a už tak dlho, že bude veľmi ťažké ju vykoreniť. 
     Čisté Myslenie. Prečo je také nevyhnutné ju vykoreniť? Tak ako iné podfuky, kým 
nebude  odhalený,  jeho  obete  nemôžu  myslieť  jasne.  A  nakoľko  sú  obetí  stovky 
miliónov,  je  extrémne  dôležité,  ak  niekedy  chceme  vybudovať  niečo  vzácne, 
konštruktívne a  pre Bielu Rasu prospešné, aby bol tento podvod úplne odhalený a 
vkorenený.
     Strach Zo Strašidiel. História adekvátne ukázala, že kým sú ľudia zmätení, držaní 
v ignorancii a strachu z nadprirodzených strašidiel na nebi a pekla (čo sme dosť jasne 
objasnili), sú len ľahkovernými truľami, môžu byť ľahko zneužití a zotročení. Tyrani, 
nič viac než náboženskí tyrani,  už od nepamäti silne potláčali všetku čestnú kritiku, 
alebo otázky na ich najefektívnejšiu  zbraň – podvod strašidiel  na  nebi.  Dokonca j 
osvietení Gréci prinútili Sokrata, honosného a vysoko inteligentného muža, vypiť svoj 
pohár jedu, lebo učil mládež, že bohovia Grékov sú len mýtami. 
     Poverčivosť  Je  Stále  Mocná. Toto  popieranie  logiky,  zdravého  rozumu  a 
otvoreného  pýtania  sa  na  podfuk  strašidiel   je  aj  dnes  stále  vysoko  mocné.  V 
niektorých krajinách je nenápadnejšie a v niektorých vysoko katolíckych a zaostalých 
krajinách, ako napr.  v Južnej  Amerike,  je zasa očividnejšie.  My Tvorcovia,  sme si 
jasne vedomí tohto podvodu, lebo aj niektorí naši (potencionálne) najlepší Bieli Rasoví 
Druhovia  sú  vážne  napadnutí  touto  hnilobou  mysle,  čím  podporujú  a  napomáhajú 
židovským nepriateľom. Aby sme všetci mohli prežiť, musíme týmto obetiam pomôcť 
tak ako len treba. 
     Najprv Musíme Vyčistiť Trosky. Predtým ako budeme môcť vybudovať krásnu a 
zdravú spoločnosť, musíme vyčistiť mysle Bielych bratov od tohto smeti, tak ako špina 
hniloba a trosky musia byť odstránené z pôdy na výstavbu prv než môže byť pevná a 
krásna stavba vybudovaná.  Pre  ako môžu byť  vypestované  krásne kvety a výživné 
ovocie, musia byť zničení škodcovia a burina.   
     Nanešťastie máme pred sebou ešte vyplievania a v základe sa týka zakorenenej 
myšlienky,  že predsa len niekde tento strašiak, ktorý to celé stvoril je a my mu to 
dlhujeme. Nakoľko myšlienka na strašidlá, duchov, démonov, bohov, atď. tu bola už 
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od prehistorických časov,  prikročíme najprv k tomu, kde Biely kresťan dostal  túto 
hlúpu ideu o nadprirodzenosti a pozrieme sa na tento hókus-pókus bližšie. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Od Židov. Biely kresťan má svoje názory samozrejme z kresťanskej biblie, ktorá je 
kombináciou so židovskou bibliou a je len jej odnožou. Židia, najväčší preberači, majú 
svoje idei od Egypťanov, Babylončanov a ostatných ľudí, po ktorých chrbtoch s šplhali 
a ktorých zneužívali. 
     Rozporuplná Trojica. V kresťanskej biblii sa pravý židovský Jehova rozmnožil na 
trojicu,  trojitého  boha  –  otca,  syna  a  duch  svätého,  a  spolu  tvoria  harmonického 
jedinca. V tejto kapitole chceme ukázať, že nie sú harmonickou trojicou, ale zvláštnou 
zmesou rozporov, protirečenia a smiešnych úvah o ich najhlásanejšom tvrdení – že 
kresťanský boh je boh lásky.   
     Vlastnosti  Otca. Najprv  sa  pozriem  na  otca  –  židovského  Jehovu,  ako  ho 
vykresľuje Starý zákon. Tu nájdeme divné stvorenie. 
     I. Je veľmi naklonený potomkom Abraháma, Izáka a Jákoba, teda Židom. Zo z 
neho v úsudku každého človeka robí extrémne bigotného a fanatického rasistu. Ako 
sme si ukázali  knihe  Večné Náboženstvo Prírody,  tento všemohúci boh si len ťažko 
mohol vybrať horšie. Vážne pochybujem, či vôbec nejaký Abrahám, Izák, alebo Jákob 
existovali  a  to  ma  privádza  do  úžasu  nad  tým,  prečo  si  Židia  vybrali  takýchto 
zákerných a nechutných zločincov, pasákov a podvodníkov, ako ich sami opisujú. Je v 
skutku zvláštne, že si za mytologických potomkov svojej rasy vybrali práve takýchto 
nehrdinských zločincov. Je ešte zvláštnejšie, že všemohúci a múdry boh by na týchto 
škodcov  míňal  toľko  zbytočnej  pocty  a  uprednostňovania.  No  najzvláštnejšie  zo 
všetkého je idiotské rozhodnutie Bielej Rasy vybrať si takéhoto hlúpeho a bigotného 
boha za svojho boha. To mi pripomína pieseň:

Aké zvláštne, že boh si vybral Židov,
no je ešte zvláštnejšie, 

že tí čo nenávidia Židov,
si vybrali židovského boha...

     Áno, je to ozaj zvláštne. Aj a veľmi hlúpe.
     II.  Židovský Jehova je  zúrivý boh hnevu a pomsty.  (Podľa Starého zákona) je 
kmeňovým bohom vojny,  ktorého Mojžiš  objavil  v  horiacich  kríkoch,  ktorý sľúbil 
priniesť  svojim  "vyvoleným"  zločincom  a  potomkom  zem  Kanaánu,  na  úkor 
pôvodných obyvateľov, ktorí vybudovali existujúcu civilizáciu, mestá a farmy. To pre 
"spravodlivého"  Jehovu znamenalo nekonečné neľudské vraždy, podvody,  vraždy a 
nešťastie bez následkov. 
     Židovský Starý zákon je  prepletený všetkými druhmi zločinov, pornografie, 
zrady,  lží  ,  podvodov,  vrážd  a  praktiky  všetky  sú  vykonané  buď  "bohom 
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vyvolenými",  alebo  "milujúcim",  "spravodlivým",  "múdrym"  Jahvem.  Jednu  z 
najväčších masových vrážd v histórii pravdepodobne vykonal tento "perfektný" boh, 
keď v  záchvate  zúrivosti  utopil  všetkých  mužov,  ženy a  deti,  a  dokonca  i  všetky 
zvieratá. Jedinou výnimkou bol opitý Noe (opäť zlá voľba) a jeho rodina. 
     III. Tento Javhe bol extrémne závistlivým bohom. To je opäť a opäť potvrdené v 
jeho vlastných citátoch a nechcem sa rozčuľovať ich opakovaním. 
     IV.  Bol  veľmi pyšný,  zbytočne vychvaľujúci  a  samoľúby,  teda  mal  všetky 
vlastnosti,  ktorých  samy,  úbohý  smrteľníci,  máme  vyvarovať,  lebo  sú  hriešne.  V 
skutočnosti, ak čítame židovskú bibliu, zdá sa nám, že jediným dôvodom prečo stvoril 
"ľudstvo",  bolo aby aby mohol mať pri nohách stádo idiotov "naveky uctievajúcich 
boha." Môžete byť ešte samoľúbejší?
     V. Je to pomstychtivý boh a obhajoval svojim "vyvoleným ľuďom" princíp oko za 
oko a zub za zub, a keď dobyli mesto naliehal aby zabili každú dýchajúcu bytosť. 
     VI. Je ti ešte tucet vlastností, ktoré mal a len ťažko je ktorákoľvek z nich dobrá. 
Napríklad  bol  v  mnohých  záležitostiach  extrémne  krutý.  Napr.  príbeh  o  Jóbovi, 
zabitie  Judášových  synov,  utopenie  všetkých  ľudí  na  svete,  atď.  Bol  zákerný. 
Priviedol Abraháma k zabodnutiu vlastného syna Izáka nožom a v poslednej sekunde 
mu povedal, že je to len vtip, že ho len skúšal. (Dobrý vtip!)  Bol neverný. Oplodnil 
Máriu, vydatú ženu.  Bol pornografický.  Starý zákon je proste plný pornografických 
príbehov. Napríklad keď Dávid zozbieral predkožky zabitých Filištíncov ako veno pre 
kráľa Saula, za ruku jeho dcéry. Je to zradca, nesplnil mnoho sľubov, klamal a spravil 
mnoho  iných  hanebných  vecí.  Ak  by  ste  chceli  dôkladnú  dokumentáciu  týchto 
vlastností, existuje kniha Príručka pre bibliu z roku 1888, ktorá obsahuje citát po citáte 
všetky  tieto  obvinenia,  zločiny a  nezmysly.  Osobne nechcem míňať miesto  v tejto 
knihe ich zoznamom. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     V  Porovnaní  S  Otcom.  Teraz  sa  dostávame  k  synovi,  ktorý  je  "bohom 
vyvolenými" tak nenávidený,  no je hrdinom kresťanov a predstavuje všetko čo je 
dobré, skvelé a perefektné. Porovnajme si ho s "otcom". 
     I. V kontraste s Jahvem, ktorý je samý oheň zúrivosť, krv a pomsta, zistíme, že syn 
hlásal niečo úplne iné ("dávam vám nový zákon"). Vraví, že sa "starý človek" mýlil. 
Na rozdiel od "starého muža" vraví, že to celé bolo zlé. Nepomstievajte sa svojim 
nepriateľom. Namiesto toho ich milujte, nastavte druhú líce, predajte všetko čo máte 
rozdajte  to  chudobným a  konaj  dobro  i  tým,  ktorí  ti  škodia.  To  bolo  samozrejme 
namierené pre Gojimov, pre ich oslabenie a premenu na šťastných idiotov, nahých a 
bezbranných pred nepriateľmi.  
     II.  Bol napoly bohom,  napoly človekom a  narodil  sa  obyčajnej  (samozrejme 
židovskej) žene. 
     III. Namiesto posadnutosti Židmi, ako jeho otec (v nebi), preklínal Židov a vravel, 
že sú "synmi diabla", nazýval ich zmijami a inými škaredými menami. 
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     IV. Na rozdiel od svojho otca, ktorý bol posadnutý mocnými kráľmi a vrahmi ako 
boli Dávid a Šalamún, miloval a žehnal "trpezlivým" a "chudobným na duchu". 
     V. Bol to nezamestnaný, túlajúci sa vagabund, ktorý nikdy nemal konštruktívnu 
prácu, nikdy sa neoženil, nemal rodinu a nikdy nespravil nič konštruktívne, ako by sa 
dalo od dobrého, poctivého človeka očakávať. 
     VI. V skratke, bol zvláštnym kontrastom voči jeho predpokladanému otcovi (tomu 
v nebi, nie Jozefovi) a  tvrdo odmietal skoro všetko  čo hlásal je ho otec v Starom 
zákone. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Dvojzmyselné, Trojzmyselné Reči.  Teraz sa dostávame k tretej  stránke tohto 
Židmi vymysleného príbehu, konkrétne k tomu že otec a syn boli v skutočnosti jeden, 
a syn v skutočnosti existoval odveky. Vlastne obaja. A akosi k nim patrí i duch svätý a 
vlastne všetci traja exitovali už odveky a boli jeden. V skutku sú svätou trojicou, no 
vždy boli jedným. 
     Zvláštne  Poradie.  To vyvoláva  mnoho zvláštnych  otázok.  Bol  syn vlastným 
otcom? Alebo bol možno otec synom svojho syna? Alebo ...? A ako mohol byť synom 
Márie, keď tá sa v príbehu objavuje relatívne neskoro a on pritom existoval miliardy 
rokov skôr než sa Mária narodila?
     Určený Ľahkoverným. Nepýtajte sa ma na otázky tohto hlúpeho príbehu. Ja som 
ho napísal. Jediné, čo môže, že pripomenúť vám, že príbeh o Jahvem a jeho synovi bol 
vynájdený gangom židovských "čarbákov",  ktorí našli milióny ľahkoverných truľov, 
ktorí veria ich vymyslenému príbehu. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Prichádza Diabol. Teraz prichádzame k štvrtému kurióznemu aspektu tejto divnej 
vymyslenej  epizódy a  je  ním rola,  ktorú v  tomto bizarnom príbehu  hrá  diabol.  Je 
známy rovnako ako satan, lucifer a pod mnohými inými menami.
     Neočakávaný Vstup. Starý zákon trocha neočakávane neudáva kedy ten osamelý 
duch vytvoril  peklo (ako  sme už skôr  spomenuli),  a  ani  to,  kedy,  alebo  za  akých 
okolností bol stvorený diabol. Evidentne bol stvorený dosť skoro v príbehu, lebo sa na 
scéne  objavuje  už  keď Adama a  Evu  vyhodili  z  raja.  Bol  tam,  aby  ich  zviedol  a 
oklamal. Kdesi sa spomína ako ho boh stvoril ako krásneho anjela, ktorý bohu závidel 
a padol. Aspoň sa to takto pokúšajú vysvetliť niektorí kňazi. 
     Kňazi  Prekvapení. V každom prípade toto všetko vyvoláva dosť okolností  a 
otázok, ktoré by mali byť zodpovedané. V skutočnosti práve táto záležitosť o diablovi 
najviac mätie kňazov, berie im slová (no verili by ste tomu?) a prekvapuje ich, keď 
chcem aby  mi  zodpovedali  tieto  ľahké  otázky  zmysluplnými  odpoveďami.  Aj  pre 
týchto plytkých a ľahkoverných predajcov strašidiel je neistú pozíciu diabla v tomto 
zvláštnom príbehu priťažké vysvetliť, ak sú na to opýtaní v jasnom svetle logiky.
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     Niektoré z otázok sú: 
     I. Nakoľko je boh všemohúci, všetko vie, je múdry a nemýli sa, ako je v prvom rade 
možné,  že  tu  diabol  vôbec  je  aby  ho  mohol  štvať,  protiviť  mu  a  brániť  bohovej 
(a Kristovej) túžbe všetkých nás pred peklom zachrániť?
     II. Spravil boh ďalší blud?
     III. Nevedel vopred, že s diablom príde i peklo?
     IV. Nakoľko boh všetko stvoril, nevytvoril i diabla?
     V. Ako je možné, že diabol túto hru na mačku a myš s nami, úbohými smrteľníkmi 
ako obeťami, prevažne vyhráva? 
     VI. Ak boh v skutku spravil chybu, prečo jednoducho diabla nezabije a neukončí 
to zlo aby ochránil miliardy ľudí pred peklom? Napriek všetkému sa nezdržiaval pri 
utopení  úbohých  ľudí  keď ho  nazlostili.  Nebránil  sa  ani  ukrižovaniu  svojho  syna. 
Prečo je k diablovi taký tolerantný? 
     VII. Nemal dosť sily tak učiniť? Ak nie, potom nie je všemohúci, nie?
     VIII. Nevedel boh prsne čo robí? Stvoril diabla,  stvoril peklo a tieto dve veci 
súvisia s posielaním miliárd a miliárd ľudí do večného utrpenia. Ako to vysvetlíte? 
     IX. Mohol by diabol prežiť čo i len päť sekúnd bez božej pomoci a požehnania?
     X. je boh ozaj super sadistom, ktorý chce aby všetky ľudské bytosti trpeli v pekle a 
len využíva diabla ako vinníka?
     Zákerný Mechanizmus Použitý Na Ovládanie a Využitie. Čo si myslíte? Alebo 
je možné, že je celý tento židovský príbeh len hlúpym výmyslom, vymysleným na 
vystrašenie ľahkoverných obetí, aby mohli ovládať ich myslenie, peniaze, manipulovať 
s nimi, okradnúť ich a využiť ich?
     Pre mňa prsne to  je  pravdou.  To je  spôsob ako to  bolo navrhnuté  a  takto to 
fungovalo už 2000 rokov. 
     Cieľom Hnutia Kreativity je odhaliť tento zradný podvod a odľahčiť od neho Bielu 
Rasu.  Chceme  pomôcť  Bielej  Rase  posilniť  jej  myslenie  a  opäť  prísť  k  svojim 
zmyslom.  Toto,  ak  by  sa  to  stalo,  by  som  nazýval  skutočnou  spásou  a 
znovuzrodením Bielej Rasy.
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54. Krédo 
Kreativity

Osamelý Duch Tápa
Od Bludu k Bludu
Na Úkor Trpiaceho Ľudstva

     Všemohúci,  Vševedomý.  Už sme si  v predošlej kapitole povedali o židovskej 
verzii stvorenia, že osamelý duch predpokladane všetko stvoril, všetko vedel, nikdy 
nespravil chybu, vedel o všetkých udalostiach vopred do budúcna, a všetko ovládal. 
Ani vrabec nespadne zo strechy – ani vlas z hlavy, ak to nechce. Všetko vidí,  vie, 
ovláda. 
     Úplná Kontrola, Úplná Zodpovednosť. Pod takýmto super chytrým stvoriteľom a 
bezchybnou kontrolou by ste očakávali, že všetko pôjde ako hodinky a všetko bude 
perefektne  fungovať.  Dokonca,  s  úplnou  znalosťou,  úplnou  kontrolou,  by  sme 
predpokladali, taktiež úplnú zodpovednosť za následky toho čo toto strašidlo stvorilo, 
ovládalo a zmanipulovalo. 
     Kalamita.  Je  zvláštne,  že  podľa  idiotskej  židovskej  literatúry sa  vo  všetkom 
mýlime. Ako prvé, veci nebežia hladko. Vynáral sa jeden blud za druhým. Nakoniec 
bol z toho taký kalamitný neporiadok, že sa Stvoriteľ tejto katastrofy rozhodol utopiť 
všetky svoje "milované" deti a začať odznova. Po druhé, nenesie za tento neporiadok 
žiadnu zodpovednosť, no za všetko viní nás, hlúpe naivky, lebo sme takí "hriešni". Je 
to ako keď tvorca lietadiel tvrdí, že je najlepším stvoriteľom, no všetky jeho lietadlá 
padajú. Potom za svoje chyby pri výrobe obviní hlúpe lietadlá.
     Dvojaká  Reč.  Ako  sa  dvojako  hovoriaci  kňazi  dostali  do  tohto  očividného 
protirečenia?  Ako  vysvetlia,  že  sa  všemocný,  vševedomý,  predtým  osamelý  duch 
dostal  do  toľkých  problémov  a  bol  opakovane  rozčúlený  a  frustrovaný  svojim 
najlepším výtvorom, ľudstvom?
     Nevyvážená "Slobodná Vôľa". Vysvetlenie je hlúpe, protirečivé a klamlivé, no 
ich ľahkoverné a nekritické stádo ho zaslepene akceptuje. A takto to je: tento osamelý 
duch v extáze veľkej  veľkorysosti  a  štedrosti  videl  za  správne dať nám "slobodnú 
vôľu". Dal nám slobodu výberu. A akosi sa stalo (prečo, to nik nevysvetlil), že je táto 
"slobodná vôľa"  trochu nevyvážená.  V skutočnosti  bola  extrémne naklonená.  Bola 
naklonená na stranu na ktorej patologicky nadržiavame "zhrešeniu".  Kocky sú proti 
nám.  Ako  výsledok  sme  sa  veľmi  nevydarili  a  sme  večným  tŕňom  v  oku  nášho 
"milujúceho"  Stvoriteľa.  Taktiež  vyšlo  najavo,  že  bol  zlostným  a  pomstychtivým 
Stvoriteľom. A keďže má úplnú kontrolu, rozhodol sa utopiť celé ľudstvo ako hŕstku 
nešťastných potkanov. 
     Teraz sa v tejto židovskej verzii histórie ako to celé začalo vynárajú nové otázky. 
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     Zjavný Rozpor.  Prvou otázkou je – ako môžu miliardy ľudí len tak chodiť po 
zemi, skúšajúc svoju "slobodnú vôľu", robiac vlastné rozhodnutia,  byť vinníkmi za 
smer  aký  nabrali  udalosti  a  história,  a  ako  môže  mať  v  rovnakom  čase  tento 
všemocný duch,  ktorý všetko vie vidí,  úplnú kontrolu? Je to úplné protirečenie. 
Buď máme slobodu výberu skúšaním našej "slobodnej vôle" a smer udalostí je úplne 
mimo kontroly strašidla, alebo všetko kontroluje duch a my neovládame (tým pádom 
nemáme žiadnu zodpovednosť) svoje činy. Nemôže to byť obojako. Buď má úplnú 
kontrolu a my sme len hŕba bezmocných robotov a nemáme žiadnu "slobodnú vôľu", 
alebo  zodpovednosť  za  čokoľvek,  alebo  si  prekliate  dobre  robíme  čo  chceme  a 
všemocný, vševedomý duch neovláda nič. 
     Zámerne Sme Akí Sme. Po druhé, nakoľko sme produktom jeho tvorby, vrátane 
"slobodnej vôle" ktorú vraj máme, prečo nenaklonil "slobodnú vôľu" smerom aby bola 
dobrá, namiesto jej veľkého naklonenia na stranu kde z nás sú "hriešnici"? nakoniec, 
veď vedel čo robí, vopred vedel aké budú následky, všetko urobil podľa plánu. Ako sa 
potom mohlo stať, že sme takí zlí? Musel nás zámerne takými akí sme vytvoriť. Prečo 
je  tvorca  bez  viny,  alebo  zodpovednosti  a  vytvorený  produkt  je  za  všetko  vinný 
a zodpovedný? 
     Vymyslený Príbeh. Keď sa pýtame tieto otázky, musíme mať na pamäti, že pre 
celý  tento  vymyslený  príbeh  o  tom ako  to  osamelým strašidlom pred  6000 rokmi 
začalo, niet ani štipka dôkazov. Je to len židovská verzia mýtického pokusu vysvetliť 
vesmír  o  ktorom vedeli  tak málo.  Napísali  to  možno pred 2500 rokmi ignorantskí 
"čmárali", ktorých skutočný pôvod nebudeme nikdy poznať. Dá sa brať vážne len ak je 
čitateľ  takéhoto  odpadu  dosť  ľahkoverný,  poverčivý  a  má  dosť  vyčistený  mozog 
takýmto nezmyslom od útleho detstva. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     No  pohnime  sa  ďalej  a  širšie  si  objasnime  dobrodružstvá,  bludy  a  omyly 
vševediaceho, tak ako ich udáva židovská verzia. 
     Biblia S Presnými Údajmi. Okrem iných, mám aj hrubú kópiu verzie židovskej 
biblie od kráľa Jakuba, ktorá bola vytlačená okolo začiatku storočia. Je plná rôznych 
falošných  máp  kráľovstiev,  ktoré  nikdy  neexistovali,  umeleckých verzií  biblických 
scén,  ktoré  sa  nikdy nestali,  obrázkov ľudí,  ktorí  nikdy nežili.  Má veľa zoznamov 
rozdelených na tucty rôznych kategórií, ako napr. Ktoré verše si máte čítať ak chcete 
mať pohodu; ak sa bojíte; keď potrebujete pokoj; a tucty iných kategórií. Má zoznam 
rastlín,  obilnín,  atď.,  ktoré  sú  v  biblii;  zoznam  hudobných  nástrojov,  veršov 
a spomenutých kapitol. Je plná zoznamov, doslova preplnená.    
     Žiadne Ďalšie Dátumy. No tá najúžasnejšia vec je, že je na začiatku každého stĺpca 
na každej strane plná dátumov. Aj keď nikto skutočne nevie v ktorom roku Lot spal so 
svojimi dcérami (alebo či Lot vôbec existoval), táto kniha má dátumy ku všetkému. Na 
začiatku storočia  boli  ľudia stále v úžase  nad týmito  židovskými  táraninami,  takže 
vydavatelia tejto knihy myli stále dosť nervov vymyslieť a pripojiť špecifické dátumy 
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ku každej udalosti.  Nakoľko je oveľa ľahšie vyvrátiť niečo ak ste špecifický a ešte 
ľahšie ak sú vaše tvrdenia neforemné, následovne vydavatelia  už dávno od dávania 
nezmyslených a vymyslených dátumov k mýtickým a fiktívnym udalostiam upustili. 
     Veľká Potopa. Samostatný záujem máme o dátum hroznej  kataklizmy,  dátum 
veľkej potopy. Datuje s aspätne do roku 1348 p. n. l. Je zvláštne, keď si pomôžeme 
autentickou  históriou  napr.  Egyptskou  z  tejto  doby,  nájdeme  žiadnu  zmienku  o 
celkovej potope. Egyptské dynastie a civilizácia existovali dlho predtým a pokračovali 
tisíce rokov bez akejkoľvek zmienky.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Zachránil Noeho, Opilca.  Povedali sme, že počas "veľkej potopy",  ktorá mala 
trvať 40 dní a40 nocí, boh utopil všetky svoje deti ako potkany. No v skutočnosti nebol 
až taký krutý. Vo svojej veľkej ľútosti a srdečnosti zachránil Noeho a jeho rodinu. Vraj 
preto, lebo Noe bol "dobrý". Zo všetkých miliónov utopených by ste si mysleli, že Noe 
bol tou najexemplárnejšou postavou. No nebol. Bol to opilec a je tu aj akýsi hókus-
pókus o tom, že jeho syn Ham "videl svojho otca vo svojej nahote" kým bol Noe opitý. 
Evidentne mu Ham "vo svojej opilosti" niečo spravil keď sa Noe prebudil,  preklial 
nielen  Hama,  ale  i  všetkých  jeho  potomkov  a  zem  Kanaánu,  ktorej  bol  ham  s 
predpokladom "otec". 
     Neveľa Zmyslu. To bola vybraná rodina, ktorá bola zachránená pred potopou, 
ktorá zabila všetkých ostatných. Prečo pri svojej "nekonečnej múdrosti" vybral  túto 
hŕbu  zločincov  aby  prežili  a  plodili  ďalšej  hŕby  ľudí,  je  ťažko  pochopiteľné. 
Akokoľvek,  dá  sa  to  vysvetliť,  ak  máme  na  mysli,  že  je  to  len  židovský  príbeh 
napísaný gangom šialencov a nemá širší zmysel. 
     Posadnutý Židmi. Ďalej sa pozriem na výjav Izraelitov, ako sa tento židovský boh 
stal  šialene  posadnutým  týmto  falošným,  druhom  zločincov  a  ako  venoval  svoje 
sympatie,  čas a energiu na ich aféry,  na škodu všetkým ostatným. Zbytok  Starého 
zákona, viac ako 900 strán, je venovaných práve tomuto parazitickému kmeňu. Prečo 
nie? Koniec koncov, oni túto hlúpu prácu napísali.   
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55. Krédo 
Kreativity

Vymyslený Starý Zákon
 Základ Židovskej Súdržnosti

     Jadrom Rasové Náboženstvo.  Keď bola Golda Meier premiérkou židovského 
zločineckého štátu Izraelu,  spravila  priamu spoveď svojich rasových myšlienok.  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."
     Rasa, Náboženstvo, Národ. V tomto náhlom vyjadrení  je sumarizované jadro 
židovskej  solidarity,  na  ktoré  poukazovali  posledných  niekoľko  tisíc  rokov.  Okolo 
jadra ich náboženstva sa Židia sústredili a zjednotili do ďalšej "trojice" – spojenia troch 
v jedom: rasy, náboženstva a vlastného národa, nezáležiac na tom, v akej krajine žijú. 
Ako sme už inde poukázali, rasa je spojená do rasového náboženstva, ktoré ju robí 
silnou,  súdržnou a  odolnou.  Táto  vytrvalosť  z  nich  spravila  parazitických  škodcov 
vezúcich sa na chrbtoch všetkých Bielych národov posledných niekoľko tisíc rokov. 
     Talmud. Judaizmus je založený na viac než len Starom zákone. Je ešte  silnejšie 
zakorenený v Talmude, ktorý pozostáva zo 63 kníh s 524 kapitolami. (Talmud sme si 
vo väčšej miere prebrali v knihe Večné Náboženstvo Prírody). Židovské náboženstvo 
je  taktiež  obsiahnuté  v  Protokoloch  Sionských  Mudrcov  a  komunistickej  ideológii 
Karla Marxa.
     Stoja Nám Na Krku. Súhrn celosvetového židovského snaženia je jednoduchý a 
všeobecný:  je  ním  a,  získať  pre  seba  všetko  bohatstva  sveta  –  peniaze,  zlato, 
nehnuteľnosti,  moc a  b, podrobiť si a zotročiť zbytok ľudstva,  ktorých nazývajú 
Gojimami, hanlivým slovom pre dobytok. Ich konečným cieľom je mať svoju nohu na 
krku Gojimov, zatláčajúc ich tvár do blata. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Pôvod Ako Vrahovia. Začali ako banda zlodejov, pirátov a vrahov možno už pred 
5000 rokmi, s pôvodom strateným v hmle antiky. Nakoľko bola Palestína križovatkou 
obchodných ciest starovekého sveta, práve tu sa tento kmeň banditov prvýkrát usadil. 
Tak ako iná zločinecká banda, aj oni si uvedomili, že pre ich sebazáchovu je kľúčovým 
faktorom  jednota.  Keďže  boli  aj  predátormi,  aj  parazitmi,  tento  spôsob  života  sa 
vyvinul  na  životnú  filozofiu.  Židia  sa  nikdy  nezaťažovali  skúmaním  svojej  ranej 
histórie. 

306



     Vymyslená História.  Namiesto toho si ju vymysleli. Výsledkom je Starý zákon, 
ktorý  bol  vykryštalizovaním  židovskej  bandy  hrdlorezov  do  náboženstva,  rasy  a 
medzinárodného národa.  Hoci  bola  celá  táto  história  prerobená a  bola  len zmesou 
mýtov, klamstiev a divokých rozprávok, dopad a dôsledky na históriu budúceho sveta 
boli úžasné.
     Takže si preberme tento divný kus literatúry, ktorý sa už dávno stal  súčasťou 
kresťanskej biblie Bieleho Človeka a spôsobil najhorší zmätok a nešťastie pre Bielu 
Rasu tak ako žiadna iná udalosť v histórii.       

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     90% Židov Sú Chazari.  Židovský príbeh po "potope" je úplným príbehom o 
"Izraelitoch",  ako Židia  radi volajú  svojich biblických predkov.  Aj  toto tvrdenie  je 
veľkým  podvodom,  nakoľko  90%  dnešných  Židov  sú  potomkami  Chazarov, 
nenávistných  a  agresívnych  ľudí,  ktorí  založili  štát  medzi  Kaspickým  a  Čiernym 
morom, v strede Ruska. Chazari pochádzajú z tureckého a tatárskeho druhu, ktorých 
stopy vedú k ázijským Mongolom. V 8. storočí Chazari konvertovali na Judaizmus. 
Toto hniezdo židovskej infekcie bolo zdrojom židovského zaplavenia Ruska, Poľska a 
východnej Európy, no nakoniec sa rozšírili  ďalej a zaplavili  celý svet. No je to iný 
príbeh adetailnejšie sme sa ním zaoberali  v knihe Večné Náboženstvo Prírody. Tu je 
našim cieľom analyzovať  a  odhaliť  podstatu  ich  príbehu  o  tvrdení,  že  sú  "bohom 
vyvolení ľud". Je to podvod, ktorý predali stovkám miliónov našich Bielych Rasových 
Druhov, lebo uspeli pri zapojení svojich výmyslov, Starého zákona, za súčasť biblie 
Bielych Ľudí.        
     Úplný Vynález. Starý zákon venuje len pár strán príbehu "ľudstva" medzi Noeho 
smrťou a  príchodom Abraháma,  Izáka  a  Jákoba.  Ďalších  900  strán  je  plných  afér 
týchto zločincov a ich ďalšími potomkami,  menovite "Izraelitmi",  či Židmi. Musím 
zdôrazniť, že neexistuje ani troška historických dôkazov na podloženie tohto príbehu. 
Najskôr postavy ako Abrahám, Izák, Jákob, alebo Mojžiš vôbec neexistovali. Nemám 
dôvod veriť tomu, že existovali. Tieto divoké príbehy boli napísané možno 1000, alebo 
1500 rokov neskôr. Mnohé z nich boli založené na mýtoch iných ľudí, ktoré Židia 
počuli v krajinách, ktoré obývali ako napr. Egypt, Babylon a niekoľko ďalších. 
     Prevzaté Od Iných Kultúr.  Také príbehy ako veľká potopa, Babylonská veža, 
Jozue zastavujúci slnko  na jeden deň, Jonáš a veľryba a mnoho iných boli mýtami, 
ktoré po svete kolovali už dlhý čas v predošlých kultúrach. To čo Židia spravili bolo, 
že ich odkopírovali, prevzali za vlastné a zmiešali, aby dali svojim ľuďom náboženstvo 
a fiktívnu "históriu". 
     Sedemnásť Ukrižovaných Spasiteľov. Na takejto  procedúre  nie je  nič nové. 
Mnohé iné náboženstvá a kultúry spravili to isté. Napríklad príbeh o veľkej potope sa 
objavil v mnohých predošlých náboženstvách. Príbeh o "ukrižovanom spasiteľovi" ako 
vravia religionisti sa objavil už v 17 náboženstvách pred kresťanmi. Mnohí si vysnívali 
fiktívny "začiatok" sveta. 
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     Ezopove Báje. Tu by mohlo byť produktívne porovnať Ezopove bájky s mýtami zo 
Starého zákona. Obe sa objavili asi v rovnakom období, aj keď Ezopove báje sú o pár 
storočí staršie.
     Zo Strednej Ázie. Ezop bol bývalým otrokom v Strednej Ázii. Prišiel na Croesov 
dvor, posledného kráľa Lýdie ako slobodný človek niekedy medzi rokmi 620 až 560 p. 
n. l. Vďaka svojmu humoru a chytrosti vzbudil záujem kráľa, ktorý ho zamestnal ako 
diplomata  pre  rôzne  mestá  s  ktorými  bol  Croesus  v  kontakte.  Ezopova  záľuba  v 
rozprávaní  stoviek svojich  príbehov  v  ktorých  zvieratá  vtáky  hovorili  s  inými  mu 
priniesla slávu po celom vtedy civilizovanom svete. 
     Mali Morálne Využitie. No Ezop nevymyslel všetky tieto príbehy. Boli známe už 
mnoho, mnoho storočí pred ním. Ani ich nespísal. To urobili iní o 3000 rokov neskôr. 
Ezop tieto príbehy zozbieral, prebral a dal im morálne využitie, čím dostali správny 
výraz.  Tieto  príbehy  mali  taký  dopad,  že   aj  dnes  väčšinu  z  nich  väčšina 
školopovinných detí pozná, ako napr. O závistlivom psovi a mnoho iných. Keď som 
bol  chlapcom,  v  časopise  Canadian  Reader  sa  objavil  aspoň  tucet,  ak  nie  viac, 
známejších  príbehov.  Dnes,  aj  keď  je  smutné  to  povedať,  sú  vytláčané  Židmi 
ovládaným vzdelávaním a sú nahradzované odpadom, vymyslenou čiernou históriou a 
inými, v súlade s moderným trendom dnešného vzdelávania. 
     Humor a Múdrosť. Nech je ako chce, v starovekých časoch študenti v Aténach a 
inde  považovali  za  skvelý  úspech  dokázať  dobre  povedať  Ezopov  príbeh,  či  už  v 
politickej reči, alebo inde. Jeho praktický zmysel bol oceňovaný rovnako vysoko ako 
jeho humor. 
     Starý Zákon Je Nezmyselný a Zlej Chuti. V tomto bode chceme ujasniť, že 
Ezopove báje mali prakticky zmysel využiteľný pre vzdelávanie detí, rovnako ako aj 
dospelých. No to isté sa nedá povedať o príbehoch Židmi spísaných v Starom zákone. 
Napríklad, akú praktickú hodnotu má príbeh Jonáša a veľryby? Okrem toho, že je to 
čisto smiešny príbeh, nie je v ňom nič morálne, žiadny zmyslel a neplynie z neho nič 
prospešné.  To isté  sa  dá povedať o príbehu opitého Lota  spávajúceho s  vlastnými 
dcérami,  o  Judášovi  spiacim  so  synovou  nevestou,  alebo  o  mnohých  iných 
bezvýznamných, pornografických príbehoch, ktoré sú jednoducho proti chuti a majú 
len malý, alebo žiadny následný význam.                   
     Židovská  Kniha  Bola  Ničiteľom  Mysle. Pri  porovnaní  týchto  dvoch  diel, 
Ezopových bájí a Starého zákona, sú báje tisíckrát konštruktívnejšie a využiteľnejšie 
pre problémy života, a majú viac morálnej hodnoty než pornografický židovský Starý 
zákon, ktorý sa neskôr akosi divne dostal d kresťanskej biblie.  Našou úlohou tu je 
odhaliť  podstatu  židovskej  knihy,  ktorá  sa  stala  "svätou"  pre  príliš  mnoho  našich 
podvedených Bielych Rasových Druhov, zničila ich mysle a uvrhla 80 generácií Bielej 
Rasy do zmätku. 
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56. Krédo
Kreativity

Niekoľko Obyčajných Otázok, Ktoré 
Chceme Aby Kresťania Vysvetlili 

Rozumnými Odpoveďami
1.Kúpili by ste si ojazdené auto od predajcu, ktorý klamal takým spôsobom že 

vám opísal svoj pohreb a očakával od vás, že budete dosť ľahkoverný aby ste 
tomu uverili (tak ako Mojžiš)?

2.Predstavte si, že stojíte na kraji Grand Canyonu v mieste, kde je 10 km široký 
a 1 km hlboký. Máte v ruke knihu, ktorá vraví:  "Grand Canyon je vo svojom 
najširšom  mieste  taký  úzky,  že  ho  môžete  prekročiť".  Čomu  budete  veriť  – 
tlačenej strane, alebo fyzickému faktu Prírody pred svojimi očami?

3.Podobne  je  to  pri  čítaní  "tlačeného  slova",  ktoré  vraví,  že  svet  má  len 
(približne) 6000 rokov, no opäť, pozerajúc sa na Grand Canyon vám váš zdravý 
rozum  vraví,  že  muselo  trvať  milióny  rokov  aby  rieka  mohla  vyhĺbiť  takýto 
obrovský kaňon z tisícok vrstiev horniny. Čomu budete veriť, "tlačenému slovu", 
alebo vlastným očiam a zdravému rozumu? (Geológovia odhadujú, že vyhĺbenie 
Grand Canyonu trvalo aspoň 60 miliónov rokov a usadenie hornín v ktorých je 
vyhĺbený ďalších niekoľko miliónov rokov.)

4.Ak má boh schopnosť  "zachrániť"  všetkých pred  peklom,  prečo potom v 
prvom rade peklo stvoril?

5.Ak je diabol koreňom všetkého zla na tomto aj na "druhom" svete, prečo boh 
diabla stvoril?

6.Spravil chybu?
7.Ak spravil chybu, prečo ju nenapravil a jednoducho diabla nezabil? Koniec 

koncov  je  všemohúci,  takže  to  nemôže  byť  problém.  Alebo  s  diablom 
spolupracuje?  Akokoľvek,  nezdráhal  sa  utopiť  všetky  bytosti  (okrem  jednej 
rodiny) vo veľkej potope, ktorá sa podľa biblie stala v roku 2348 p. n. l. Tak prečo 
raz a navždy nezabil diabla a dostal sa tak na koreň problému?

8.Môže  diabol  stále  žiť  a  pokračovať  vo  svojom  neférovom  kšefte  bez 
kolaborácie, spolupráce a pomoci všemocného boha? 

9.Spolupracuje boh s diablom? 
10.Ako vysvetlíte fakt o ktorom biblia hovorí (v Starom zákone), že Židia sú 

bohom vyvolení ľud. Veď neveria v Krista ani Nový zákon a preto sú, ipso facto, 
odsúdení  ísť  do  pekla.  Takto  je  to  už  2000  rokov  a  80  generácií.  Ako  to 
vysvetlíte?

11.Prečo sa boh k Židom dnes správa tak schizofrenicky a posiela ich do pekla?

309



12.Prečo by mal boh taký zlý názor  a uprednostňoval nenávistných zločincov a 
odpadlíkov akými boli  Abrahám (predával  svoju ženu ako prostitútku aj  v  jej 
deväťdesiatich rokoch), Dávid (mnohokrát zabil; zviedol Uriovu ženu a nakoniec 
Uria zákerne zabil),  Šalamún (vlastnil  najväčší  verejný dom na svete) a Judáš 
(spal so synovou manželkou).

13.Pokladáte za správne glorifikovať takýchto odporných podvodníkov a dávať 
ich za príklad deťom v škole? (Pamätajte, že boli bohom obľúbení.)

14.Boli by ste hrdí ak by niektorá z týchto osôb bola vašim otcom, bratom,, 
alebo predkami?

15.Čo sa asi stalo s miliardami ľudí, dobrými  i zlými, ktorí žili pred rokom 1 a 
tak nikdy nemohli počuť o Kristovi? (Podľa biblie je po smrti len nebo a peklo a 
len tí čo veria v Krista môžu byť zachránení prd peklom.)

16.A čo miliardy ľudí – čierni, Číňania, Indovia, Polynézania, atď., ktorí žijú a 
umierajú v dnešnej dobe a nikdy nepočuli o Kristovi?

17.Môžete  pomyslieť  na  sadistickejšiu,  hrôzostrašnejšiu  a  diabolskejšou 
myšlienku akou je vytvorenie obrovského ohnivého jazera, alebo diery plnej síry a 
potom  v  nej  naveky  týrať  ľudí,  obrovskou  bolesťou  bez  milosti  a  možnosti 
ukončenia jej smrťou?

18.Mohli  by  ste  milovať  príšeru,  ktorá  stvorila  takéto  hrozné  miesto  plné 
utrpenia a stvorila miliardy ľudí aby ich tam mohla týrať?

19.Nemohol boh predvídať čo robí? 
20.Nemohol to spraviť inak? 
21.Nemôže to i dnes skončiť a zachrániť všetky obete?
22.Prečo to nespraví?
23.Nie je myšlienka "slobodnej vôle" človeka priamo v rozpore s tým, že boh 

všetko plánoval, všetko vie i do budúcnosti a všetko ovláda? Buď sú naše činy, 
naša "slobodná vôľa" mimo kontroly boha, alebo nie sme slobodní". Ak je naša 
vôľa  ovládaná  bohom,  potom  nie  je  slobodná  a  my  nemôžeme  niesť 
zodpovednosť. Ak boh všetko neovláda, potom biblia klame, keď tvrdí, že "ani 
vlas  z  hlavy  nespadne  ak  to  boh  nechce".  Nemôže  to  byť  obojako.  Ako  to 
vysvetlíte?

24.Ak kresťania veria, že dostať sa do neba je také úžasné, prečo tak lipnú k 
životu a používajú všetky spôsoby medicínskej a vedeckej pomoci (ku ktorým 
majú nedôveru a neuznávajú ich) na predĺženie života až k trpkej smrti?

25.Veríte takým príbehom ako: a, Izraeliti prešli suchým dnom Čierneho mora, 
b, Jonáš žil v žalúdku veľryby celé tri  dni (toľko kyseliny a žiaden vzduch) a 
vypľula ho neporaneného, c, Jozue "zastavil" slnko na jeden deň aby mohol zabiť 
viac nepriateľov a mnoho iných?

26.Verili by ste vlastnému otcovi ak by vám povedal, že sa mu tieto divoké 
príbehy ozaj stali?

27.Ak bola v roku 2348 p. n. l. veľká potopa, ako vysvetlíte egyptskú (a inú) 
história siahajúcu spätne aspoň 6000 rokov bez prerušenia v predpokladanej dobe 
veľkej potopy?
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28.Môže nám "písané slovo" klamať?
29.Ak je boh (a Kristus) schopný zachrániť (pred peklom) všetky tie miliardy 

ľudí,  ktorých sám stvoril,  prečo sám nezostúpi  na svet,  povedzme každých 10 
rokov?  Bolo  by  to  iste  presvedčivejšie  než  mnoho  protirečivých  tvrdení  na 
tlačených stránkach.  Ak mohol zostupovať z neba na Zem hore-dole v časoch 
Izraelitov a mal pre také nezmysly čas ako celú noc zápasiť s Jákobom, prečo sa 
neobjaví na zemi aj dnes? 

30.Pre svoje opačné tvrdenia sú kresťania a biblia v priamom rozpore s vedou, 
hlavne geológiou, ktorá nám vraví, že svet existuje už niekoľko miliárd rokov; s 
astronómiou, biológiou, geografiou, štúdiom fosílií a históriou zapísanou v iných 
knihách a z iných zdrojov. Čomu budete radšej veriť – frivolným a nepodloženým 
tvrdeniam, alebo obrovskému množstvu detailných dôkazov nazbieraných vedou 
po mnohé stáročia?

31.Kým Biely Človek nezmení svoje myslenie, svet sa čoskoro degeneruje na 
masu kriminálnych,  čiernych divochov. Nevadí vám, nebudú vaše deti a vnuci 
obklopení a pohltení takýmto beznádejným, a skazeným svetom?  

32.Má kresťanstvo nejaké riešenie pre túto prichádzajúcu katastrofu?
33.Veríte na duchov, škriatkov a strašidlá? Existujú o nich nejaké dôkazy?
34.Ste ľahkoverní a poverčiví?
35.Má väčšiu cenu veriť v strašidlá (anjelov, bosorky, diablov, duchov, atď.) 

rovnako ako keď Indovia veria, že kravy sú sväté, alebo keď domorodci v Afrike 
veria vo svojich šamanov, zlých duchov, atď.?

36.Videli ste niekedy nejaké zo strašidiel na nebi v ktorých ako tvrdíte veríte?
37.Kde na nebi žijú – nad Austráliou, Afrikou, Bostonom, kde?
38.Ak ste ich nikdy nevideli a neviete kde sú, ako viete, že existujú?
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57. Krédo 
Kreativity

Prečo Tak Veľmi Odmietame 
Kresťanstvo

     Mnoho Dôvodov.  Mnoho strán tejto knihy sme využili na odhalenie kresťanstva 
ako podvodu akým aj je. Nakoľko je príliš mnoho našich dobrých Bielych Rasových 
Druhov,  viac  či  menej,  nakazených  touto  chorobou  mozgu,  niektorí  naši 
podporovatelia  sa ma pýtali,  prečo mám taký nepriateľský postoj  voči kresťanstvu, 
ktoré bolo koniec koncov hlavným náboženstvom Bielej Rasy takmer 2000 rokov. No 
nielen  to,  ale  i  niektorí  z  našich  najvlasteneckejších  občanov,  niektorí  z  našich 
najlepších ľudí, sú kresťania. Prečo jednoducho nemôžeme žiť a nechať žiť, a nechať 
problematiku náboženstva tak? Sú top dobré otázky a som chtivý ich zodpovedať.
     I. v  prvom rade,  ako  som už stránku  po stránke  objasnil,  celý  tento  príbeh 
"strašidiel  na nebi" je  podvodom a  klamstvom.  Je  založený  na  emocionálnej  a 
psychologickej  podvodníckej  hre  a  za  tisícky  rokov,  počas  ktorých  boli  duchovia, 
démoni, bohovia a strašidlá použití na zastrašenie ľahkoverných ľudí do poroby aby 
mohli byť využití a zotročení, na položenie tvrdenia, že nadprirodzené strašidlá vôbec 
existujú, nebol  vyprodukovaný  ani  jediný  zmysluplný  dôkaz.  Odmietame 
kresťanstvo kvôli propagovaniu tohto podvodu Bielej Rase. 
     II. Tým ľuďom, ktorí argumentujú tým, že nemôžeme dokázať že by neexistovali 
pripomíname základný princíp zákona a dokazovania.  Ak niečo tvrdia (že strašidlá 
existujú), oni musia predložiť dôkazy, nie my. 
     III. Vždy keď založíte  akékoľvek hnutie,  program,,  alebo vieru  na klamstve, 
smerujete k nešťastiu.  Kým takáto lož, alebo chyba nie je napravená, pokrok je 
nemožný a katastrofa je neodvrátiteľná. Aby som citoval pár príkladov: ak pripustíme 
lož "všetci ľudia sú stvorení si rovnými", táto lož potom spúšťa celú sieť nových lží, 
ktoré sa všetky, ak veríme v základnú lož, zdajú racionálne. Ak veríte v základnú lož, 
že všetci ľudia sú si rovní, potom nemôžete mať námietky aby si vaša dcéra vzala za 
muža negra, povoľujúc všetkej špine, všetkým negrom z Haiti a odinokadiaľ prísť do 
vašej krajiny, atď. Je to podobné situácii, ako keď povedzme, vás na základnej škole 
učiteľka učila násobilku a dopustila sa čo i len jednej chyby, napísala by, že 2 a 2 sú 
17. Ak veríte tomu, potom 2 x 4 môže byť 24, atď. Až kým si túto očividnú chybu v 
mysli  nenapravíte,  nemôžete  očakávať  nič  než  zlé  výpočty  a  chyby  vo  vašej 
matematike až do konca života. S podvodom strašidiel na nebi je to rovnaké. Je to 
základná lož, ktorá strašila a škodila Bielej Rase po tisíce rokov.  Kým nie je tento 
podvod  napravený,  nemôže  byť  vybudovaná  žiadna  zdravá,  konštruktívna 
filozofia.  
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     IV. Kresťanstvo je zjavne židovský výmysel. Faktom histórie je, že Židia uznávali 
svoje knihy o Mojžišovi dlho predtým ako sa kresťanstvo vôbec objavilo na scéne a 
ako bolo predané neočakávajúcim Rimanom. Fakt, ktorý si môže hocikto overiť je, že 
Starý  zákon  (ktorý  tvorí  tri  štvrtiny  kresťanskej  biblie)  je  celý  o  Židoch,  Židoch, 
Židoch.  Poukazujúc  na  Nový  zákon,  nikto  skutočne  nevie,  kto  napísal  evanjelium 
Matúša, Lukáša, alebo Jána, alebo kto tieto osoby boli, no medzi kresťanmi a Židmi je 
bežná zhoda v tom, že Saul z Tarsu, ktorý sa stal sv. Pavlom kresťanov, bol židovským 
odpadlíkom. Napísal  takmer  polovicu Nového zákona,  základ kresťanstva.  Preto  je 
jasným záverom, že kresťanstvo, tak ako ho vyjadril sv. Pavol (Saul z Tarsu) je od 
základu židovské. 
     V. Kristus, vyslovený hrdina a zakladateľ kresťanstva je stále zobrazovaný ako Žid. 
jeho rodičia,  Jozef a Mária,  sú tiež zobrazovaní  ako Židia,  s  Jozefovými predkami 
siahajúcimi až k "semenu Dávidovmu". Lukáš 2:21 vraví, že Kristus bol obrezaný na 
ôsmy deň, ako je u Židov zvykom. 
     VI. Neexistujú žiadne súbežné historické dôkazy, že Kristus vôbec existoval a 
vyššie uvedené kresťanské tvrdenia neobstoja. Mojim záverom je, že žiadna takáto 
postava  nikdy  neexistovala,  ale  len  bola  poskladaná  z  mýtov,  alegórií  a  fantázií 
predošlých náboženstiev,  hlavne od Esejcov,  ktorých spojenie  s  kresťanstvom som 
uviedol v knihe Večné Náboženstvo Prírody, v kapitole s názvom "Kristova existencia 
nie je podložená historickými dôkazmi". Mne to viac-menej indikuje, že celý príbeh je 
založený  na  lži.  Pre  tých,  ktorí  by  chceli  tvrdiť  niečo  iné  opakujem,  dôkaz  musí 
predložiť tvrdiaca strana. Pre zaujímavosť na okraj uvediem, že príbeh o "ukrižovanom 
záchrancovi"  bol  použitý  v  sedemnástich  náboženstvách predtým ako ho  kresťania 
prebrali a použili pre svoju podvodnícku hru. 
     VII. Nakoľko má kresťanstvo prevažne židovský pôvod, jeho učenie, per se, je pre 
historického ducha Bielej Rasy votrelecké. Ako Žid Marcus Eli Ravage jasne uviedol – 
v našom hrdle uviazla – "cudzia viera, ktorú nemôžete prehltnúť, alebo stráviť a je v 
rozpore s vašim naivným duchom, ktorá vás navždy drží v nevedomosti a pre ktorú 
máte málo ducha aby ste ju buď odmietli, alebo plne akceptovali". No my Tvorcovia 
dnes máme ducha aby sme ju celkovo odmietli a preložili ju na smetisko histórie.    
     VIII. Odmietame kresťanstvo, lebo zapríčinilo kolaps veľkej rímskej civilizácie, 
najprv podporovaním skríženia Rimanov a  potom vložením do skríženej  populácie 
otrokov  servilnú,  nezodpovednú  filozofiu  eskapizmu,  obviňovania   sa  a 
sebadeštrukcie. 
     IX. Odmietame kresťanstvo, lebo spravilo Bielu Rasu ľahkovernou, keď by mohla 
byť vysoko hrdá na svoje úžasné úspechy. 
     X. Odmietame kresťanstvo kvôli zviazaniu mysle a intelektu Bieleho Človeka na 
posledných  1300  rokov,  pretože  bolo  priamou  príčinou  Doby  temna  a  brzdenia 
civilizácie, a pokroku počas celého jej trvania, vrátane súčasného 20. storočia. 
     XI. V súčasnosti odmietame kresťanstvo kvôli oberaniu Bielej Rasy o miliardy 
ročne na svoje kostoly a na udržiavanie gigantickej povery "strašidiel na nebi". 
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     XII. Odmietame kresťanstvo kvôli pôsobeniu nevýslovného mentálneho sužovania 
nielen  miliónom,  ale  miliardám obetí  šírením svojej  hroznej  predstavy  o  ohnivom 
pekle a večnom utrpení. 
     XIII. Odmietame kresťanstvo, lebo položilo filozofické základy pre komunizmus. 
Podobnosť  oboch  židovských  filozofií  je  detailnejšie  rozobratá  v  knihe  Večné 
Náboženstvo Prírody, v kapitole "Kresťanstvo a komunizmus: židovské dvojčatá".
     XIV. Odmietame kresťanstvo pre zmäkčenie Bielej  Rasy k akceptovaniu idei 
rasového miešania. Takými samovražednými radami ako "v očiach Pána sme si všetci 
rovní" a "všetci  sme božie deti", bolo do tela Bielej Rasy vtlčený vstupný klin aby 
prijali podradnejšie podrasy za rovnocenných. 
     XV. Odmietame kresťanstvo za tvrdenie, že Židia sú "bohom vyvolený ľud", za to, 
že bolo príčinou tolerovania a uznania Židov a ich hyenistického programu skríženia, 
zotročenia a zničenia Bielej Rasy. 
     XVI. Odmietame kresťanstvo a jeho učenie "predaním všetkého čo máš a rozdania 
to  chudobných",  pretože  bolo  základnou  príčinou  pre  tolerovanie  okradnutia 
a  vyrabovania  Bielej  Rasy  takými  rozdávajúcimi  programami  akými  je  zahraničná 
pomoc, a mnoho iných zahraničných i domácich "pomocných" programov. 
     XVII. Odmietame kresťanstvo za to, že je najnečestnejším a najpokryteckejším 
náboženstvom zo všetkých. Tituluje sa ako náboženstvo lásky a porozumenia, aj keď v 
skutočnosti  proti  svojim  oponentom  použilo  najbrutálnejšie  mentálne  i  fyzické 
trápenie,  pravdepodobne ešte  horšie  než  akékoľvek  iné  hnutie  v  histórii.  Pre  viac 
detailov o brutalite kresťanstva si prečítajte kapitolu 51 v tejto knihe. 
     XVIII. Odmietame kresťanstvo lebo bolo príčinou početných bratovražedných 
vojen  medzi  členmi  Bielej  Rasy  a  príčinou  zredukovania  a  zavraždenia  miliónov 
našich  Bielych  Rasových  Druhov.  Menujme  len  jednu  zo  stoviek,  Tridsaťročnú 
vojnu (1618-48),  ktorá si vzala milióny najlepších Bielych Rasových Druhov v srdci 
Európy a uvrhla Nemecko o 300 rokov späť. 
     XIX. Odmietame kresťanstvo za spáchanie mnohých masových vrážd, obyčajne s 
povolením, alebo na priamy rozkaz najvyšších autorít. Jedným krvilačným príkladom 
je  Bartolomejská noc,  masaker,  ktorý  začal  v  Paríži  na  deň  sv.  Bartolomeja,  24. 
augusta 1572. Na príkaz kráľa v Madride a pápeža v Ríme bolo zavraždených 20 000 
hugenotov (francúzskych protestantov). 
     XX. Odmietame kresťanstvo pre protivenie sa Prírode, pre oponovanie posvätným 
Zákonom Prírody a za to, že je od základu svojim tupým a neprirodzeným učením 
proti Prírode.  
     XI.  V poslednom  rade odmietame  kresťanstvo  pre  zmätenie  a  podkopanie 
inštinktov  Bieleho  Človeka  pre  prežitie  a  za  to,  že  po  stáročia  tu  stálo  ako 
nepreniknuteľná  zátarasa  sformulovania  rasovej  viery  pre  vlastné  prežitie, 
expanziu a pokrok. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Veľký filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) silne odsudzuje kresťanstvo ako 
najhoršie  zlo  zo  všetkých.  V  poslednom  diele,  Antikrist,  opakovane  odsudzuje 
kresťanstvo kvôli zničeniu všetkého dobrého na tomto svete. Vo svojom závere, okrem 
iných poznámok, vyslovuje: 
     "Odsudzujem kresťanstvo;...Je pre mňa najvyššou zo všetkých predstaviteľných 
hnilôb. Nie je nič, čoho by s kresťanská cirkev nedotkla svojou skazenosťou, každú 
hodnotu obrátila na bezcennú, z každej pravdy urobila lož, z každej poctivosti duševnú 
ničomnosť...žilo ohrozovaním, vytváralo ho, aby mohlo byť nesmrteľné". 
     "Nazývam kresťanstvo jednou veľkou kliatbou, jednou veľkou najvnútornejšou 
zvrátenosťou, jedným veľkým inštinktom pomsty...nazývam ho jednou nesmrteľnou 
špinou ľudstva..."      
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58. Krédo
Kreativity

Naša Súradnicová Sústava
Vo Vesmíre

     Hebrejci Sú Extrémne Ignorantskí.  Keď semitskí hebrejci pred nejakými 2500 
rokmi napísali Starý zákon, tento primitívny púštny kmeň bol taký ignorantský, že ani 
nevedeli či je zem guľatá.  Boli si  vedomí len vlastného malého územia v blízkosti 
Palestíny. Ich vedomosti o hviezdach, Zemi a vesmíre boli v celku veľmi nepestré a 
obmedzené. Zem vraj bola "stvorená" len pred 3500 rokmi a bola stredom vesmíru, a 
slnko,  mesiac  a  hviezdy existovali  len  aby slúžili  tvorom na  Zemi.  Aby sme boli 
presní, všetko bolo pre "bohom vyvolený ľud", Židov, ktorí túto rozprávku napísali len 
pre svoje vlastné povznesenie. 
     Čerstvá Vyhliadka Pre Bielu Rasu. Opusťme však Židmi vytvorený Starý zákon a 
Židmi vymyslený Nový zákon, ktoré poslali mysle Bielych kresťanov do sveta fantázie 
a  šialenstva.  Opusťme  ich  ešte  predtým  ako  sa  aj  my  nakazíme  týmto  vírusom. 
Namiesto toho sa čerstvo a triezvo pozrime na skutočnosť a vesmír v ktorom žijeme. 
Celkovo sa my, Tvorcovia, zaujímame len o unikátnu planétu Zem, náš jediný domov, 
ktorý kedy budeme mať. Koncentrujme sa na to, ako z nej môžeme mať lepšie miesto 
pre život, hlavne pre život Bielej Rasy. 
     Spravme si odstup a jasne sa pozrime na obrovský a nekonečný vesmír, a potom si 
udajme kurz pre Bielu Rasu na ďalších milión rokov. 
     Teleskop Rozšíril Naše Perspektívy.  S vynájdením teleskopu Galileom v roku 
1609  sa  otvoril  na  nebi  nový,  obrovský  vesmír.  Slúžil  na  potvrdenie  skorších 
inteligentných objavov Kopernika a Keplera, že Zem nie je stredom vesmíru, ale tak 
ako iné planéty, len obieha okolo slnka. Ľudské myslenie sa tým pomaly zmenilo z 
geocentrickej (Zem ako stred vesmíru) na heliocentrickú myšlienku (Zem a planéty 
obiehajú okolo slnka).
     Vynález teleskopu však dokázal viac než len to. Ako sa stávali väčšími a lepšími až 
na 500 tonové železno-sklenené zázraky aké máme dnes, moderným vedcom sa otvoril 
nový vesmír, taký veľký a úžasný, že prekonal ich predstavivosť. 
     Vynoril Sa Fantastický Vesmír.  Zistili, že tie malé svetielka, ktorých jedinou 
funkciou bolo podľa doterajšieho myslenia  skrášľovať Židom nočnú oblohu,  boli  v 
skutočnosti  veľkými  slnkami.  Objavili  vesmír  plný  galaxií,  supernov,  červených 
gigantov, bielych škriatkov, kvazarov, pulzarov, neutrónových hviezd, "čiernych dier" 
a mnohých iných fenoménov, tak fascinujúcich a zložitých, že sa tým tu ani nemôžeme 
zaoberať. Chcem ujasniť, že žijeme v takom obrovskom a komplexnom vesmíre, že 
naša ohraničená malá myseľ môže len tušiť o jeho veľkosti a pochopiť len malú časť z 
kopy záhad vesmíru. 
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     Naša Planéta Zem Je Našim Jediným Domovom, Dnes a Navždy. No pokúsme 
sa ujasniť si  svoju pozíciu v Prírode.  Naša planéta Zem, náš jediný domov teraz a 
navždy má priemer asi 12 756 km. Je to veľa no aspoň si naša myseľ dokáže taký 
rozmer predstaviť. Naše slnko, ktoré je vzdialené od Zeme približne 150 000 000 km, 
má priemer asi 1 391 600 km a váži viac ako tristotisíckrát viac ako naša Zem. Svetlu 
putujúcemu rýchlosťou 299 792 km/s trvá menej ako 1,5 sekundy prejsť z mesiaca k 
Zemi, no trvá 8,3 minúty prísť na Zem zo slnka. Astronomickou jednotkou pre meranie 
vzdialenosti  je svetelný rok, vzdialenosť akú prejde svetlo za rok, čo je asi 9 460,1012.
     Cestovanie Vesmírom Je Šialenstvo. Keď sme si položili pár týchto podstatných 
základov, pokúsme sa aspoň trocha pochopiť veľkosť vesmíru hrubým porovnaním. 
Ak by sa slnko zmenšilo na veľkosť špendlíkovej hlavičky, najbližšia hviezda by bola 
vzdialená ne niečo vyše 40 km, aj keď je v skutočnosti vzdialená vyše 40 bil. km. Naše 
slnko nie je jedinou hviezdou v našej galaxii nazývanej Mliečna dráha. Hoci za jasnej 
noci môžeme voľným okom vidieť asi 2000 hviezd, v skutočnosti ich je okolo 150 
miliárd. Niektoré z nich (Antares) sú také veľké, že boli by ako guľa väčšie než obežná 
dráha Marsu okolo Slnka. 
     10 Miliárd Iných Galaxií. Galaxia je spoločenstvo hviezd, často špirálovitého 
tvaru  a  spľasnutá  ako  dva  taniere.  Naša  galaxia  s  asi  150  miliardami  hviezd  má 
približne  100  000  svetelných  rokov  v  priemere.  Verí  sa,  že  vo  vesmíre  je  možno 
ďalších 10 miliárd galaxií rôznych tvarov  veľkostí, niektoré menšie, iné väčšie ako 
naša. Svetlo z niektorých galaxií viditeľné našimi najsilnejšími teleskopmi odišlo asi 
pred 8 miliardami rokov. A pri rýchlosti svetla? Prepočítajte si tú vzdialenosť v km.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Sústreďme Sa Na Realitu: Naša Planéta Zem. Potom čo sme sa nejasne pokúsili 
zmapovať veľkosť kozmu, vráťme sa späť k tomu malému kúsku vo vesmíre, ktorý 
nazývame planéta Zem. Nakoľko je táto kniha napísaná z pohľadu Bielej Rasy, vráťme 
sa späť na Zem a odobrime si jeden veľmi dôležitý fakt: pre nás je maličká planéta 
Zem so svojim podporným zdrojom energie Slnkom, miliónkrát dôležitejšia než všetky 
ostatné hviezdy a galaxie dokopy.  Tak ako je Biela Rasa unikátna a najúžasnejšia z 
tvorov Prírody, tak je i planéta Zem unikátne a jedinečne stvorená pre obývanie Bielou 
Rasou a inými tvormi. V našej slnečnej sústave nenájdeme inú obývateľnú a priateľskú 
planétu.  V skutočnosti,  v súčasnosti  nemáme vedomosti  o  tom, že  život  existuje  a 
hocakej inej planéte. Istú dobu sa zdal byť vhodný Mars, no vesmírna loď, ktorá tam v 
roku 1976 pristála, neukázala žiadne dôkazy o nejakom druhu života, inteligentného, či 
iného.  Ak  by  sme  cestovali  raketovou  rýchlosťou  k  najbližšej  hviezde,  ktorá  je 
vzdialená 4,3 svetelného roka, trvalo by to aspoň 300 000 rokov. Pred vydaním sa na 
takúto dlhú púť by sme aj tak nevedeli, či tá hviezda má nejakú planéty a či sú vôbec 
obývateľné šance sú miliarda k jednej. 
     Cestovanie Vesmírom Je Úplné Bláznovstvo. Pozriem sa pravde do očí. Ani my, 
ani  naši  potomkovia  nebudú  nikdy  cestovať  na  inú  "priateľskú"  planétu.  Ani  nás 
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napriek vedecko-fantastickým príbehom nenavštívia "malí  zelení mužíci" z vesmíru. 
Táto malá vesmírna loď, Zem, je  náš jediný domov.  Je to pre nás jediné priateľské 
prostredie. Či je nejaký "inteligentný" život na nejakej vzdialenej planéte obiehajúcej 
okolo  nejakého  vzdialeného  Slnka  v  nejakej  vzdialenej  galaxii,  má  pre  nás  len 
akademický význam. Ani my, ani naši potomkovia, sa na ňu nikdy nedostaneme. Nech 
sa na to pozrieme akokoľvek, z akejkoľvek stránky, môžeme len potvrdiť, že sme s 
touto  našou  drahou  a  nádhernou  planétou  Zem  spojení.  Je  to  jediný  domov  aký 
budeme keď mať a mali by sme si ho užiť čo najviac. Predtým než odídeme hľadať 
novú planétu z ktorej sa ani my, ani naši potomkovi nebudeme môcť vrátiť aspoň 600 
000 rokov, buďme radšej ako Biela Rasa praktickejší. Radšej si chráňme malý kúsok, 
ktorý  teraz  na  tejto  planéte  máme.  V  tomto  období  sa  tento  malý  kúsok  rýchlo 
zmenšuje a je vo vážnom riziku. Naše prežitie je vážne ohrozené parazitickým druhom 
"ľudstva", Židmi. Kým sa génius a múdrosť Bielej Rasy pozerá ďaleko do nebies a 
vesmíru, len niekoľkí, ako sa zdá, chápu a chcú vedieť ako sa naši zradní nepriatelia, 
Židia a podrasy, pokúšajú zničiť rýchlo sa zmenšujúcu Bielu Rasu práve tu, na našej 
jednej a jedinej planéte Zem.  
     Šíriť Našu Rasu Na Zemi. A lekcia aká z toho plynie? Je to veľmi jednoduché. 
Než my, Biela Rasa, budeme môcť míňať obrovské množstvo času, energie a peňazí na 
"skúmanie  vesmíru",  najprv  si  udržme  dosť  rozumu,  ostaňme  nohami  na  zemi,  a 
pozrime sa do tváre realite. Radšej ako míňať energiu vo vesmíre (ako posadnutosť 
strašidlami  na  nebi  počas  Doby temna),  použime tú  istú  energiu  na  zaistenie  si 
prežitia Bielej Rasy. Radšej míňajme našu ohromnú energiu na šírene Bielej Rasy na 
zostávajúcej obývateľnej zemi na povrchu našej drahej planéty Zem. Napríklad, bude 
ľahšie,  praktickejšie  a  výhodnejšie  odsunúť  nepoužiteľných  negrov  z  krásnych 
karibských ostrovov a osídliť tento raj našimi vlastnými Bielymi Rasovými Druhmi, 
než útočiť na vzduchoprázdny vesmír,  dúfajúc,  že  nájdeme "priateľské" územie na 
nejakej planéte nejakej hviezdy, dostať sa ku ktorej, ak taká existuje, bude trvať mnoho 
rokov.     
     Opakujem, buďme realistickí. Radšej než sa pre rozšírenie pozerať do prázdneho 
vesmíru,  najprv  využime  výhody  priateľských  vhodných  území  tu  doma,  na  našej 
jedinej, krásnej, lietajúcej vesmírnej lodi, na našej planéte Zem. 
     50 Miliárd Je Lepšie Minúť Na Poslanie Negrov Späť Do Afriky. Biela Rasa len 
v Amerike minie nejakých 50 miliárd dolárov (alebo viac) na "vyslanie človeka na 
mesiac" a  privezenie  späť  zopár  zbytočných  mesačných kameňov.  Ak by Amerika 
použila tých 50 miliárd dolárov radšej  na propagovanie svojich najlepších záujmov 
poslaním negrov späť do Afriky a kolonizovanie opustených pozemkov, mali by sme 
sa tisíckrát lepšie. Bolo by to tisíckrát produktívnejšie v záujem Bielej Rasy, v jedinom 
záujme o ktorý sa zaujímame. Pokročme preto ďalej, budujem našu vieru a program a 
tvarujem svoj osud tu na Zemi, jedinom prostredí pre ktoré bola Biela Rasa stvorená. 
Je naša. Vezmime si z nej čo najviac.  
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59. Krédo
Kreativity

Život, Smrť a Nesmrteľnosť
     Musíme Byť Racionálni. Nakoľko Biela Rasa pojíma toľko omylov o uvedených 
subjektoch a nakoľko bolo naše myslenie zmätené cudzím náboženstvom uvrhnutým 
na našu rasu, je podstatné aby sme si my, Hnutie Kreativity, vyjasnili našu pozíciu v 
tých základných subjektoch eschatológie, ktoré sú uvedené v nadpise. 
     Pozitívny Prístup. Našim účelom nie je tárať o morbídnostiach. Naopak, našim 
účelom je pozrieť sa na život a smrť racionálnym, nebojácnym spôsobom a tým si 
vyčistiť  svoje myslenie.  Našou snahou je raz a  navždy vymiesť  pavučiny z  našich 
myslí a dať nabok všetky naše morbídne strachy, povery a mýty, ktoré sa týkajú smrti 
a tzv. "posmrtného života". Potom budeme schopnejší koncentrovať sa na pozitívne 
aspekty žitia dobrého života. 
     Žiť Dobrý Život. V krátkosti  si  zopakujem svoju pozíciu k postoju k životu 
a potom tento subjekt opustíme s touto kapitolou, nakoľko sa celá naša kniha zaujíma o 
subjekt ako žiť lepší a tvorivejší život. preto si zopakujme: zaujímame sa len o dobrý, 
kvalitný a čo najplnší život Bielej Rasy tu na tejto planéte Zem, jedinom mieste kde 
sme kedy žili a na ktorom kedy žiť budeme. Chceme aby si členovi našej skvelej rasy 
užili život,  žili  takou cestou aby prispeli k prežitiu,  expanzii a pokroku našej  rasy. 
Nechceme aby  sa  zbytočne  báli  neexistujúcich  strašidiel,  démonov,  ohnivých  dier, 
posmrtných  miest  utrpenia,  alebo  iných  Hókus-pókusov  o  ktorých  bolo 
narozprávaného  už  dosť.  My,  Hnutie  Kreativity,  týmto  Hókus-pókusom o  druhom 
svete neveríme, a to právom, lebo za 5000 rokov známej histórie počas ktorých tieto 
myšlienky vládli, nebol vytvorený ani maličký kúsok hodnoverných dôkazov, ktorý by 
takéto šialenstvo podporil. 
     Zabudnite  Na Vesmír. Začnime  širokými  základmi  –  obrovským vesmírom 
v ktorom žijeme, v ktorom je život na Zemi extrémne zriedkavým fenoménom a je 
možno  i  unikátom.  V  každom  prípade,  ako  som  uviedol  v  predošlej  kapitole,  je 
minimálne taký zriedkavý, že dostať sa k najbližšiemu možnému územiu na ktorom by 
bol život,  teda k najbližšej hviezde by trvalo minimálne 300 000 rokov. To,  že by 
mohla  mať  planéty  s  prijateľným  prostredím  podobným  Zemi,  je  tak  málo 
pravdepodobné,  že  šanca  je  asi  miliarda  k  jednej.  Pre  nás  je  túlanie  sa  za  inými 
hviezdami, atď., tak neprijateľné, že na to môžeme kľudne zabudnúť. 
     Planéta Zem Je Unikát. uistime si realitu. Táto lietajúca vesmírna loď nazývaná 
Zem, je zriedkavým a unikátnym fenoménom, a jediným domovom aký kedy budeme 
mať.  Životu  trvalo  3,7  miliardy  rokov  aby  sa  vyvinul  do  štádia  v  akom je  dnes 
a  pritom sa Biela Rasa vynorila len poslednom, krátkom čase. Len kvôli extrémne 
unikátnym okolnostiam sa život  vyvinul  a  len extrémne neobyčajný  stret  okolností 
umožnil životu prežiť tak dlho. Ak by obežná dráha Zeme bola elipsovitejšia, ak by 
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počas celej doby bola teplota slnka odlišnejšia o pár stupňov, ak by sme nemali toľko 
vody  upravujúcej  naše  podnebie,  takú  priateľskú  a  plnú  atmosféru  a  správnu 
kombináciu  miliónov  iných  premenlivých,  nemusel  by  vzniknúť  žiadny  život. 
Pamätajte, je zaujímavé, že život nevznikol na mesiaci, Marse, venuši, Jupiteri, alebo 
inej planéte v našej slnečnej sústave. 
     Sústreďme Sa Na Tento Svet. Táto Zem je možno jednou z miliardy a možno 
jediným miestom v celom vesmíre na ktorom je život. každopádne, ak aj existujú iné 
formy života, sú milióny rokov z dosahu a ani my, ani naši potomkovia sa na tieto "iné 
svety" nedostaneme, to vás uisťujem. Podobne som si istý, že sa k nám nikdy nedostali 
žiadne  vyvinutejšie  tvory  z  vesmíru,  a  ani  sa  v  budúcnosti  nedostanú.  Veľkosť 
priestoru vo vesmíre takúto možnosť vo veľkom prevyšuje. 
     Tak zabudnime na celý nezmysel o "vzdialenom vesmíre" a sústreďme sa na život 
v jedinom svete, ktorý kedy budeme mať – na našej drahej, staručkej planéte Zem. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Žiaden Svet  Strašidiel.  Doteraz  sme hovorili  o  iných svetoch v skutočnom 
vesmíre, o nejakej vzdialenej planéte obiehajúcej okolo vzdialenej hviezdy a možno 
v nejakej vzdialenej galaxii. Teraz sa obráťme k inej fantázii ktorou bolo ľudstvo roky 
fascinované  –  k  "druhému  svetu"  démonov a  bohov,  duchov,  anjelov  a  luciferov, 
a iných vymyslených strašidiel, ktorých je príliš veľa aby sme ich tu spomenuli. 
     Mentálna Pliaga. Z ťažko pochopiteľných dôvodov boli naši predkovia nevhodne 
vystrašení,  vydesení  a  fascinovaní  svetom  duchov  a  strašidiel  po  tisíce  rokov. 
Egypťania už pred 5000 rokmi boli vo svojich činoch, morálke, spôsoboch a zákonoch 
úplne  ovládaní  a  vedení  vierou  v  nadprirodzenosť.  Nepochybne  neboli  prví, 
no nakoľko vytvorili prvú Bielu civilizáciu, ich presvedčenie a poverčivosť v iný svet 
silne  ovplyvnila  nasledujúce  civilizácie  a  generácie  až  do  dnešných  dní.  Najviac 
ovplyvnení boli Židia, ktorí už vtedy boli parazitmi na chrbte ranej Bielej civilizácie. 
     Založené  Na Ignorancii  a  Poverčivosti. Práve od Egypťanov Židia prevzali 
myšlienky  o  nesmrteľnosti  "duše",  živote  n  a  ďalšom  svete,  Akhenatenovu 
(egyptského faraóna cca 1350 p. n. l.) myšlienku "jedného boha" a mnoho iných ideí, 
ktoré efektívne použili na utváranie ich hebrejského náboženstva. Na oplátku boli tieto 
myšlienky vhodené s pomstou na Bieleho Človeka, keď Židia uvalili kresťanstvo na 
rímsku civilizáciu, ktorú chceli tak fanaticky zničiť. 
     Odmietame Taký Nezmysel. Dodnes sme boli preplnení týmito neexitujúcimi 
strašidlami. Hnutie Kreativity silne odmieta všetky tieto povery a židovské nezmysly. 
Neveríme a nedávame cenu žiadnemu z nadprirodzených fenoménov, ani strašidlám na 
nebi,  ani  životu  po  smrti,  ani  inému  Hókus-pókusu  na  ktorom  bolo  kresťanstvo 
založené a na ktorom vyrástlo.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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     Strach  Zo  Smrti  Využili  Náboženskí  Šarlatáni.  Toľko  k  neexistujúcemu 
nadprirodzenému svetu. Teraz sa dostávame k subjektu smrti, ktorý je veľmi skutočný, 
no  i  o  ňom  majú  naši  ľudia  príliš  mnoho  ilúzií,  a  to  hlavne  kvôli  mnohým 
náboženským omylom uvrhnutým na nás prežitkami našich barbarských predkov. Ako 
výsledok je  smrť  subjektom,  ktorý  sa  nerozumne  zaoberá  strachom a ignoranciou. 
Tento strach je širšie využitý náboženskými šarlatánmi, aby mohli získať bohatstvo 
a kontrolu nad svojimi obeťami. 
     Vráťme sa preto k Zákonom Prírody, aby sme mohli celý tento subjekt dať do 
správnej  perspektívy.  Príroda nám vraví,  že  všetko  živé  umrie  a  smrť  je  súčasťou 
života. Ľudia, sa tak ako všetky ostatné tvory, rodia, žijú svoj život a umierajú. Je to 
normálny beh vecí. Nakoľko je to nevyhnutné, niet čoho sa báť, ani dôvodu prečo by 
nevyhnutnosť  mala  špiniť  radosť  a  tvorivosť  života.  A  nakoľko  my,  Tvorcovia, 
neveríme na nebo ani peklo, nesmrteľnosť, alebo posmrtný život, nemusíme sa báť 
o imaginárnu "večnosť". Sme oslobodený od tohto škodlivého precitlivenia, ako ho 
podáva Shakespeare: "Možnosť snívať. Á, to je očista, za aké sny môže prísť večnosť, 
to nech nás netrápi."  Nie,  už  sme sa  týmto nezmyslom zaoberali  a môžeme lepšie 
sústrediť naše myšlienky a energiu na život tu a teraz, jediný život aký kedy zažijeme. 
Nepotrebujeme míňať svoju snahu na špekulovanie o nesmrteľnosti a večnosti. 
     Nič Nie Je Navždy. Večnosť. Myseľ mätúce slovo, ktoré je veľké ako vesmír 
samotný,  alebo   idea  nekonečného  priestoru  vo  vesmíre.  O  to  sa  my,  Tvorcovia, 
zaujímame  len  málo.  Čo  sa  týka  našich  záujmov,  sme  v  našich  ambíciách 
umiernenejší.  Uvedomujeme  si,  že  nič  nie  je  navždy.  Môžeme  naplánovať  lán, 
alebo náboženstvo,  ktorým bude naša  rasa  žiť  ďalších milión,  možno 10 miliónov 
rokov. Ale navždy? Nie. Dokonca i náš priamy zdroj svetla a energie, Slnkom, za päť 
miliárd rokov zhasne a zmení sa na ľadovú guľu. No dlho predtým budú naše druhy 
vyhynuté, tak ako pravdepodobne všetky iné formy života na Zemi.   
     Zaujímame Sa O Skutočné Problémy. No to je vzdialená budúcnosť a my sa 
nemusíme o takéto nepodstatné veci zaujíma. Keď kresťania tárajú o večnosti (o ktorej 
nič nevedia), podkopávajú a nedbajú o omnoho dôležitejšie problémy skutočného sveta 
v  prítomnosti.  My,  Tvorcovia,  máme  omnoho  umiernenejší  prístup.  Nakoľko  sa 
nezaujímame o časy keď sa naše Slnko stane ľadovou guľou, zaujímame sa oveľa viac 
o  prežitie  našej  rasy,  najmä  v  súčasnej  generácii,  pravdepodobne  najkritickejším 
obdobím v histórii Bielej Rasy za posledných 100 000 rokov. Sme si vedomí, že ak 
chceme prežiť, musíme najprv prekonať našich smrteľných nepriateľov, z ktorých je 
Judášov kmeň nepriateľom číslo jeden. Kreativita plánuje pripraviť sa a zorganizovať 
sa na tento boj, ako sme koniec koncov uviedli na väčšine stránok tejto knihy. No my 
ideme  ešte  ďalej.  Taktiež  ukladáme  program  a  plán  pre  rozšírenie  a  neustále 
vylepšenie našej rasy, program a vieru ktorými môže Biela Rasa žiť ďalších milión 
rokov. 
     No večnosť  a  nesmrteľnosť?  Nie.  Je  to  zbytočná  činnosť  a  táranie  hlúpych 
kresťanov. 
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Len Kedy a Ako.  Toľko k myšlienke "večnosti".  Uvedomujeme si, že Príroda 
stanovila pre všetky živé tvory smrť ako nevyhnutnosť a ako sme si skôr uviedli, je 
súčasťou života.  My, Tvorcovia,  ju  prijímame ako takú a  niesme preto  s  Prírodou 
v spore.
     Sú len dva aspekty ohľadom smrti, ktoré môžeme racionálne zvážiť, konkrétne to 
kedy a kde. 
     Orientovaný Život. Najprv si zvážme kedy. Naša filozofia, ako sme si skôr uviedli, 
je orientovaná k životu. Chceme mať najlepší život aký s dá – produktívny, zaujímavý 
a  využitý.  Takisto  chceme dosiahnuť radosť,  no zistil  som, že  ak človek dosahuje 
radosť pre seba, je ťažšie ju dosiahnuť a najhodnotnejší život vedú práve tí ľudia, ktorí 
sa  nesnažia  dosiahnuť  radosť  pre  seba,  ale  tí  ktorí  majú  v  živote  významné 
a využiteľné ciele, a energicky a inteligentne sa snažia tieto ciele naplniť. 
     Dosiahnuť Ciele. Prichádzame späť k otázke – kedy je ten najlepší čas umrieť? 
Ideálne by to bolo vtedy, keď dosiahneme svoje životné ciele, keď sú naše telá fyzicky 
unavené a stratili sme záujem o život. v praxi sa tieto tri podmienky len ťažko dostavia 
v rovnaký čas. Obvykle naše ciele ostanú nedokončené a naše telá dopracujú niekedy 
skôr.  Smrť prichádza obyčajne  v čase,  ktorý si  nevyberieme sami.  No v mnohých 
prípadoch môže byť život ukončený podľa vlastnej vôle, ak to podmienky dovoľujú. 
O tomto si povieme viac neskôr. 
     Čas Zomrieť. Stačí ak poviem, že sú isté podmienky, za ktorých my, Tvorcovia, 
preferujeme byť radšej mŕtvy, než prežívať v nešťastnej situácii kým Príroda nespraví 
svoje milosrdné rozhodnutie. Osobne by som nechcel existovať keby som bol neustále 
a beznádejne chorý, kde by bolo utrpenie na dennom poriadku. Uprednostnil by som 
dobrovoľný a rýchly koniec. Nechcel by som žiť, starnúť, oslabnúť a stať sa senilným, 
míňajúc  mesiace,  možno roky,  nevyužito  odpočívať v starobinci  kde by sa  o  mňa 
museli starať ako o revúce dieťa. Nie, nikdy by som to nenechal zájsť tak ďaleko. 
Ukončil by som to rýchlo a čisto ešte dlho predtým.  
     Odporúčaná Eutanázia. Jednou z najnezmyselnejších tragédií súčasnej civilizácie 
je stále narastajúci počet starých ľudí, ktorých život je umelo predlžovaný mašinériou 
podpory  života  ďaleko  za  ich  normálny  vek,  oddychujúcich  ako  hnijúca  zelenina 
v nejakom starobinci. Verím, že je top voči starým ľuďom a taktiež voči ich príbuzným 
úplne  kruté.  Eutanázia  by  bolo  omnoho  milosrdnejšie  a  humánnejšie  riešenie,  než 
podrobenie týchto ľudí ponižujúcemu koncu, ktorý je niekedy roky vzdialený. Nie, 
nechcem zažiť takéto poníženie predtým ako umriem. Oveľa radšej by som umrel skôr, 
v čase keď ešte mám svoje práva a schopnosť robiť vlastné rozhodnutia o tom kedy to 
skončiť so cťou a vo svojom správnom čase. 
     Predlžovanie Nešťastie Je Bezcenné a Kruté. Existujú podmienky iné ako zlé 
zdravie a senilita, ktoré by ma prinútili uprednostniť smrť pred pokračovaním života za 
nedôstojných podmienok.  
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     Radšej by som bol mŕtvy než zavretý v base na celý život, alebo veľmi dlhý čas. 
Radšej byť mŕtvy než byť otrokom. Radšej smrť ako život v ponižujúcich a hanlivých 
podmienkach.  Dokonca  by  som  bol  radšej  mŕtvy  ako  mrzák,  alebo  vážne 
hendikepovaný, ako napr. slepý, nehybný, či na dýchacích prístrojoch. 
  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Súčasná Filozofia Je Krutá.  Keď sa Júlia Cézara opýtali ako b y chcel umrieť, 
odpovedal "rýchlo". Najhorší možný spôsob ako umrieť je pomalá, úzkostlivá smrť, 
ako  je  nevyliečiteľná  rakovina.  Je  mnoho iných  pomalých  a  bolestivých  spôsobov 
umierania,  a  milióny  ľudí  trpí  v  agónii  až  do  trpkého  konca,  nielen  kým neumrú 
"prírodnou"  cestou,  ale  v  tisícich  prípadov  je  agónia  zámerne  neprirodzene 
predlžovaná doktormi a rodinami cez "mechanizmy podporujúce život" ako sú lieky, 
či iné umelé spôsoby. 
     Chyba Etiky.  Prečo idú veci  takým šialeným smerom? V základe sa  to týka 
kresťanskej  etiky,  našich  staromódnych  zákonov  a  hipokratovej  prísahy  našej 
zdravotníckej  profesie.  Všetky  v  základe  spája  -   predĺženie  života,  akéhokoľvek 
života,  nezáležiac na tom, aký je nešťastný, alebo zbytočný,  tak dlho ako je to len 
možné, akýmkoľvek spôsobom. Za akúkoľvek cenu. Aké hlúpe! Aké kruté!
     Zomrieť v Kľude a So Cťou. Nedávno som čítal o starom mužovi, ktorý bol 
paralyzovaný, v agónii, chcel konečne umrieť, no pri živote ho u držiavali podporné 
prístroje. Hoci mohol len ťažko rozprávať, nariadil svojim právnikom aby išli k súdu 
a získali  súdne nariadenie prístroje vypnúť,  aby mohol v kľude zomrieť.  Trvalo to 
niekoľko mesiacov. Len po zrušených verdiktoch áno a nie, po tisíckach dolárov za 
lekárske služby, po tisíckach dolárov za správne poplatky, mohli ten prekliaty prístroj 
vypnúť. Ak by ten starý, úbohý muž nebol paralyzovaný, spravil by to v momente sám. 
     No idiotské  protirečenia  našej  popletenej  a  zmätenej  spoločnosti  sú  už  také. 
Eutanázia  s  považuje  za  niečo  hrozné.  Žiadna  osoba  nemá právo  vziať  inej  život 
a v skutočnosti ani ten svoj, aspoň nám to tak vravia. Tak to tvrdia súdy i etika. Vláda 
nevidí nič zlé na poslaní tisícok našich najlepších mladých mužov v najlepších rokoch 
– neskorých -násť, alebo skorých –dsať – cez pol Zeme do nejakej páchnucej džungle 
(ako Vietnam) aj keď vie, že tam budú mnohý z nich brutálne zabití. V skutočnosti 
vo  Vietname  zahynulo  60  000  mužov  len  tak,  pre  nič  za  nič,  300  000  ich  bolo 
ranených, zmrzačených a podobné množstvo sa vrátilo s návykom k drogám, alebo 
emocionálne  zničených.  To  môže  zradná  vláda  robiť  legálne  a  morálne  bez 
výčitiek svedomia.  Proti týmto zverstvám nepočuť žiaden väčší morálny protest. No 
keď sa jedná o starých, senilných, alebo nevyliečiteľne chorých, pre ktorých by bolo 
poctou ukončiť  toto nešťastie, potom sa rozpúta peklo. Vtedy všetci ľudia s mäkkými 
srdciami vystúpia  a plačú o cnosti  ľudského života,  nedotknuteľnosti  života,  citujú 
kresťanskú bibliu a hľadajú stovky iných dôvodov prečo sú také veci ako eutanázia 
nepredstaviteľné.   
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     Samovražda Nie Je Hanbou. My Tvorcovia, mám odlišný pohľad na život a smrť. 
Tak  ako  staroveký  Rimania,  aj  my  veríme,  že  za  istých  okolností  je  samovražda 
čestnou cestou ako zomrieť, než žiť v hanbe, ponížení alebo v zajatí. No my pôjdeme 
ešte ďalej. Veríme, že jer to čestný a cnostný spôsob ako zomrieť z ďalších mnohých 
dôvodov, akým je i zistenie, že život už nemá cenu. Koniec koncov, nemáme prsty ani 
v tom kedy a či a vôbec narodíme. Iste máme všetky práva rozhodnúť sa kedy a či 
chceme zomrieť,  nakoniec,  kto  je  oprávnenejší  urobiť  také  rozhodnutie  než  osoba 
samotná.    
     Smrť Môže  Byť Vykúpením. My Tvorcovia,  veríme,  že  smrť  je  najväčším 
vykúpením človeka  ak  ukončí  zničený  život  plný  utrpenia  a  bez  zmyslu  zbytočné 
predlžovanie takéhoto utrpenia už nie je činom milosrdenstva.  Príroda má riešenie 
pre  všetko  a  v  živote  človeka  príde  čas,  keď  je  smrť  konečným,  krajným 
a jediným riešením. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Eutanázia Nie Je Nová. Gréci mali slovo pre takmer všetko. Eutanázia pochádza 
z gréckeho slova  eu  znamenajúceho "dobrý" a  thanatos  znamenajúceho smrť, spolu 
znamenajúc "dobrú smrť". V modernom zmysle to znamená milosrdné zabitie. 
     Počas zlatej éry starovekej gréckej civilizácie, Gréci uvedomujúci si skutočnosť 
života, utrpenia a smrti, už praktikovali takéto zabitie z milosti. História vraví, že na 
gréckych  ostrovoch starí  a  neschopní  ľudia,  bez  zmyslu  života,  navštívili  výročný 
festival,  kde  pili  príjemne  chutiace  víno,  obsahujúce  smrteľný  jed,  čo  spôsobilo 
milosrdnú smrť. Účastníci museli byť overení senátom. 
     Žiadna Stigma. Hnutie Kreativity neodporúča túto metódu. Je mnoho ľahších 
a  menej  dramatických  spôsobov ako  dosiahnuť milosrdnú  smrť.  To  čo chceme na 
prístupe Grékov zdôrazniť je, že neexistovala žiadna stigma, ktorá by sa týkala tohto 
milosrdného zabitia, ale skôr  bolo považované za rozumnú, milosrdnú vec,  ktorou 
koniec koncov aj bolo. 
     Zmätení Kresťania. Odvtedy, špeciálne s príchodom židovského kresťanstva, naše 
spoločenské myslenie nepokročilo – ale skôr upadlo. Tak ako vo všetkých ostatných 
oblastiach, kresťanstvo narušilo racionálne zmýšľanie svojich obetí, nevyliečiteľne ich 
zmiatlo svojim posadnutím strašidlami na nebi a zablokovalo cestu k zmysluplným 
riešeniam. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Nevyhnutná v Každom Čase, v Každom Veku.  Ľudia počas vekov zomierali 
z mnohých iných príčin ako len z veku. Umierali v boji, boli zavraždení, popravení, 
umreli  pri  havárii  lietadla,  automobilových  nehodách  a  tisícami  iných  spôsobov, 
omnoho  skôr  než  ich  život  mal  skončiť  "normálnym"  spôsobom,  ak  taký  vôbec 
existuje.  
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     Aké sú lepšie spôsoby smrti? A aké sú horši spôsoby ako umrieť?
     Heroická Smrť. Ako sme uviedli v knihe Večné Náboženstvo Prírody, v kapitole 
Horatius na moste – "Ako môže človek lepšie umrieť než tak, že sa postaví strašnej 
prevahe za popol svojich otcov a chrám svojich bohov?" Je to slávna, heroická smrť 
a veríme, že niet lepšej. Verím, že je lepšie bojovať a zomrieť za cnostnú vec tvárou 
v tvár  svojim nepriateľom (a  pritom ich pár  vziať  sebou),  než  zomrieť  zbytočnou 
smrťou,  bez  účelu,  bez  dôvodu,  bez  pomoci  čomukoľvek.  Verím,  že  jedným 
z najhorších spôsobov smrti je smrť krutou rukou nepriateľa bez možnosti brániť sa 
a vrátiť mu to. Aj taká, ak je to mučenícka smrť, ktorá inšpiruje k pomste a odplate 
nepriateľovi  (ako  v  Alame),  môže  byť  považovaná  za  hrdinskú  a  získať  uvítanie 
a ocenenie našich rovesníkov. 
     V každom prípade, zomrieť osamelou obskúrnou smrťou, bez cieľa, alebo účelu nie 
je z lepších spôsobov ako umrieť. Ak takýto koniec predchádzalo predlžovanie bolesti 
a utrpenie, má všetky predpoklady skutočnej tragédie. Omnoho lepšie by bolo ukončiť 
to celé dlho predtým ako takéto okolnosti nastanú.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Morálnosť Zabitia.  To nás privádza k morálnosti samotného zabitia. Hneď ako 
prídeme  s  týmto  subjektom,  priemerný  truľo  okamžite  cituje  kresťanskú  bibliu  – 
"nezabiješ",  ako  jedno  z  božích  prikázaní.  To  samozrejme  pochádza  z  toľko 
ospevovaných  židovských  "Desiatich  Prikázaní",  ktoré  mýtický  Mojžiš  údajne 
priniesol z hory od samotného židovského Jahveho. 
     Pokrytectvo Židovského Náboženstva. Fakty histórie sú, že človek zabíjal iných 
ľudí  dlho  pred  úsvitom  civilizácie  a  samotní  Židia  boli  možno  najzákernejšími 
zabijakmi  všetkých  čias.  Mýtický  Mojžiš  svojim  nasledovníkom  prečítal  Desať 
Prikázaní až potom ako sa postavil na peň a naliehal a poburoval svoj krvilačný kmeň 
zdochlinožravcov  aby  šli  po  zemi  a  majetku  Kanaánčanov,  a  aby  zabili  a  zoťali 
každého dýchajúceho tvora. Nariadil to tak samotný Jahve.    
     Toľko  k židovskej  etike,  židovskému  Starému zákonu,  Desiatim Prikázaniam 
a celej prekliatej židovsko-kresťanskej biblii. 
     Teraz sa vrátime späť k realite, histórii ľudstva a Zákonom Prírody. 
     Príroda  Prehliada  Zabíjanie.  Tak  sa  do  toho  pusťme  –  Príroda  prehliada 
zabíjanie,  lebo  je  to  prírodný  smer  prežitia  väčšiny  druhov.  Ak  sa  pozrieme  na 
potravinový reťazec v mori, zistíme, že začína mikroskopickým planktónom, no odtiaľ 
je to len jesť, alebo byť zjedený. Menšie ryby sú zožraté väčšími, ktoré sú v zapätí 
zožraté ešte väčšími a tak ďalej. Aby ostali nažive a mohli sa rozmnožovať, prakticky 
všetky ryby, lastúrniky, slimáky a čokoľvek iné, jedia iné tvory a aby ich mohli jesť, 
denne  zabíjajú,  čo  tvorí  miliardu zabitých  a  zjedených  tvorov  denne.  Vo svete 
zvierat je príbeh rovnaký – líšky zabíjajú a žerú zajace, levy zabíjajú a žerú zebry, atď. 
Aj vtáky zabíjajú a žerú húsenice, komáre a mnoho iného hmyzu. Niektoré vtáky, ako 
orly, sokoly a sovy, takisto žerú menších vtákov a hlodavcov. 
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     Nevyhnutná Súčasť Života. Bez ďalšieho ukazovania si príkladov až donekonečna 
môžeme kľudne vyhlásiť: Príroda vo veľkom prehliada zabíjanie iných živých tvorov. 
V skutočnosti je to podstatná časť životného systému a ak by všetky tvory náhle prijali 
hlúpu  morálku  "nezabiješ",  prakticky  99%  druhov  by  zakrátko  zomrelo  hladom 
a vymrelo.    
     Príbeh Ľudstva. no vráťme sa k "ľudstvu". Verilo niekedy ľudstvo v ktorejkoľvek 
dobe, civilizácii, pod akýmkoľvek náboženstvom, vážne na nezabíjanie (svojich) ľudí?
     Odpoveď prevzatá zo stránok histórie je obrovské nie, nikdy.
     Starý Zákon Je Krvilačný Spis.  Určite tomu neveria aspoň Židia, ktorí tvrdia, 
že sú "bohom vyvolení  ľud".  Ak čítate Starý zákon, syn Adama a Evy Kain, zabil 
svojho  brat  Ábela.  Keď  potom  ďalej  prechádzate  Exodus,  Levitikus,  Numeri, 
Deuteronómium,  Jozue  a  ďalej,  zistíte,  že  "bohom vyvolení"  len  zabíjali,  zabíjali, 
zabíjali po tisícoch a nielen svojich nepriateľov. Zabíjali i ospevovaní patriarchovia. 
Šalamún zabil vlastného brat, Dávid zabil svojho syna Absolóna a "Pán" si ch vybral 
za svojich miláčikov. V skutočnosti ich vo väčšine bitiek Pán nabádal a nariaďoval im 
zabíjať, kradnúť a rabovať, s jasným požehnaním. 
     Židovský Boh Utopil Ľudstvo. Ak sa vrátime k pro-izraelskej milostnej afére Pána 
so  Židmi,  zistíme,  že  všemohúci  boh  sám  utopil  všetkých  (ktorých  sám  stvoril) 
vo veľkej potope, okrem Noeho (opilca) a jeho rodiny. 
     Takže lone ťažko môžeme povedať, že židovsko-kresťanská biblia neprehliada 
zabíjanie. Je plná zločinov a zabíjania, a  je to jedna z najkrvilačnejších kníh aké 
boli napísané. 
     Rimania.  Pohybujúc sa v histórii,  Rimania so svojimi nepriateľmi jednali tiež 
kruto, ako v prípade Kartága, kde zrovnali so zemou celé mesto, zabili všetkých mužov 
a všetky ženy i deti predali do otroctva.  
     Večná  Vojna Od Začiatku Kresťanstva. Kresťanská  éra,  ktorá  nasledovala 
nebola vôbec lepšia.. bola dokonca horšia. Počas éry Rimanov, začínajúc vládou cisára 
Augusta  bolo  200  rokov  relatívneho mieru  a  prosperity  –  najdlhšie  aké  kedy  svet 
poznal.  Nazýval  sa  Pax  Romana.  No  odkedy  kresťanstvo  zničilo  úžasné  rímske 
impérium, nemáme tu nič než chaos, vojny a zabíjanie. 
     Keď prídeme do 20.  storočia zistíme, že tu boli najväčšie povstania a masové 
zabíjania všetkých čias. Bola tu prvá svetová vojna v ktorej boli zabité milióny ľudí; 
bola tu ruská revolúcia v ktorej Židia zabili aspoň 30 miliónov Bielych Rusov; v Číne 
čínski komunisti zabili aspoň 60 miliónov vlastných ľudí; bola tu druhá svetová vojna 
v ktorej  zahynuli  ďalšie  milióny ľudí  a  proste  tu  boli  vždy nejaké  vojny.  Celé  to 
vykonali  kresťanské, alebo komunistické národy, ktoré boli s predpokladom vyspelé 
a civilizované, ak tieto termíny majú vôbec nejaký význam. 
     Civilizovaní Či Nie, Zabíjanie Vyhrávalo. Mohli by sme tento bod rozviesť ďalej, 
no bolo by to  zbytočné.  Fakty života  jasne ukazujú,  že  Príroda samotná prehliada 
zabíjanie  a  zakladá  svoj  hlavný  systém a  potravinový  reťazec  rybách  zabíjajúcich 
menšie  ryby,  väčších  zvieratách  žerúcich  menšie  tvory,  atď.  Necivilizovaní  ľudia 
akými  sú  Indiáni,  neustále  bojovali  a  zabíjali  druhých;  biblickí  Židia  spravili  zo 
zabíjania  a  vykrádania  základ  svojho  náboženstva.  Kresťania  v  tom  pokračovali 
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a rozšírili  túto procedúru. Dokonca zašli tak ďaleko, že upaľovali svojich vlastných 
členov,  ak sa ich presvedčenia celkom nezhodovali  s  mocnosťami cirkvi.  A tak to 
pokračovalo až k večným vojnám a masovému zabíjaniu dneška, ktoré sme uviedli 
vyššie. 
     Nie, nepochybne Príroda i ľudstvo vždy praktizovali zabíjanie vlastného druhu 
a iných tvorov, napriek faktu, že pokryteckí Židia a kresťania tvrdia, že je to proti ich 
náboženstvu.
     Sme Realisti, Nie Pokrytci.  My v Hnutí Kreativity niesme pokrytci.  Otvorene 
tvrdíme, že niektorí ľudia potrebujú zabíjať, zabíjanie tu s nami vždy bolo a stále tu 
s nami bude. 
     Biela Rasa Zabíja Nesprávnych Ľudí. No my Tvorcovia, niesme ani krvilační, na 
rozdiel od Židov, na nemáme radi zabíjanie. Radi by sme ho videli omnoho menej. 
Čo  nás  odlišuje  od  Židov  a  kresťanov  je  to,  že  niesme  pokrytci.  Jasne  tvrdíme, 
že  zabíjanie,  per  se,  nie  je  hriech,  ale  nevyhnutný  čin  akejkoľvek  rasy, 
alebo spoločnosti, ktorá chce prežiť. Dôležitým rozdielom, ktorý chceme spraviť je: 
Biela  Rasa  v  minulosti  buď  prehliadala,  povoľovala,  alebo  sa  podieľala  na 
zabíjaní  nesprávnych ľudí.  Podieľala  sa  na zabíjaní  našich najlepších ľudí  (napr. 
najlepších  Bielych  mužov  v  najlepšom  veku)  a  bola  šialene  paranoidná  pri 
"zachraňovaní" (v skutočnosti len predlžovaní) životov tých, ktorí  boli hrozbou pre 
našu Bielu spoločnosť, alebo záťažou nielen našej spoločnosti, ale aj pre samých seba. 
V oboch prípadoch tým nielen zhadzujú základy našej spoločnosti, ale i škodia kvalite 
nášho genofondu. 
     Musíme Byť Selektívnejší. Vecou, ktorú chceme zdôrazniť je to, že musíme byť 
extrémne  výberčiví  v  tom  koho  zabijeme.  Napríklad,  popravenie  zločinca,  ktorý 
spáchal zákernú vraždu je dobrým činom (nie hriechom ako by to nazvali kresťania). 
Prečisťuje to našu spoločnosť a vyraďuje nečistotu z jej tela. Pamätajte si toto: každý 
organizmus, ktorý zlyhá pri vylúčení odpadu, čoskoro zomrie. 
     Aj zabíjanie našich nepriateľov je za určitých okolností nevyhnutnosťou pre prežitie 
našej  rasy.  Preto  ho  prehliadame  a  tiež  v  našom  náboženstve  nie  je  hriechom. 
(Pamätajte, že židovský Jahve obhajoval rovnakú myšlienku a ako šialený podnecoval 
Židov aby zabili všetko čo dýcha).
     Späť k Základom.  Kľúč ku všetkému sa opäť týka jadra nášho náboženstva, 
Kreativity: čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť; čo je pre Bielu Rasu zlé je 
najhorší hriech. 
     To je  posledné  meradlo  rozsudku,  ktoré  musíme  mať  na  mysli  vo  všetkých 
prípadoch, a je to našim jediným morálnym zákonom. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Položiť Svoj Život. Je ešte jeden aspekt života a smrti, ktorý má pre nás Tvorcov 
špeciálny význam a tým je záležitosť riskovania smrti, zámerného položenia svojho 
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života ak je to potrebné a ak je záležitosť dosť dôležitá. Vraví sa, že zbabelci umierajú 
mnohokrát, hrdí muži len raz.
     Oslabené Rozhodovanie. My Tvorcovia, zaujímame pozíciu, že v našom záujme 
obrániť  čo  je  naše  je  nevyhnutné  chcieť  bojovať  a  dokonca  zomrieť.  Na  tejto 
myšlienke nie je nič nové, ľudia umierali za srdce, domov, alebo myšlienku už tisíce 
rokov na rôznom stupni. Práve tento oslabený stupeň je príčinou problémov v dnešnej 
Bielej  spoločnosti.  V dnešnom materialistickom židovskom svete sú ideály Bieleho 
Človeka  otupené  a  zmätené.  Ideály  ako  obeta,  česť,  odvaha  sa  objavujú  menej 
významne ako pred generáciou a v porovnaní s našimi silnými predkami, ktorí bojovali 
s  indiánmi  a  posunuli  hranice  západnejšie  sú  v  dnešnej  drogy  berúcej  generácii 
omnoho slabšie. 
     Celý Život Je Risk. Preto ma nechajte pripomenúť, moji Bieli Rasoví Druhovia, 
tieto skutočnosti. Aby sme mohli žiť je nevyhnutné denne riskovať život, nezáležiac na 
tom ako  bezpečne  budete  žiť.  Aby sme mohli  niečo dosiahnuť,  aby sme si  mohli 
užívať život, je nevyhnutné riskovať smrť. Keď nastúpite do lietadla vzali ste na seba 
riziko, že môžete zahynúť v havárii. Keď sadnete do auta a idete po ceste, beriete na 
seba tiež určité riziko. Keď sa rozhodnete ísť lyžovať, vzali ste na seba riziko zlomenia 
kostí, možno i krku. Akceptujete to a aj tak idete lyžovať. Ak by ste nechceli podstúpiť 
takéto  riziko,  automaticky  by  ste  sa  vylúčili  z  mnohých  činností  a  radostí.  V 
skutočnosti  by bez opakovaného riskovanie  života  bolo nemožné  žiť  a  tešiť  sa  zo 
života.
     Veľká  Nejednoznačnosť. Evidentne  chce  väčšina  našich  Bielych  Rasových 
Druhov podstúpiť mnoho rizík, ktoré sú pre hazard moderného života nevyhnutné, bez 
nejakého uvedomenia si ich. Je zvláštne, že ak dôjde k postaveniu sa a boju za naše 
prirodzené práva za prežitie rasy, alebo aspoň k rozprávaniu o tom, väčšina Bielych 
Ľudí sa zmení na pokrytcov a slabochov. Pre mňa je zvláštne, že práve niektorí muži s 
ktorými som hovoril, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne a opakovane sa postavili 
smrti na odpor a riskovali svoje životy v mnohých misiách, keď došlo ku konfrontácii 
so židovskou hrozbou, sa stali revúcimi pokrytcami. 
     Pokrytci Strácajú Všetko. V tomto bode vyslovím starodávny fakt: kto chce svoj 
život  zachrániť,  musí  ho  i  riskovať.  Kto  chce  brániť  svoju  slobodu,  musí  chcieť 
riskovať svoj život.  ten kto chce zachrániť svoju rasu,  dedičstvo,  rodinu,  musí byť 
ochotný,  ak je  to  potrebné,  položiť  svoj  život.  ak  to  nie  je  ochotný spraviť,  stratí 
všetko, i svoj život.
     Najvyššia Stávka. Tento proces je podobný hre poker. Muž, ktorý je pripravený 
dvihnúť  stávky  do  neuveriteľných  výšok  bude  schopný  oblafnúť  bojazlivú  dušu  i 
málom a odíde s výhrou. V živote a hlavne čo sa týka našej rasy, je to podobné. Ak 
chceme obrániť  svoje záujmy,  svoje práva,  územie,  právo prežiť,  musíme bojovať. 
Aby sme mohli bojovať a vyhrať, musíme položiť svoj život. Akákoľvek rasa, ktorá 
tak  nechce  spraviť  bude  vyšachovaná  a  zotročená  tými,  ktorí  majú  väčšiu  vôľu  i 
odvahu. 
     Nezáležiac Na Riziku. Tento fakt života je starý ako história a základný ako život 
samotný. Keď som písal knihu Večné Náboženstvo Prírody, odporúčali mi to nerobiť – 
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Židia ma za to vraj dostanú. Odpovedal som, možno, no ja ju určite napíšem. Chcel 
som prijať  riziko  a  položiť  svoj  život.  som rozhodnutí  opäť  to  (a  možno  i  viac) 
podstúpiť pri písaní tejto knihy. Aby sme vybudovali toto hnutie musíme preliať krv a 
nejaká bude určite i naša. Je to neodvrátiteľné. Je to cena akú musíme zaplatiť a to 
dobrovoľne. 
     Najlepší Spôsob. No pozriem sa na to racionálne a filozoficky.  V prvom rade 
všetci vieme, že tak či onak raz musíme umrieť. O koľko lepšie je riskovať svoj život 
bojom  za  našu  veľkú  vec  a  triumfovať  and  našimi  nepriateľmi,  než  ustupovať 
nešťastným Židom a nakoniec nečestne zomrieť ako úbohý pokrytec vydaný na milosť 
zradných  Židov.  To  je  najhorší  spôsob  ako  umrieť.  Pritom chcem  citovať  krátku 
pieseň, ktorej pôvod som už zabudol:

Nik nevyhráva, keď sloboda zlyháva,
najlepší muži hnijú v špinavom väzení,

a tí čo "Ústup! Ústup!" volali,
odvisli pod rukami tých, ktorých prosili.

     Môžeme Vyhrať.  Takže sa priučme túto lekciu a to dobre: nemôžete ujsť pred 
životom a ísť ním bezpečne. Len ak sa postavíte problémom života a stretnete sa s nimi 
tvárou v tvár môžete vyhrať, prekonať tieto problémy a žiť plnohodnotný život. 
     

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Filozofický  Pohľad.  Na  záver  dodám,  že  my  Tvorcovia,  máme  realistický 
a  filozofický  pohľad  na  smrť.  Považujeme  ju  za  prirodzenú  a  za  súčasť  života. 
Nebojíme  sa  jej,  ani  sa  nad  ňou  nezamýšľame.  Namiesto  toho  sa  sústredíme  na 
záležitosti života a so smrťou počítame len pri plánovaní toho ako najlepšie využiť 
svoj ohraničený čas. Chceme si užiť život, bez toho aby sme boli pôžitkárski. Čo je 
dôležitejšie, chceme žiť produktívny, zaujímavý, zmysluplný život v rámci našej rasy.
     Žiadne Obavy. Keď náš čas vyprší, aj tento fakt akceptujeme bez obáv a či už sme 
si  svoju  rolu  odohrali  lepšie,  alebo  horšie,  sme  presvedčení,  že  budeme  schopní 
vysporiadať  sa  so  svojim  osudom tak  úspešne  ako  všetci  naši  predošlí  predkovia. 
Nemáme strach z hrozného a tyranského "posmrtného života", ale smrť považujeme 
len za mierumilovnú ničotu, žiaden stres, žiaden zhon, presne tak ako to bolo milióny 
rokov predtým ako sme sa narodili.
     Žiadna Túžba Po Večnom Živote. Hoci kresťania rečnia o rapsódiách "večného" 
života (o ktorom nič nevedia), my netúžime po takomto nezmysle, nakoľko by sme sa 
po pár tisíc rokoch (alebo možno už po týždni) mohli dokonca aj za tých najlepších 
možných predstaviteľných okolností hrozne a neznesiteľne nudiť. Čo môže byť horšie 
než agonizujúca nuda bez konca! Jediná nesmrteľnosť o ktorú máme záujem, je tá, 
ktorú  nám Príroda  dáva  obnovovaním  života  skrze  naše  deti  až  do  nespočetných 
budúcich generácií. No ako som už skôr uviedol, nič v živote nie je naveky a my to 
akceptujeme. V skutočnosti nám to tak i vyhovuje.
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     Filozofia Veľkolepých Rimanov. Moja vlastná filozofia je paralelná s tou akú mali 
starovekí  Rimania,  ktorých  spôsob  bol  veľkolepý  a  heroický.  V  tomto  záujme  je 
myslím  si  vhodné  ukončiť  to  citátom  od  Marca  Tullia  Cicera,  ktorý  vo  svojej 
očarujúcej eseji O starom veku napísal: "Tak ako sa jablká keď sú zelené ťažko oberajú 
zo  stromu,  no  keď  dozrú  samú  opadnú,  tak  je  u  mladých  smrť  výsledkom  sily, 
no v starobe je výsledkom zrelosti. Pre mňa je myšlienka na túto "zrelosť" na smrť 
taká príjemná, že čím som bližšie smrti, o to viac sa cítim ako ten kto sa pozerá na 
svoju zem a chce ukotviť vo svojom domácom prístave po dlhej ceste."   
             

     

330



60. Krédo
Kreativity

Quo Vadis? 
Rasová Vernosť

vs.
 Rasová Zrada

     Nikdy Sme Ju Nemali.  Nedávno duchov milujúce kresťanské cirkvi rozbehli 
propagačnú kampaň využívajúc nálepky s nápisom "našiel som to!". Myšlienkou bolo, 
že ste sa mali opýtať čo vlastne našli a tak by mali príležitosť porozprávať vám o ich 
mýtickom, obrezanom Židovi, ktorý akože zomrel na kríži atď. Čoskoro sa dalo do 
činu pár komediantov a rozdávali nálepky s nápisom "stratil som to!", no potom Židia, 
vždy zmätkujúci keď majú príležitosť, začali s nálepkami "nikdy sme to nestratili!", za 
čím nasledovala Dávidova hviezda. 
     Chýba Nám Identita. Tento malý incident nám hovorí mnoho o Židoch a ich 
oponentoch,  Bielych  kresťanoch.  Kým Bieli  zmätene  pobehujú  sem  a  tam,  nikdy 
skutočne nevediac čo vlastne našli či stratili, Židia vedia kto sú, poznajú svoju identitu 
a sú si vedomí svojho smrteľného poslania o ktoré sa snažili v posledných niekoľko 
tisíc rokov. Hlavne "to nikdy nestratili!".
     Rasovo Zmätení. Ak sa opýtate priemerného Bieleho muža, ženy, či dieťaťa čo sú, 
budú samotnou otázkou zmätení a prekvapení. Aj keď si je Žid veľmi dobre vedomý 
svojho židovstva a je zapálene verný svojej rase, priemerný Biely Človek je v úplnom 
vákuu.  Dokonca i  hlúpi  negri  sú omnoho viac  rasovo uvedomelí  a oddaní  svojmu 
druhu. Či už negri, Židia, alebo Číňania, všetci sú si vysoko uvedomelí svojej rasovej 
identity a všetky  ich činy sú ovplyvnené prospešnosťou vlastného druhu. Zo všetkých 
ľudských rás nie je žiadna tak verná rase ako Židia. 
     Najviac Stratiť. Zo všetkých ľudských rás nie je žiadna menej rasovo uvedomelá, 
menej rasovo  orientovaná, hlúpejšia a naivná o rase a náboženstve, než veľká Biela 
Rasa. Rasa, ktorá má toho najviac na čo byť hrdá a ktorá môže najviac stratiť. 
     Efekty Zlého Náboženstva. Prečo je to tak, to je ťažké pochopiť, no nesporne 
majú zničujúce efekty dlhé roky židovskej manipulácie mysle a dôsledky židovského 
kresťanstva za posledných 1700 rokov. Priemerný Biely blbec nevie kto je, aká je jeho 
identita, kam smeruje, alebo s ktorou hlavnou skupinou sa stotožňuje. Nemá korene, 
cieľ a účel, len tak bezcieľne poletuje v židovskej propagande ako trosky a špina v 
mori. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
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Identita: Kam Patríte? 

     Veľká Potreba. Každý potrebuje mať akúsi identitu, vedieť kto je a kam patrí!
     Väčšina ľudí patriacich k Bielej Rase bola o toto vzácne privilégium okradnutá. O 
svoje dedičstvo boli okradnutí záplavou židovskej propagandy, začínajúc židovským 
kresťanstvom.  
     Korene a Dedičstvo Dávajú Zmysel.  Pocit osobnej identity, určitého miesta v 
ranej  spoločnosti,  koreňov v minulosti,  veľké  dedičstvo dlhej  tradície  a  niečoho  v 
stávke pre budúcnosť je ničo o čom tak veľmi túžime. Dáva nám to zmysel a účel v 
živote. Je to niečo veľmi hodnotné, niečo čo si každý Biely muž, žena a dieťa musí 
uvedomiť už skôr v živote.  Táto identita  je úžasným uvedomením si príslušnosti k 
veľkej Bielej Rase, zhmotnením krásneho výtvoru Prírody. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Nesprávna Lojalita. Ak by ste sa s priemerným Bielym Američanom bavili o tom 
kto je, alebo komu patrí jeho lojalita, odpovie vám, že je katolík, alebo presbyterián, 
alebo Američan,  alebo,  že  jeho rodičia  boli  škóti.  Keď hovoríte  o  svojej  vernosti, 
mohol by odpovedať, že je verný krajine, alebo konštitúcii, alebo americkej zástave. 
Nikdy mu nevzíde na um jeho najväčšie dedičstvo, jeho základná identita, fakt, že je 
členom veľkej Bielej Rasy a mal by na to byť hrdý. Rasa je posvätný celok atribútov, 
ktoré  Príroda  vkula  do  našich  génov  po  milióny  rokov  evolúcie.  Všetky  ostatné 
atribúty, ako napr. jazyk, národnosť, náboženstvo, atď. sú umelé, v porovnaní mladé a 
môžu sa počas života niekoľkokrát zmeniť. Akokoľvek, to čo Príroda vložila do našich 
génov je  tým najvzácnejším výsledkom budovania  a  selekcie  čím Príroda obdarila 
výlučne nás a nikoho iného. Je to absolútne unikátne a nenahraditeľné. 
     Výnimočné  Semeno. Je  to  vzácny  poklad  ktorého  sme  my,  Biela  Rasa, 
výnimočnými nositeľmi a len my v neho posvätne veríme.  Len my sme nositeľmi 
výnimočného semena. 
     Extrémne Sebeckí o Svojom Plemene. Na ostrove Jersey, ležiacom v lamanšskom 
prieplave domáci vyvinuli  svetovo známu rasu kráv pomenovanú po ostrove. Svoju 
čistotu rasy obraňujú tak sebecky, že na ostrove žiaden iný dobytok a žiaden nesmie 
byť  dovezený. Ani kravy druhu Jersey sa z iných častí sveta nesmú vrátiť späť na 
ostrov aby neboli nakazené chorobou, alebo aby narušili čistotu domáceho plemena. 
Na susednom ostrove Guernsey, kde sa rodí známy dobytok Guernsey platia rovnaké 
zákony. 
     Slepí Voči Vlastným. V skutku sa zdá divné, že Biela Rasa, ktorá je ohľadom 
zákonov pre dobré šľachtenie najznalejšia a bude verne brániť, propagovať, zlepšovať 
a  podporovať  plemená  dobytka,  koní,  psov  a  mačiek,  je  tak  kriminálne  slepá  pri 
ochrane vlastného rasového dedičstva, dedičstva Prírody najlepších. 
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Vernosť: Kľúčový Problém. Otázka kde leží naša prvotná lojalita je kľúčovou 
otázkou  pre  prežitie  Bielej  Rasy.  Každý  druh  Prírody  je  verný  vlastnej  čriede, 
vlastnému stádu, vlastnej svorke. Pižmoň je verný svojej čriede pri útoku vlkov. Vlek 
je verný svojej svorke. Hus je verná svojmu kŕdľu a zvyčajne ich pár stojí na stráži 
kým sa kŕdeľ kŕmi. Žid je zapálene verný svojej rase. Vôbec sa nestará či je občanom 
Anglicka, Francúzska, Nemecka, alebo USA. Je šialene, večne verný židovskej rase a 
od roku 1948 aj "Izraelu", hoci tam nikdy nevkročil. Práve táto zapálená vernosť k rase 
umožnila príživníckemu a parazitickému Židovi prežiť posledných pár tisíc rokov.   
     Zdravá Lekcia. Prečo sa Biela Rasa nedokáže naučiť túto podstatnú lekciu? Prečo 
si  neosvojí  svoju  rasovú  identitu  a  nepraktizuje  rasovú  vernosť  k  vlastnej  rase?  S 
veľkými  a  vzácnymi  darmi,  ktorými  Príroda  Bielu  Rasu  obdarila,  s  úžasnou 
inteligenciou,  ktorú má ako monopol, by mala rozpoznať svoju unikátnu pozíciu v 
prírodnej  schéme  a  fanaticky  bojovať  za  pretrvanie  a  ochranu  svojho  veľkého, 
slávneho dedičstva, nádherného dedičstva, ktoré má vo všetkých génoch. Dokonca aj 
hlúpa hus je dosť múdra aby chránila svoj kŕdeľ. 
     Kľúčom  Je  Rasa  a  Náboženstvo. Mysleli  by  ste  si,  že  Biela  Rasa  bude 
najtúžobnejšie brániť svoj druh lebo má zjavne najviac čo chrániť, a ak nebude, tak 
najviac čo stratiť. No keď príde na rasu a náboženstvo, Biela Rasa sa akosi podivne, 
ako sme to už mnohokrát spomenuli, stane najhlúpejším tvorom na povrchu Zeme.  
     Obeť Podvodu. Prečo je to tak? Nemá Biela Rasa žiadne skupinové, alebo rasové 
inštinkty? Áno,  má,  no boli  zradne potlačené  a  prevrátené  židovskou propagandou 
počas obdobia 2000 rokov; a najmocnejším nástrojom aký bol Žid schopný použiť je 
jeho odborné využitie kresťanstva, ktoré najprv uvrhol na Rimanov. 
     Oklamaní Blázni. Veľkou pomocou pre Židov neboli len kresťania, ale i ich blázni 
príbuzní, kóšer konzervatívci,  z ktorých väčšina je dobre zmýšľajúcich no sú to len 
úplne oklamaní blázni. Žid, tak ako vo svojich ostatných pokusoch, aj pri pokusoch 
zničiť Bielu Rasu, by to nedokázal sám, bez pomoci Bielych rasových zradcov.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Pomýlená  Vernosť.  Podľa  kóšer  konzervatívcov  prvotná  vernosť  patrí:  a, 
(židovskému) bohu, b, krajine, c, zástave a/alebo d, veľkej, skvelej konštitúcii. 
     Svetová Cirkev Tvorcov odmieta všetky tieto vernosti, ktoré kóšer konzervatívci, 
zákerne podporovaní a posilňovaní Židmi, ustanovili pre sľúbenie vernosti. Celkovo 
ich odmietame a hlasne a jasne vyhlasujeme:  naša vernosť patrí našej rase, veľkej 
Bielej Rase.
     Odhalíme a analyzujeme si prečo boli ciele kóšer konzervatívcov falošné a prečo 
nás v minulosti vždy oklamali.
     I. Idea: boj sa boha, miluj boha, ver bohu, buď verný bohu.  Ako sme si už 
mnohokrát v tejto knihe uviedli, celá myšlienka strašidiel na nebi je hrozný podvod. Je 

333



to krutý podvod, ktorý podvodníci po tisícročia využívali na manipuláciu a okrádanie 
svojich  poverčivých  a  ľahkoverných  obetí.  My Tvorcovia,  odmietame  tento  hlúpy 
nezmysel a neveríme na existenciu akýchkoľvek nadprirodzených bytostí, duchov, či 
strašidiel. Neveríme tomu, lebo počas celých tisíc rokov sa na ich podporu nenašiel ani 
jediný dôkaz. Pre nás je prísľub vernosti alebo oddanosti neexistujúcemu fantomovi 
podvod vyvolaný  Židmi.  Sme presvedčení,  že  celá  záležitosť  strašidiel  na  nebi  je 
vymyslená  našimi  smrteľnými  nepriateľmi,  Židmi.  Ako  nástroj  ktorým nás  zničiť. 
Úspech s akým to použili na zničenie veľkej rímskej rasy a jej impéria by pre nás mal 
byť trpkou, no významnou lekciou. 
     II. Vernosť k "našej" krajine. Aj to je zradný omyl, ktorý nanešťastie uspokojuje 
aj niektorých našich najlepších Bielych Rasových Druhov. V prvom rade "krajina" je 
záležitosťou  premenlivých  geografických  línií,  obsadená  ľuďmi,  ktorí  neprestajne 
menia  svoj  rasový  vzhľad,  tak  ako  ak  politickú  kontrolu.  Vernosť  "krajine"  by 
simultánne mohla znamenať aj vernosť k ľuďom. Ktorí ju osídľujú, nehnuteľnostiam 
ohraničeným  hranicami  a  nadovšetko  jej  vláde,  nezáležiac  na  tom aká  je  zradná. 
(Napríklad,  mali  by  byť  Rusi  verní  zradnej  komunistickej  vláde?)  Všeobecne, 
"krajina",  akákoľvek  krajina,  je  dočasný,  umelý celok,  neustále  s  meniaci,  ktorého 
vlády v minulosti hrozne zradili najlepšie záujmy väčšiny ľudí, ktorí si ich zvolili. Sú 
tu iste aj výnimky a jedna o ktorej sa oplatí zmieniť, je Národno-socialistická vláda 
Nemecka v rokoch 1933-45.
     Žiadna Vernosť Kombinácii Nepriateľov. Otázka, ktorú sa musí Biela Rasa sama 
seba  opýtať  je:  môžeme  byť  verní  "našej"  krajine  napriek  faktu,  že  je  zaplavená 
negrami, Židmi a inými podrasami, ktorých hlavným cieľom je zničenie Bielej Rasy? 
Môžeme byť verní vláde, ktorá je voči nám nepriateľská, ktorá je dominantne ovládaná 
Židmi, a ktorá nadržiava a konšpiruje s našimi nepriateľmi aby nás i s našimi Bielymi 
rasovými bratmi obrali a nakoniec vyhladili? Len idiot a zradca vlastných radov môže 
sľubovať akúkoľvek vernosť takémuto zradcovskému gangu podvodníkov, ktorí dnes 
vládnu "našim" krajinám, nielen USA. Niesme oddaní ani verní takémuto skríženiu a 
konečnej likvidácii Bielej Rasy. 
     III. Vernosť Zástave. Tu sme opäť chytení do klamného uvažovania. Zástava je 
len symbol. Tento symbol ej len taký dobrý, čestný, alebo nečestný, ako myšlienka, 
ktorú  symbolizuje.  Mnoho  krajín  zmenilo  svoje  vlajky  so  zmenou  pôvodne 
reprezentovanej  myšlienky.  Keď  Židmi  ovládaní  komunisti  prevzali  v  roku  1917 
Rusko, zmenili vlajku na červenú s kosákom a kladivom. Keď Hitler nakoniec vyčistil 
Nemecko  od  židovskej  kontroly  a  vplyvu,  a  dal  ľuďom zdravú,  prospešnú  rasovú 
filozofiu, prevzali i ako symbol národnej zástavy na znak zmeny svastiku. Aj Kanada 
bez nejakých väčších problémov zmenila svoju zástavu.            
     Reprezentuje Bielu Rasu? Aká hrdá je americká vlajka?
     Už od svojho založenia pred viac ako 200 rokmi viali hviezdy a pruhy nad našimi 
Bielymi  Rasovými  Druhmi  keď bojovali   zbytočné,  pre  samých  seba  deštruktívne 
vojny, alebo keď boli na úplne zlej strane. Dve výnimky sú: a, keď americké jazdectvo 
bojovalo s divými Indiánmi a  b,  keď hnali skrížených Mexičanov na juh a ovládli 
územia Kalifornie, Arizony, Nového Mexika a Texasu. 
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     Väčšina  Vojen  USA Bola  Pre  Bielu  Rasu Deštruktívna.  Okrem toho  viali 
hviezdy a pruhy v mnohých hlúpych, bezcenných, Židmi vyvolaných vojnách. Jeden 
hanlivý a  hrozný príklad je  nezmyselné  vraždenie  nazývané Občianskou vojnou,  v 
ktorej vojská únie mávali zástavou s hviezdami a pruhmi. Táto vojna, vyvolaná čisto 
židovskou propagandou a peniazmi uviedla jednu skupinu známu ako "Južania" proti 
druhej skupine nazývanej "Severania" do jednej z najkrutejších a najnezmyslenejších 
vojen v histórii. Tým kto prehral bola Biela Rasa a tými čo získali boli Židia a negri. 
     Vojny Vyvolali Najmä Židia. Nie, nedlžíme žiadnu vernosť vlajke, ktorá počas 
väčšiny svojej histórie symbolizovala židovské vojny, židovskú kontrolu a celkovo i 
zradu voči Bielej Rase v časoch jej hlavného vzplanutia. Keď my, Biela Rasa, opäť 
prevezmeme kontrolu nad našim osudom, budeme chcieť svoju vlastnú zástavu, ktorá 
bude symbolizovať a pripomínať túto veľkolepú udalosť. 
     IV. Konštitúcia USA nie je svätá. Teraz sme sa dostali koľko ospevovanej a 
nadhodnotenej americkej konštitúcii.  Aká je dobrá a čo dokázala, nie pre Židov a 
negrov, ale pre Bielu Rasu? Komu viac pomáha, Bielej Rase, alebo negrom, Židom a 
množstvu podrás, ktoré napádajú Ameriku a zoskupujú sa tam po miliónoch aby zničili 
túto krajinu, kedysi tak nádhernú a vytvorenú Bielym Človekom?
     Kóšer  konzervatívci,  pravičiari,  dokonca  aj  Židia  nm  pripomínajú  "veľkú" 
konštitúciu,  listinu  práv  a  vyhlasujú,  že  je  zodpovedná  za  veľkosť  akú  Amerika 
dosiahla. Vravia nám že len vďaka unikátnej a skvelej konštitúcii ľudia v Amerike 
dosiahli štandard života vyšší ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Vravia nám , že len 
vďaka konštitúcii – "najväčšiemu dokumentu slobody vmyslenému ľudskou mysľou" – 
si môžu Američania užívať toľko "slobody". 
     Falošná  Bezpečnosť  Zväzuje  Do Ilúzie.  Je  to  hlavný  omyl  –  falošný  pocit 
bezpečnosti  do akého  bola  Biela  Rasa  uvrhnutá,  ktorý však  nemá nič  spoločné  so 
skutočnosťami v histórii. Vo svojej predošlej knihe, Večné Náboženstvo Prírody,  som 
v  detailoch  prejednal  ako  nás  konštitúcia  neochránila  a  nikdy  neochráni  pred 
židovským ovládnutím.  Bolo by konštruktívne  prečítať  si  kapitolu  Vaša vernosť - 
posvätná  dôvera  zo  spomínanej  knihy,  nakoľko  nemôžem  viac  zdôrazniť  aké 
extrémne dôležité je mať zmysel pre vernosť Bielej Rase ako našu prioritu číslo jeden. 
     Omyly v Konštitúcii. Hoci som hlbšie prebral detaily súvisiace s "konštitúciou" už 
v kapitole ktorú som spomenul, myslím si, že je dobré si tieto dôvody tu sumarizovať: 
     I. Nerozlišuje  dôležitosť  vodcovského  princípu,  ale  namiesto  toho  pojíma 
"republikánsku" myšlienku rozdelených síl. 
     II. Nesústreďuje sa na najdôležitejšiu vec zo všetkých, rasu. V skutočnosti ju ani 
nepojíma. 
     III. Podporuje podvod hlasne vyhlásený v deklarácii  nezávislosti,  že  "všetci 
ľudia  sú  si  rovní".  To bol  samozrejme  čisté  pokrytectvo,  nakoľko  tomu samotní 
zakladatelia neverili a väčšina z nich vlastnila otrokov. 
     IV. Konštitúcia pojíma myšlienku oddelenia cirkvi od štátu akoby členovia cirkvi 
boli  iní  ľudia,  ktorí  žijú  v  inom svete,  nepodliehajúcom zemským zákonom.  Je  to 
rovnako hlúpe ako podfuk "strašidiel na nebi" s ktorým bolo nanešťastie príliš mnoho 
zakladateľov naplnených. 
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     V. Konštitúcia nanešťastie nenačúva múdrosti Benjamina Franklina udržať Židov 
von  z  tejto  rozvíjajúcej  sa  republiky,  ktorú  Biely  Človek  budoval  od  sľubných 
začiatkov.  Franklin  mal  na  tento  subjekt  chytľavú  reč,  ktorú som objasnil  v  knihe 
Nature´s Eternal Religion.  Bolo by dobré si ju prečítať. Ak by zakladatelia načúvali 
tomuto múdremu kúsku rasovej  rady – udržať  Židov  mimo Ameriky,  bolo  by  to 
prospešnejšie než všetky ostatné články dohromady.   

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Základná Realita, Základná Vernosť. Preto chcem znovu zopakovať: ani podvod 
"strašidiel  na  nebi",  ani  myslenie  orientované  voči  "krajine",  ani  zástava,  ani 
konštitúcia,  nezachráni  Bielu  Rasu  pred  židovským  programom  jej  skríženia  a 
zotročenia.  Neklamme  samých seba.  Ako som uviedol  v  skoršej  kapitole,  najväčší 
blázon  je  ten,  kto  klame  sám  seba.  Ak  myslíme  v  súvislosti  s  týmito  umelými 
atribútmi, tak sa len klameme. Musíme si pamätať, že USA tu sú len nejakých 200 
rokov, Nemecko len niečo viac ako 100 rokov, ale korene Bielej Rasy ako rastúceho, 
rozvíjajúceho sa organizmu sú staré viac ako milión rokov.  Tu patrí naša skutočná 
vernosť. 
     Rasová Uvedomelosť. Aby sme mohli prežiť a prosperovať, Biela Rasa musí úplne 
zmeniť orientáciu svojho myslenia. Musíme prestať myslieť v rámci umelých náhrad. 
Musíme  myslieť  v  rámci  rasy.  Musíme  sa  stať  uvedomelými.  Musíme  prestať 
myslieť v zmysle rozdelených verností a ohraničených území. Musíme myslieť v rámci 
celej planéty Zem  a musíme myslieť na to, že Biela Rasa je predurčená stať sa jej 
pánom a  jediným ľudským obyvateľom.  Kým nás hlúpa kresťanská biblia učí,  že 
trpezlivým  bude  patriť  zem,  Príroda  nám  vraví  presný  opak  –  silným,  rýchlym 
a inteligentným, skrátka veľkej Bielej Rase má náležať zem.     
     Učiť Sa Od Prírody. My, Svetová Cirkev Tvorcov, sme v harmónii s Prírodou. 
Veríme v  Zákony Prírody.  Verme, že v našich génoch leží  najväčší potenciál aký 
Príroda stvorila a Príroda nám vraví aby sme prežili, rozvíjali sa a šírili sa po hranice 
svojich schopností. 
     Toto prírodné právo a povinnosť prevyšuje všetky ostatné. 
     My Tvorcovia,  chceme rozvinúť tento potenciál.  Pritom zdôrazňujeme  rasovú 
vernosť – vernosť k Bielej Rase ako kľúč k tomuto programu. 
     Aby sme našim Bielym Rasovým Druhom toto stanovisko vyjasnili, upozorňujeme, 
že budeme robiť ostrý rozdiel medzi tými, ktorí sú našej rase verní a tými, ktorí sú 
zradcami našej rasy. 
     Osud Zradcov.  Dnes, keď zradcovia, chabez-goji, bojujúci za Židov, majú svoj 
deň; keď púšťanie Bielej Rasy dolu vodou k našim nepriateľom je poriadkom; keď je 
rutinou doby zásobovanie a podlizovanie sa negrom a podrasám, varujeme: príde deň 
keď Biela Rasa opäť získa kontrol nad svojim osudom. Keď sa tak stane, žijúci 
zradcovia budú za svoju zradu pykať.

336



     Najnenávistnejší Zločin.  Historicky bola odplatou za zradu smrť. Aj americká 
konštitúcia definuje zločin zrady (jediný zločin takto definovaný) ako "napomáhanie a 
podpora  nepriateľa".  Hoci  bola  konštitúcia  dlho  zatracovaná,  teraz  už  židovskou 
mocenskou štruktúrou, a aj keď sú dnes zradcovia krajiny a Bielej Rasy vo vláde, 
my Tvorcovia považujeme zradu Bielej Rasy za ešte horší zločin než je zrada krajiny. 
     Každý Človek Musí Zaujať Stanovisko. Svetová Cirkev Tvorcov mieni každého 
Bieleho Človeka postaviť  do miesta  kde zaujme stanovisko vernosti  k  svojej  rase. 
Mienime ich postaviť do situácie, kde budú musieť hlasne a jasne vysloviť vernosť 
rase skutkom i slovom, alebo budú naveky označení za bezcenných zradcov. Máme 
rovnaké stanovisko ako kresťania – "kto nie je so mnou, je proti mne." Tých, ktorí 
nestoja za Bielou Rasou považujeme za stojacich proti nej a berieme vážne hlasné a 
jasné poukázanie na nich a označenie ich za našich nepriateľov. Nik nebude stáť v 
strede. Každého kto bol upozornený na zločin spáchaný voči Bielej Rase a nedvihol 
proti tomu ani prst na jej obranu považujeme za zlého. Takýchto ľudí považujeme za 
komplicov, napomáhajúcich zločinu. Považujeme ich za zradcov. 
     Deň  Zúčtovania. Opakujeme,  urobíme  ostrý  rozdiel.  Len  ťažko  to  môžeme 
vyjadriť jasnejšie. Nech zradcovia našej rasy, ktorí teraz vo veľkom hrajú židovskú hru 
s imunitou a nedotknuteľnosťou, dávajú pozor a trasú sa.  Deň Bieleho Človeka, deň 
zúčtovania príde. 
     Boj o Prežitie.  Bojujeme nemilosrdnú vojnu o prežitie. Naši nepriatelia sú dobre 
organizovaní  a  vyzbrojení  až  po  zuby  všetkými  trikmi  a  stratégiami,  ktoré  bola 
domýšľavá  myseľ  človeka  po  roky  schopná  vymyslieť.  Biela  Rasa  je  nejednotná, 
neorganizovaná  a  bezcieľne  tápa  ako  dieťa  stratené  v  lese,  vo  svete  plnom 
nebezpečných a smrteľných nástrah. Preto sa musíme spojiť, zorganizovať a ozbrojiť 
všetkými možnými zbraňami, ktoré sú skutočne fenomenálne ak sa zobudíme.
     Odstrániť Prekážky. Musíme sa taktiež zbaviť falošných ideí, slabostí a ostatných 
zbytočností  a  trosiek,  ktoré  tak  dlho  paralyzovali  a  oslabovali  našu  úžasnú  silu  i 
potenciál. V ďalšej kapitole si dve takéto slabosti, ktorými sme zaťažení, preberieme 
aby sme ich odhalili a zbavili sa ich.      
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61. Krédo
Kreativity

Komplex Viny a "Neuróza Slušnosti"
 Dve Fatálne Slabosti v Charaktere Bieleho Človeka

     Neoprávnené Pocity Viny. Žiadna iná rasa nebola tak zmätená pocitmi viny ako 
Biela  Rasa.  V žiadnej  inej  rase  nebola  takáto  zbytočná  idiosynkrézia  zasadená tak 
hlboko. Žiadna iná rasa netrpela tragickejšími následkami z tejto patologickej slabosti 
ako Biela Rasa. Židia do toho videli. Nielenže v Bielom Človeku rozpoznali túto divnú 
debilitu  už  pred  tisíckami  rokov,  no  už  od  stredoveku  ju  i  posilovali,  využívali  a 
získavali z nej. 
     Zosilnené Kresťanstvom. Hlavný vplyv na rozprúdenie pocitu viny v Bielom 
Človeku  bolo  náboženstvo,  kresťanstvo.  Židia  vo  svojej  smrteľnej  vojne  proti 
Rimanom rozpoznali  dieru  v  štíte  Rimanov  a  dali  im  náboženstvo,  ktoré  tú  dieru 
roztvorilo  doširoka.  Kresťanstvo,  vymyslené  Židmi  na  zničenie  Rimanov,  kladie 
veľký dôraz na vinu. Všetci by sme mali niesť vinu za "prvotný hriech" – keď si Eva 
odhryzla z toho smiešneho jablka (aké strašné!) a odvtedy sme všetci vinní.
     Bezcenní Hriešnici. No až v Novom zákone dosiahol komplex viny svoj skutočný 
vrchol.  Všetci  sme  (opäť,  predpokladane)  "zrodení  z  hriechu",  ako  som  počul  v 
mnohých kázniach. Všetci sme bezcenní, zlí hriešnici od počiatku a jediná vec, ktorá 
nás môže zachrániť od pekelného ohňa je krv jahňaťa, spasiteľ, Ježiš Kristus, atď. Po 
tom čo nám tieto myšlienky vnútili v školách a kostoloch od útleho detstva, priemerný 
Biely  kresťan vedome,  či  nevedome,  vyrastá  s  ťažko poškodenou sebaúctou,  ktorá 
často hraničí s neurózou. Ako výsledok je veľmi ľahké presvedčiť takúto osobu aby sa 
prevrátila na chrbát  a tak dala svojim nepriateľom všetky možné výhody uspokojiť 
svoje vlastné pocity viny. 
     Biela Rasa Kŕmi Bezcenných Podľudí. Kampaň o zaťaženie Bieleho Človeka 
vinou nie  je  o  nič  slabšia  ani  v  súčasnom svete.  Každý kto číta  židovské noviny, 
časopisy,  alebo  pozerá  televíziu,  alebo  počúva  rádio,  bude  znovu  a  znovu  počuť, 
sedem dní v týždni, ako je Biely Človek zodpovedný za nešťastie lenivých negrov; 
Eskimákov; opitých Indiánov; a všetkých ostatných hlúpych a primitívnych tvorov na 
povrchu Zeme. ta aj napriek faktu, že Biely Človek kŕmi väčšinu sveta, produkuje viac 
jedla ako všetky podrasy dohromady, napriek faktu, že podrasy prevyšujú počet Bielej 
Rasy v pomere 12:1. 
     Zmäkčenie  Nemcov. Nezáležiac  na  tom  čoho  sa  problém  týka,  židovská 
propaganda ho vždy môže zmeniť tak aby prispela k pocitu viny Bieleho Človeka. 
Keď som bol koncom 60-tych rokov Nemecku, hovoril som s niekoľkými mladými 
Bielymi Ľuďmi. Jeden problém, ktorý vždy vyšiel najavo bol ten, že im to židovské 
noviny  nezľahčovali.  Stále  na  nich  poukazovali,  obviňovali  ich  z  rasizmu,  zabitia 
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šiestich  miliónov  Židov,  začatia  vojen,  za  to,  že  sú  "zločinci",  "militaristi",  a 
nekonečne vhadzovali ďalšie obvinenia.
     Konečným výsledkom, ako Žid veľmi dobre vie, je obmäkčiť takéto obete. Keď 
prinútia nepriateľov cítiť sa vinne, obete budú mať tendenciu nadržiavať iným a robiť 
hlúposti, ktoré parazitickému Židovi uľahčujú omotať svoje chápadlá okolo hostiteľské 
ho národa, a tak sa proces židovského ovládnutia opakuje.    
     Namiesto Toho By Mali  Byť Hrdí.  Dnes sa Nemci nemajú začo cítiť  vinní. 
Spravili veľa toho, na čo by mohli byť hrdí. Fakt, že pod vedením Hitlera boli schopní 
vyčistiť vlastnú spoločnosť od Židov, bola historická jedinečnosť na ktorú by mohli a 
mali  byť  hrdí.  Pár  iných  národov  ich  v  tom  dokonca  s  menším  krviprelievaním 
nasledovalo. Zato by sa mali cítiť pyšní, nie viní. 
     Židovská Lož. Aj zabitie 6 miliónov Židov je zákerná židovská lož, vymyslená až 
po skončení sa vojny, aby sa zlepšili celosvetové sympatie voči skutočným vinníkom, 
Židom,  a  aby  zas  mohli  položiť  základ  pre  ďalšiu  agresiu  v  Palestíne  či  inde. 
Šesťmiliónovú lož sme detailnejšie prebrali v jednej z predošlých kapitol a preto nie je 
treba to tu opakovať. V skutku je to falošné obvinenie a Nemci nemajú dôvod cítiť sa 
vinní. V skutočnosti, ak by aj znížili počet Židov o 6 miliónov, spravili by len svetu 
obrovskú službu, a aj tak by nevyrovnali skóre za desiatky miliónov našich Bielych 
Rasových  Druhov,  za  ktorých  zabitie  v  Židmi  vyvolaných  vojnách  sú  zodpovední 
práve Židia.  
     Vysoko Odporúčané. Tak ako za svoju militantnosť a bojovnosť, Nemci môžu byť 
rovnako hrdí aj na svoju odvahu a oddanosť. Bojovali proti početnejším presilám za 
obranu svojej rasy, národa, krajiny, atď. Dnes, každý kto študuje históriu Európy za 
posledných niekoľko storočí zistí,  že Nemci boli zapojení do menšieho počtu vojen 
ako napr. Francúzi, alebo Angličania. 
     V skratke, Nemci sa nemajú začo cítiť viní a majú na čo byť hrdí.  No práve 
propaganda – manipulovaná Židmi – robí  rozdiel.  Ako povedal Hitler,  propaganda 
môže spraviť z neba peklo a z pekla nebo. 
     Dávajúc Zadarmo Výhodu Zlovestným Nepriateľom.  Nanešťastie Bieli Ľudia 
mali a aj dnes stále majú priveľkú tendenciu pre nepodložené pocity viny. Túto slabosť 
musíme prekonať. Kvôli tomu sme našim nepriateľom dovolili odzbrojiť nás             a 
dokonca aj podporovali ich aby nás zničili.   
     Nezmyselné Pocity Viny Oslabili Náš Odpor. Musíme sa s týmto nezmyslom, 
slabosťou implantovanou do našej  nátury cez zradné náboženstvo vysporiadať.  My 
Tvorcovia zaujímame takéto stanovisko:
     I. Odmietame všetky pocity viny. Nikdy sa za nič nemienime cítiť vinní. 
     II. Veríme, že v boji o individuálne prežitie a prežitie našej rasy nám Príroda vraví, 
že akýkoľvek spôsob je ospravedlniteľný.  Prežite je najdôležitejšie,  na ničom inom 
nezáleží. V záležitosti prežitia našej rasy zaujímame stanovisko, že akýkoľvek spôsob 
ospravedlňuje tento koniec, a žiadna cena nie je privysoká. 
     III. Sme presvedčení, že naše súčasné "morálne zákony" sú samovražedné. Veríme, 
že pochádzajú z prevládajúceho kresťanského náboženstva, ktoré na nás uvalili  naši 
nepriatelia, Židia, aby nás tak zničili. 
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     IV. Odmietame celý kresťanský morálny zákon a zakladáme vlastný morálny 
zákon založený na Večných Zákonoch Prírody. 
     V.  Základom  našich  morálnych  zákonov  je  čokoľvek  čo  propaguje  prežitie, 
expanziu a pokrok Bielej Rasy. 
     VI. V skratke, čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť; čo je pre Bielu 
Rasu zlé je najvyšší hriech. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Neuróza  Slušnosti.  Teraz  prichádzame  ku  charakteristickému  spojencovi 
komplexu viny, ktorému je Biely Človek tiež naklonený. Je to jeho precitlivenosť k 
fair play, dokonca i k svojim nepriateľom. Koľko westernov sme videli v ktorých stále 
hrdina tvárou v tvár zloduchovi a dal mu šancu aby obaja siahli po svojich zbraniach v 
rovnakom čase aby prežil ten najlepší. Vidieť to možno v dueloch cti aj v Európe, aj v 
Amerike, v turnajoch a dueloch s mečom od dôb rytierov po stáročia. 
     Fair Play Je Pre Podrasy Neznáma. Túto ideu fair play nenájdete v žiadnej inej 
rase.  Ak  sa  orientálec  rozhodne  sa  pomstiť  svojim  nepriateľom,  v  jeho  mysli  sa 
neobjaví myšlienka druhej šance. Ticho premýšľa či bude najlepšie použiť jed, nôž, 
alebo  pištoľ  na  čo  najodľahlejšom  mieste.  Rytierstvo,  pohnútky  svedomia,  druhá 
šanca, či fair play sú jeho poslednými myšlienkami. 
     No s Bielym Človekom to tak nie je.  Je skazený pocitmi viny,  fair play,  voči 
nepriateľom a súcitom s jeho podradením, aj keď tento podradený potom proti nemu 
môže povstať a zničiť ho. 
     Aký je ten správny kurz ktorý nabrať? 
     Príroda Má Jasnú Odpoveď. Opäť ako vždy sa my, Tvorcovia, vraciame po svoje 
odpovede k Zákonom Prírody. A tá nám hlasne a jasne vraví: do pekla s fair play, do 
pekla s výčitkami svedomia i s pocitmi viny. Príroda vraví: starajte sa sami o seba. 
     Príroda Netoleruje Fair Play, Alebo Súcit.  Postavme sa jasnému faktu: ako to 
chápeme my, v Prírode niet fair play, ani spravodlivosti. Ak by Príroda zorganizovala 
svoje  veci  tak  aby boli  voči  sebe  všetky  tvory  férové,  celý  systém  by sa  čoskoro 
zosypal.  Žiaden  iný  tvor  by  neprežil  nadlho.  Vtáky  by  nejedli  hmyz  a  húsenice. 
Čoskoro by zomreli hladom. Líšky by prestali loviť zajace a inú korisť. Čoskoro by 
zdochli hladom. Veľké ryby by prestali požierať malé rybky  celý potravinový reťazec 
by padol. Levy by prestali zabíjať zebry, mačky by nechytali myši. Je treba ešte niečo 
dodať?
     Prežitie  Je Prvá Priorita. Je dôležité,  aby sme si  my, Biela Rasa,  tento bod 
vyjasnili. Ak chceme prežiť a vyhrať nad stále rastúcou hordou nepriateľov, musíme 
odhodiť  samovražednú  kresťanskú  morálku  ktorou  nás  naši  nepriatelia  osedlali  a 
namiesto toho venovať pozornosť Zákonom Prírody. A v tomto ohľade nám Príroda 
jasne a hlasne vraví – prioritou číslo jeden je prežitie vlastného druhu – starajte sa o 
vlastné. 
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     Byť Fér Voči Nepriateľom Je Šialenstvo. Preto vo svete explodujúcich podrás 
manipulovaných  našimi  arci-nepriateľmi  Židmi,  musíme  lepšie  študovať  Zákony 
Prírody a nie hlúpo sa venovať zbytočnej  a samovražednej morálke "fair  play" voči 
našim nepriateľom. Príroda nám dala viac než tých pár vlastností a zbraní, ktorými sa 
môžeme brániť. Tie nám nebudú k ničomu ak zlyháme pri ich využití. V blížiacej sa 
tvrdej  vojne  o  prežitie  budeme postavení  pre  krutý  test.  Pokúšať  sa  "zaobchádzať 
férovo" s nepriateľmi, ktorí sa netrápia nejakými takýmito milosťami, je zbytočným 
vystavovaním sa smrteľnému znevýhodneniu. 
     Žiaden Súcit Keď Bieli Zabíjali Bielych. Je veľmi zvláštne, že keď je Biely 
Človek vo vojne s iným národom vlastných Bielych Rasových Druhov, ako Briti a 
Francúzi bojujúci proti Nemecku, je náhle tento nezmysel o "fair play" odhodený. V 
druhej svetovej  vojen boli  mestá  Bielej  Rasy nemilosrdne bombardované.  Civilisti, 
ženy, deti a bábätká boli zabíjaní po desaťtisícoch. 50 000 ich bol zabitých za jednu 
noc  v  Hamburgu.  Keď  bolo  pred  koncom  vojny  spojeneckými  (Bielymi)  pilotmi 
bombardované mesto Drážďany, nebola preukázaná žiadna milosť, žiadna fair play. 
Naopak, ukázala sa nenávistná brutalita, ktorá v análoch vojen nemá obdoby. Za dva 
dni  nemilosrdného  bombardovania  boli  Drážďany  úplne  zničené  a  pritom zhorelo 
350 000 až 400 000 bezbranných mužov, žien a detí. A to aj napriek faktu, že bol už 
prakticky koniec vojny,  mesto nemalo žiadnu vojenskú hodnotu. Celá operácia bola 
len židovským uspokojením pomstychtivej krutosti. 
     Prečo Taký Obrovský Súcit s Negrami? A keď príde k problému poslania negrov, 
ktorí  sú  skutočnou  hrozbou  nášho  prežitia,  späť  do  Afriky,  Biely  Človek je  samá 
srdečnosť a nárek. Prečo je to tak?  Odpoveďou je židovská propaganda.  Ako sme 
povedali už skôr, propaganda robí rozdiel. 
     Takže si vyjasnime svoju pozíciu. Hnutie Kreativity zaujíma takú pozíciu, akú 
nariadila Príroda každému tvorovi: starať sa o vlastné, nezležiac na cene a následkoch 
na našich nepriateľoch. Musíme spraviť čokoľvek bude treba a s radosťou zaplatiť aj tú 
najvyššiu cenu.- splniť naše ciele je obrovskou úlohou za akúkoľvek cenu. 
     Neočakávajte Zľutovanie Od Nepriateľov.  Keď prichádzame k našim bojom o 
prežitie proti hordám Židov, negrov a podrás, nebuďme zmätení akýmikoľvek putami 
kresťanskej morálky ako je súcit,  vina a fair play voči našim nepriateľom. Keď sa 
jedná o naše zničenie, naši nepriatelia k nám nebudú féroví, nebudú s nami mať žiaden 
súcit a nebudú oslabení pohnútkami viny. Prečo by sme my mali byť?  
     Našou  Pozíciou  Je  Tvrdý  Realizmus.  Preto  sa  musíme  s  týmto  umelým 
nezmyslom, ktorý bol našim pádom v minulosti, vysporiadať a mať realistický pohľad. 
Otvorene uznajme, že nemáme záujem byť voči negrom "féroví". Chceme ich proste 
preč  z  našej  krajiny  a  chceme  ich  poslať  späť  do  Afriky.  Voči  nášmu  hlavnému 
nepriateľovi,  Židom nechceme  byť  "féroví",  alebo  súcitní.  Chcem zničiť  ich  moc, 
dostať  ich  z  našich  chrbtov  a  vziať  si  na  starosť  náš  vlastný  osud,  akýmkoľvek 
spôsobom,  nech  to  stojí  čokoľvek.  Pamätajme  si  lekcie  z  vojen  medzi  Rímom  a 
Kartágom. Takisto si  pamätajme čo sa stalo Rimanov keď prijali  vieru kresťanskej 
morálky,  ktorou  ich  nakŕmili  ich  nepriatelia,  Židia.  Potopili  sa  od  zabudnutia  a 
vyhynutia aby už nikdy nevstali.    
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     Naša Večná Viera. My Tvorcovia, máme len jednu morálku: čo je pre Bielu Rasu 
dobré  je  najvyššia  cnosť;  čo  je  pre  Bielu  Rasu  zlé  je  najvyšší  hriech.  To  si 
zapamätajme navždy.  Nebuďme podvedení a  hľaďme na náš  hlavný cieľ:  prežitie, 
expanziu a pokrok našej vlastnej veľkej rasy. 
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62. Krédo 
Kreativity

Láska a Nenávisť
     Obe Sú Zdravé,  Normálne Pocity.  O nijakom subjekte  sa  nepopísalo  toľko 
pokrytectva ako o nenávisti. My Tvorcovia, zastávame pozíciu, že láska a nenávisť 
spolu  súvisia  ako  dve  strany  mince,  a  každá  normálna  osoba  aby  mohla  správne 
fungovať a realisticky čeliť problémom života musí byť schopná cítiť a používať obe 
emócie. Veríme, že popieranie pocitu nenávisti voči nepriateľom je abnormálne ako 
keby ste nemilovali svoju ženu, svoje deti, svoju rasu a všetkých blízkych a drahých. 
Každý normálny  človek  miluje  a  nenávidí,  a  každý bez  čo i  len  jednej  emócie  je 
mentálne chorý.
     Kresťanské Pokrytectvo Je Extrémne. V žiadnej skupine nie je pokrytectvo také 
evidentné ako v kresťanstve, a v žiadnom učení nie sú tieto dve základné emócie viac 
zvrátené ako v kresťanskom. Hoci kresťanstvo s veľkou slávou prezentuje lásku, ako je 
náboženstvom lásky, náboženstvom tolerancie, v jeho učení a praxi zistíme niečo iné.
     Kresťanstvo Brutálne Voči Svojim Nepriateľom. Azda v žiadnom náboženstve 
nebolo šialené posadnutie perzekvovaním, týraním a ničením tých,  ktorí  a nechceli 
skloniť,  fanatickejšie  ako  v  histórii  kresťanstva  a  jeho  krutých  vojnách  pre 
konvertovanie,  podrobenie  a/alebo  rozdupanie  všetkých  stôp  a  zbytkov  iných 
náboženstiev. O tom sme viac písali v kapitole 51. 
     Constantinus Je Najlepší Príklad. Kresťanstvo dostalo svoju najväčšiu posilu keď 
v 4. storočí rímsky cisár Constantinus prijal kresťanstvo. Bol to podivný a veľmi krutý 
človek.  V každom prípade  bol  šialeným zločincom.  Aby sa  stal  cisárom zavraždil 
svojich rivalov, aj keď nemal žiadne legitímne právo na trón. Keď sa stal cisárom, 
chladnokrvne zavraždil ďalšie tisíce obetí, vrátane jeho ženy a vlastného syna. 
     Vpád Orientálnych Náboženstiev. V čase keď sa Constantinus stal cisárom, v 
roku 313 n. l., bolo rímske impérium multirasovou, viacjazyčnou ríšou, pohlcujúcou 
mnoho ľudí a mnoho náboženstiev. Jednou z úžasných originálnych vlastností rímskej 
ríše bolo jej  nadanie pre organizáciu a jej  schopnosť asimilovať mnoho rozličných 
kultúr, rás a náboženstiev. Keďže to do posledného bodu ovplyvnilo  rímsky zákon, 
bolo extrémne  tolerantné  pri  povolení  dobytým ľuďom ponechať  si  svoje  zvyky  a 
praktizovať svoje vlastné náboženstvo. Samotný Rím bol zaplavený širokou paletou 
náboženstiev. Jeho vlastní bohovia a bohyne – Jupiter, Mars, Venuša, Neptún a iní – 
boli v skutočnosti adaptáciami gréckych bohov. V časoch Constantina sa títo bohovia 
stávali únavnými a mnohé orientálne náboženstvá si začali robiť vlastné cestičky. 
     Kresťania Odmietali Autoritu. Dvaja z orientálnych sokov boli mithraizmus a 
kresťanstvo, pričom hlavne medzi vojakmi viedol mithraizmus. Ako sme pred chvíľou 
uviedli, Rimania boli voči všetkým náboženstvám veľmi tolerantní. Nie je pravda, že 
kresťania  boli  za  praktizovanie  svojho  náboženstva  vyhľadávaní  a  perzekvovaní 
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autoritami. Iba ak porušili štátne zákony, iba vtedy boli trestaní za porušenie zákona, 
presne  ako  ostatní  kriminálnici.  Práve  ich  stály  odpor  voči  autoritám  priviedol 
kresťanov  do  konfliktu  s  autoritami,  nie  ich  náboženstvo.  Aj  to  bolo  neskoršími 
kresťanmi,  ktorí  sa  stali  jedinými  tvorcami  histórie  vyhladením  svojich  sokov, 
zveličované.
     Kresťanstvo  Kruto  Zničilo  Svojich  Nepriateľov. Stačí  povedať,  že  keď 
Constantinus  oficiálne  prijal  kresťanstvo,  tento  krutý  a  vražedný  tyran  spravil 
kresťanstvo  jediným  štátnym  náboženstvom.  Keď kresťanstvo  dostalo  do  rúk  moc 
spolu s podporou vojenskej sily cisára, okamžite ukázalo svoje škaredé pazúry. Láska a 
tolerancia  neboli  praxou.  Okamžite  sa  rozhodlo  zničiť  a  pošliapať  všetkých 
protivníkov so zradnou krutosťou a železným odhodlaním. 
     Označili Čestných Za Heretikov. Táto intolerancia, krutosť a odhodlanie rozdupať 
svojich rivalov trvalo ďalších 1500 rokov a v niektorých zaostalých krajinách, kde má 
katolicizmus výhradnú prevahu, je stále je používané. Počas stredoveku, alebo lepšie 
povedané počas Doby temna, keď bol kresťanský fanatizmus bezuzdný, cirkev nielen 
až do smrti perzekvovala akékoľvek iné náboženstvo, ale i kruto vypočúvala svojich 
vlastných členov upaľovaním a mučením, ak sa čo i len trošku odchýlili d oficiálnej 
línie. Zákaz slobodného prejavu a myslenia bol taký tvrdý, že počas inkvizície, ktorá 
trvala  mnoho storočí,  bolo  upálených niekoľko stotisíc  ľudí.  Milióny ďalších  bolo 
mučených  na  škripcoch  a iných  mučidlách,  alebo  ponechaných  hniť  a  umrieť  v 
špinavom väzení. Ich zločin? Boli "heretikmi" veriacimi v kresťanstvo, no v nejakej 
malej, zanedbateľnej záležitosti nesúhlasili s cirkevnými autoritami.  
     Kresťania Boli Vo Svojej Nenávisti Fanatickí.  Toľko ku kresťanskej "láske" a 
"tolerancii".  Verím, že  sme ukázali,  že  zo všetkých náboženstiev  nebolo vo svojej 
nenávisti  žiadne  fanatickejšie  než  kresťanstvo,  vynechávajúc  Židov,  vynálezcov 
kresťanstva. Ich príšerné spôsoby mučenia sme si už ukázali v jednej  z predošlých 
kapitol.  Vyjasnili  sme  si,  že  napriek  svojim  pokryteckým  tvrdeniam,  kresťania  a 
kresťanstvo  samotné  praktikovali  nenávisť,  mučenia  a  intoleranciu,  nielen  voči 
nepriateľom,  ale  i  voči  svojim  členom.  V  tejto  kapitole  chceme  úplne  vyjasniť 
základné  rozdiely  v  postojoch  k  láske  a  nenávisti  medzi  kresťanstvom  a  Hnutím 
Kreativity.    
     Nenávidíme  Len  Svojich  Nepriateľov. Týmto  základným  rozdielom  je: 
kresťanstvo vám káže nenávidieť tých, ktorí sú vám blízki a drahí a milovať svojich 
nepriateľov.  Kreativita  tvrdí  prsný  opak:  nenáviďte  svojich  nepriateľov  a  milujte, 
ochraňujte  tých,  ktorí  sú  vám blízki  a  milí  –  vašu  rodinu,  priateľov,  vlastnú rasu. 
Kreativita taktiež učí milovať samých seba. Nemôžete milovať ostatných ak sa sami 
cítite  bezcenní  a  nedôležití.  Veríme,  že  naše  učenie  milovať  svoj  vlastný  druh  a 
nenávidieť  svojich  nepriateľov  dáva  omnoho  viac  zmyslu  než  milovať  svojich 
nepriateľov a nenávidieť samých seba a svoj druh. 
     Kresťania Kážu Nenávidieť Svojich Priateľov. V Lukášovi 14:26 Kristus tvrdil 
túto šialenú a nenávistnú radu: "kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i 
ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže byť učeníkom." Môžete prísť 
na niečo idiotskejšie? Niečo nenávistnejšie? A Matúš 5:44 vraví: "ale ja vám vravím, 
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milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú aby ste boli 
synmi  svojho  otca,  ktorý je  v  nebesiach."  Ako môže byť niekto  taký hlúpy? Sme 
rozhodnutí učiť presný opak.
     Veľké Zdroje Energie. Kombinovane sú  láska  a nenávisť  najväčšími zdrojmi 
energie  na  svete.  Je  to  ako  pohyb  elektromotora  kde  potrebujete  dva  opačné 
magnetické póly (severný a južný), ktoré spolu tvoria súmerný efekt. Táto príťažlivosť 
a  odpudivosť  dvoch  pólov  roztáča  motor  a  vyrába  silu.  A  tak  je  to  i  s  láskou  a 
nenávisťou.  Nemôžete  niečo  nenávidieť  kým  to  neohrozuje  niečo  čo  milujete,  a 
nemôžete chrániť  to  čo milujete pokiaľ necítite  hnev a  nenávisť  voči  istej  hrozbe. 
Koľkokrát vo vašom živote stáli veci na mŕtvom bode a dali sa konečne do pohybu až 
keď ste sa "nenahnevali"  (na seba,  na  ostatných)?  Prakticky každý veľký pohyb v 
histórii bol započatý  láskou a nenávisťou, súmernou dynamikou ľudskej nátury. 
Spomeniem zopár: americká revolúcia – nenávisť voči Británii, láska voči Amerike; 
Hitlerove  národno-sociálne  hnutie  –  nenávisť  voči  Židom  a  zradcom,  láska  k 
nemeckému ľudu; a najtrvácnejší zo všetkých – Judaizmus – nenávisť voči Gojimom, 
vernosť k židovskej rase. 
     Milujte Svoj Vlastný Druh. Biela Rasa si musí tiež vyvinúť vlastnosti, ktoré sú 
vložené v jej  zdravých inštinktoch pre prežitie  –  lásku k svojim veľkým ľuďom a 
nenávisť voči svojim nepriateľom, podrasám. Než a pokiaľ použijeme túto obrovskú 
energiu  pre  naše  najlepšie  záujmy, nikdy sa  neuvoľníme zo židovského zovretie  v 
ktorom sa dnes s hanbou nachádzame. 
     Chráňte  Vlastné,  Zničte  Nepriateľov. Na  záver,  my  Tvorcovia,  veríme  v 
nasledovanie  Zákonov  Prírody  ako  sú  vyjadrené  v  našich  zdravých  inštinktoch: 
milovať  vlastný  druh,  brániť  ho  pred  nepriateľmi.  V skratke,  podporovať  prežitie, 
expanziu  a  pokrok  Bielej  Rasy.  A  v  druhom  rade  nenávidieť  a  zničiť  našich 
nepriateľov  aby  nás  neprekonali  a  nezničili.  Veríme,  že  idea  milovania  svojich 
nepriateľov, ako je uvedená v knihe Kázeň a na vrchu, je jednou z najnebezpečnejších 
a  najsamovražednejších  myšlienok  kedykoľvek  vyslovených  v  reči  či  písme.  Je 
vyslovene šialená.  Okradnúť Bieleho Človeka o jeho schopnosť nenávidieť  svojich 
nepriateľov je  tak smrteľné ako podanie  jedu.  Je  to  samovražedné ako odstránenie 
zubov  a  pazúrov  tigrovi,  a  potom vypustenie  do  džungle  aby  sa  nakŕmil.  Takýto 
bezbranný tiger by čoskoro zahynul. 
     Odstrániť Samovražedné Myšlienky. Podobne je Biely Človek zaťažený takými 
samovražednými  myšlienkami  ako  je  milovanie  svojich  nepriateľov  a  je  v  hroznej 
nevýhode v nepriateľskom svete podrás, ktoré ho prevyšujú v pomere 12:1, a rapídne 
zväčšujú svoje výhody. Musíme si vždy pamätať, že takéto samovražedné rady nám 
dali naši zradní nepriatelia, Židia, aby nás zničili. 
     Sumár. Ideme späť k základným Zákonom Prírody. Starajte sa o vlastné, 
milujte vlastné. Nenáviďte svojich nepriateľov, zničte svojich nepriateľov. Zákon 
prežitia vášho druhu je najvyšším Zákonom Prírody a prevyšuje všetky ostatné. 
To nikdy nezabudnime.    
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63. Krédo
Kreativity

Sebedeštrukčný
Vzťah Medzi Pomáhajúcim

a Príjemcom
     Načo Sú Tu "Ostatní"? Podľa "kresťanskej etiky" je našim hlavným poslaním tu 
na Zemi "pomáhať ostatným". Načo tu tí "ostatní" sú, to už nehovorí. Myšlienkou je 
byť dobrým, veľkorysým, "predať všetko a rozdať to chudobným". Koniec koncov, ak 
ste tvrdo pracovali, mali dobrý úsudok, šetrili, nemíňali väčšinu času hltaním chľastu v 
bare,  a  vďaka  dlhej,  tvrdej  práci  a  sebadisciplíne  ste  sa  rozhodli  nazbierať  krásne 
finančné rezervy, prečo by ste sa mali cítiť vinní. V prvom rade ste "šťastlivejší", na 
druhej strane "vám požehnal Pán" a po tretie, všetko dlhujete tomu strašidlu na nebi, 
ktoré to vám, nehodnému hriešnikovi, dalo celé grátis. 
     Negri Nie Sú Naši Bratia. Takže ak je váš "menej šťastlivý" negrí "brat" (všetci 
sme božie deti, nie?) hlúpy, lenivý a neužitočný, nezodpovedný a má veľké sympatie 
voči opilosti, hazardu, drogám, zločinu a bezhraničnému sexu, prečo by ste mali byť 
dobrým trkvasom a súcitiť s týmto úbohým bastardom! Kňazi vám povedia, že ste 
vydaní na milosť božiu. Proste máte "viac šťastia" než váš "menej šťastlivý brat" a to 
len vďaka božej milosti. Preto je vašou kresťanskou povinnosťou pomáhať chudobnej, 
zbytočnej, nešťastnej kriminálnej špine. 
     Zradne Ťažia Z Nášho Komplexu Viny. To je presne tá obvyklá pieseň, ktorá 
trápi  svedomie  priemerného,  zmäteného  Bieleho  Rasového  Druha.  Nielenže  túto 
obrovskú kopu smeti hlásajú cirkvi, kňazi a náboženské inštitúcie, no táto istá téma je 
neustále  do  našich  uší  opakovaná  novinami,  plagátmi,  rádiom  a  televíziou.  Židmi 
ovládaná  vláda  nám  hlása  to  isté.  Nespočetné  množstvo  Židmi  podporovaných 
charitatívnych organizácií nás nemilosrdne oslovuje poštou, rádiom a televíziou, aby 
sme poslali DARY sirotám v Kórei, alebo Pakistane, alebo poslali peniaze hladujúcim 
v Indii,  alebo  Indiánom  v  Novom Mexiku.  Každý  deň  sa  do  mysle  ľahkoverného 
Bieleho Gojima vkráda myšlienka DAJ! DAJ! DAJ! Dokonca si pamätám ako som 
poštou dostal žiadosť o zaslanie peňazí na vŕtanie studní v Afrike pre nejaký hlúpy 
kmeň, ktorý by aj tak nevedel načo im je. 
     Obrovské Podvody. Väčšina z charitatívnych programov a poštových žiadostí je 
organizovaná Židmi. Keď sú tieto zozbierané peniaze poslané do svojho konečného 
cieľa, zistí sa, že 70-95% ostáva vo vreckách falošných zberateľov, ktorí "oslovovali" 
vaše  "humanitárne"  slabosti.  Inými  slovami,  charity  sú  celkovo  len  veľkými 
organizovanými  podvodmi,  ťažiacimi  z  nepodozrievavých,  ľahkoverných  a 
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nerozumných. Židia využívajú dva najstaršie triky aké majú: robia z vás vinných a 
získavajú peniaze. 
     Organizované Židmi. Účelom tejto kapitoly nie je len odhaliť väčšinu "charít" ako 
slizké podvody, ktorými i sú. V tom nespočíva ich hlavná škodlivosť, hoci ej masívna 
a možno prevyšuje sumu niekoľko desiatok miliárd dolárov ročne len v Amerike. To je 
len "dobrovoľná" charita. Nejdeme ani  počítať tie miliardy, ktoré vláda nasilu berie od 
poškodených  daňových  poplatníkov  a  "dáva"  na  "zahraničnú  pomoc",  pomoc 
nerozvinutým  národom,  vojenskú  pomoc,  sociálnu  pomoc  a  na  tisíce  iných 
zahraničných aj domácich programov v ktorých je zapletená.  
     Vládou Nútená Charita. Účelom tejto analýzy nie je ani spísať tisíce spôsobov 
akými  je  Biely  daňový  poplatník  obratý  dobrovoľnou  a  nedobrovoľnou  charitou. 
Nemáme tu ani toľko miesta. Pred 15 rokmi som si kúpil knihu, ktorá obsahuje 10 000 
vládnych programov pomoci na ktoré sa môžete "hodiť". Kniha má viac ako 2,5 kg. 
Nakoľko bola kniha zbierkou, som si istý, že židovská vláda vo veľkom tieto programy 
rozšírila. 
     Obrovská  Škoda. Účelom  tejto  kapitoly  nie  je  ani  zdôrazniť  škodu,  ktorú 
spôsobujú  tieto  "charitatívne"  programy  pomáhajúcemu,  či  už  je  táto  pomoc 
dobrovoľná alebo vnútená. Už sme zistili, že táto škoda je obrovská a je i podvodom, 
či čistým pirátstvom. 
     Charita Je Škodlivá Pre Pomáhajúceho i Príjemcu. Nie. Hlavnou úlohou tejto 
kapitoly je objaviť morálny základ celej  myšlienky "pomoci v núdzi" a ukázať,  že 
škoda pre prijímateľa takejto pomoci je ešte devastujúcejšia než pre darcu a tento typ 
filozofie nakoniec vždy zničí aj pomáhajúceho aj príjemcu pomoci. Ničí ľudí, ničí 
krajiny, ničí ekonomiky a čo je najzávažnejšie, ničí Bielu Rasu a, narastajúcou hordou 
parazitických  podrás  a  b,  premenou  vlastných  ľudí  na  ešte  väčšiu  masu  závislých 
lenivcov. 
     Príroda  Nikdy  Nepodporuje  Dospelých. Vraciame  sa  k  Zákonom Prírody, 
originálnemu zdroju  múdrosti  a zdravého rozumu.  Zistíme,  že  medzi  zvieratami je 
charita obmedzená len na živenie a pomoc mladým potomkom (aj to len vlastným!) 
kým nie sú schopní postarať sa o seba sami. Matka medvedica kŕmi svoje medvieďatá, 
učí ich ujsť pred nebezpečenstvom, zohnať si jedlo, rozpoznať svojich nepriateľov a 
mnoho iných základov. Mláďatám sa táto situácia, keď sa mama o všetko stará a berie 
na seba všetku zodpovednosť, páči. V čase keď majú dva roky sú už takmer dospelí. 
Sú z nich parazity a z väčšej časti sú závislí na matke, a takto im to vyhovuje. Ani v 
najmenšom nechcú zmeniť svoj štýl života. 
     Matka Medvedica Vie Čo Je Najlepšie. Medvedia matka, ktorá je inštinktívne 
naprogramovaná rozširovať svoj druh vie, že pre jej mláďatá nastal čas starať sa sami o 
seba. Aj keď to pre ňu môže byť emocionálna trauma, spraví čo musí.  Pošle svoje 
mláďatá na strom, presne tak ako ich to často učila aby to spravili keď sú v ohrození. 
Keď  chcú  po  chvíli  zliezť  dole,  zreve  na  nich  a  opakovane  im  káže  ostať  hore. 
Zámerne ich nechá na strome a navždy odíde z ich života. 
     Sú V Tom Sami. Keď konečne medvede zojdú zo stromu, matka je preč. Sú hladní, 
no matka tu nie je aby ich mohla nakŕmiť a nájsť im potravu. Prvý krát sú v tom sami.
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     Najlepším Stimulom Je Núdza. Spočiatku je to pre malé medvede najväčšia kríza. 
No  keď  zavládne  hlad,  začnú  sa  zháňať  po  jedle  a  po  veľkej  snahe  na  vlastné 
prekvapenie zistia, že sú schopní zvládnuť situáciu aj bez matky.  Rýchlo sa stávajú 
schopnejšími,  sebestačnými,  dospelými  medveďmi,  pripravenými  nájsť  si  druha  a 
priviesť na svet ďalšiu generáciu. 
     Pomoc Končí Vyspelosťou. Tak či onak, takýto spôsob nasledujú všetky druhy v 
Prírode.  Vieme,  že  vtáky  si  stavajú  hniezda,  kladú  vajcia,  pri  obrane  hniezda  sú 
extrémne  svedomití,  udržujú  vajcia  v  teple  a  nakoniec,  keď sa  vyliahnu,  celý  čas 
prinášajú potomkom potravu – húsenice, hmyz, atď. Tie keď sú dosť staré a príde čas 
vyletieť z hniezda, rodičia ich nielen postrčia, ale doslova ich vyhodia z hniezda aby sa 
sami naučili lietať.  
     Takáto je logická postupnosť Prírody. Pomáhať a kŕmiť mláďatá až kým nie sú 
schopné sa o seba postarať samé. Potom pomoc skončí. 
     Prírodný Proces Výberu Je Podstatný Pre Prežitie Druhov.  Ale čo sa stane s 
tými tzv. "nešťastnými", ktorí sú buď postihnutí, príliš slabí, leniví, alebo neschopní sa 
rozhýbať?
     Príroda  je  voči  takýmto  nešťastníkom  kutá.  Nemilosrdne  ich  vyselektuje  a 
neuspejú. No Príroda zachádza ešte ďalej. Dokonca aj tí, ktorí sú schopní sa o seba 
postarať,  no  sú  trocha  pomalší,  slabší,  odlišní,  atď.,  sú  prvými  obeťami  svojich 
prirodzených nepriateľov. Napríklad z čriedy jeleňov, ktoré sú neustále prenasledované 
svorkou  vlkov  sú  jedlom  na  stole  tí  slabší,  pomalí,  chorí.  V  Afrike  na  pláňach 
Serengeti je stádo zebier neustále prerieďované svorkou levov.  Takýmto spôsobom, 
preriedením čriedy, Príroda udržuje kvalitu čriedy, kvalitu druhu, kvalitu génov a 
tým aj jedincov pre prežitie a šírenie svojho druhu. 
     Eliminácia Genetických Defektov. Mnoho druhov však ide ešte ďalej a má vlastné 
podstatné  spôsoby  na  vylúčenie  slabších  a  nešťastných.  Poškodený,  alebo 
deformovaný  býk  bude  nemilosrdne  ubitý  ostatnými  býkmi.  Kruté  vravíte?  Nie,  v 
skutočnosti, nie. Inštinktívne robia to najlepšie pre čriedu. Vylúčením poškodeného 
býka  pred  jeho  dospetím  a  množením,  zachraňujú  čriedu  aj  nespočetné  budúce 
generácie  od  podpory  a  množenia  ďalších  detektívnych  jednotlivcov.  Namiesto 
uloženia  genetického  defektu  do  genofondu  čriedy  robí  najmilší  a  najzmyselnejší 
možný čin – vylúčia ho z čriedy skôr ako sa rozmnoží, a rozšíri defekt. Takto zlepšujú 
kvalitu čriedy a zaisťujú si svoje prežitie. 
     Charita a Podpora Ničí. Ak by dali na hlúpu kresťanskú etiku pomoci a podpory 
deformovaného býka, ďalšie generácie čriedy by takmer s istotou mali vyššie a vyššie 
percento poškodených, deformovaných býkov, ktoré by až do vyspelosti  museli byť 
podporované a  ďalej  by produkovali  viac  nešťastníkov  a  deformovaných  jedincov. 
Netreba veľa rozumu aby ste mohli vidieť výsledok takéhoto programu "charity". Za 
niekoľko  generácií  by  bola  celá  črieda  na  ceste  k  degenerácii  a  zabudnutiu.  Ani 
predátori, ktorých spôsob života závisí od prežitia zdravej čriedy by neboli šťastní z 
takéhoto idiotského, samovražedného programu.     
     Hlúpe Sebazničenie. V prírode ani nenájdeme čo i len jeden príklad kedy by celý 
druh  dobrovoľne  a  charitatívne  inému podradnejšiemu druhu  vravel:  "nakoľko  ste 
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slabší ako my; neschopní prispôsobiť sa; hlúpi; nakoľko sú vaši členovia nedôležití; 
naše srdcia pre vás krvácajú. Preto sa nebudeme tak množiť a spravíme vášmu druhu 
miesto.  Všeobecne  budeme  tvrdšie  ako  kedykoľvek  pracovať,  ovocie  našej  práce 
venujeme vo váš prospech, budeme vás podporovať a pomáhať vám šíriť sa a vytlačiť 
nás z povrchu Zeme". 
     Len Biela Rasa. Nie, ani jeden tvor nie je taký hlúpy, okrem jedného. Táto jediná 
hlúpa výnimka je Biela Rasa, ktorá je akosi divne, vo všetkých ostatných záležitostiach 
tým najinteligentnejším tvorom na Zemi. 
     Samovražedné Kresťanské Koncepty. Širšie si objasnime "posadnutie súcitom" 
Bieleho Človeka a jeho samovražednú tendenciu k charitatívnej samovražde.
     Naplnený etikou kresťanstva, uvalenou naň jeho arci-nepriateľmi, zradnými Židmi, 
Biely Človek hrdo a hlúpo prijal  také princípy ako miluj  svojho nepriateľa,  nastav 
druhú líce, predaj všetko čo máš a rozdaj to chudobným. Nadovšetko, Biely Človek sa 
opäť vďaka židovskej propagande cíti ohromne vinný za svoju nadradenosť a úspech, 
hoci by mal byť oprávnene hrdý.
     Nahá Pred Okrádaním. Ako výsledok tejto hrozne chybnej filozofie Biela Rasa 
stojí  pred  chtivým  Židom,  podvodnícku  židovskou  sieťou,  ktorá  sa  ju  dlho  snaží 
nakŕmiť týmto samovražedným jedom, nahá a bezbranná. Jasným výsledkom je, že po 
storočia  bol  Žid  schopný  Bielu  Rasu  okrádať,  klamať  a  priživovať  sa  na  nej  k 
uspokojeniu svojho srdca len s malým, alebo žiadnym odporom zo strany jeho omnoho 
(potencionálne)  silnejších  obetí.  Žid  svoju prácu vykonal  tak dobre,  že  dokázal  do 
svojho programu pirátstva zapojiť i veľké množstvo Bielych Ľudí.  
     Okradnutí Ako Žiaden Národ v Histórii. Popravde bolo povedané, že USA, ktoré 
teoreticky nikdy neprehrali dôležitú vojnu, alebo viedli vojnu, ktorá by sa nedala ľahko 
vyhrať,  boli  od  (teoretického)  vyhrania  druhej  svetovej  vojny  okradnuté  o  viac 
bohatstva  a  majetku  než  všetci  ostatní  porazení  a  obete  vojenských  nešťastí  po 
tisícročia história dohromady. 
     Propagujú Explóziu Podrás. Kým je počas tohto zlovestného židovského pirátstva 
Biely  Človek  drasticky  oslabený,  ešte  väčšia  škoda  je  napáchaná  podporou, 
rozširovaním a napomáhaním stále narastajúcej kopy podľudských podrás. A to 
je  celá  myšlienka  židovského  programu.  Využívaním  technológie,  produktivity, 
medicíny, schopnosti produkovať potraviny a tvorivým géniom Bieleho Človeka vo 
všetkých  ostatných  oblastiach  Žid  zámerne  podporuje  populačnú  explóziu 
podradnejších nepriateľov Bieleho Človeka,  akých svet  nikdy nevidel.  Zasľúbeným 
cieľom  Židov  je  zaplaviť  svet  negrami,  melanezíjčanmi,  mulatmi,  Číňanmi, 
Portorikáncami  Jamajčanmi,  Mexičanmi  a  všetkými  podradnejšími  podľudskými 
druhmi, kým zatiaľ falošne Bielej Rase tvrdí aby sa cítila vinná za populačnú explóziu 
a držala sa späť. A presne to sa i deje – podrasy explodujú v nebezpečnom počte a 
Biela Rasa je zámerne vedená k zmenšeniu vlastného druhu. Nemusíte byť matematik 
aby ste si mohli predstaviť obraz budúcnosti – sme vytláčaní ako dodo a dinosaurus, a 
vďaka židovskému programu genocídy sme nahradzovaní parazitickou špinou sveta. 
     Svet Zaplavený Podporovanými Parazitmi. A čo s tým Biely Človek robí? Stále 
tvrdšie  pracuje  a  tvrdšie  sa  snaží  nakŕmiť  stále  narastajúcu  kopu  podradných.  Má 
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menej detí a mnohé páry dokonca žiadne, kým negri a iné podrasy majú slávnosť, žijúc 
z  plodov  práce  Bieleho  Človeka.  A  čo  je  najhoršie  zo  všetkého,  množia  sa  ako 
potkany. Kým sa Biely muži a ženy snažia udržať si prácu, negri a ostatná špina žijú z 
dávok, majú deti, množia sa, šíria s po území zaberajúc všetky veľké i malé mestá. 
Biely  Človek  zatiaľ  uteká  do  predmestí,  na  vidiek  –  no  v  skutočnosti  proti  tomu 
nedvíha ani prst. Je to ako bláznivý prípad keď nadradený uteká pred podradnejším. 
     Samovražda. Ako sme  už  skôr  povedali,  je  len  jeden  dosť  hlúpy  druh  aby 
akceptoval ideu držania sa späť a podporoval podradnejšie druhy,  aby ho nakoniec 
mohli vytlačiť z povrchu Zeme. Je to Biela Rasa.   
     Židovské Frázy Zakorenené v Kresťanstve. Toto všetko sa deje v mene zradných 
slovíčok – "charita", "súcit", "humanizmus", ktoré Židia uvalili  na chorý, kresťanský 
mozog Bielej Rasy. Koreňom všetkého je zákerný Žid a jeho prekliate kresťanstvo, 
najsmrtonosnejší jed, ktorým ako sa zdá, je ovplyvnená len Biela Rasa. 
     Takisto Zásobuje Komunizmus. Oháňaním sa týmito chytľavými slovíčkami pred 
ľahkoverným Bielym Gojimom, ho Žid prinútil zásobovať nielen negrov a podrasy po 
celom svete, ale posiela i obrovské množstvá pomoci ostatným svojim nepriateľom – 
zásobuje komunizmus v Rusku a všetkých jeho stúpencov, zásobuje zločinecký štát 
Izrael, mulatov v Mexiku a Južnej Amerike a celkovo viac ako 120 krajín po celom 
svete.
     Len v Amerike sú Bieli Ľudia zaťažení výdajmi na "obranu" asi 120 miliardami 
dolárov  ročne.  Komunistické  Rusko  –  jediný  viditeľný  nepriateľ  proti  ktorému by 
mohla byť táto "obrana" namierená – je neustále zásobované a podporované tou istou 
silou – USA. Bez enormnej pomoci USA by už dávno skolabovalo. (Tým sme sa širšie 
zaoberali  v  kapitole  Rusko,  Izrael  a USA.)  Je  to  obrovská krádež  namierená proti 
Bielym daňovým poplatníkom!
     Demoralizovaní Produktívni Bieli.  Teraz si  preberme čo všetka táto  charita, 
pomoc a  zásobovanie robí samotnému Bielemu Človeku. Negri sa už dávno naučili 
ideu: prečo pracovať, keď ho vláda zásobí zadarmo? Všetko čo musí robiť je množiť 
sa, žrať a nechať "vládu" podporovať ho. Priemerná Biela dvojica musí každoročne 
znášať viac a viac záťaže parazitov a pozerať sa ako neschopní negri zbierajú ovocie 
ich práce,  atak sa ich stále viac vzdáva snahy a tiež radšej poberajú sociálne dávky. 
Vidia ako sa negri množia, sťahujú sa do ich Bieleho susedstva a pýtajú sa: prečo by 
sme mali pracovať? Biely Človek stále viac a viac tejto nástrahe podlieha a taktiež sa 
stáva demoralizovaným parazitom so zruinovanou motiváciou.  
     Počet Producentov Sa Zlovestne Znižuje. Ako židovská mocenská štruktúra 
posúva ďalej  a ďalej  myšlienku "dávok" – "neplatenej"  zdravotníckej  starostlivosti, 
"garantovaného" minima či už pracujete alebo nie, "bezplatného" vzdelania, zásobenia 
tým a tým, rady produktívnych Bielych pracujúcich ľudí sa rapídne zmenšujú a hordy 
parazitov neblaho narastajú. Nakoľko vieme, že na tomto svete nie je nič zadarmo a 
Príroda uložila, že cenou prežitia je večný boj, celkovo sa rútime do katastrofického 
kolapsu. 
     Smrť Bielej Rasy. Židia to takto plánovali. Dúfajú, že jedinou obeťou bude Biela 
Rasa.  Každý  program  je  týmto  smerom  namierený.  No  keď  Biela  Rasa  zmizne, 
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preexpandované  podrasy  zahynú  hladom,  nakoľko  zabijú  sliepku  znášajúcu  zlaté 
vajcia.  No  vtedy  už  bude  neskoro.  Biela  Rasa  bude  preč.  Bude  zredukovaná 
znižujúcim sa počtom narodení,  skrížením a nakoniec budú pozostalí  zmasakrovaní 
prevyšujúcou hordou zúrivých a hladujúcich podrás, iniciovaných diabolskými Židmi. 
     Tak a takýto je plán pre zničenie Bielej Rasy. 
     Čo s tým môžeme urobiť?
     Riešenie: Program pre Bielu Rasu. Najprv musíme ísť späť k Zákonom Prírody, 
ktoré sú srdcom nášho náboženstva, Kreativity. 
     I. Najprv si musíme uvedomiť, že prežitie našej rasy – Bielej Rasy – v dôležitosti 
prevyšuje všetky ciele. Na všetky problémy sa musíme pozerať očami Bielej Rasy, ako 
sme už v mnohých kapitolách objasnili. 
     II. Musíme si uvedomiť, že tu nie sme preto aby sme pomáhali ostatnej špine sveta, 
ale nám.
     III. Musíme si uvedomiť, že len tvrdým bojom vo vlastnom záujme môžeme prežiť 
a vybudovať lepšiu rasu.
     IV. Musíme si uvedomiť, že len budovaním lepšej rasy môžeme vybudovať lepší 
svet. Tieto dva ciele spolu súvisia.
     V. Musíme jase rozpoznávať našich nepriateľov a tak s nimi i zaobchádzať. O tejto 
myšlienke, kto sú naši nepriatelia, sme šli do detailov v iných kapitolách a nemusíme 
to tu opakovať.
     VI. Musíme  si  uvedomiť,  že  také  slová  akými  sú  pomoc,  charita,  súcit, 
humanizmus,  pomoc  v  núdzi,  atď.,  sú  židovskými  frázami  vymyslenými  pre:  a, 
okradnutie Bieleho Človeka a b, prenesenie ťažko zarobených peňazí Bieleho Človeka 
negrom, podrasám a parazitom, a c, zničenie Bielej Rasy. 
     VII. Musíme si uvedomiť, že väčšina dnešnej charity je propagovaná a vedená 
Židmi, a je na prospech Židov, negrov a podrás. 
     VIII. Musíme si uvedomiť, že neselektívna a nediskriminujúca charita nie je pre 
Bielu Rasu hodnotná, ale extrémne deštruktívna.
     IX. Na žiadnej charite, ktorá je prospešná pre našich nepriateľov, sa nesmieme 
nikdy podieľať.
     X. Musíme svoju pomoc, charitu a príspevky namieriť v prospech Bielej Rasy ako 
celku  a  musíme  byť  opatrní,  aby  sme  ani  vo  vlastnom  druhu  nepodporovali  a 
napomáhali tým, ktorí si nechcú a nemôžu pomôcť sami.  
     XI. Musíme si uvedomiť, že podporovaním tých, ktorí sú schopní si pomôcť sami 
ich podporujeme aby sa stali parazitmi, a tým im v skutočnosti nepomáhame, ale len 
podkopávame ich schopnosť stať sa nezávislými,  užitočnými členmi našej Bielej 
spoločnosti. 
     XII. Najužitočnejšiu pomoc dáme našim Bielym Rasovým Druhom učením ako si 
sami najlepšie pomôcť a postarať sa o seba. To platí najmä pre našich potomkov.
     XIII. Musíme si uvedomiť, že podpora parazitov na úkor produktívnej skupiny 
rapídne týchto parazitov vymyká spod kontroly a ničí producentov. To ej nanešťastie 
aj smer, akým dnes ideme a zjavne vedie ku kolapsu rasy, ekonomiky a civilizácie.

351



     XIV. Náš postoj preto musí byť presne opačný: podporiť a  zvýšiť produktívny 
základ,  a odrádzať, zredukovať a vylučovať neschopných, neužitočných a parazitov. 
Len takto môžeme vybudovať silnejšiu, schopnejšou rasu a lepší svet zajtrajška. 
     Odpoveďou Je Rasová Spolupráca. Všetky uvedené body musia byť použité s 
rozvahou, zdravým rozumom a dobrým úsudkom. Celá myšlienka je vybudovať lepšiu, 
šťastlivejšiu, zdravšia a funkčnejšiu Bielu spoločnosť, a v rovnakom čase plodiť lepšiu 
rasu,  superčloveka  ba  aj  viac.  To  neznamená,  že  sa  neplánujeme  starať  o  našich 
dôchodcov, o ľudí potrebujúcich zdravotnícku starostlivosť, dávať finančnú pomoc pre 
začínajúce rodiny, finančnú pomoc pre sťahujúcich sa do nových území, vzdelávať 
našich mladých a mnoho iných podstatných vecí kolektívnej spoločnosti. O toto všetko 
sme schopní sa postarať veľmi dobre. V skutočnosti, ako sme vyjasnili v knihe Večné 
Náboženstvo  Prírody  v  kapitole  s  názvom  Rasová  Spolupráca,  my  Tvorcovia 
propagujeme a zdôrazňujeme  rasovú spoluprácu,  spoločnú prácu a  organizovanie 
našej  Bielej  spoločnosti  kolektívne  takou  cestou,  aby  bola  prospešná  pre 
spoločnosť i jednotlivca.  Pritom si nesmieme spliesť myšlienku  spolupráce s ideou 
rozdelenia spoločnosti na parazitov a producentov.
     Podporovať a Šíriť Producentov. To čo tvrdíme je, že máme prestať podporovať 
parazitov na úkor produktívnych občanov. Mali by sme prestať zdôrazňovať blaho bez 
práce a podporovať produktivitu.  Mal by sme prestať míňať viac peňazí  ročne ako 
môže priemerný človek s rodinou zarobiť na šialených kriminálnikov, ktorí sú kliatbou 
pre  spoločnosť.  Mali  by sme prestať  míňať viac  peňazí  na  mentálne  defektné deti 
(ktoré sú dnes pozdvihnuté na status "výnimočných detí") než míňame na vzdelávanie 
našich zdravých mladých géniov.  Mali  by sme prestať  pokúšať sa  predlžiť  život a 
používať umelé prostriedky na udržanie starých, senilných ľudí nažive až do štádia 
keď  degenerujú  na  živé  mŕtvoly.  Musíme  si  uvedomiť  všetky  možné  prostriedky 
zníženia  počtu  našej  nepracujúcej  populácie,  alebo  blázincov  a  iných  zbytočností 
civilizácie. To musíme spraviť bez ohľadu na to ako hlasne Židia a mäkké srdcia revú.
     Paraziti v Prírode Sú Neprirodzení, Nešťastní. Keď Biely Človek pracuje, je 
produktívny a užitočný, je tým najšťastnejším a je zdravý. Keď sa stane nepotrebným 
bremenom  spoločnosti,  rapídne  sa  fyzicky,  mentálne  a  morálne  zhorší.  Cieľom  je 
umožniť prispieť takej  veľkej  časti  našej  Bielej  spoločnosti  ako je to len možné a 
spraviť a udržať ich užitočnými a produktívnymi.
     Učte Deti Zodpovednosti Skoro. Táto myšlienka by mala byť ďalej rozvíjaná vo 
všetkých vekových kategóriách.
     Deti by sme mali učiť užitočnej práci namiesto neužitočnej a  často deštruktívnej 
teórii. Mali by byť zapojené do svojej životnej práce v omnoho skoršom veku a učení 
zodpovednosti za svoje úlohy, alebo prácu. Mali by cítiť, že sú prispievateľmi už od 
raného veku. Tak ako náhla traumatická zmena použitá medveďou matkou za jeden 
deň, naše deti by mali byť do tejto pozície zodpovednosti zapájané už od raného veku. 
Ich samostatnosť a zodpovednosť by mali byť odporovaná a vychovávaná po mnohé 
roky. Na myšlienke pracujúcich detí nie je nič zlé, sám som to na farme robil a bolo to 
prospešné. Tých dobrodincov, ktorí využívaj ducha detskej práce a kazia priemyselnú 
revolúciu môžem vyradiť z hry. Nemáme záujem niekoho prepracovať, alebo zneužiť. 
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V skutočnosti,  my  Tvorcovia,  nadávame  do  popredia  len  ochranu  našich  detí,  ale 
uistenie sa, že ich správny vývoj k dospelosti a zodpovednosti nie je zastavený v štádiu 
dnešného "večného študenta".   
     Dôchodcovia By Mali Radšej Niečo Robiť. Čo sa týka segmentu dôchodcov, my 
Tvorcovia, veríme, že odpratanie ľudí vo veku 60 alebo 65 rokov a ich poslanie na 
odpočinok  je  tá  najkrutejšia  a  najdeštruktívnejšia  myšlienka.  Ak  je  už  osoba 
nepotrebná, neužitočná, stráca svoj sebarešpekt a dôvod pre život. mnoho hodnotného 
času a talentu je pre našu rasu strateného náhlym odstrihnutím schopných jednotlivcov 
želajúcich si pracovať, od ich životnej práce. Argument, že robíme priestor pre mladšie 
generácie je hanebným argumentom a neobstojí. V správne organizovanej spoločnosti, 
akou bolo Hitlerove Nemecko počas 30-tych rokov, je stále dosť čo robiť. Čím viac 
ľudí je užitočne využitých, tým sú šťastnejší a tým je vyššia produktivita. Stále je treba 
vybudovať viac ciest,  viac prístavov, viac domov, viac škôl, rozvinúť nové územia, 
atď.  V  správne  organizovanej  spoločnosti  akú  predvídame  my,  nebude  nikdy 
nedostatok pracovných miest, alebo nedokončenej práce.     
     Môžete Viac Prispieť Bielej Rase. Ďalšia vec, na ktorú by sa mohli a mali starý 
ľudia  špeciálne  sústrediť,  namiesto  nečinnosti,  pitia,  alebo  naháňania  malej  bielej 
loptičky po klube,  je propagovanie najlepších  záujmov Bielej  Rasy. Trávením viac 
času v Hnutí  Kreativity a vedením mladej  generácie k rasovej  vyspelosti,  oddaním 
svojho bohatstva propagácii najlepších záujmov Bielej Rasy,  by mohli pri využití  a 
premene svojho života na zaujímavejší, zmysluplnejší a plnohodnotnejší dokázať divy.
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64. Krédo
Kreativity

Zákon a Poriadok
vs.

Násilie, Terorizmus a Sebazáchova
     Večné Zákony. Nakoľko je dnes Biela Rasa pod pätou tyranskej židovskej vlády, 
ktorej nemilosrdným cieľom je vyhubiť a úplne Bielu Rasu zničiť, je najdôležitejšia, 
aby sme si boli jasne vedomí Večných Zákonov Prírody a histórie o prežití, nech už sú 
akékoľvek tvrdé.
     Byť Či Nebyť. Nakoľko Biela Rasa takmer úplne inklinuje k zákonu a poriadku, 
dokonca  i  keď  je  taký  zákon  a  poriadok  pod  úplnou  kontrolou  ich  smrteľných 
nepriateľov,  nie  je  v  tejto  najzdravšej  záležitosti  miesta  pre  zmätok.  A  tou 
záležitosťou je prežitie, alebo záhuba,  nič viac, nič menej. V tejto, i v každej inej 
záležitosti, my Tvorcovia, ideme späť k základným Zákonom Prírody; a Príroda v tejto 
veci  jasne  vraví:  prežitie  za  akúkoľvek  cenu!  Výsledok  ospravedlňuje  spôsoby, 
akékoľvek spôsoby!  
     Musíme Sa Rozhodnúť. Problém, ktorý musíme vyriešiť je: ak je v stávke naše 
prežitie, je oprávnený tzv. "ilegálny" terorizmus? A odpoveďou je prekvapivo – áno!
     "Najcivilizovanejší" spôsob ako zistiť rozdiel je posúdením a presvedčením sa. No 
čo ak tieto "civilizované" metódy zlyhajú, alebo sú zákerným nepriateľom, ktorý sa 
nadovšetko snaží o vaše zničenie úplne ignorované a odmietnuté?
     Žiadna Náhrada Za Víťazstvo.  Počas histórie šli vlády do vojen a potom silou 
ustanovili zmeny. Armády pochodovali, armády bojovali. Jedna strana vyhrala, druhá 
prehrala. Víťaz diktoval podmienky.
     Takto to Rím vyriešil s Kartágom – úplne zničili Kartágo a vymazali ho z tváre 
Zeme. Kartágo už viac nebolo hrozbou pre prežitie  a expanziu Rimanov. Rovnako 
Normani dobyli Anglicko v bitke pri Hastingse v roku 1066. takisto Amerika vyhrala 
nezávislosť  od  Británie  v  rokoch  1776-1781.  takisto  sa  vyriešila  Občianska  vojna 
medzi severom a juhom. Takto sa skončil aj boj medzi Bielym Človekom a Indiánmi v 
Amerike. Takto sa skončili i prvá a druhá svetová vojna.
     Máme pokračovať? Počas histórie boli vedené tisíce vojen a vojnová korisť vždy 
patrí víťazovi. No nielen korisť, ale i moc.
     Vnútorná Zrada.  Doteraz sme v základe hovorili o sporoch medzi krajinami – 
vládach proti vládam – kde sa predpokladá, že "legálna" vláda jednej krajiny zapojí 
svojich ľudí do vojny proti vláde a ľuďom krajiny druhej. No čo sa stane ak zákerná 
vláda bez otvoreného vyhlásenia vojny vedie zlovestnú a tajnú vojnu vyhladenia proti 
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hlavnému  segmentu  ľudí  tej  istej  krajiny?  Čo  by  mali  ľudia  vtedy  roniť,  keď 
akýkoľvek obranný čin by bol "porušením zákona" voči svojej, nepriateľskej vláde?
     Zločinci Sú Vládou. Nie je to teoretická otázka. Je aj dnes taká reálna ako samotný 
život a smrť. V USA židi ovládaná vláda vedie tajnú, no zákernú vojnu deštrukcie proti 
nádhernej Bielej Rase, rase, ktorá túto zem vybudovala.  Je to veľmi reálne nielen v 
Amerike, ale i po celom svete kde Biely Človek býva. V Amerike, rovnako ako inde, 
má  nepriateľská,  cudzia  vláda,  kmeň  Judášov,  plnú  kontrolu  tvoriac  a  porušujúc 
"zákony zeme" podľa vlastného uváženia a fantázie. Je to zločinecká vláda, ktorá je 
posadnutá zničením Bielej Rasy za akúkoľvek cenu a pri dosahovaní svojho cieľa sa 
pred ničím nezastaví.   
     Biely Človek Sa Zdá Byť Neuvedomelý. Na tejto situácii nie je nič nové, okrem 
zvláštneho  fenoménu,  keď  sa  Biely  Človek  zdá  byť  ohľadom  tejto  situácie 
neuvedomelý. Neskúša o nej diskutovať a jedná akoby jej nerozumel. 
     Faktom je,  že jej  Biely Človek nerozumie a vo väčšine prípadov nepriateľom 
pomáha zničiť samého seba i jeho ľudí. Najsilnejší spojenec akého Židia vo svojom 
arzenáli pre zničenie Bielej Rasy majú, je zmätený a bláznivý stav myslenia Bieleho 
Človeka.  Dosiahli  to  obrovským  investovaním,  keď  po  mnohé  storočia  napĺňali 
Bieleho Človeka samovražednými myšlienkami a propagandou z ktorej kresťanstvo 
bolo nepochybne najefektívnejšie. 
     Najlepšia Obrana.  Je tu však najlepšia zbraň, ktorú takto obkľúčení ľudia proti 
"svojej" vláde môžu použiť, ktorá bola využívaná po tisícročia vždy keď sa situácia 
stala  beznádejnou  a  nevydržateľnou.  Takouto  zbraňou  je  terorizmus  a  násilie, 
uchopenie zákona do vlastných rúk. 
     V základe existujú dva spôsoby ako nasmerovať správanie sa iných ľudí, vrátene 
tyranov, ktorý nás chcú zničiť. Jedným je argumentovanie a zdôvodnenie, a tou druhou 
je terorizmus. Ak argumenty a  rozhovory zlyhajú, jedinou cestou je násilie, legálne, 
alebo nelegálne. Ako budeme mať možnosť vidieť, jediný rozdiel medzi "legálnym" a 
"nelegálnym" je v uhle pohľadu – teda ide o to kto je hore a kto dole. 
     "Legálne" a Kresťanské Násilie.  Násilie a hrozby násilia sú univerzálnymi a 
večnými prostriedkami využívanými na kontrolu správania iných ľudí. Sú tak prosté 
ako otec, ktorý na svoje deti za zlé správanie vyberie  palicu. Vláda ich používa na 
ovládanie svojich občanov pod heslom "udržanie zákona a poriadku". Súdy odsudzujú 
kriminálnikov a dajú ich obesiť, zastreliť, alebo zabiť elektrinou. Kresťanstvo na danie 
svojich obetí do radu ešte pokryteckejšie (a azda aj oddanejšie) používa hroznú hrozbu 
pekelného  ohňa  a  ak  to  nefungovalo,  použili  fyzické  mučenie,  upaľovanie  a  iné 
brutálne  spôsoby na  presvedčenie  nesúhlasiacich.  (O  tom sme  písali  v  predošlých 
kapitolách). Je to teror "zhora". 
     Násilie Je Efektívny Prostriedok. O násilí a terorizme si kresťania a ostatní po 
roky uvedomili jedno – funguje to!
     Keďže je kresťansko-židovská biblia preplnená násilím a terorizmom na všetkých 
stránkach, jednou z prvých a najuniverzálnejších ukážok terorizmu je keď "Pán" vo 
"veľkej potope" utopil masovo všetkých, ktorí mu odporovali. Takto vyriešil problém s 
tými čo ho nahnevali. 
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     Násilie Rástlo v 20. Storočí. No skončime s týmto mýtickým nezmyslom a vráťme 
sa späť do reality, povedzme do 20. storočia. Zistíme, že terorizmus, ktorý narušuje 
poriadok v spoločnosti  prichádza zdola  – od tých,  ktorí  nemajú v rukách tradičnú, 
alebo "legálnu" moc. Zistíme, že násilie a teror boli použité v Ruskej revolúcii takými 
kriminálnikmi ako Lenin, Trotsky a Stalin a aj tak skončili v "legálnej" vláde Ruska. 
Ich nasledovníci, gang židovských zločincov, ktorých vláda USA nielen odhalila, ale 
sú touto vládou rovnako podporovaní a ovládaní, držali moc odveky vekov.  
     Nedávna História. Podobne, priamym násilím, vraždením a terorom sa Tito stal 
juhoslovanským diktátorom, s rovnako benevolentným požehnaním Židmi ovládanej 
vlády. Teroristu Menachim Begina pomohlo v zločineckom štáte Izrael usadiť vedenie 
teroristickej organizácie Irgun Zvai Leumi. Tento gang zločincov vyhodil do vzduchu 
hotel King David v Jeruzaleme, kde zahynulo 10 ľudí, prevažne britských vojenských 
zamestnancov.  Použili  vraždy,  útoky,  výbuchy  a  všetky  ostatné  spôsoby  teroru  a 
násilia. Ich metódy boli veľmi úspešné a "stvorili" zločinecký štát Izrael. V roku 1977 
bol  Begin  premiérom tohto  zločineckého  štátu,  spravil  mnoho návštev  do  Bieleho 
domu  v  USA,  kde  ho  zasypali  odmenami,  veľkými  sumami  finančnej  pomoci  i 
vojenskou pomocou. 
     Kriminálni Rebeli Sa Stali legálnymi Vodcami. Rovnako boli priamym terorom a 
násilím ustanovené za "legálne" vlády v Keni, Alžírsku, na Cypre, v Číne a tucte iných 
krajín. To všetko a ešte viac sa stalo len v 20. storočí. No tento proces fungoval po 
tisícročia a za  tisíc rôznych  okolností.  Očividným záverom je:  terorizmus a násilie 
fungujú a boli opakovane použité už od začiatku histórie. 
     Zhora a Zdola. Áno, terorizmus ej krvavý, krutý a obetuje nevinných ľudí, no je 
tradičným nástrojom moci a bol používaný "zhora politikmi pri moci a "zdola" tými, 
čo by radi pri moci boli. To druhé je dosť časté a dokonca aj Americká revolúcia bola 
zápasom násilia "zdola" proti Britom používajúcom teror "zhora". 
     To nás privádza k otázke pozície v ktorej sa dnes nachádza Biely Človek. Je jasné, 
že my Tvorcovia, v tejto najzlomovejšej morálnej (a pragmatickej) záležitosti máme 
tvrdé stanovisko.    

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Žiadna Cena Nie Je Privysoká. Teraz si povieme pozíciu Hnutia Kreativity. My 
Tvorcovia  sa  nezaujímame o  kresťanskú  morálku,  alebo  iné  teoretické  heslá.  Sme 
realisti a pevne hľadíme na fakty reality. Našim prvotným a najdôležitejším cieľom je 
prežitie, expanzia a pokrok Bielej Rasy, nech už je cesta akokoľvek tvrdá, nech už je 
cena akákoľvek. Pre nás nie je žiadna cena privysoká,  žiaden pokus príliš priveľký 
risk, lebo vieme, že Biela Rasa je tou najvzácnejšou a najväčšou hodnotou na povrchu 
Zeme. 
     Prežitie Je Prvé. Aby sme sa mohli šíriť a rozvíjať sa,  musíme najprv prežiť. 
Dnes je naše prežite v priamom riziku, smrteľnom nebezpečenstve. Zo všetkých strán 
na nás útočí nenávisť a zákerné machinácie židovskej siete, ktorá proti nám svojou 
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diabolskou konšpiráciou podnecuje a zapája nenávisť všetkých podrás sveta. No čo je 
horšie, zapojili i mnoho zradných a zmätených Bielych Ľudí. Preto, tak ako Židia po 
stáročia, nebudeme tolerovať žiadne zákony, zvyky,  tradície,  morálku, náboženstvo, 
alebo  akúkoľvek  inú  prekážku,  ktorá  by  nás  akoukoľvek  formou  alebo  spôsobom 
zdržiavala  v  našom boji  o  prežitie.  A  to  najmä  kvôli  tomu,  že  väčšinu  dnešných 
zákonov, ideí a náboženského učenia na nás uvalili naši najhorší nepriatelia, Židia. 
     Srdcom Nášho Náboženstva Je v Prvom Rade Prežite Nášho Druhu, potom je 
to expanzia a rozvoj. Akékoľvek opačné zákony, alebo idei vyhlasujeme za neplatné a 
prázdne. V tomto boji sme v súčasnosti v obrovskej nevýhode, nakoľko Židia dnes 
okupujú  všetky  nervové  centrá  moci  –  noviny,  financie,  vládu,  zákonodarstvo, 
vzdelávanie,  náboženstvo  a  všetky  ostatné  významné  zbrane  fyzickej,  legálnej  a 
psychologickej kontroly Bielej Rasy. 
     Výhody, Ktoré Biela Rasa Má.  No je to  len dočasné.  Biela Rasa  má určité 
masívne prirodzené výhody,  ktoré  Žid nikdy nemôže dosiahnuť  pokiaľ Biela  Rasa 
nebude úplne vyhynutá. Tieto prirodzené výhody sú:
     I. Žid je parazit a potrebuje Bielu Rasu aby ju využíval a tá preňho produkovala. 
Bez využívaných obetí by zahynul. 
     II. Biela Rasa, na druhej strane, nepotrebuje Židov. V skutočnosti je Biela Rasa 
schopná sama sa organizovať, nakŕmiť a vybudovať krásnu civilizáciu a spoločnosť 
bez akejkoľvek pomoci. Všeobecne, bez krv sajúcich Židov, by bola Biela Rasa ešte 
úspešnejšia, produktívnejšia a zdravšia. 
     III.  Židia  dosiahli  úspech  len  vďaka  podvodu,  trikom  a  konšpirácii.  Boli 
najúspešnejšími donášačmi v celej histórii. Slabosťou akejkoľvek konšpirácie je, že 
je veľmi riskantná, lebo ak si ju dosť obetí uvedomí a pochopí jej, vybuchne do tváre 
konšpirátora. To je tá najväčšia nočná mora a obava Židov – prebudená, organizovaná 
Biela Rasa, ktorá sa im postaví.
     IV. Čím dlhšie konšpirácia funguje, tým viditeľnejšou sa pre obete stáva, a tým 
chápavejšie sú voči informáciám a vodcom aby sa postavili proti svojim uzurpátorom. 
     V.  Židia  potrebujú  oklamaných  Bielych  zradcov  (vo  vládnej  propagande, 
vzdelávaní,  atď.)  aby za nich bojovali.  Na druhej strane Biela Rasa takéto cudzie 
fronty, triky a podvody, aby mohla rozpútať vojnu proti Židom, nepotrebuje. 
     VI.  Máme nielen  hlavnú  výhodu v  počte,  ale  i  v  inteligencii  a schopnosti 
bojovať. Uvedomelá, spojená a organizovaná Biela Rasa bude desaťkrát silnejšia než 
všetci Židia, negri a podrasy dohromady. Úlohou a cieľom Hnutia Kreativity je práve 
toto dosiahnuť – prebudiť, spojiť a zorganizovať Bielu Rasu a vrátiť kontrolu nad 
našim osudom späť do našich rúk. 
     Náš Nezvratný Program. Náš program na prekonanie tyranie a násilia proti nám 
musíme viesť v nasledovnom poriadku od jedného bodu k ďalšiemu:
     I. našim cieľom nie je vyhlásiť násilnú vojnu proti Židom, negrom a ostatným 
podrasám. Budeme nenásilní, no  budeme neústupný na našej ceste k slobodnému 
praktikovaniu  nášho náboženstva.  Budeme vyžadovať,  tak ako  každý iný,  právo 
mierumilovne sa stretávať a organizovať sa. 
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     II. Keď budeme organizovať naše pobočky, budeme distribuovať naše knihy až 
kým nedáme kópiu do rúk väčšine Bielych Rasových Druhov. Chceme sa uistiť, že 
každý Biely muž, žena a dieťa rozumie židovskej konšpirácii, ktorá je momentálne nad 
nami.
     III. Keď  bude  Biela  Rasa  spojená,  informovaná  a  prebudená,  budeme 
bojkotovať každého žida a každý aspekt židovského vplyvu v našej spoločnosti. To 
znamená  bojkotovať  Židov  v  biznise,  v  politických  aktivitách,  vzdelávaní, 
náboženstve, médiách, divadle, atď. Nielenže ich budeme bojkotovať,  budeme ich i 
odhaľovať, poukazovať na nich  a viesť proti nim vojnovú propagandu, presne tak 
ako  to  v  súčasnosti  robia  oni  Bielej  Rase.  To  môžeme  spraviť  legálne  a  veľmi 
efektívne ak zorganizujeme našu náboženskú štruktúru. 
    IV.  Preto ich mienime  vyhnať z našej spoločnosti vo všetkých fázach moci a 
vplyvu, tak ako Hitler v Nemecku. Necháme ich v kľude "napospas osudu", alebo v 
kľude emigrovať do Izraela, kde s nimi spravia poriadok Arabi. V žiadnom prípade ich 
nebudeme  viac  podporovať,  obchodovať  s  nim,  alebo  nenecháme  našich  Bielych 
Rasových Druhov využívať ako obete propagácie blaha týchto parazitov. 
     V. Keď ich raz vyženieme z politických úradov,  následovne legálnou mierou 
vylúčime Židov z pozície moci, alebo vplyvu vo vláde, vzdelávaní,  propagande, 
umení,  alebo  iného  významného  vplyvu  v  našej  spoločnosti,  tak  ako  Hitler  v 
Nemecku, tak ako byzantská ríša pred 1000 rokmi a tak ako to zločinecký štát Izrael 
spravil všetkým ľuďom, ktorí nie sú Židia. 
     VI. Zatiaľ, kým sme stále v procese opätovného získania kontroly nad vlastným 
osudom,  v  žiadnom  prípade  sa  nemienime  vzdať  akýchkoľvek  zbraní,  pod 
akýmkoľvek nariadením, trikom, alebo inou formou zákona. Nikdy, nikdy, ani jedinú 
zbraň. 
     VII. Doteraz je všetko legálne. Nevyžadujeme nič než naše práva, rovnaké ako má 
každý iný občan. Dúfame, že nebudeme musieť zájsť ďalej. 
     Teraz sa dostávame k bodu zlomu našej pozície. Ak môže vláda používať silu na 
porušovanie našich práv  slobodne praktikovať naše náboženstvo; mierumilovne sa 
združovať;  v  kľude  sa  organizovať;  distribuovať  naše  knihy;  používať poštu  a  iné 
výhody na propagovanie a šírenie našej náboženskej organizácie, aplne praktikovanie 
nášho náboženstva,  potom máme všetky práva vyhlásiť ich za jasných zločincov 
porušujúcich  naše  práva  a  zákony.  To  oni  sú  zjavne  zločincami  a  my s  nimi 
môžeme zaobchádzať ako s kriminálnymi psami a vziať zákon do vlastných rúk. 
Je to normálna, logická vec. Potom sa musíme stretnúť silou proti sile a otvorená vojna 
je na svete. Potom začne lovecká sezóna na Židov. 
     VIII. Ak môžu Židia vraždiť našich členov, alebo vodcov, potom musí Biela Rasa 
ísť ohňom proti ohňu a našou odpoveďou bude odplata a pomsta. Za každého nášho 
zabitého chceme desiatich z nich, začínajúc rabínmi. Ak už zákon a presviedčanie viac 
nechránia naše práva pre prežitie, potom sa musíme – tak ako všetci slobodní, odvážni, 
inteligentní ľudia p veky – obrátiť proti našim uzurpátorom zúrivou pomstou a zničiť 
ich do posledného. Toho sa Židia najviac obávajú – násilia priamo proti ich rase, a 
obávajú  sa  toho  oprávnene.  S  našim  prevyšujúcim  počtom  a  lepšími  bojovými 
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schopnosťami  budú  Židia,  ak  budú  porušovať  naše  práva  a  podnecovať  proti  nám 
násilnosti bez milosti vymazaní.      
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65. Krédo
Kreativity

Dodatočné Učenie Našej Organizácie Umožňujúce Bielej Rase 
Chrániť sa Pred Nepriateľskou Vládou

Články o Ochrane Bielej Rasy
     Veríme, že najvyšším Zákonom Prírody pre každého tvora je použiť akékoľvek 
spôsoby aké sú len potrebné pre vlastné prežitie. Výsledok ospravedlňuje spôsoby. 
Je to najvyšší zákon vesmíru a prevyšuje všetky miestne, štátne, alebo národné zákony 
nariadené vládou akéhokoľvek druhu. Biela Rasa, ako elita prírodnej práce, všeobecne 
za jadro svojho náboženstva, Kreativity vyhlasuje neodcudziteľné právo na prežitie, 
expanziu a pokrok vlastného druhu. To vyhlasuje nielen za základné právo, ale i za 
posvätnú povinnosť a bude toto právo obraňovať akýmikoľvek prostriedkami.
     Toto presvedčenie je neochvejné a nikdy nebude považované za predajné. 
     Časť  Nášho  Náboženského Učenia.  Aby  sa  Biela  Rasa  mohla  brániť  pred 
nepriateľskou  vládou  a  jej  mocou,  Hnutie  Kreativity  vyhlasuje  následovné 
presvedčenia  za  súčasť  svojho  náboženského  učenia.  Všetky  sú  férové,  legálne, 
odôvodniteľné a v základe v súlade so zákonom. 
     Článok I. Členom našej organizácie sa zakazuje akokoľvek prispieť, finančne či 
inak, k tomu čo by mohlo byť použité pre deštrukciu, alebo oslabenie Bielej Rasy, 
alebo by akokoľvek bolo proti tomu, čo považujeme za najlepšie záujmy Bielej Rasy. 
Všetky  zozbierané  dane,  ktorých  buď  časť,  alebo  celé,  budú  použité  proti  nám, 
považujeme  za  nemorálne,  ilegálne  a  porušujúce  naše  práva.  Sú  proti  nášmu 
náboženskému  presvedčeniu  a  rovnako  stoja  proti  najvyšším  Zákonom  Prírody. 
Podobne  ako  prekliaty  zločin,  porušenie  našich  náboženských,  ľudských  a 
prirodzených práv vidíme i zatiahnutie našich mladých Bielych mužov do vojny proti 
inému  Bielemu  ľudu.  Rovnako  považujeme  každú  požiadavku  samozvanej 
autority, ktorá je proti najlepším záujmom Bielej Rasy za neplatnú, zbytočnú a za 
porušenie našich základných náboženských, morálnych  a prirodzených práv. žiadny 
člen Bielej Rasy nemusí poslúchnuť takéto nariadenia a bude považovaný za zradcu ak 
tak spraví.
     Článok II. nepociťujeme žiadnu povinnosť byť voči našim nepriateľom veľkorysí, 
nebudeme  ani  tolerovať  nasilu  prispievať  do  nedobrovoľnej  charity  a  podporovať 
všetkých úbohých a  lenivých  podľudí  doma,  či  v  zahraničí.  Žiaden  zákon  nám to 
neprikazuje. Ľudia nikdy nemali možnosť vybrať si či chcú podporovať špinu sveta 
tzv.  zahraničnou  pomocou,  a  máme  už  dosť  sústavného  oberania  a 
ochudobňovania v prospech parazitov sveta. My, Bieli Ľudia sme rozhodne proti 
zahraničnej  pomoci.  Odmietame  podporovať  špinu  sveta,  či  už  sú  top  naši 
komunistickí  nepriatelia,  negri  v  Afrike,  alebo  podľudia  v  Indii,  či  inde.  Taktiež 
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odmietame podporu špiny a lenivcov v našej  krajine len preto,  aby sa mohli  ďalej 
množiť a tak vytlačiť Bieleho Človeka z vlastnej krajiny. 
     Článok III. Sme si bolestivo vedomí, že Federálny rezervný úrad je zločinecký 
gang podvodníkov vlastnený a ovládaný nepriateľskými židovskými bankármi. Plen 
si  uvedomujeme,  že  papierové  peniaze,  ktoré  produkujú  sú  falošné  peniaze, 
podvodnícke peniaze a ich celková činnosť je čistým pirátstvom veľkých rozmerov, 
spôsob akým  kradnú  skutočný majetok Bieleho Človeka bezcenným papierom. 
Odmietame tento falošný a protizákonný systém zlodejstva a vyhradzujeme si právo 
využívať úpisy, alebo obchodovať s cennými papiermi medzi vlastnými členmi. 
     Článok IV. Ako sme uviedli v predošlom článku, sme si jasne vedomí, že systém 
federálnych rezerv vlastní a riadi mocný gang zahraničných bankárova  zločincov, teda 
Židov, ktorí uchopili moc vlád a porušujú zákony. Vydávajú falošné peniaze, ktoré 
nemajú žiadnu právnu podporu a neopierajú sa o žiadnu hodnotu. V skratke to nie je 
nič viac než kus falošného, bezcenného papiera. Nakoľko sú zákony o daňových 
príjmoch predpokladane založené na skutočných stanovených zárobkoch, ktoré 
sú  definované  ako  zlato  a  striebro,  a  nakoľko  tieto  falošné  peniaze  ani  v 
skutočnosti nie sú skutočnými peniazmi,  zaujímame morálne a legálne stanovisko, 
že naši členovia nemajú žiaden zákonný príjem a preto nemusia platiť žiadnu daň z 
príjmu. 
     Článok V. Nakoľko zákon zakazuje akejkoľvek vládnej agentúre, alebo súdu 
nútiť proti sebe svedčiť, alebo sa priznať, odmietame podpísať akýkoľvek dokument, 
daňové  priznanie,  svedectvo,  alebo  akékoľvek  iné  vyhlásenie,  alebo  dať  ústny 
prísľub, ktorý by z dôvodu omylu, chyby, alebo podania falošnej informácie, či 
inak, mohol byť proti nám použitý v obžalovaní z krivej prísahy.            
     Článok VI. Odmietame sa podieľať a akokoľvek prispieť akémukoľvek programu 
"sociálneho  zabezpečenia"  riadeného  vládou,  štátnou,  alebo  miestnou.  Súčasný 
systém  je  falošne  podporovaný,  rýchlo  speje  ku  krachu  a  v  žiadnom  prípade 
neposkytuje bezpečie. Je to krádež peňazí Bielych Ľudí pod falošnými nariadeniami. 
Všeobecne, väčšina mladých ľudí, ktorí dnes prispievajú vláde, nikdy svoje peniaze 
späť nedostane a väčšina z nich nedostane vôbec nič. To vnímame ako ďalší program 
akým  židovská vláda  okráda  Bielych  pracujúcich  ľudí,  aby  mohla  podporovať 
parazitov. Biela Rasa sa o seba postará iným spôsobom.   
     Článok  VII.  Veríme,  že  máme  základné  právo  slobody  výberu  druhu 
zdravotníckej  starostlivosti  akú  chceme.  Naše  telá  sú  len  naše.  Nenecháme  si 
diktovať Židmi ovládanými zdravotníckymi spolkami, alebo inými podobnými úniami, 
alebo skupinou akéhokoľvek druhu, vrátane samotnej vlády, ktorá chce uplatniť svoje 
"ortodoxné" zdravotnícke liečby, či už sa jedná o liečbu rakoviny, alebo inej choroby. 
     Článok VIII. Neveríme vakcináciám, alebo očkovaniam akéhokoľvek druhu a na 
základe dôkladných štúdií veríme, že robia viac škody ako dobra. Svedectvom toho 
je vakcinácia proti prasačej chrípke v zime 1977-78. Nebudeme tolerovať podriadenie 
našich detí takýmto nebezpečným a škodlivým narušeniam ako podmienku nástupu do 
školy,    či iné nariadenie. 
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     Článok  IX. Nebudeme  tolerovať  ani  vládne nariadenie  nútiace  naše  deti 
navštevovať  školy  akéhokoľvek  druhu,  kde  im je  násilím  vštepovaná ideológia  a 
učenie proti našej viere. Preto všetky školy, ktoré propagujú a praktikujú miešanie 
rás, alebo učia, že všetky rasy sú si rovné, Židia sú bohom vyvolení,  považujeme za 
cudzie voči našej viere a nepriateľské voči Bielej Rase, a ako také musia byť našimi 
deťmi zatracované.
     Článok X. Silne odmietame myšlienku, že my, alebo naše deti, sú pod ochranou 
štátu.  Veríme,  že  deti  patria  rodičom a nie  štátu.  Právom,  privilégiom,  výhodou a 
povinnosťou  rodičov  je  priviesť  svoje  deti  na  vlastnú  cestu  a  k  vlastným 
presvedčeniam  a  nie  k  nejakej  nebezpečnej  cudzej  filozofii  miešania  rás, 
marxizmu, či skríženia, uvedenej nepriateľskou vládou. Podvažujeme sa za pánov 
vlády,  nie  jej  otrockých sluhov.  Ak vláda nie  je  našim sluhom,  potom je  našim 
tyranom a preto je i nepriateľskou silou, ktorej nedlhujeme žiadnu službu, ani vernosť. 
Naše deti sú naše a žiadnej cudzej židovskej vláde nebudeme tolerovať nasilu nám 
ich vziať a vštiepiť im doktríny, ktoré považujeme za jedovaté pre nich i pre nás.  
     Článok XI. Poznáme tvár nepriateľa.  Nakoľko súčasná vláda okráda Bielych 
daňových poplatníkov aby mohla míňať naše ťažko zarobené peniaze na Židov, 
negrov a podrasy po celom svete; nakoľko táto vláda opakovane ukázala zločineckú 
náklonnosť k spomínaným podľuďom a opakovane ukázala nenávisť, a diskrimináciu 
proti  Bielym  Ľuďom,  vyhlasujeme  týchto  súčasných  okupantov  vlády  za 
nepriateľov Bielej Rasy.
     Článok XII.  Pozorným študovaním histórie  sme  došli  k  záveru,  že  Židia v 
spolupráci s učením ich Talmudu viedli smrteľnú a nemilosrdnú vojnu oslabenia a 
genocídy proti všetkým ostatným rasám sveta už niekoľko posledných tisícročí. Preto 
Židov považujeme za smrteľných a krutých nepriateľov,  a vyhlasujeme proti nim 
večnú vojnu, vojnu do konca, kým ich nevyženieme zo všetkých krajín obývaných 
Bielou Rasou. 
     Článok XIII. My Tvorcovia považujeme akúkoľvek vládu, ktorá porušuje naše 
zákony a narušuje naše práva za nič viac než za bandu zločincov. SLOBODNÍ 
ĽUDIA NIE SÚ NIKDY NEOZBROJENÍ A NEOZBROOJENÍ ĽUDIA NIE SÚ 
NIKDY SLOBODNÍ.  Nikdy nesmieme zabudnúť,  že akýkoľvek kompromis,  ktorý 
nás  oslabuje,  alebo  oslabuje  našu  schopnosť  brániť  sa,  spraví  boj  len  ťažším  v 
budúcnosti.  Musíme  si  taktiež  pamätať,  že  Židia  sa  neboja  ničoho  viac  ako 
zmobilizovanej,  spojenej  a ozbrojenej  Bielej  Rasy.  Ak to  bude nevyhnutné,  zbrane 
budú  našou  poslednou  možnosťou.  My Tvorcovia  sa  preto  nikdy,  nikdy,  nikdy 
nesmieme vzdať našich zbraní, nech sa deje čokoľvek.  Ozbrojený odpor je našou 
jedinou obranou. 
     Článok XIV. Sebe, našej organizácii a náboženstvu vyhradzujeme všetky práva, 
privilégiá  a  imunity  aké  má  akékoľvek  iné  náboženstvo,  alebo  náboženská 
skupina, ako ich zaručuje zákon. To zahŕňa slobodu pred zapájaním vládnych agentúr 
do  záležitostí  nášho  hnutia,  druhu  viery,  alebo  zaobchádzania  s  finančnými 
prostriedkami.   
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66. Krédo 
Kreativity

Šestnásť Prikázaní
     Základy Nášho Náboženstva.  Aby sme zdôraznili, že Šestnásť prikázaní, ktoré 
sme  uviedli  v  knihe  Večné  Náboženstvo  Prírody  sú  stále  a  navždy  základnými 
prikázaniami  Kreativity,  opäť  ich  spomíname  aj  v  tejto  knihe.  Nakoľko  som  o 
prikázaniach viac hovoril už v knihe  Večné Náboženstvo Prírody,  nebudem to tu už 
opakovať a uvediem len samotné prikázania. 

   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. 
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     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.
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67. Krédo 
Kreativity

V Mene Bielej Rasy 
Vyhlásenie Nezávislosti
Od Židovskej Tyranie

     Vďaka hlbokej štúdii súčasnej a starovekej histórie sa nám vyjasnila nasledujúca 
situácia:
     
     I. Židovská rasa proti nám, Bielej Rase, rozpútala smrteľnú a neľútostnú vojnu, s 
cieľom zničiť nás.
     II.  Židovský ľud sa spojil do rasovej,  náboženskej a politickej konšpirácie pre 
ovládnutie  všetkých  peňazí,  ekonomických  a  finančných  zdrojov,  všetkých  území, 
krajín a nehnuteľností sveta, teda v skratke celého bohatstva.
     III. Židia majú prvotný cieľ skrížiť, zabiť, zredukovať a inak zničiť Bielu Rasu.
     IV.  Židia sú rozhodnutí zotročiť  všetky rasy sveta vrátane finálneho produktu 
skríženej Bielej Rasy na ktorom stále pracujú. 
     V.  Židia  v  minulosti  úspešne  a  nasledovne  zničili  našich  Bielych  Rasových 
predkov,  z  nich  sú  to  napr.:  Bieli  Egypťania; vysoko  kreatívni  a  obdarení  Gréci; 
veľkolepí a skvelí Rimania.
     VI.  Židovská  konšpirácia  dnes  monopolne  vlastní  a/alebo  ovláda  väčšinu 
priemyslu, financií, vzdelávacích zariadení, médií, televíznych sietí, vlád, náboženstiev 
Bieleho Človeka a takmer všetky ovláda nástrojmi pevnej kontroly.
     VII.  Biela  Rasa  je  okupovaným a zotročeným ľudom pod krutou  Židovskou 
tyraniou.  Preto  teraz  Hnutie  Kreativity,  v  mene všetkých našich Bielych  Rasových 
Druhov po celom svete vyhlasujeme toto ako našu Deklaráciu nezávislosti. 

     Uznášame preto tu našu posvätnú povinnosť a záväzok, nielen pre nás, ale aj kvôli 
našim  skvelým  predkom  ktorí  nás  vytvorili  a  našim  potomkom,  ktorí  nás  budú 
nasledovať, priblížiť situáciu kde budeme rozhodnutí:
     
     I. Zhodiť putá Židovskej tyranie a kontroly.
     II.  Uchopiť kontrolu nad osudom Bieleho Človeka do verných a vhodných rúk 
vlastných ľudí.
     III. Večne bojovať za prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy.
     IV. Zredukovať našich nepriateľov, menovite Židov a iné podrasy a rozširovať 
územie, silu a počet našich vlastných Bielych Rasových Druhov.
     V.  Už nikdy neumožniť Židom a ostatným podrasám ohrozovať  existenciu a 
pokojný život Bielej Rasy.
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     K tejto našej Deklarácii nezávislosti zaväzujeme svoje životy, svätú česť a 
náboženskú oddanosť.
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68. Krédo 
Kreativity

Kreativita a Tvorcovia
Čo Sme a Čo Nie Sme

     V Súlade S Prírodou. Kreativita je v základe správny, zdravý prístup k životu v 
harmónii  s  Večnými  Zákonmi  Prírody.  Je  kombináciou  filozofie,  svetonázoru, 
disciplíny  a náboženstva. Je prispôsobená pre život Bielej Rasy. Pojíma všetky fázy a 
činnosti života od kolísky po smrť.  Je to štvorrozmerné náboženstvo, ktoré je v 
podstate  založené  na  Zdravej  Mysli  v  Zdravom Tele  v  Zdravej  Spoločnosti  v 
Zdravom Prostredí.  Pokúšame sa pojať celý život.  nadovšetko sa týka rasy a po 
pravde je prvým skutočným rasovým náboženstvom aká kedy Biela Rasa mala. 
     Vybudovať Lepší Svet.  Na rozdiel od množstva rôznych hnutí a filozofií, ktoré 
sužovali  svet,  je  to  konštruktívne  náboženstvo.  Nielen  kritizuje,  ale  búra  aby bolo 
nihilistické.  Ak sa  pozrieme  na  komunizmus,  hippies,  kresťanstvo  a  mnoho  iných 
Židmi vytvorených hnutí zistíme, že ich energia je namierená na zrúcanie súčasného 
poriadku bez akejkoľvek konštruktívnej myšlienky ako by ho chceli nahradiť lepším 
poriadkom, alebo vybudovať lepší svet.
     Židovský Komunizmus Je Nihilistický. Komunizmus je tu už viac ako 60 rokov. 
Všetko  čo  vyprodukoval  sú  pekelné  koncentračné  tábory,  ktorých  obyvatelia  sú 
smutní, plní obáv, neschopní využiť obrovské prírodné zdroje veľkej krajiny, ktorá by 
pod Bielym Človekom a Kreativitou mohla produkovať hojne prosperity a dobrého 
života. 
     Degeneratívne. Hnutie  hippies  (fenomén taktiež  inšpirovaný Židmi),  odvrhlo 
všetky  skúsenosti  z  minulosti  a  odmietlo  zaužívaný  poriadok,  no  nemá  žiaden 
pozitívny program na riešenie ktoréhokoľvek z množstva problémov tohto poriadku. 
Uvrhlo našich mladých ľudí do špiny, bezcieľnosti a zúfalstva. Jediné čo sa na ňom 
zdalo byť dobré bolo, že hlásali "návrat k Prírode", no nie je typom aký máme na mysli 
my Tvorcovia. Myšlienka "návratu k Prírode" degenerovala na žitie ako zvieratá, alebo 
ešte horšie. Ako potkany žili v jaskyniach, zatvorených baniach, starých búdach, alebo 
pod  holým  nebom.  Všeobecne  títo  "hipíci"  žili  v  špine,  neudržiavaní,  neoholení, 
neumytí  a  neopratí,  teda  spôsobom  života,  ktorý  my  Tvorcovia  považujeme  za 
nechutný a odporný. 
     Ponorení Do Fantázie. Podobne aj kresťanstvo, kým zatracovalo "svetský" zákon, 
nevyprodukovalo  ani  jedinú  konštruktívnu  myšlienku,  alebo  návrh  ako  vybudovať 
lepší svet. Úplne túto situáciu obišlo nabádaním svojich stúpencov aby namiesto toho 
hľadali  oporu  vo  svete  snov,  svete  fantázie  a  premrhali  svoje  životy prípravou na 
"večný život",  strašidelný svet zjavení,  ktoré existovali  len v divokej predstavivosti 
židovským  "písalkov".  Nikde  v  židovskej  biblii  nenájdete  konštruktívne  rady  ako 
vybudovať lepšiu spoločnosť, aký druh vlády je najlepší, ako si užiť život, alebo ako si 
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vyriešiť  vlastné  záležitosti.  Nenájdete  ani  jedinú  konštruktívnu  myšlienku  o 
ktoromkoľvek  z  nespočetného  množstva  ostatných  skutočných  problémov  s 
ktorými  sa priemerný jedinec potýka.  Najhoršie  zo všetkého,  zbúralo  myšlienky 
rasových hodnôt a spravilo z hlúpeho negra, ktorý prijal ich samovražednú filozofiu, 
tak nadradeného aj  voči  takým tvorivým Bielym Ľuďom ako bol  napr.  Darwin, či 
Edison, ktorí tomuto odpadu neverili. 
     Všetky Židovské Filozofie Sú Pre Bielu Rasu Deštruktívne. V skratke väčšina, 
ak nie všetky židovské filozofie uchopili moc kvôli tomu, že sú deštruktívne. Držia sa 
toho, že je omnoho ľahšie spáliť a zničiť budovu, ako ju vybudovať. Navrhujú, že 
spálením budovy získavajú  vplyv  a  pútajú  záujem menej  než  malou  snahou,  a  na 
spálenie ej treba len pár zápaliek a benzínu.     
     Kreatívni, Dynamickí, Konštruktívni. My Hnutie Kreativity, sme tým najväčším 
protikladom,  úplným  opakom  všetkých  židovských  hnutí  a  myšlienok.  Sme 
budovatelia. Vo všetkom sme konštruktívni. Sme produktívni, energickí, predstavivší a 
tvoriví, a pojímame všetky veľké vlastnosti Bielej Rasy, ktoré boli pre našu skvelú rasu 
charakteristické po tisíce rokov, no nanešťastie boli zvrátené a odopierané židovskou 
pliagou, ktorá nás sužovala od počiatku civilizácie. 
     Rozoznať a Zničiť Našich Nepriateľov. Hoci nanešťastie krásna Biela Rasa vo 
svojej ťažkej minulosti túto pliagu nikdy plne nerozoznala, alebo nepochopila, jednou 
z  najkonštruktívnejších  schopností  Kreativity  je  práve  rozoznať,  pochopiť  a 
propagovať dynamický program pre zničenie tejto zákernej pliagy, raz a navždy ju 
vykoreniť, a zbaviť nej ľudstvo. 
     Založené Na Rase. No okrem toho máme zdravý, dynamický a praktický program 
pre vybudovanie sveta Bielou Rasou v ktorom bude kľúčovou frázou Zdravá Myseľ v 
Zdravom Tele v Zdravej Spoločnosti v Zdravom Prostredí. 
     V Súhrne môžeme na Kreativite pozdvihnúť a povedať o nej:
     I. Je to rasové náboženstvo,  ktoré pojíma najlepšie hodnoty genetiky, filozofie, 
ekonomiky, umenia, literatúry, zdravotných vied, vlády, morálky, prírodovedných vied 
a  všetky  ostatné  záležitosti  života  Bielej  Rasy,  ktoré  nazbierala  skúsenosťami  po 
tisícročia.
     II. Je to hnutie pre prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy.
     III. Kľúčové kritérium je: Čo je najlepšie pre Bielu Rasu. Čo je pre Bielu Rasu 
dobré je najvyššia cnosť; čo je pre Bielu Rasu zlé je najvyšší hriech.
     IV. namiesto zavádzania myslí našich stúpencov do sveta duchov v neexistujúcom 
svete,  naše náboženstvo sa sústredí na život na Zemi,  jedinej doméne akú človek 
kedy mal, na ktorej kedy žil, duševne, či inak. Pokúšame sa život na tejto zemi spraviť 
bohatším, väčším a plnohodnotnejším než mala akákoľvek civilizácia aká tu kedy bola.
     V. Hoci sa sústredíme na tu a teraz, taktiež dávame veľkú dôležitosť minulosti a 
budúcnosti našej rasy.  Našu rasu považujeme za nekonečnú zlatú reťaz ktorej my 
sme  v  súčasnosti  len  časťou.  Ctime  si  našich  skvelých  predkov  a  plánujeme  a 
pripravujeme sa na naše obrovsky nadradené potomstvo v budúcnosti. 
     VI. Kreativita  je  vytvorená  tak,  aby Biela  Rasa  mohla  rásť,  prosperovať a 
rozvíjať sa  ďalších milión rokov. 
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     VII. To  môžem s  istotou  povedať,  lebo  Kreativita  je  založená  na  Večných 
Zákonoch  Prírody  pre  vlastné  prežitie,  pre  prežitie  a  pretrvanie  jej  najlepších,  a 
nepropaguje  tak  ako  chorá  viera  židovského  náboženstva  prežitie  a  expanziu 
elementov rasy na škodu našim najlepším záujmom.  

     Podstata Tvorcu.
     I. Tvorca dáva lojalitu k vlastnej Rase nad všetko ostatné.
     II. Tvorca je zodpovedný, produktívny a konštruktívny.
     III. Tvorca dáva vysokú hodnotu cti a rešpektovaniu samého seba, a bude chrániť 
vlastnú česť, česť jeho Rasy a rodiny za každú cenu.
     IV.  Tvorca uznáva lásku a nenávisť ako dve najsilnejšie  hnacie sily v živote. 
Uznáva, že sú obe city zdravé a podstatné pre život a život s jedným je ako život vtáka 
len s jedným krídlom.
     V. Tvorca si uvedomuje, že láska aj nenávisť, aby bol život konštruktívny, musia 
byť vedené správnym smerom a konať inak je deštruktívne a samovražedné. 
     VI. Tvorca si uvedomuje, že láska aj nenávisť, aby bol život konštruktívny, musia 
byť vedené správnym smerom a konať inak je deštruktívne a samovražedné.
     VII.  Tvorca je húževnatý, optimistický, agresívny, energický a sebaobetavý pre 
najlepšie záujmy svojich ľudí.
     VIII. Tvorca sa usiluje byť fyzicky fit a udržuje svoje telo v čo najlepšom zdraví.
     IX. Tvorca je zvedavý, dobrodružný a má radostné nadšenie pre život.
     X.  Tvorca je odolný, húževnatý, rázny, vytrvalý a neúnavný tak ako boli Rimania.
     XI. Tvorca je praktický, realistický a zameriava sa na tie ciele a aktivity, ktoré majú 
význam a stoja za to. 
     XII. Tvorca je statočný a odvážny a vždy hrdou dôverou ľudí.
     XIII.  Tvorca dáva vysokú cenu postoju, usiluje sa vždy mať zdravý, pozitívny a 
dynamický postoj k životu.
     XIV. Tvorca všetko dotiahne do konca a je producentom.
     XV. Tvorca je riešiteľ problémov.

     Čo Tvorca Nie Je.
     I. Tvorca nie je ľahkoverný, neprijíma ľahko akékoľvek vyhlásenie, presvedčenie, 
tvrdenie, alebo predpoklad, ktorému chýba dôkaz a/alebo je nerozumný vo svetle jeho 
vlastných zážitkov.
     II. Tvorca nie je poverčivý a pohŕda vierou v nadprirodzenosť. Nebude míňať čas 
na takéto viery, hry s imaginárnymi strašidlami, duchmi, bohmi a démonmi.
     III. Tvorca sa nezaujíma o budúcnosť, alebo blaho "podrás" a vyhýba sa miešaniu 
rás, alebo akémukoľvek spoločenskému styku s "podrasami" vôbec.
     IV. Tvorca sa vyhýba sexuálnym odchýlkam.
     V. Tvorca nenarieka, nesťažuje sa, alebo si nedopraje sebaľútosti a namiesto toho 
čelí problémom realisticky, dostáva sa problémom na koreň, a je rozhodnutý ich riešiť.
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69. Krédo 
Kreativity

Kreativita a Vláda
     Štruktúra Vlády Nie Je Problém. Doteraz sme v našom učení spomínali obrovskú 
dôležitosť  vlády v jej  vplyve  na naše  životy  a  prežitie  našej  rasy.  Už  sme trocha 
povedali  aký  druh Bielej  vlády,  per  se,  chceme za  našu  budúcu  vládu keď sa  raz 
zbavíme židovskej pliagy. 
     Je niekoľko dôvodov prečo sme sa nevenovali  vládnej štruktúre a ani sa o to 
nesnažíme ani v tejto knihe ani v knihe Večné Náboženstvo Prírody.
     I.  Subjekt vlády je sám o sebe široký a  bolo by na jeho dostatočné pokrytie 
potrebných niekoľko kníh.
     II. Čo sa týka vládnych štruktúr, Biela Rasa je najschopnejšou rasou v celej histórii. 
Umenie vlády,  per se,  pre našu rasu nie je nevyriešeným problémom.  Rimania 
tento  problém efektívne  a  dostačujúco  vyriešili  pred  2000  rokmi  a  schopne  viedli 
celosvetové impérium. Hoci sa táto ríša nakoniec po 1000 rokoch rozpadla a zmizla, 
nebolo to kvôli nedostatkom jej vládnej organizácie ako takej. Bolo to hlavne kvôli 
dvom faktorom: a, skvelá rímska rasa samotná vyhynula, lebo zlyhala pri reprodukcii, 
a b, kvôli vpádu židovského kresťanstva. Opakujem – zánik rímskej ríše nenastal kvôli 
nedostatkom v ich zákonoch, alebo organizácii vlády. Ich jediný skutočný problém bol 
a ostáva, získanie a udržanie kontroly mimo rúk parazitických Židov. To rovnako ako 
správny náboženský a  filozofický  postoj  voči  našej  rase  nie  je  problémom vládnej 
štruktúry. Kvôli tomu bolo doteraz Hnutie Kreativity sústredené na silnú rasovú vieru. 
Opakujem  –  našim  prvotným  problémom  nie  je  umenie  vládnuť,  ale  posilnenie 
myslenia Bieleho Človeka. 
     III. V modernej dobe bol pre nás učebnicový príklad  modelovej vlády ukázaný 
Hitlerovou  národno-socialistickou  vládou.  Bola  to  tá  najkonštruktívnejšia, 
najtvorivejšia,  najoddanejšia  a najúspešnejšia  vládu akú svet poznal.  Ak sa chceme 
priučiť umeniu vlády, všetko čo musíme urobiť je študovať ich organizáciu a použiť ju 
ako odrazový bod pre širšie zlepšenia. 
     IV. Vo vládnej štruktúre, pre se, nie sme dogmatickí a nepovažujeme to za ničo 
navždy stvrdnuté v betóne, ale za živý, rastúci organizmus, ktorý je subjektom zmeny a 
zlepšenia s postupujúcim časom. 
     Nakoľko budúca spoločenská štruktúra Bielej Rasy ako ju vidíme my, bude spojená 
a skombinovaná s jej náboženskou vierou, je tu ešte niekoľko podstatných myšlienok, 
ktoré chceme vyjasniť. 
     Najlepšie Záujmy Bielej Rasy. Ako sme už niekoľkokrát povedali, nezaujímame 
sa o názov typu spoločnosti v akej žijeme. Nezaujímame sa o ochranu akéhokoľvek 
druhu vlády aký bol použitý v minulých vládnych, alebo ekonomických systémoch, či 
už  pod  menom  demokracia,  republikanizmus,  socializmus,  kapitalizmus,  systém 
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slobodného podnikania, alebo čokoľvek iné. Väčšia týchto ideí bola vynájdená Židmi a 
použili ich aby vysali a zničili Bielu Rasu. Takže si na tému vlády vyslovme podstatné 
vyznanie viery z pohľadu Hnutia Kreativity. 
     Zaujímame  sa  len  o  taký  druh  organizovanej  vlády,  ktorá  bude  slúžiť 
najlepším záujmom Bielej Rasy.   
     Celkovo,  tento  druh  organizovanej  spoločnosti  nepojíma  len  vládu,  ale  aj 
náboženstvo, vzdelávanie, genetiku, ekonomiku, zdravie, vedu a technológiu, prírodné 
vedy a všetky ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú blaho Bielej Rasy. 
     Základné Podmienky. Po ujasnení si týchto širokých princípov my Tvorcovia pre 
zdravú a efektívnu vládu, čo najprospešnejšiu pre najlepšie záujmy Bielej spoločnosti 
budúcnosti predvídame nasledovné podmienky: 
     I. Takáto vládna štruktúra musí byť od vrchu po spodok naplnená rasovým uhlom 
pohľadu – t.j. čo je pre Bielu Rasu najlepšie. 
     II.  Ako sme ukázali v knihe Večné Náboženstvo Prírody,  akákoľvek zmysluplná 
organizácia musí prijať vodcovský princíp. 
     III. Učenie a filozofia vlády nesmie byť odlišná od našich náboženských vyhliadok. 
Naopak,  náboženstvo  a  vláda  musia  byť  zharmonizovaná  ako  by  splývali  do 
rovnakej  funkcie,  konkrétne  aby  slúžili  najlepším  záujmom  Bielej  Rasy.  Takáto 
organizačná štruktúra oboch plynie tak, že bude nerozlíšiteľná. 
     IV. Celú túto malú planétu Zem považujeme za jediný domov Bielej Rasy a našim 
dlhodobým cieľom je  pre  Bielu  Rasu  osídliť  a  obývať  všetky  cenné  územia  tejto 
planéty. Našim cieľom je preto naprojektovať celosvetový program nie len z čisto 
nacionalistického uhla pohľadu keď jeden Biely národ stojí proti druhému. Preto je 
našim záujmom: a, pomôcť každému národu oslobodiť sa od židovskej pliagy, a b, 
keď  v  tom  uspejeme,  spojiť  sa  navzájom  pri  kolonizácii  a  osídľovaní  týchto 
prívetivých a vhodných území planéty Zem. 
     V.  Tak ako považujeme  univerzálny systém váh a mier (metrický systém)  za 
veľmi  prospešný  našej  Bielej  rasovej  spoločnosti,  taktiež  považujeme  univerzálny 
jazyk (latinčinu)  za  veľmi  prospešný  pri  spojení  a  zľahčení  komunikácie  medzi 
našimi  ľuďmi  na  celosvetovej  úrovni.  Nakoľko  obrovské  pokroky  v  technológii, 
komunikácii a doprave tento svet robia stále menším,, rovnako blízko vidíme i deň, 
keď bude mať celosvetová Biela spoločnosť na prospech univerzálnu menu. 
     VI.  Jeden aspekt vlády, ktorý Rimania nevyriešili  efektívne v imperiálnej forme 
vlády bola záležitosť nástupníctva. Výmena cisárov nebola ani plánovaná, ani hladká. 
Ani neboli za nasledovníkov vybraní vždy tí najlepší  kvalifikovaní muži. Príliš často 
bolo nástupníctvo dosiahnuté iba po krvavej občianskej vojne. 
     Nástupníctvo  Môže  Byť  Vyriešené. Všetky  tieto  prieťahy  boli  nepotrebné. 
Nemusíme  diskreditovať  vodcovský  princíp  len  preto,  že  tento  problém  Rimania 
nevyriešili. Pre nevyriešenie tohto problému bolo v danej dobe niekoľko dôvodov: a, 
už v čase založenie Ríma boli Židia hlavnou rušivou silou v Ríme,  b,  skoro potom 
začali Židia propagovať kresťanstvo, čo zrýchlilo dezintegráciu rímskej spoločnosti, c, 
po 1. storočí n. l. bola rímska rasa prakticky vyhynutá, nahradená cudzími potomkami 
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otrokov,  d,  rovnako,  len  zopár  prvých  cisárov  boli  Rimania,  zbytok  boli  všetci 
cudzinci.
     Ako výsledok multirasovej, skríženej spoločnosti, prijatie kresťanstva a židovských 
rušivých vplyvov,  ríša nikdy nemala šancu. Žiadna forma vlády by ju nemala. Ako 
som už uviedol,  nie je možné vládnuť mnohojazyčnej,  multirasovej spoločnosti.  Je 
zázrakom, že vôbec vydržala tak dlho ako vydržala.
     Problém Nástupníctva Môže Byť Vyriešený.  Nesmieme si  myslieť,  že kvôli 
zlyhaniu Rimanov, je problém správneho nástupníctva neriešiteľný. Židia to použili vo 
svojich protokoloch a je to len záležitosť zapojenia zdravého rozumu.
     V budúcej Bielej spoločnosti musíme dbať na to, aby vodca na vrchole vlády bol 
nielen  najobdarenejším a najkvalifikovanejším  možným človekom, ale aby takýto 
človek bol k tejto veľkej a úžasnej práci i správne vycvičený po celý svoj život. musí 
byť taktiež vysoko naplnený oddanosťou Bielej Rasovej Vernosti. Preto navrhujeme 
zapojiť nasledujúce kroky:
     a niekoľko špeciálne obdarených ľudí musí byť vybraných k cvičeniu v špeciálnej 
škole vládnutia. To musí byť neustály program. 
     b, pevná skupina staršín (podobná zboru kardinálov) má moc vybrať vodcu (nie 
však z vlastných radov).
     c,  obdobie  v  úrade  bude  špeciálne  navrhnuté,  napr.  jedno  obdobie  bude 
ohraničené na desať rokov,  a vodca bude slúžiť len počas jedného obdobia. Touto 
cestou  môže  byť  odovzdaná  najlepšia  energia  vybraného  vodcu  v  jeho  najlepších 
rokoch života bez toho,  aby ľudia museli  trpieť výpadky oslabujúcej senility, ktorá 
bola tak často stigmou monarchií sveta. 
     VII. Nakoniec, vidíme celosvetovú Bielu vládu ako nezvratnú. 
     Celosvetová Spolupráca. Nie je to ani pritiahnuté za vlasy, ani radikálne. Pravdou 
je, že Židia to už dosiahli, len my si to neuvedomujeme. Vládnu, využívajú a ničia 
Bielu Rasu podľa smerníc celosvetovej židovskej vlády aj teraz, keď to čítate, a robili 
tak po stáročia. 
     Takúto celosvetovú vládu nepovažujeme za neriešiteľný problém, ale za problém 
evolúcie. Predtým ako budeme môcť takúto organizáciu produktívne vybudovať, je tu 
ešte mnoho krokov, ktoré musíme rozvinúť. No dlhodobo, s vývojom vedy                  a 
technológie,  ubúdajúcimi  prírodnými  zdrojmi,  je  neodvratné,  že  svet  budúcnosti, 
obývaný výhradne Bielou Rasou, bude organizovaný a spojený celosvetovou vládou. 
     Takáto vláda musí byť organizovaná podľa smerníc uvedených v tejto kapitole 
a oddaná propagovaniu najlepších záujmov Bielej Rasy.  
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7o. Krédo
Kreativity

Dve Pokračujúce Kapitoly
     Nové Informácie.  Čo sa  týka knihy  Nature´s Eternal  Religion,  sú v nej  dve 
kapitoly, ktoré chcem posilniť a doplniť istými dodatočnými informáciami, ktoré sa mi 
dostali  do povedomia.  Prvou je kapitola o  použití  latinčiny a  druhou je kapitola o 
Mormonizme. 

Ďalšie Myšlienky o Latinčine

     Doplnený Záver. V žiadnom prípade sa nepovažujem za lingvistu, hoci v čase keď 
som mal osem rokov som sa (z nevyhnutnosti) naučil základy štyroch jazykov a bol 
som schopný sa nimi dorozumieť. Uvedomujem si, že v žiadnom prípade nemôžem 
byť považovaný za žiaka latinčiny. Akokoľvek cítim, že mám dosť rozumu rozpoznať 
dobrú vec aj bez toho, aby som na to musel byť expertom. Latinčina je jednou z tých 
dobrých vecí a moje rozhodnutie vybrať latinčinu ako budúci univerzálny jazyk Bielej 
Rasy sa nezmenilo. V skutočnosti bolo za minule roky, keď som to prediskutovával s 
ostatnými Bielymi Rasovými Druhmi a žiakmi, silne posilnené.  
     Židia  Zabili  Latinčinu. Za  posledné  štvrťstoročie,  v  súlade  so  židovským 
programom "zabitia najlepšieho", sa latinčina stala "mŕtvym jazykom" a to i napriek 
faktu, že bola takmer 2000 rokov najvyššou rečou sveta, a nik nemohol tvrdiť, že je 
vzdelaný, ak nevedel dobre rečniť v latinčine. Dnes ju naše židovské univerzity neberú 
ani ako podmienku pre štúdium práva, či medicíny. 
     Jedinečná Príležitosť.  Kým je v súčasnom stave kľudu, dáva nám to jedinečnú 
príležitosť  tento  jazyk  úplne  obnoviť  a  zlepšiť.  Hoci  bola,  a  veríme,  že  stále  je, 
najväčším zo všetkých jazykov, obsahuje mnoho nedostatkov. Tých je snáď menej než 
akomkoľvek inom jazyku, no predsa tam sú. Ak by sme sa do toho pustili, štruktúru 
jazyka by sme mohli veľkolepo vylepšiť.
     Zbytočne Zložitá. Latinčina napríklad má: 5 deklinácií,  6 časov, nepravidelné 
podstatné mená, grécke podstatné mená a každé majú ešte výnimky. Má nepravidelné 
slovesá a nepravidelné zámená. Niektoré slová sú zbytočne dlhé a zložité. Číslovky 
nad 10 sú tak trocha zložité. Celá štruktúra gramatiky a syntax je omnoho zložitejší než 
je potrebné. 
     Žiaden Účel. Uvedomujem si,  že  sa  to  dá (a  bolo to)  prekonať opakovaným 
učením.  No  prečo  zapájať  zbytočné  komplikácie  ak  neslúžia  žiadnemu  účelu? 
Napríklad, načo potrebujeme 5 deklinácií ak by stačil jeden. Na Čínu (napr.) sa vraví, 
že  ich  kultúrny  rozvoj  sa  zastavil  kvôli  tomu,  že  ich  písmo  a  jazyk  boli  príliš 
komplikované.  Či  už  je  to  pravda,  alebo nie,  nedokážeme povedať,  hoci  je  mojou 
teóriou, že pokročili pred 4000 rokmi keď k nim prišiel Biely Človek a dramaticky 
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pozdvihol ich kultúrnu úroveň, no stagnovali keď sa Biele gény zmiešali s domácimi. 
No to je iný príbeh. 
     Skrátenie,  Doplnenie. Ide  o  to,  že  v  dnešnej  výbušnej  ére  komunikácií,  je 
skrátenie, jasnosť a doplnenie jazyka dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Súčasná 
existencia  množstva  jazykov  je  určite  handicapom.  Je  to  nepotrebná  prekážka  v 
komunikácii  medzi našimi Bielymi  Rasovými Druhmi po celom svete.  Rovnako je 
zdrojom sporov a  nesúhlasov v rámci jednej  krajiny,  napr.  v  Kanade,  či  Belgicku, 
alebo v iných krajinách. Je zdrojom medzi krajinami. A preto je moje presvedčenie o 
potrebe vyhlásenia univerzálneho jazyka Bielej Rasy po celom svete ešte silnejšie ako 
keď som písal Nature´s Eternal Religion.      
     Uchopiť Výhodu Príležitosti.  Môj dodatočný návrh je: teraz keď je latinčina 
(vďaka Židom) prakticky mŕtvym jazykom máme unikátnu príležitosť prerobiť tento 
jazyk,  opraviť  ho,  vyjasniť,  zmodernizovať,  zapojiť  doň  všetky  nové  slová,  ktoré 
Rimania nemali a spraviť vysoko funkčnú a praktickú reč bez uberania jej na kráse. 
Pretože  je  prakticky  nepoužívaná,  zmeny  vyvolajú  len  minimálne,  alebo  žiadne 
problémy. 
     Latinčina Sine Flexion.  Rozumiem, že podobné pokusy boli spravené v skoršej 
časti tohto storočia a zjednodušená latinčina, nazývaná Sine Flexion, už bola vyvinutá. 
No akokoľvek, nepodarilo sa mi o tom získať viac informácií a netuším kto to spravil, 
alebo ako dobre to spravil. Nezávisle od toho verím, že takýto dôležitý pokus by mal 
byť veľkým a pozorným pokusom a nespravený povrchne. 
     Komisia Študentov. Mojim nápadom je zvolať konvenciu študentov podobnú 
komisii, ktorá sa zišla v roku 1611 a odklepla verziu anglickej kresťanskej biblie kráľa 
Jakuba.  Keď  zvažovali  materiály  s  ktorými  pracovali  spravili  skvelú  prácu.  S 
dostatkom  študentov  a  jazykovedcov  ktorých  dnes  máme,  a  s  pribúdajúcimi 
skúsenosťami v komunikácii a jazykoch by to mohlo byť obrovským úspechom. Mohli 
by sme využiť  a zapojiť  i  dnešné moderné počítače.  Dá sa  očakávať,  že z takejto 
konvencie vzíde široký latinský slovník podobný Webstrovmu slovníku, ktorý by sa 
stal základným textom. Taktiež by bola zostavená široká latinská gramatika, ktorá by 
konečne  položila  základné  pravidlá,  ktoré  by  sa  nasledovali,  jasne,  jednoducho 
a logicky.   
     Večný Jazyk Pre Bielu Rasu. Výsledkom by bola  hladko organizovaná reč, 
moderná a predsa založená na originálnej klasike všetkých čias. Mala by gramatickú 
štruktúru,  ktorá  by  nebola  zbytočne  plná  nepotrebných  zložitostí,  výnimiek  a 
nezrozumiteľností. Bola by to tá najlepšia reč všetkých čias, vedecky vytvorená pre 
modernú dobu, nesúca so sebou tradíciu, krásu a kultúru starovekého Ríma a zásah 
kultúry Bielej Rasy. 

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Prejsť na Metrický Systém.  Keď hovoríme o univerzálnom jazyku pre Bielu 
Rasu, chcem zároveň navrhnúť, aby ľudia v Amerike prijali  metrický systém váh a 
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mier tak rýchlo a promptne ako je to len možné. Myslím, že je absurdné, že Amerika, 
popredný technický národ vo svete sa stále potáca so starým, zložitým a zastaralým 
britským systémom uncí a palcov. Myslím si, že Židia zámerne bránia zmene tak dlho 
ako to len bude možné, a len aby vybudovali prekážky pre nás zahraničný obchod a 
náš interný pokrok.
     Trvácny Zisk. Opäť sú tu tí, ktorí tvrdia, že cena a narušenie zmeny by boli veľké. 
Tento  argument  nie  je  oprávnený.  Iné  národy to  spravili  ľahko.  Tak  ako  poslanie 
negrov späť do Afriky, bol by to jednorázový výdaj, no zisk by bol trvácny.
     Dokonca i pred 40 rokmi, keď som študoval za inžiniera na univerzite, súril som 
profesorov aby pomohli posunúť túto zmenu a veľmi som sa čudoval prečo sa stále 
spomaľujú takýmto zložitým systémom. Je pre mňa ťažké uveriť, že i dnes, v 80-tych 
rokoch 20. storočia, sme tým nepohli.    
     Lepší Biely Svet. To čo by univerzálny metrický systém spravil pre Biely svet vo 
vede  a  obchode,  dúfame,  že  by  rovnako  dokázala  zrozumiteľná  univerzálne  reč, 
latinčina, v komunikácii. 

Pôvod Mormonizmu

     Kto Napísal Knihu Mormon. Druhá kapitola v knihe Nature´s Eternal Religion o 
ktorej som nedávno získal dodatočné, podstatné informácie, je kapitola o mormonoch. 
Keď som čítal  Knihu Mormon a v krátkosti dom ju prebral v knihe Nature´s Eternal  
Religion,  vyjadril  som  svoje  nepochopenie  prečo  Joseph  Smith  vo  svojej  knihe 
vysníval takýto smutný, táravý a za vlasy pritiahnutý príbeh o nejakých neexistujúcich 
ľuďoch. Celý príbeh bol divoký a nepravdepodobný, a neslúžil žiadnemu užitočnému, 
morálnemu, etickému, inšpirujúcemu, či inému účelu.
     Spísané v Jednej Knihe. Len minulý rok mi podporovateľ našej cirkvi poslal knihu 
s  názvom  Kto  Skutočne  Napísal  Knihu  Mormon?  Napísali  ju  traja  študenti  a 
výskumníci,  z  ktorých  jeden,  Wayne  L.  Cowdry,  bol  bývalý  mormon  a  priamy 
potomok  Olivera  Cowdryho.  Bol  to  jeden  zo  šiestich  zakladateľov  mormonizmu. 
Cowdry bol taktiež zapisovateľ, ktorý prijímal rozkazy od samotného Josepha Smitha, 
keď s pomocou jeho zázračných kameňov "Urim a Thummim" prekladal zlaté dosky. 
     Vysvetľuje Mnoho o Pôvode "Posvätných Kníh". Títo traja moderní gentlemani 
zašli  k  podstatnému  množstvu  historického  výskumu  o  posvätných  knihách 
mormonskej  cirkvi,  ktorými okrem  Knihy Mormon  sú aj  The pearl  of  great  price  
(Drahocenná  perla)  a Doctrine  and  covenants  (Náuky  a zmluvy).  Príbeh,  ktorý 
rozprávajú  o  tom ako bola  Kniha Mormon napísaná  je  veľmi  zaujímavý,  dokonca 
zaujímavejší  než samotná kniha.  Vysvetľuje  ako Joseph Smith prilipol  k príbehu o 
takých zvláštnych ľuďoch akými sú Jarediti, Nephiti a Lamaniti, a celá divná skupina. 
Moderný príbeh o pôvode mormonizmu sa taktiež dostáva k zodpovedaniu otázok, 
ktoré sú v mojej mysli doteraz nezodpovedané. 
     Napísané Solomonom Spaldingom. Odpoveďou je, že Joseph Smith nenapísal 
Knihu Mormon. Originálny príbeh bol napísaný ako fikcia, historický román, mužom 
menom Solomon Spalding (1761-1816). V čase keď napísal svoju knihu, bol Spalding 
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penzionovaný kongregacionalistický pastor, s úbohým zdravým a vo finančnej kríze. 
Dúfal, že keď sa obrátil k písaniu, mohol by predať svoje príbehy a tým pomôcť rodine 
s financiami. 
     Manuscript  Found. Jeho  prvý  pokus  bol  experimentálny  román  s  názvom 
Manuscript Story. Ešte predtým ako ho dokončil, tento prvý pokus zavrhol a to čo sa 
naučil využil pri príprave nového románu s názvom Manuscript Found. Ten dokončil a 
pokúsil sa ho predať vydavateľovi v Pittsburghu (kde v tom čase žil) aby mohol splatiť 
svoje rastúce dlhy. 
     Nehodné Vytlačenia. Nanešťastie  pre  Spaldinga,  vydavateľstvo  (Pattersonove 
vydavateľstvo)  v tomto diele nevidelo dosť obchodnej hodnoty aby riskovalo svoje 
peniaze v jeho vytlačení. Navrhli m u, že ho vytlačia, ak si za to Spalding zaplatí, no 
on nemal peniaze. A tak román ostal ležať po roky. Spalding medzitým 20. 10. 1816 
zomrel. 
     Vstupuje Sydney Rigdon. Vmieste kde bolo Pattersonove vydavateľstvo žil múdry 
chlapec menom Sydney Rigdon, ktorého priateľ vo vydavateľstve pracoval. Rigdon sa 
akosi  dostal  k  tejto  knihe  a  odniesol  si  ju  domov  a  prečítal.  Rigdon  striedal 
náboženstvá a jednu dobu bol vysvätený za baptistického pastora, no to netrvalo dlho. 
11. 10. 1823 bol exkomunikovaný za učenie nesprávnej doktríny. V tom čase stretol 
Josepha Smitha. Rigdon sa potom pridal ku campbellitom a hlásal svoju vlastnú verziu 
ich odkazu. 
     Joseph Smith. V roku 1823 bol Joseph Smith 18-ročný mladík, ktorý sa venoval 
divným záujmom a vo svojej komunite mal i nepríjemnú reputáciu. Bol nevzdelaný, 
nevychovaný a úboho oblečený. Už od svojho raného detstva o ňom bol známe, že 
rozpráva divoké a zvláštne príbehy, niekedy s veľkou dávkou presvedčenia. Hovorilo 
sa o ňom, že mal vízie a v neďalekých horách noci kopával a snažil sa nájsť zakopaný 
poklad. Mal niekoľko problémov so zákonom a 20. 3. 1826 bol obvinený z použitia 
podvodníckych  spôsobov  (veštenie)  na  získanie  peňazí  od  svojej  obete  Petra  G. 
Bridgmana. Kvôli Smithovým skorým podvodom s "víziami" v sklíčkach, či kameňoch 
(aspoň to  tak tvrdil)  bol  známy ako "Peepstone gazer".  Smithovi  už  ako mladému 
mužovi prischla ďalšia vec –agresívny sukničkár, to mu ostalo až do jeho 39 rokov. 
     Rigdon a Smith Sa Spojili. Tak takéto vlastnosti a reputáciu mal budúci zakladateľ 
mormonského náboženstva, keď sa stretol  so Sydney Rigdonom. Rigdon, ktorý bol 
slabým kňazom a náboženským fanatikom,  už bol posadnutý Spaldingovou knihou 
Manuscript Found a zapojil  niektoré divoké nápady využitia jej ako základ nového 
náboženstva, do tohto konšpiračného kruhu vstúpili ďalší štyria muži. Jedným z nich 
bol Oliver Cowdry, predok jedného z autorov modernej knihy  Kto Skutočne Napísal 
Knihu Mormon? Ďalším bol Martin Harris, ktorý financoval vytlačenie Knihy Mormon 
v roku 1830, čo skutočný autor Solomon Spalding nikdy nedokázal. 
     Založili Cirkev Svätých Posledných Dní. Evidentne bola chémia tejto skupiny 
správna. Či myšlienka sformulovať náboženstvo podľa Spaldingovej knihy pochádzala 
od Rigdona, alebo Smitha, alebo či u vymysleli spolu, nie je jasné a vlastne na tom ani 
nezáleží. Hovorí sa, že Joseph Smith, kvôli svojmu táravému jazyku, by mohol byť 
tým  svätým  mužom.  Na  tomto  plytkom  a  falošnom  základe,  ukradnutom  románe 
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Solomona Spaldinga,  ktorý ho vymyslel  len ako fikciu bola  6.  4.  1830 založená a 
neskôr toho roku zapísaná Cirkev Ježiša Krista Svätých Posledných Dní.  
     Diktoval Spoza Závesu. V predošlom roku Joseph Smith sedel za závesom a s 
predpokladom s pomocou svojich "zázračných kameňov" prekladal z neexistujúceho 
jazyka,  z  neexistujúcich  "zlatých  dosiek"  a  diktoval  to  jednému  zo  svojich 
zapisovateľov. Mal dobrý dôvod sedieť za závesom, lebo  len čítal  zo Spaldingovej 
knihy Manuscript Found, robiac tu a tam zopár biblických improvizácií, no v základe 
len  sledoval  text.  Tieto  diktované  zápisy  sú  dnes  v  mormonských  archívoch 
originálnymi  posvätnými skriptami,  s  podpisom zapisovateľa  (ktorý zapisoval  text) 
každej časti. No je tu však jeden segment, ktorý je opísaný ako "neznámy". Moderní 
autori  knihy  Kto Skutočne Napísal  Knihu Mormon?  po dlhom výskume a  analýze 
rukopisov  a  expertíz  zistili,  že  tieto  stránky  boli  v  skutočnosti  Spaldingovým 
originálnym textom, jeho vlastným rukopisom. Zjavne sa Joseph Smith diktovaním z 
knihy unavil a nechal to tak ako to je. 
    

∗    ∗    ∗    ∗    ∗
     Vkráda Sa Židovský Vplyv.  Keď som v roku 1972 písal o mormonizme, mal 
približne  3  milióny  stúpencov po celom svete.  Za  krátkych  osem rokov ich počet 
narástol o ďalší milión a pol na 4,5 milióna. Stále som presvedčený, že cirkev a jej 
členovia  sú  lepší  než  väčšina  kresťanských  cirkví,  nielen  kvôli  falošnému  učeniu 
(kresťanstvo je ešte  falošnejšie),  ale  kvôli  programom, ktoré  nasledovali  od svojho 
založenia.  Avšak aj  mormonské náboženstvo sa dnes stáva viac a viac preplneným 
židovským vplyvom.
     Nové Vnuknutie: Miešanie  Rás. Koncom roka 1973 zomrel  prezident  Lee a 
novým prezidentom mormonskej cirkvi sa stal Spencer W. Kimball. V júni 1978 sa 
prezidentovi  Kimballovi  na  ceste  do  kaplnky  stalo  niečo  smiešne.  Mal  nové 
"vnuknutie" od Pána, ktoré obrátilo predošlé vnuknutia otcov cirkvi. Boh mu vnukol, 
že negri sú dobrí ľudia a mali by byť zahrnutí medzi vhodných členstva v mormonskej 
cirkvi. A tak bola perom zbúraná ďalšia rasová bariéra a s ňou zmizla aj mormonská 
najvýznamnejšia bariéra rasového skríženia. Zaujímalo by ma, prečo Pán vo všetkej 
svojej  múdrosti nevidel  jasne v tejto záležitosti  aj pred storočím a pol,  keď vnukal 
opačné vízie Josephovi Smithovi a prvým zakladateľom. 
     Peniaze,  Moc a Viac Chrámov. Akokoľvek,  dnes  má mormonská  cirkev asi 
milióny  členov,  okrádajúc  svojich  ľudí  striktným  poplatkovým  systémom  ešte 
efektívnejšie než väčšina cirkví. Vlastní obrovský komplex nezdaňovaných celkov – 
obchody,  banky,  farmy,  konzervárne,  obrovské  pozemky,  nehnuteľnosti  a  mnoho 
ďalšieho.  Buduje  obrovské,  prepracované  nové  chrámy  rovnakým  spôsobom  ako 
egyptskí  faraóni,  využívajúc  otrokov  pri  výstavbe  gigantických,  no  zbytočných 
pyramíd a asi z rovnakého dôvodu. Keď toto píšem v máji 1980, mám pred sebou 
noviny s článkom hovoriacim: "Mormonská cirkev pri oslave svojich 150 narodenín 
"odhaľuje"  plány vybudovať  7  nových  chrámov od  Buenos  Aires  v  Argentíne;  po 
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Papeete  na  Tahiti;  po  Nuku  Alofa   v  Tongu;  po  Apiu  v  Západnej  Samoe." 
Mormonizmus sa vo veľkom stal nielen medzinárodným, no stal sa i multirasovým. 
Prijal nový potenciál asi 4 miliardy podľudí, ktorých by mohol obrátiť na vieru. 
     Žiadna Obrana Pred Židmi a Miešaním Rás. V žiadnom prípade už nemá nič na 
obranu proti miešaniu rás. Pri čítaní ich literatúry zistíte, že má špeciálne vrúcny vzťah 
k Židom, a hrdo opisujú koľko toho majú spoločného, nakoľko ich histórie sú plné 
perzekúcie.
     Záver. Mojim záverom je, že tak ako kresťanské cirkvi, aj mormonizmus je dnes 
pod tajným vplyvom Židov a nemá proti nim nič na obranu,  alebo na obranu pred 
miešaním  rás.  V  skutočnosti  okráda  svojich  členov  a  pomáha  Židom  rovnakým 
spôsobom ako jeho kresťanskí bratranci, len to možno robí ešte úspešnejšie. 
     Zvláštna Podobnosť. Mojim širším zistením je, že medzi drogovými dílermi a 
dílermi strašidiel existuje zvláštna podobnosť. Obe predávajú útek (pred realitou) za 
chladné,  tvrdé  peniaze.  Ak  by  ste  bom vzali  ich  motivujúce  peniaze,  čoskoro  by 
skrachovali.    
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71. Krédo
Kreativity

Otázky a Odpovede o 
Kreativite

     1. Ak by ste mali sumarizovať ciele vášho náboženstva, Kreativity, jednou 
vetou, ako by znela?
     Tým cieľom je : prežitie, expanzia a pokrok Bielej Rasy.
     2. Prečo je to také Dôležité?
     Je to vec priorít.  Naše náboženstvo je založené na najväčšej z právd: Večných 
Zákonoch Prírody. Príroda všetkým druhom káže množiť sa a vyvíjať sa ako sa len dá. 
Nakoľko Biela Rasa je najlepšie čo Príroda dosiahla a nakoľko sa venujeme Bielej 
Rase, len ťažko môžeme mať iný cieľ, ktorý by bol v dôležitosti čo i len podobný. 
     3. Nie je vaše náboženstvo založené na nenávisti?
     Nie,  naopak,  je založené na láske – láske k Bielej  Rase. Okrem toho,  že je 
Kreativita  na Večných Zákonoch Prírody,  rovnako je založená na lekciách histórie, 
logike a zdravom rozume.  
     4. Nie je súčasťou vášho náboženstva nenávidieť Židov, čiernych a ostatných 
farebných ľudí?
     To je pravda, ale ak milujete a chcete chrániť tých ktorých máte radi – vašu rodinu, 
vlastnú  Bielu Rasu, potom je nenávisť k nepriateľom prirodzená a nevyhnutná. Láska 
a nenávisť sú dve strany tej istej mince. Len pokrytec a klamár by išiel do boja proti 
nepriateľom hlásajúc lásku.
     5.  Ale  neučí  kresťanstvo  láske  a  pochopeniu,  doslova  milovať  svojich 
nepriateľov a predsa prežilo dodnes?
     Kresťanstvo je dobrým príkladom ak  hovoríme o klamároch  a pokrytcoch. Aj keď 
hovorí o láske, hostória kresťanstva ukazuje, že boli zákerní a brutálni pri divokom 
naháňaní  svojich  nepriateľov,  označujúc  ich  za  "heretikov"  a  upaľujúc,  mučiac 
a zabíjajúc ich tak ako to dnes robia židovskí komunisti. Ak by kresťanská cirkev bola 
dnes  taká  silná  ako  pred  400  rokmi,  stále  by  to  robila.  Počas  rôznych  inkvizícií, 
organizované  kresťanské  cirkvi  zabili  milióny  vlastných  ľudí  za  malé  rozdiely 
v náboženských názoroch. Zabili kresťanských rivalov v otvorenej vojne, na škripci, 
upálením a inými krutými a hroznými spôsobmi. V skutočnosti kresťania počas storočí 
zabili  a  mučili  tisíckrát  viac  vlastných  kresťanov  než  Rimania  počas  ich 
predpokladaných perzekúcií. 
     6. No nenasledovali to len ľudia, ktorí nenasledovali kresťanské učenie lásky? 
     Nakoľko  toto  zabíjanie,  mučenie  a  perzekúcie  vykonávali  najvyšší  vodcovia 
a autority rôznych cirkví, napr. pápeži, Zwingli, Luther, Calvin, atď., musíme uznať, 
že učenie kresťanstva, ktoré je prinajlepšom váhavé, protirečivé a pokrytecké, sa musí 
zodpovedať za vytváranie týchto ľudí a tento druh šialenstva. No ak sa obrátime na 
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Nový zákon,  nájdeme tam Krista  ako  sám dáva takéto  nenávistné  rady,  ako napr. 
V Lukášovi 14:26: "Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti
i  bratov  i  sestry,  áno,  i  vlastnú  dušu,  nemôže  byt  učeníkom."  Aká  idiotská 
a deštruktívna to rada. 
     7. Aký má Kreativita postoj k láske a nenávisti?
     Nesledujeme večnú múdrosť Prírodných Zákonov,  ktoré  sú úplne opačné ako 
samovražedné  kresťanské  učenie.  Kým  kresťanstvo  káže  "milovať  svojich 
nepriateľov" a nenávidieť vlastný druh,  my tvrdíme presný opak.  Vravíme, že ak 
chceme  prežiť,  musíme  prekonať  a  zničiť  tých,  ktorí  sú  hrozbou  našej  existencie, 
menovite našich smrteľných nepriateľov. Súčasne obhajujeme lásku a ochranu tých, 
ktorí sú nám blízki a drahí – naše rodiny a našu rasu, ktorá je našou rodinou.
     8. Ako sa to líši od kresťanstva?
     Kresťanstvo učí milovať svojich nepriateľov a nenávidieť vlastný druh, no my 
učíme prsný opak,  nenávidieť a zničiť svojich nepriateľov a milovať náš druh. 
Kým je  učenie  kresťanstva  samovražedné,  naša  viera  spája  tie  najlepšie   kreatívne 
a  konštruktívne  sily,  ktoré  Biela  Rasa  má.  Kým  kresťania  sú  ničitelia,  my  sme 
budovatelia.
     9. Čo myslíte tým, že kresťanstvo je ničiteľ?
     Kresťanstvo učí také deštruktívne rady akými sú "miluj svojho nepriateľa", "predaj 
všetko čo máš a rozdaj to chudobným", "neprotiv sa zlému", "nesúď", "nastav druhé 
líce". Každý kto nasleduje takéto samovražedné rady čoskoro zničí sám seba, svoju 
rodinu, svoju rasu i krajinu.  
     10.  Ak je  kresťanstvo  také  deštruktívne ako tvrdíte,  ako vysvetlíte  fakt, 
že prežilo 2000 rokov?
     Kiahne  prežili  ešte  dlhšie  a  škoda  ktorú  napáchali  na  svojich  obetiach  bola 
devastujúca. Rovnako i učenie a cirkev prežila 2000 rokov, no na Bielu Rasu napáchali 
hrozné  škody.  Prvotným cieľom  Židov  pri  vynájdení  kresťanstva  bolo  z  ničiť  ich 
smrteľných  nepriateľov,  rímske  impérium.  V  tomto  uspeli  viac  než  vo  svojich 
najdivokejších snoch. Pred 2000 rokmi, pred prijatím kresťanstva, rímske impérium 
dosiahlo  prekvapivo  vysokú  úroveň  civilizácie,  umenia,  literatúry,  zákonodarstva, 
budovania  ciest,  jazyka  a  v  tucte  ostatných  odvetviach,  ktoré  sú  znakom pokroku 
v  civilizácii  Bieleho  Človeka.  Začínajúc  vládou  cisára  Augusta  sa  Rím dostal  do 
obdobia dvesto ročného mieru a prosperity (známeho ako Pax Romana), najdlhšieho 
obdobia v histórii. Ako sa kresťanstvo šírilo a stále viac otravovalo rímsu myseľ, dobrí 
rímski občania stratil dotyk s realitou a ich mysle zablúdili do "neskutočného sveta" 
strašidiel  na  nebi,  podporovaného  strachom  z  hrozného  miesta  utrpenia,  pekla. 
Výsledkom bol kolaps rímskeho impéria a ústup Bielej Rasy do chaosu, barbarstva 
a  tisíca  rokov Doby temna.  Chudoba,  ignorancia,  poverčivosť  boli  nekontrolované. 
Kresťanská cirkev sa ako monštrum kŕmila a bohatla na týchto nešťastiach. No sama 
cirkev rástla a silnela. 
     11. Neverí Kreativita v druhý svet?
     Nie, neverí – lebo niet ani najmenšieho dôkazu o "odmene v nebi", ani neveríme na 
"smaženie sa v pekle" po smrti.
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     12. V čo veríte?
     Aby ste úplne pochopili hĺbku a šírku našich presvedčení, musíte si prečítať knihy 
Večné Náboženstvo Prírody a Bibliu Bieleho Človeka.
     13. O čom tieto presvedčenia v podstate sú?
     Cieľom nášho náboženstva je v skratke propagovanie najlepších záujmov bielej 
rasy, najlepšieho výtvoru Prírody.
     14. Máte vo svojom náboženstve "zlaté pravidlo"?   
     Áno, máme zlaté pravidlo a nekorešponduje so zlatým pravidlom akceptovaným 
židovsko-kresťanskou filozofiou: naše zlaté pravidlo sa dá sumarizovať ako: To čo 
je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť, to čo je pre Bielu Rasu zlé je najvyšší 
hriech. Pozrite si to v knihe Večné Náboženstvo Prírody, alebo v tejto knihe.
     15. Neveríte bežne akceptovanému zlatému pravidlu "nerob druhým to,       čo 
nechceš aby oni robili tebe"?
     Nie, neveríme a dôvod je ten, že ak si to bližšie analyzujete, tak ako ostatné heslá 
židovsko-kresťanskej  biblie,  tzv.  zlaté  pravidlo  nedáva žiadny zmysel.  Citujme pár 
príkladov: s našimi nepriateľmi nechceme zaobchádzať tak ako s našimi priateľmi, náš 
vzťah k našim zamestnancom nebude rovnaký ako k šéfovi, náš vzťah k našim deťom 
nie  je  rovnaký  ako k našim rodičom,  náš  vzťah  k členom Bielej  Rasy je  iný ako 
k členom napr. čiernej rasy, a ani to neočakávame od nich. Počet príkladov, ktoré by sa 
dali citovať je nekonečný a pri bližšej analýze je úplne nefunkčným princípom. 
     16. Máte v Kreativite nejaký ekvivalent k Desiatim Prikázaniam?
     Máme Šestnásť prikázaní, ktoré vyjadrujú základnú filozofiu nášho náboženského 
učenia. Avšak naša viera a program nie sú ohraničené na týchto Šestnásť prikázaní. 
Naše  ďalšie  spojitosti  našej  filozofie  sú  celkovo  vyslovené  v  knihách  Večné 
Náboženstvo Prírody a Biblia Bieleho Človeka.
     17. Na akých princípoch zakladáte Šestnásť prikázaní? 
     Sú založené na tých najpevnejších základoch aké si môžete predstaviť, menovite na 
Večných Zákonoch Prírody.  Na konci prvej  kapitoly v knihe Večné Náboženstvo 
Prírody  sme  uviedli  24  zistení  a  záverov  zo  Zákonov  Prírody.  Väčšina  našich 
presvedčení, viery, filozofie a v skutočnosti celý náš program je založený na týchto 24 
zisteniach. 
     18. Prečo svoj záujem ohraničujete na prospech Bielej Rasy? Nezaujíma vás 
celé ľudstvo?
     Príroda nám káže starať sa o vlastný druh. Žiadnu z podrás nepovažujeme za náš 
druh. Môžu byť akýmsi poddruhom nejakého nášho spoločného predka. Každopádne, 
Bielu  Rasu  považujeme  za  tú,  ktorá  povstala  na  vrchol  ľudskej  škály,  s  rôznymi 
stupňami podľudských druhov nižších než sme my. Negri sú nepochybne na spodku 
rebríka, nie až tak veľmi nad opicami a šimpanzmi. 
     19. Nemohol by byť váš program veľkorysejší a pomáhať iným rasám rozvíjať 
sa, a v tom istom čase propagovať Bielu Rasu? 
     Odpoveďou na túto dosť zložitú otázku je najsilnejšie  "nie!" Nemáme záujem 
pomáhať podrasám prosperovať,  množiť sa a vytláčať nás z limitovaného priestoru 
tejto planéty. 
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     20. Prečo nie?
     Pri zodpovedaní tejto otázky sa opäť vraciame k základnému Zákonu Prírody, ktorý 
ukazuje,  že  všetky  druhy  i  poddruhy  majú  svojich  prirodzených  nepriateľov. 
Chladným faktom života je, že najsmrteľnejší zo všetkých nepriateľov Bielej Rasy sú 
v prvom rade Židia a v druhom rade všetky podrasy, ktoré zápasia o potravu a životný 
priestor na tejto limitovanej planéte.  Musíme si vybrať medzi dvomi možnosťami: 
a, buď rasové miešanie a spojenie sa s podrasami sveta, a tým podrazenie a zničenie 
Bielej  Rasy,  alebo  môžeme nabrať  smer,  ktorý  vybrala  Hnutie  Kreativity,  teda  b, 
udržanie čistej rasy  a jej šírenie až kým nakoniec neosídlime všetky dobré územia 
tejto planéty. 
     21. Neznamená to konfrontáciu a v skutočnosti i krviprelievanie pri ktorom by 
mohla byť Biela Rasa zničená?
     Nie nevyhnutne. Programom Hnutia Kreativity je nechať Bielu Rasu expandovať 
a  vytlačiť  podrasy  bez  nevyhnutného  zabíjania.  Pritom len  nasledujeme  rovnaké 
princípy  ako  bola  kolonizácia  a  expanzia  na  západ  v  Amerike.  Počas  tejto 
veľkolepej a produktívnej epochy Biela Rasa išla vpred na západ osídľujúc zem, ktorú 
obývali  podradné  podľudské  poddruhy,  menovite  Indiáni.  Je  pravdou,  že  došlo 
k nejakým malým stretom no nebola žiadna veľká vojna o vyhubenie. Ak by Amerika 
nenasledovala tento program postupu vpred a vytlačenie indiánov, nikdy by nebola táto 
pevnosť  Bielej  Rasy,  ktorú  nazývame  Amerika,  vybudovaná.  To  je  skutočná 
Americká  cesta  a  my,  Hnutie  Kreativity chceme  preniesť  Americkú  cestu  na 
celosvetovú úroveň.
     22. No nie je to kruté a neľudské? 
     Nie, nie je. Je to len záležitosť rozhodnutia či chcete aby vaši potomkovia boli 
krásni, inteligentní, Bieli Ľudia, prežili a osídlili túto zem, alebo či by ste ich radšej 
videli  ponorených  záplavovou  vlnou  podrás.  V  tom druhom prípade  všetka  krása, 
kultúra a civilizácia zmizne. Čím viac pomôžeme podrasám množiť a šíriť sa, o to viac 
okrádame  naše  budúce  generácie  o jedlo,  priestor  a  existenciu  na  planéte  Zem. 
Vlastne nám podrasy  robia presne to isté už v súčasnom štádiu histórie.  Zákerne 
vyhnali  a  zabili  Bielu  populáciu  v  mnohých  krajinách  Afriky  a  môžeme  dodať, 
že s pomocou a podporou Židov a Bielych zradcov. Židmi ovládané vlády propagujú 
expanziu a pohodu podrás a redukujú počet Bielej Rasy, takže za pár generácií budú 
napr. USA úplne čierne, alebo skrížené. Je ozaj divné, že mäkké srdcia tak zaujaté 
o prežitie podrás sú úplne nezaujaté o skríženie a zničenie Bielej Rasy, procesu, ktorý 
sa dnes deje priamo pred našimi očami.  
     23. Ale neobhajujete vo vašej knihe  Večné Náboženstvo Prírody vyhladenie 
Židov? 
     Nikde  v  žiadnej  z  našich  kníh  nenavrhujeme  zabitie  kohokoľvek.  Našim 
programom  je  len  zjednotiť  Bielu  Rasu  pre  vlastné  prežitie  a  obranu,  expanziu 
a pokrok. Preto, že Biela Rasa hlúpo a šialene podporovala expanziu a blaho našich 
nepriateľov,  množstvo  podrás,  dnes  spejeme  k  nešťastiu.  My  Tvorcovia  silne 
obhajujeme  zastavenie  tohto  bláznivého  podporovania  našich  nepriateľov.  Nech  sa 
starajú sami o seba a my sa budeme starať o svoje veci.
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     24. Ale neznamená to zredukovanie a možno i vyhladenie farebných rás?
     Možno áno, no to nie je našim záujmom. Ani to nerobíme.  Príroda ustanovila, 
že každý druh na Zemi je zapojený do boja o prežitie  s ostatnými druhmi na 
vlastné  náklady.  V  žiadnom  prípade,  v  žiadnom  druhu  Prírody,  sa  silnejší 
a  nadradenejší  druh dobrovoľne  nedrží  späť  a  nepomáha  podporovať  slabších 
a podradnejších, aby ho tie mohli vytlačiť z povrchu Zeme. žiaden iný druh, okrem 
Bielej  Rasy,  sa  tak  šialene  nezapája  do  takejto  šialenej  filozofie.  My  Tvorcovia 
tvrdíme,  že  je  to  samovražedné a  musíme drasticky zmeniť  náš  smer.  Akokoľvek, 
každý jedinec skôr či neskôr umrie, no my sa zaujímame o prežitie nášho druhu, našej 
rasy. Nakoľko nemáme dosť zeme, potravy,  ani zásob na podporu stále narastajúcej 
hordy podrás, zjavná otázka ktorú sme vždy uviedli je: chceme aby náš druh prežil, 
alebo  chceme  samovraždu  našich  budúcich  generácií  vo  svete  zaplavenom 
podľudskými podrasami? 
     25. Prečo vo svojich knihách používate termín "negri" namiesto preukázania 
aspoň trocha rešpektu voči čiernym a nenazývate ich "čierni"?
     Je to len vecou výberu slov. ako uvádzame v knihe Večné Náboženstvo Prírody,  
ak  stojíme  za  Bielou  rasovou  nadvládou,  potom  musíme  prestať  prejavovať  česť 
a rešpekt, ktoré si nezasluhujú a nikdy si ho ani nezasluhovali. Opäť, je veľmi zvláštne, 
že ľudia, ktorí sú pohoršení tým, že negri nedostávajú "dosť rešpektu" sa nezaujímajú 
o zákerné, nepodnietené útoky negrov a ostatných podrás na Bielu Rasu a na obranu 
vlastného druhu nedvihnú ani len prst. Zdá sa, že považujú za správne, ak sú negri 
verní svojej rase, Židia verní svojej rase, no ak chce niekto aby Biely Človek preukázal 
vernosť voči svojej rase, okamžite je zatracovaný, dokonca i členmi vlastnej rasy je 
označený  za  rasistu,  nacistu,  bigotného  a  mnohými  inými  slovami,  ktoré  Židia 
vymysleli. 
     26.  Prečo  označujete  Židov,  ktorí  koniec  koncov  tvoria  menej  ako  1% 
populácie sveta, za nepriateľa číslo 1?
     Existuje  mnoho dobrých  a  správnych  dôvodov prečo  si  Židia  zasluhujú  toto 
špeciálne označenie:  a,  židovská rasa,  spojená svojim židovským náboženstvom po 
tisíce  rokov,  po stáročia,  bola  a  i  dnes  je  najsilnejšou rasou na povrchu Zeme;  b, 
nielenže  ovládajú  médiá,  televíziu,  noviny,  peniaze,  ale  vďaka tejto  moci  ovládajú 
i vlády sveta;  c,  faktom jer, že kontrolujú väčšinu nervových centier moci po celom 
svete;  d,  ich dávny cieľ bol zredukovať, skrížiť a zničiť Bielu Rasu a to nielen po 
stáročia,  ale  po  tisícročia;  e,  boli  v  tom veľmi  úspešní.  Preto  vyhlasujeme,  že  sú 
najnebezpečnejšou hrozbou pre budúce prežitie Bielej Rasy.     
     27. Ak tvrdíte, že vašim cieľom nie je Židov zabiť, čo potom chcete?
     Našou snahou je vyhnať Židov od moci a v skutočnosti ich i vyhnať z našich zemí 
späť do Izraela,  alebo do akejkoľvek časti  sveta,  ktorú si  vyberú pre život (možno 
Madagaskar) bez okrádania ľudí o vlastnú zem.
     28. Ako to chcete dosiahnuť?
     Spojením a zorganizovaním Bielej Rasy, učením a programom Hnutia Kreativity. 
Veríme,  že  môžeme  zmobilizovať  plnú  silu  Bielej  Rasy  a  OPÄŤ  ZÍSKAŤ 
KONTROLU  NAD  NAŠOU  VLÁDOU  A  OSUDOM  hlásaním  a  propagovaním 
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rasovej  vernosti  našim  Bielym  Rasovým  Druhom  a  upovedomením  ich  o  hrdom 
krásnom dedičstve. Keď raz toto dosiahneme, veríme, že boj oproti Židom, negrom 
a podrasám sveta bude na konci. Len distribúcia 10 miliónov kníh Večné Náboženstvo 
Prírody a Biblia Bieleho Človeka nás dobre uvedie na cestu k víťazstvu.
     29. Nesnažil sa Hitler o to isté a predsa zlyhal?
     Na  tejto  planéte  žije  500  miliónov  Bielych  Ľudí.  Organizovaní  a  spojení 
predstavujú úžasnú silu, ktorá prekoná ostatných ľudí na tejto planéte, teda podrasy, 
v akomkoľvek strete síl. Aj keď bol Hitlerov program podobný tomu nášmu, poučili 
sme  sa  z  jeho chýb a  spravili  značné  zmeny.  Kým Hitler  propagoval  a  obhajoval 
pangermanizmus, teda nemecký ľud za jadro svojho politického hnutia, my na druhej 
strane,  považujeme  nacionalizmus  za  umelú  bariéru  a  rozdeľujúcu  silu  brániacu 
zjednoteniu Bielej Rasy. My propagujeme a obhajujeme zahrnutie všetkých dobrých 
členov Bielej Rasy po celo svete a chceme všetkých zjednotiť do pevného baranidla 
pod vlajkou nášho náboženstva.  V našom a Hitlerovom programe je  ešte niekoľko 
podstatných rozdielov. Pre viac detailov si pozrite knihu Večné Náboženstvo Prírody.
     30. Prečo si myslíte, že náboženská organizácia je lepším prostriedkom na 
dosiahnutie cieľov než politická strana?
     Je niekoľko dôvodov prečo sme presvedčení, že musíme mať náboženský základ 
a  nie  politickú  stranu  aby  sme  to  dokázali:  a,  náboženstvo  sa  dotýka  každého 
aspektu ľudského života – ekonomiky, morálky, zvykov, zákona, vlády, vzdelávania, 
eugeniky a nadovšetko naše náboženstvo i prežitia, expanzie a pokroku našej rasy; b, 
na druhej strane má politická strana omnoho ohraničenejší základ; c, na druhej strane 
má náboženstvo omnoho hlbší a väčší vplyv na celý život jedinca; e, všeobecne, 
história ukazuje,, že náboženstvá môžu a pretrvávajú po tisícročia, kým prakticky 
akákoľvek  ľudská  organizácia,  či  už  vláda,  národ,  finančná  spoločnosť,  politická 
strana, alebo čokoľvek iné, je relatívne krátkodobé. Niektoré vydržia len pár rokov, 
alebo ešte menej a potom zmiznú zo scény. Z tisíca politických strán, ktoré tu boli, 
len  pár  vydržalo  dlhšie  než  povedzme  50  rokov.  V  kontraste  s  tým,  židovské 
náboženstvo prežilo niekoľko tisíc rokov a bolo kľúčom prežitia Židov, nespomínajúc 
na strašne deštruktívne následky na životy iných národov. 
     31. Neodradzuje vás Hitlerove zlyhanie pri prekonaní komunizmu a Židov, od 
ďalšieho pokusu?
     Vlastne nie. Ak sa pozrieme späť na boj Židov s Rimanmi, zistíme, že trvalo 
stáročia kým otrávili  rímske mysle  kresťanstvom a konečne zapríčinili  ich zrútenie. 
Bolo to kvôli tomu, že Židia boli jednotní a ich pevné vytrvanie im nakoniec prinieslo 
víťazstvo. Podobne aj vo vojne o prežitie medzi Rímom a Kartágom bolo treba mnoho 
vojen, mnoho stretov a takmer 100 rokov kým sa nakoniec jeden stal víťazom. Opäť 
opakujeme, že Biela Rasa, ktorá ešte stále má 500 miliónov ľudí, je ďaleko od konca. 
Ak by sme mohli dať 10 miliónov kópií kníh  Večné Náboženstvo Prírody  a  Biblia  
Bieleho  Človeka  do  rúk  našim  Bielym  Rasovým  Druhom  len  v  USA,  môžeme 
považovať boj za vyhraný. Nie je to tak neprekonateľné, ani nemožné. Sme rozhodnutí 
tento boj vyhrať a my to dokážeme. 
     32. Čo považujete za hlavný problém vo víťazstve vo vašom boji?
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     Hlavný  problém,  ktorý  máme,  nie  je  prekonanie  negrov,  Židov  a  podrás, 
ale preškolenie zvráteného a zmäteného myslenia, ktoré otrávilo mysle Bielej Rasy za 
mnohé storočia. Napriek faktu, že Biela Rasa je tým najinteligentnejším stvorením na 
poli  logiky,  matematiky,  vedy,  vynálezov,  medicíny  a  v  stovkách  iných  tvorivých 
a produktívnych oblastí, ak príde k otázke rasy a náboženstva, Biela Rasa sa zdá byť 
divne otupená akoby pod vplyvom nejakej myseľ narúšajúcej drogy. A myseľ Bieleho 
Človeka je narušená akoby bola otrávená drogami. Týmto jedom je propaganda, ktorú 
Židia  sypali  na  Bielu  Rasu  po  celé  stáročia.  Najúčinnejším  zo  všetkých  jedov 
propagandy,  ktorým infiltrovali  myslenie  Bieleho Človeka je kresťanstvo.  A tak je 
našim hlavným problémom nahradenie tohto náboženstva  zmysluplným a zdravým 
rasovým náboženstvom pre prežitie, expanziu a pokrok. Hneď ako budeme schopní 
urovnať myslenie Bieleho Človeka, môžeme naše problémy považovať za vyriešené 
a  náš  boj  za  ukončený.  Umiestnenie  10  miliónov  kópií  kníh  Večné  Náboženstvo 
Prírody  a  Biblia  Bieleho  Človeka  do  rúk  našich  Bielych  Rasových  Druhov  bude 
hlavným krokom v tomto smere. Aký úspech by to pre Bielu Rasu bol!
     33. Ako chcete "urovnať myslenie Bieleho Človeka"?
     Je to tá najdôležitejšia časť našej úlohy, no nie je to nemožné. Ak sa vrátime 
k  Adolfovi  Hitlerovi  zistíme,  že  bol  veľmi  úspešní  pri  zmenení  myslenia  Nemcov 
z komunizmu, zúfalstva a sebadeštrukcie, na kreatívne, konštruktívne a produktívne, 
a vybudoval vysoko konštruktívnu vieru vlastných ľudí.  Veríme, že to isté môžeme 
spraviť pre Bielych Ľudí šírením a distribuovaním našich kníh, nasledujúc silne 
organizované Hnutie Kreativity. Ak Židia dokázali zorganizovať kresťanstvo pre 
deštrukciu Bielej  Rasy,  iste  sa aj  Biela  Rasa dokáže zorganizovať pre vlastné 
prežitie. Môžeme to dokázať a dokážeme to!
     34. Verí Kreativita v boha?
     Ak sa pýtate túto otázku, je to ako by ste sa pýtali, veríte na "hmotu X"? existuje 
milión iných verzií "boha". V židovskej verzii – je to pomstychtivý boh zaujímajúci sa 
iba o blaho Židov a stále zabíjajúci nepriateľov Židov. Je tu mohamedánsky boh, Alah, 
je tu "milujúci" boh kresťanov, niektoré spolky tvrdia, že boh je žena, negri zasa, že je 
čierny. Potom tu je výmysel o svätej Trojici – otec, syn a duch svätý, spojení v jedno. 
Kým väčšina z týchto verzií bola vymyslená človekom aby mu dala ľudskú podobu, 
iné verzie, ako verzia cirkvi náboženskej vedy tvrdia, že boh je všadeprítomný duch, 
ako éter, a nemá tvár človeka. Je to len pár verzií z mnohých. Vlastne aj medzi členmi 
rovnakého náboženstva sa opis líši a púšťajú predstavivosti uzdu. No a na podporu ani 
jedného nezmyslu niet ani jediného dôkazu. Záver týchto divokých tvrdení je, že nikto 
nemá fakty na podporu týchto tvrdení a celkové znalosti o tzv. bohu sú nulové.
     My Tvorcovia  preto  odmietame  všetky  tieto  nezmysly  o  anjeloch,  diabloch 
a bohoch a zvyšku hlúpych strašidiel.  Vraciame sa k realite a k Večným Zákonom 
Prírody o ktorých má Biely Človek dostatok vedomostí.
     35. Neveríte ani na posmrtný život?
     Nie,  neveríme.  Posmrtný  život  v  kresťanskom  termíne  predstavuje  NEBO 
A PEKLO. Takisto z toho vyplýva, že podľa kresťanskej etiky sú ľudia takí hriešni, 
že  99% z nich ide do pekla  ich "boh" je  zlé  monštrum, ktoré vie  všetko vopred, 
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no zámerne  stvoril  ľudské  bytosti,  aby mohol  naveky mučiť  prevažnú väčšinu 
z nich v obrovskej ohnivej diere, videl ich kričať, plakať, horieť a škvariť sa na 
veky vekov. Aká to nočná mora! Jedna z vecí, ktorú Hnutie Kreativity dáva ostatným 
ľuďom je SLOBODA OD STRACHU Z PEKLA.
     36. Nebojíte sa, že vás nazvú ateistami?
     Vlastne nie. Aj keď termín "ateista" by sa dal považovať za hanlivé slovo.  Pre 
mohamedánov je každý kto neverí ich náboženstvu, vrátane kresťanov, neveriaci 
pes.  Kresťan by nechcel byť označený za "neveriaceho psa" len preto, že neverí na 
Alaha. Rovnako aj my neakceptujeme židovský a kresťanský názov "ateisti" len preto, 
že neveríme v ich hlúpe strašidlá na nebi.
     37. Nakoľko Kreativita neverí na vyššiu bytosť, ani na život po smrti, ako 
môžete tvrdiť, že ste náboženstvo?
     Máme na to všetky legitímne práva: a, zákon efektne zakazuje akémukoľvek úradu, 
náboženstvu, svetskému či inému, určovať čo je a čo nie je náboženstvo. V skratke, 
ak  tvrdíte,  že  ste  náboženstvo,  je  vaše  tvrdenie  rovnako  platné  ako  tvrdenie 
akéhokoľvek iného náboženstva; b, jedna z mnohých definícií náboženstva je: "motív, 
princíp, systém presvedčení udržiavaný vrúcne, oddane, svedomito a s vierou, hodnota 
najvyššej dôležitosti". Naša viera spočíva v budúcnosti Bielej Rasy a naše hodnoty sú 
uvedené v knihe Večné Náboženstvo Prírody,  najmä v Šestnástich prikázaniach;  c,  je 
niekoľko  známych  náboženstiev,  ktoré  sú  "nonteistické".  Medzi  tie  patrí 
konfuciánizmus,  taoizmus,  hinduizmus  a  iné.  Pretože  obsahujú  mnoho  mystiky 
a hókuspókusov nepripúšťame ich, ide len o to, že ani oni neveria v boha, ale sú skôr 
socio-etickými systémami, propagujúcimi isté morálne hodnoty.  A oprávnene sú po 
stáročia známe ako náboženstvá. Je ešte mnoho dôvodov prečo sa právom označujeme 
za náboženstvo, no uvedené fakty stačia.
     38. Za aký druh by ste označili svoje náboženstvo?
     Naše  náboženstvo  má  korene  v  rase  a  je  založené  na  Večných Zákonoch 
Prírody. Preto sme rasovým náboženstvom a prírodným náboženstvom. 
     39. Uctievate Prírodu?
     Neuctievame  nikoho  a  nič.  Veríme,  že  idea  "uctievania"  je  prinajlepšom 
ponižujúca. Znamená to poníženie sa a podradenie sa veci, ktorú uctievate, či už je 
vymyslená, alebo skutočná. Po tisícročia ľudia bláznivo uctievali mačky, kravy, slnko, 
kamene, strašidlá a rôznych duchov. V skutočnosti istá kniha tvrdí, že pred "Jahvem" 
bolo uctievaných 30 000 "bohov" a nespočetne ešte po ňom. Veríme , že je to hlúposť 
zakorenená v primitívnej poverčivosti a je hanebným prežitkom z divošskej minulosti 
ľudstva. 
     40. Ak neveríte v boha nič neuctievate, aký je účel vášho náboženstva?
     To sme už zodpovedali v odpovedi na otázku č. II. v tejto kapitole a naše ciele sme 
vyjasnili  v knihe  Večné Náboženstvo Prírody  i v tejto.  Najmä v prvej kapitole.  No 
môžeme to v skratke zopakovať: zaumienili sme si ten najväčší a najvzácnejší cieľ aký 
človek môže mať, teda  prežitie, expanziu a pokrok Bielej Rasy.  Ak nestojí Biela 
Rasa za to aby sme jej venovali svoju horlivú prácu, tak čo potom? Negri a opice? 
Vmyslené, neexistujúce strašidlá na nebi? 
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     V Kreativite sme dali Bielej Rase veľkolepý a vzácny účel života. Dali sme Bielej 
Rase program pre vlastnú spásu a pokrok na ďalších milión rokov. Dali sme našej rase 
vieru  okolo ktorej  sa  všetci  môžeme sústrediť,  nezáležiac  na národnosti.  Konečne, 
po  tisícich  rokov  tápania,  rozdelenia  a  sebadeštrukcie  má  teraz  Biela  Rasa 
zmysluplné, konštruktívne náboženstvo,  na ktorom môže vybudovať lepší svet pre 
seba i pre svoje budúce potomstvo.  
     41. Má vaše náboženstvo nejaké morálne hodnoty?
     Určite má. Zbavili sme sa starých, nezmyselných hodnôt považujúcich za veľkú 
cnosť oddať svoj život neexistujúcim strašidlám na nebi. Namiesto toho sa sústredíme 
na realitu a budovanie lepšieho života pre nás i  pre našich potomkov v skutočnom 
svete na tejto planéte – jedinom mieste kde kedy človek žil, duševne, či inak. Bielu 
Rasu považujeme za najväčšiu a najcennejšiu hodnotu na povrchu Zeme, a prežitie, 
expanzie a pokrok našej rasy je prioritou č. 1. preto zlaté pravidlo a najvyššia morálka 
nášho náboženstva je:  čo je pre Bielu Rasu dobré je najvyššia cnosť, to čo je pre 
Bielu Rasu zlé je najvyšší hriech.  Propagovaním týchto morálnych hodnôt zároveň 
budujeme inteligentnejšiu, zdravšiu a krajšiu rasu ľudí.
     42.  Ak neveríte  v  boha,  ako vysvetľujete  otázku ako to celé  od počiatku 
vytvoril?
     Toto je  obľúbená nepríjemná otázka ktorou dúfajú  kresťania,  že vás dostanú. 
Rovnako logické by bolo pre nás opýtať sa kto stvoril boha, lebo predsa tu nejaký 
začiatok musel byť. Ich bežnou odpoveďou samozrejme je, že boh vždy existoval. Je 
to  vhadzovanie neznáma do neznáma.  Rovnako by sme mohli  prísť  s  prekvapivou 
odpoveďou,  že  celé  to  stvoril  čarodejník  Mandrake  svojimi  kúzlami.  Faktom je, 
že nikto nevie ako tento obrovský, nekonečný vesmír vznikol  a v skutočnosti nik 
ani  nevie,  či  tu  bol  nejaký  začiatok,  alebo  existoval  večne  a  naveky  tu  i  bude. 
Nakoľko  nikto  v  súčasnom  štádiu  pokroku  človeka  a  civilizácie  nevie  ako  tento 
obrovský vesmír začal, alebo či tu vôbec nejaký začiatok bol, nemyslíme si, že musíme 
túto odpoveď poznať.  Odpoveď na túto záhadu nie je ani tak veľmi pre prežitie, 
expanziu          a pokrok Bielej Rasy dôležitá.  Omnoho dôležitejšie sú skutočné 
problémy  ako  vymotať  zo  zlých  kľučiek  židovskej  siete  a  opracovať  pre  vlastné 
prežitie a najlepšie záujmy. Pre širšiu diskusiu o tomto subjekte si pozrite knihu Večné 
Náboženstvo Prírody. 
     43. Takže v nič neveríte?
     Ale áno, iste veríme. Naša viera je opísaná na stránkach knihy Večné Náboženstvo 
Prírody.  Veríme  budúcnosť  Bielej  Rasy  a  jej  najväčší  triumf.  To  pokladáme  za 
najvyšší  a  najcennejší  cieľ.  Faktom  je,  že  veríme  všetkému  čo  má  dostatočné 
a zmysluplné dôkazy na potvrdenie. Neveríme v nadprirodzenosť, strašidlá a druhý 
svet mimo existujúceho vesmíru. Neveríme ani na svet strašidiel a duchov, a celkom 
určite neveríme židovskej biblii, ktorá bola napísaná gangom klamúcich židovských 
"písalkov". Veríme, že SKEPTICKÁ A ZVEDAVÁ MYSEĽ NIE JE ZLÁ, A BYŤ 
ĽAHKOVERNÝ A POVERČIVÝ NEMÁ CENU. 
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     44. Vravíte, že veríte všetkému čo sa opiera o dostatočné dôkazy a vo vašej 
knihe Večné Náboženstvo Prírody tvrdíte,  že neveríte, že Kristus existoval. Nie je 
o existencii Krista aspoň toľko dôkazov ako o živote Júlia Cézara? 
     Nie,  nie  je.  Kým o  živote  Júlia  cézara  existuje  viac  ako  dosť  dôkazov,  na 
potvrdenie existencie Krista neexistuje ani jediný dôkaz z čias keď mal chodiť po 
Zemi. Napríklad, Cézar po sebe zanechal  mnoho vlastných písomností,  ktoré môžu 
študenti študovať i dnes, slovo po slove. Kristus nezanechal napísané ani jediné slovo a 
každý citát v biblii napísal nejaký zapisovateľ, ako Matúš, Lukáš, Marek, alebo Ján. 
No ani o týchto referentoch niet ani jedinej historickej informácie. Ešte v 1. storočí 
predpokladanej  kresťanskej  éry  neexistuje  žiadna  zmienka  o  Kristovi,  alebo 
kresťanstve, ktorú by napísal nejaký rímsky, či grécky spisovateľ, alebo hocikto iný, 
kto žil v danej dobe. Žiaden legitímny historik, dramatik, spisovateľ, básnik, ani žiaden 
iný  dočasný  kronikár  nezaznamenal  jeho  existenciu.  Kým  existuje  mnoho  sôch 
a vyrytých podobizní Júlia Cézara takže vieme i ako vyzeral, neexistuje žiadna maľba, 
socha, busta, alebo rytina, ktorá by nám aspoň trochu napovedala ako Kristus vyzeral. 
V skratke, kým o Júliovi Cézarovi ako o úspešnom generálovi,  konzulovi, cisárovi 
a o iných jeho skutkoch, ktoré v histórii vykonal existuje kopa dôkazov, ani jediný 
kúsok  dostačujúcich  dôkazov  nepotvrdzuje  tvrdenia  o  existencii  Krista.  Všetko 
čo s o ňom tvrdí bolo zozbierané a vymyslené ľuďmi o niekoľko generácií neskôr. Tí 
propagovali  tieto  tvrdenia  z  čoho  nakoniec  vzniklo  veľké  a  masívne  náboženstvo, 
vysvetlenie  pre  ľahkoverné  a  poverčivé  ľudstvo.  Pre  viac  detailov  si  pozrite  XVI. 
kapitolu v knihe Večné Náboženstvo Prírody. 
     45. Ak vravíte, že Židia okupujú všetky nervové centrá moci, ako ich chcete 
zbaviť moci a získať späť kontrolu nad osudom Bieleho Človeka?
     To  mienime  dosiahnuť  budovaním  a  rozširovaním  Hnutia  Kreativity  kým 
neprenikne do myslenia, srdca a duše  všetkých dobrých členov Bielej Rasy. Ako 
sme už uviedli, našim skutočným najväčším problémom je urovnanie myslenia Bieleho 
Človeka.  Veríme,  že  sa  to  dá  a  musí  spraviť  budovaním  náboženského  hnutia 
oddaného prežitiu, expanzii a pokroku Bielej Rasy. Veríme, že je to jediná cesta a táto 
obrovská úloha môže byť splnená. Dá sa tom a spravíme to. Pre viac detailov nášho 
programu si pozrite Večné Náboženstvo Prírody, kapitolu "Cesta k Veľkoleposti".
     46. Neverí Kreativita na pomoc ostatným? 
     Áno,  veríme,  no  sme  veľmi  prieberčiví  komu  venujeme  pomoc,  lásku 
a náklonnosť. Určite neveríme na milovanie našich nepriateľov, ani na pomáhanie im. 
Medzi našich nepriateľov zaradujeme Židov a podrasy.  Preto veríme len na pomoc 
nášmu druhu, teda našim Bielym Rasovým Druhom. V tom je Biely Človek mierkou 
všetkého  a  veríme,  že  na  všetko  sa  treba  pozerať  očami  Bieleho Človeka,  z  uhlu 
pohľadu Bieleho Človeka.
     47. Nebola biblia dosť dokázaná súčasnými vedeckými dôkazmi                 a 
nevyrovnáva sa priepasť medzi kresťanstvom a vedou rýchlo?
     Určite nie. Odpoveď k obom otázkam je silné nie! Priepasť medzi kresťanstvom 
a vedou je veľká ako Grand Canyon a  rozširuje sa s vedeckým pokrokom veľkými 
krokmi!  Táto  priepasť  je  nepremostiteľná  a  nezrovnateľná.  Štúdium  astronómie 

388



a  objavenie  miliárd  iných  galaxií  robí  z  myšlienky  strašidiel  na  nebi  smiešnu 
absurdnosť. Štúdium geológie robí z myšlienky celosvetovej potopy v roku 2348 p. n. 
l. neexitujúci podvod. Štúdium egyptskej histórie tie odporuje tzv. "histórii", ktorú pre 
vlastné  účely  Židia  vymysleli  v  Starom  zákone.  Stačí  povedať,  že  konflikt  je 
nekonečný a  na túto  tému bola  napísaná skvelá  sada kníh.  Vyšla  v  dvoch dieloch 
s  názvom  História  boja  vedy  s  teológiou  kresťanstva  a  napísal  ju  A.  D.  White. 
Nanešťastie sa už nepredáva a je veľmi ťažké ju zohnať. 
     48. A čo objavenie zvitkov od Mŕtveho mora?
Čítal  som o  nich  niekoľko  kníh.  Zvitky  v  skutočnosti  dokazujú,  aspoň  mi  to  tak 
pripadá, že  a,  pri Mŕtvom mori existovala malá židovská sekta nazývaná Esejci,  b, 
Esejci v podstate učili rovnaké samovražedné myšlienky ako ich údajne vyslovil 
Ježiš Kristus  v Kázni na vrchu, c, to by znamenalo, že tzv. nové učenie pripisované 
mýtickému synovi boha Ježišovi Kristovi nebolo úplne nové, ale už ho takmer doslova 
hlásali Esejci, ktorí predbiehajú kresťanskú éru aspoň o 1000 rokov.
     49. Čo hovoríte o archeológoch, ktorí vykopávkami objavili také mestá ako 
Jericho? Nepotvrdzuje to autenticitu biblie?
     Nie je to celkom tak. Len to potvrdzuje, že kedysi existovalo mesto s názvom 
Jericho. No ani o tom si vedci nie sú istí. Ak by aj áno, biblia spomína aj také mestá 
ako je Rím, Jeruzalem a mnohé iné, ktoré stoja ešte dnes. Takže to celé len potvrdzuje, 
že existovali mestá ako Jericho,  Rím a Jeruzalem už počas biblických čias,  no ani 
trochu to nepotvrdzuje zbytok toho príbehu. 
     50. Tak aký je podľa vás rozdiel medzi vedou a kresťanstvom?
     V základe ako to vidíme my, veda nie je nič viac než organizovaný zdravý rozum. 
Hľadá čestné  odpovede.  Veda nezaujato  hľadá pravdu,  nezávisle  od toho kam to 
môže dôjsť. Na druhej strane kresťanstvo  hľadá potlačenie pravdy a sústredí sa na 
nátlak na svojich nasledovníkov, aby "verili"  ich tvrdeniam, nezávisle od toho, ako 
veľmi sa  môžu priečiť  ich inteligencii.  Veda obrovsky rozvinula znalosti  a pokrok 
Bielej Rasy. Na druhej strane kresťanstvo, ako to môžeme vidieť na 1000 rokoch Doby 
temna, popiera znalosti a pokrok a rozvíja poverčivosť, ignoranciu a utrpenie. 
     51. Ako sa zdá, Biela Rasa si pri udržiavaní sa viedla celkom dobre. Prečo sa 
zaujímate o jej prežitie?
     Biela Rasa  sa o seba kedysi vedela postarať,  v 15., 16., 17., 18. a 19. storočí, 
no dnes už nie.  Faktom je,  že už od 20-tych 20. storočia je Biela Rasa prečíslená 
podrasami sveta v miere 2:1. Dnes, len o dve generácie neskôr, je prečíslená rapídne 
explodujúcimi podrasami sveta v pomere 12:1. OSN, Židmi kontrolovaná organizácia 
s radosťou uvádza, že za ďalšiu generáciu bude Biela Rasa prečíslená v pomere 49:1. 
stačí mať základné znalosti matematiky aby ste videli, že Biela Rasa je dnes veľmi 
ohrozeným  druhom  a  čoskoro  bude  buď  prečíslená  k  záhube,  alebo  skrížená  do 
zabudnutia. Tak či onak, Biela Rasa zmizne a s ňou zmiznú všetky dobré veci, ktoré 
by  produkovala,  ako  civilizácia,  kultúra,  umenie  a  všetky  cenné  veci,  ktoré 
považujeme za prispievajúce k dobrému životu. Tragická a ironická vec na tom je, 
že  práve  schopnosť  Bieleho  Človeka  vyprodukovať  množstvo  potravy,  jeho 
technológia, medicína a všetky ostatné hodnoty vytvorené jeho schopnosťou  šialene 
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dáva podrasám, ktoré súčasnú dilemu a katastrofu zapríčinili. Práve venovanie týchto 
hodnôt Bielej Rasy podrasám zapríčinilo ich explozívny nárast. Neodchylným cieľom 
Hnutia Kreativity je priviesť Bieleho Človeka späť k rozumu a opäť jeho tvorivosť 
a produktivitu oddať len prospechu vlastnej rasy.
     52. Napísal ste skvelú knihu a môžem sa stotožniť takmer so všetkým čo ste 
napísal. No prečo to celé špiníte zaťahovaním do toho Adolfa Hitlera?
     Každý deň Židia  proti Adolfovi Hitlerovi vylievajú mnoho odporných lží a urážok 
hoci  je  už  dávno mŕtvy.  Potrebovali  by ste  miliardu ročne aby ste  si  mohli  kúpiť 
zlovestnú propagandu, ktorú Židia po celom svete šíria na pošpinenie Hitlera. To samo 
je  najlepším dôkazom o tom ako Židia  boja  Hitlerových myšlienok  Bielej  rasovej 
nadvlády.  Význam činov tohto veľkého Bieleho vodcu pre našu vec preto musí byť 
časťou našej viery a musia byť čestne analyzované a správne pochopené.
     53. Súhlasí Kreativita s Adolfom Hitlerom vo všetkom?
     Nie vo všetkom. Sú asi štyri, alebo päť záležitostí v ktorých sa odlišujeme od 
národného socializmu. Hlavný rozdiel je, že my veríme, že nacionalizmus, per se, bol 
a je pre Bielu Rasu rozdeľujúcou záležitosťou.  Namiesto toho podporujeme rasový 
socializmus  pre  všetkých  dobrých  Bielych  Ľudí  na  povrchu  tejto  Zeme,  viac  než 
pangermanizmus. Pozrieť si kapitolu "Nemecko, Adolf Hitler a Národný Socializmus" 
v knihe Večné Náboženstvo Prírody. 
     54. A nezabil Adolf Hitler 6 miliónov Židov?
     Nie,  nezabil.  To,  spolu s kresťanstvom,  sa počíta za  najväčšie lži  a  najväčšie 
podvody v histórii. Dôverne medzi sebou Židia publikovali nárast celovej populácie na 
svete v rokoch 1938-45 zo 16 600 000 na 17 650 000, čo je nárast asi o milión. To  by 
bolo nemožné ak by ich počas tohto istého obdobia 6 000 000 zomrelo. Pozrite si 36. 
kapitolu v tejto knihe. 
     55. Ak to nie je pravda, prečo by Židia tvrdili takúto odpornú lož? 
     Prinieslo im to obrovské zisky.  S celosvetovým monopolom propagandistickej 
mašinérie boli schopní túto lož rozšíriť len s malými, alebo dokonca bez problémov. 
     56. Aké boli tie "obrovské zisky" o ktorých hovoríte?
     a,  umožnilo  im to,  ak keď boli  skutočnými iniciátormi druhej  svetovej  vojny 
a  skutočnými  vinníkmi,  účinkovať  ako  obete  a  získať  si  celosvetové  sympatie 
ľahkoverných  a  nepodozrievavých nežidov,  alebo Gojimov,  ako ich volajú;  b,  táto 
svetová  sympatia  im  umožnila  ukoristiť  arabskú  zem  v  Palestíne   a  založiť 
zločinecký štát  Izrael;  c,  umožnilo  im to  obrať  Nemcov "reštitúciami"  o  miliardy 
dolárov,  ktoré  dávajú  ročne pre  Izrael.  Skrátka je  to  čisté  vydieranie  a  krádež;  d, 
umožnilo  im  to  pokračovať  v  programe  zničenia  všetkej  opozície  voči  židovskej 
agresii a zmocniť sa sveta; e, prinieslo im to veľký zisk na zúženie ich zovretia ľudí na 
celom  svete  v  oblastiach  financií,  propagandy,  v  rozvoji  vlády  a  šíriť  židovský 
komunizmus.   
     57. Aká je podľa vás teda odpoveď na židovský problém?
     Jediná odpoveď pre Bielych Ľudí  na svete je zjednotiť a zorganizovať sa, a znova 
získať kontrolu nad vlastným osudom. Je to najvyššie právo v Prírode. Aby to ľudia 
dosiahli, musia sa okolo niečoho zjednotiť a to niečo musí byť zmysluplná, významná 
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a hodnotná viera, ktorej všetci dobrý Biely Ľudia na tomto svete môžu oddať svoje 
životy.  To sme priniesli v náboženskej viere Kreativity vyjadrenej  v knihách Večné 
Náboženstvo Prírody a Biblia Bieleho Človeka. V nich leží filozofia, viera a program 
pre spásu Bielej Rasy vlastným prežitím, expanziou a pokrokom. Najvyššou morálnou 
povinnosťou každého Bieleho Človeka je propagovať, rozvíjať a šíriť túto impozantnú 
vieru nielen pre svoju generáciu, ale i pre budúce potomstvo na ďalších milión rokov. 
Preto sa chceme tejto vzácnej úlohe oddať a pracovať.         
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72. Krédo
Kreativity

Naše Organizačné Ciele
     Najbližšie Ciele.  Na začiatku tejto knihy sme si uviedli všeobecné ďalekosiahle 
ciele  pre  budúcnosť  Bielej  Rasy  a  svet  v  ktorom  žijeme.  A  keď  sme  si  už  na 
predošlých stránkach naplánovali naše učenie, program a filozofiu na ďalšie milióny 
rokov,  chcem  uviesť  niekoľko  praktických  a  najbližších  cieľov  organizácie,  ktoré 
musíme spraviť.
     Rýchle Rozšírenie. Našim prvým a najťažším krokom je rozširovanie našich radov 
a umiestnenie kópií našich kníh do rúk našich Bielych Rasových Druhov. Je nesmierne 
dôležité  aby sme to spravili tak rýchlo ako sa len dá. Za prvotný cieľ považujeme 
distribúciu  tejto  knihy.  Je  top  ten  najnaliehavejší  krok  –  rozšírenie.  Ako  som už 
mnohokrát uviedol bol by to ten najväčší zisk aký kedy Biela Rasa dosiahla. Ak si 
uvážime, že na podporu negrov a iných parazitov míňame nepochybne o polovicu viac 
ako by stálo 10 miliónov kníh, môžete si predstaviť ohromne malú cenu, ktorú by sme 
zaplatili. 
     Zisk  Za  Akúkoľvek  Cenu. Nezávisle  od  ceny,  musíme  ju  zaplatiť.  Je  to 
fenomenálny zisk za akúkoľvek cenu. Je to záležitosť života a smrti.
     Propagovať, Distribuovať, Organizovať. Preto nalieham na každého Bieleho 
Rasového Druha čítajúceho túto knihu, aby sa okamžite stal zapáleným promótorom 
a distribútorom tejto knihy,  ktorej polovicu tvorí obsah knihy  Večné Náboženstvo 
Prírody.  Je to prvý veľký krok a je obrovsky dôležitý. Ak sa nám podarí rozšíriť 10 
miliónov kópií, môžeme považovať vojnovú vlnu za naklonenú na našu stranu. Čím 
viac och rozšírime, tým ťažšie bude pre Židov túto vlnu obrátiť. Na ide o čas. Keď 
okolo seba a  zhromaždíte  rovnako presvedčených a   chtivých aktivistov,  sformujte 
malú skupinu. Spravte to hneď ako sa len dá, aj keď ste len dvaja či traja. Sformujte 
skupinu,  udržujte  pravidelné  stretnutia,  šírte  knihy  a  rozširujte  svoje  rady.  Je  to 
nevyhnutné. Kým budeme môcť získať silu či vplyv, musíme mať členov. Zabudnite 
na zákonnosti, stanovy, atď., kým nebudete mať veľkú skupinu, povedzme 20, alebo 
30 členov. 
     Staň Sa Pastorom. Vysväcujeme pastorov a dávame pastorské certifikáty.  Za 
pastora by mal byť vybraný ten najvhodnejší vodca skupiny. To môže, ale nemusí byť 
tá istá osoba, ktorá založila skupinu, no v každom prípade by sa pastorom mala stať 
osoba s najlepšími vodcovskými schopnosťami. 
     Členstvá a Zmluvy. Keď bude skupina rásť, môžete požiadať o listinu o pridružení 
k  Hnutiu  Kreativity.  ešte  pred  vydaním  tejto  listiny  by  mal  mať  každý  jej  člen 
individuálny  členský certifikát a kartu.  Tie sa vydávajú všetkým dobrým Bielym 
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Rasovým Druhom, ktorí si prečítali našu bibliu a oddali sa organizácii. Tieto členstvá 
vydáva len centrála.
     Budovanie  Stredísk  Kreativity. Keď  sme  už  toto  dosiahli,  budeme  chcieť 
vybudovať  stredisko  Kreativity  v  centrále.  A  s  rastom  pobočiek  v  jednotlivých 
komunitách keď každá z nich bude mať dostatok členov i financií, aj tie môžu založiť 
strediská  Kreativity  vo  svojom  meste,  alebo  komunite,  podľa  možností  členov  a 
zdrojov.
     Zduženie Aktivít Komunity. Tu prinášame, čo by sme chceli v komplexe stredísk 
Kreativity mať. Všetky zložky nemusia byť nevyhnutne v jednej geografickej lokalite. 
     Tu je pár komponentov, ktoré sa môžu rozšíriť, doplniť (alebo vynechať), podľa 
našich predstáv:
     I. Náboženské centrum.  Hlavná budova, ktorá bude mať názov  Biely Chrám. 
Bude to naše hlavné miesto stretnutí a srdce organizačného centra., v blízkosti chceme 
mať semináre pre výučbu našich pastorov a náboženských vodcov.
     II. Centrum voľného času. Na tých istých pozemkoch chceme vybudovať i skvelé 
rekreačné  centrá,  aby  si  naši  členovia  mohli  trochu  odpočinúť.  Tie  by  mohli 
obsahovať tenisové kurty, bazén, kolkáreň a zariadenia pre iné aktivity, ktoré členovia 
môžu využiť a ktoré považujú za potrebné. Mohla by sa tam nachádzať i telocvičňa 
slúžiaca na udržiavanie zdravia a sily našich členov.
     III. Zdravotné stredisko. Nakoľko propagujeme Zdravé Žitie ako dôležitý aspekt 
nášho  náboženského programu,  chceme rozšíriť  telocvičňu  a  rekreačné  stredisko  o 
obchody s organicky pestovanými potravinami, ovocím, zeleninou, orechmi, atď.
     Taktiež chceme ma zdravotnícke kúpele, kde sa členovia budú môcť počas dlhších 
pôstov ubytovať a kde sa dozvedia aké potraviny si vyberať aby predišli chemickému 
otravovaniu svojho tela, a ako si budovať zdravie.
     IV. Spoločenské centrum. Nakoľko Hnutie Kreativity pojíma celé aspekty života, 
považujeme za veľmi dôležité aby sa stala i spoločenským centrom Bielej komunity. 
Či budú pre tento účel postavené spoločné, alebo oddelené budovy, alebo či bude ich 
centrom Biely Chrám, je záležitosťou len ekonomiky.  Každopádne by tu mala byť 
veľká hala v ktorej sa môžu odohrávať také aktivity ako náboženské udalosti, koncerty, 
tancovačky a rôzne iné kultúrne udalosti. Chceme mať niečo zaujímavé pre každého, 
aby členstvo nebolo len spájaním sa pre prežitie, ale aby to bol i zábavný a zaujímavý 
zážitok. 
     V. Vzdelávacie inštitúcie. Tie môžu, ale i nemusia byť na rovnakom mieste ako 
hlavný náboženský komplex. Vo väčšine prípadov vyššie inštitúcie ako vysoké školy, 
či univerzity ani mať nebudú.
     Rasová Uvedomelosť. Nechceme len aby sa naše deti dostali od podrás, miešania 
rás a židovského znečistenia mysle. Chceme v nich aj  prebudiť rasové svedomie a 
rasovú  pýchu  už  od  ich  detských  čias.  Preto  pre  ne  chceme  vybudovať  školy, 
začínajúc škôlkami. Chceme vlastných učiteľov, Bielych vodcov, ktorí sú nielen bez 
židovského vplyvu, ale naopak, sú i plní Bielej rasovej hrdosti a uvedomelosti, a dobre 
ovládajú filozofiu Kreativity. 
     Tých chceme od základných a stredných škôl až po univerzity.
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     Odborná Prax Je Dôležitá.  Pre našich mladých ľudí chceme školy v ktorých sa 
naučia užitočné veci o zamestnaní s ktorým budú mať dobrý život. je to pre nás veľmi 
dôležité.  Veríme  na  kladenie  väčšieho  dôrazu  na  učenie  sa  spôsobom  trénovania 
praktických a užitočných vecí pre život než na sofistikované hromadenie neužitočných 
informácií, z ktorých je pre skutočný život väčšina nepodstatných.
     Správny Úsudok. My Tvorcovia veríme, že vzdelávanie by malo slúžiť omnoho 
širšej funkcii než len plneniu hláv mladých ľudí rozličnými informáciami. Veríme, že 
by malo: a, viesť k zbystreniu správneho úsudku (v tejto kategórii dnešné vzdelávacie 
zariadenia takmer celkom zlyhali);  b,  takýto správny úsudok by mal klásť dôraz na 
budovanie charakteru, rasovej hrdosti, dôležitosti predošlých historických úspechov a 
dôležitosť  vylepšovania  nášho  genofondu;  c,  pripravovať  ich  na  manželstvo  a 
založenie  si  rodiny;  d,  trénovať  ich  za  produktívnych  člnov  Bielej  spoločnosti 
schopných dobrého života; a e, viesť ich ku kultúrnemu zblíženiu sa s umením. 
     VI. Finančné centrá. Tie by mali byť orientované tak, aby pomohli našim členom 
byť finančne úspešnejšími.  To zahŕňa mnoho aspektov obchodu. Nasledovné sú len 
výberom z hlavných:
     a, Rozdelenie zamestnaní našim členom.
     b,  Úverová jednota,  kde si  naši  členovia  budú môcť  uložiť  svoje  úspory za 
najlepšiu cenu a zároveň si podľa potreby požičať peniaze. Chceme vziať finančníctvo 
z rúk parazitických Židov, ktorí si ho už dávno zmonopolizovali.
     c,  Takisto by sme mohli zaviesť  vlastný úverový systém pomocou obchodných 
poukážok. Je to rozsiahly subjekt a treba ho viac preštudovať.
     d, Odhaliť židovský biznis a profesie, aby sme ich mohli dať na čiernu listinu a 
bojkotovať ich. Taktiež bojkotovať zahraničný tovar podrás z krajín ako sú Japonsko, 
Kórea, Taiwan, Čína, atď. 
     e, Spolupracovať pri odovzdaní všetkých obchodných príležitostí do rúk našich 
členov.  Napr.  obchodovať  s  obchodníkom,  agentom  realitnej  kancelárie,  alebo 
predavačom,  atď.,  ktorí  sú  členmi  našej  organizácie.  Na  tom nie  je  nič  nové  ani 
nemorálne. Židia a mormoni to robia po stáročia. Je to veľmi efektívny spôsob ako 
pomôcť vlastným a mienime ho využiť. Volá sa to spolupráca.
     VII. Politické skupiny.  Hoci budú od Hnutia Kreativity oddelené, budú veľmi 
dôležitou fázou našich činností kým neuchopíme kontrolu nad svojim osudom – 
vládnu, kultúrnu, náboženskú a vo všetkých ostatných aspektoch – zo slizkých 
rúk  židovskej  siete.  Preto  musíme  zorganizovať  a  vybudovať  mocný  základ, 
odhaliť  našich  nepriateľov  a  prevziať  kontrolu  nad  našou  vládou.  Kým  to 
nespravíme, žiadne z našich problémov ako inflácia, nezamestnanosť, znečistenie 
rasy, komunizmus, výdavky na zahraničnú pomoc, drogy, invázia votrelcov, alebo 
iný,  nebude vyriešený.  Opakujem – kým sa nezmocníme kontroly  nad vládou, 
žiaden  z  týchto  problémov  nebude  vyriešený.  Budeme  sa  len  môcť  prizerať, 
budeme len odvrhnutou skupinou, zmenšujúcou sa na zakázanú menšinu.
     Kontrola Nad Vlastným Osudom. A tak opakujem: aby sme mohli dosiahnuť 
veľké a krásne  ciele,  ktoré sme si  predsavzali,  musíme prevziať kontrolu nad 
našou vládou z rúk našich nepriateľov a vziať ju na seba. Než tak budeme môcť 
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spraviť,  musíme aj  z  jednotlivých  korkov  spraviť  prvotné  ciele.  Tu,  ako som 
opakovane  uviedol,  patrí  rozširovanie  našich  radov  a  organizovanie  našich 
organizácií Hnutia Kreativity. 
     Začať So Základom. Začať Teraz.  Vraciame sa na začiatok. Potrebujeme vás. 
Študujte tento silný náboženský program, distribuujte naše knihy svojim Bielym 
Rasovým Druhom po stovkách a ak sa dá tak aj po tisíckach. Staňte sa členom 
našej organizácie. Založte si vlastnú skupinu a staňte sa pastorom. 
     Znásobte si to 10 miliónmi a sme na ceste k úplnému víťazstvu.
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73. Krédo
Kreativity

Bojovať Alebo Zomrieť!
"Nemôžeme Vyhrať!" Najčastejšie Alibi Zbabelej Mentality

     Kreativita  Je  Už  Akceptovaná.  Pri  odhaľovaní  židovskej  konšpirácie 
nezasväteným je najviac pooslňujúce, dokonca prekvapujúce, koľko dobrých Bielych 
Rasových Druhov akceptuje filozofický pohľad  Hnutia Kreativity. Hoci kvôli Židom 
majú naši ľudia tisíc rozličných a rozchádzajúcich sa pohľadov na rasu, náboženstvo a 
celkovo  na  svet,  ak  aj  venujete  Kreativite  minimum  času,  väčšina  ľudí  reaguje 
súhlasne. V skutočnosti, mnohí priznajú "áno, cítil som to tak po roky, no nikdy som sa 
nad tým nezamyslel a doteraz mi obraz nebol nikdy tak čistý".
     Teraz Máme Pozitívny Program. Niektorí ľudia po pochopení situácie dostanú 
psychologicky nový dych a sú pripravený niečo robiť. Po prvý krát to videli celé. Prvý 
krát do seba všetko zapadá a prvý krát dostali namiesto ďalších lží pozitívne odpovede. 
Prvý krát dostali konštruktívny a dynamický program ako sa pridať k 500 miliónom 
Bielych Ľudí na Zemi a vyčistiť ten neporiadok, ktorý Židia na celé ľudstvo, najmä 
však na Bielu Rasu, nahádzali.   
     Výzva k Činom. Teraz, keď poznajú problém a odpovede naň, sú vyzvaní k činom. 
Čelia faktom, ktoré si už nemôžu nevšímať. Už nemôžu ospravedlňovať ignoranciu 
záležitostí života a smrti. Nerobiť nič je vážnou obžalobou zaťažujúcou ich svedomie. 
Byť si  vedomý konšpirácie  a  nič  s  tým nerobiť je  to  isté ako byť komplicom 
zločinu. 
     Výhovorka  Pre  Zbabelcov.  Existuje  niekoľko  výhovoriek  ku  ktorým  sa 
nanešťastie Biela Rasa uchyľuje. Zdá sa, že keď sa počas histórie problémy zhoršovali, 
viac a viac ľudí sa obrátilo k náboženstvu ako k úteku z nepríjemnej reality života, 
rovnako ako iní  hľadajú útek v utopení problémov v alkohole,  drogách, liekoch, či 
čomkoľvek inom. Všetko sú to prostriedky pre útek,  útek to skutočného sveta  do 
sveta fantázie a žiaden z týchto útekov problémy nerieši. Výsledkom je samozrejme 
presný opak – zintenzívňujú problém a celkovo ho zhoršujú. 
     Využívajú Beznádej. Nakoľko sme náboženstvu a zlu kresťanstva venovali dosť 
pozornosti už v iných kapitolách, nie je potrebné to tu opakovať. V tejto kapitole sa v 
prvom rade zaujímame o tých  dobrých Bielych Rasových Druhov,  ktorí nehľadajú 
duchov, ani nie sú drogovo závislí, ale  snažia sa vyhnúť skutočnostiam židovskej 
hrozby vyhováraním sa na beznádej. 
     Horí Váš Dom. Situácia okolo celosvetovej židovskej konšpirácie a ich programu 
pre genocídu Bielej Rasy je rovnaká ako u muža, ktorý ticho sedí v bare a popíja svoj 
nápoj. V tom ktosi príde a s úžasom mu povie, že mu (pijúcemu) horí dom. Muž už 
nemôže nezaujato a ticho sedieť v bare a popíjať. Opitý, či triezvy, je postavený do 
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pozície, keď sa musí spamätať! Musí niečo robiť! Či sa mu to páči alevo nie, zapojil 
sa! Jeho dom horí!
     Ste Zapojení. A s každým Bielym mužom a ženou na povrchu tejto Zeme je to 
rovnako.  Ak im raz bolo povedané o priamom riziku pre Bielu Rasu,  o zlovestnej 
židovskej konšpirácii, o vojne skríženia a vyhubenia Bielej  Rasy,  sú zapojení.  Svet 
horí, či sa im to páči, alebo nie! Každý z nás má ťažkú (no slávnu) povinnosť vstúpiť 
do boja. Máme urgentnú zodpovednosť stať sa aktivistami pre záchranu našich detí, 
civilizácie,  krajín,  domovov  a  aj  kože.  Tejto  povinnosti  sa  nemôžeme  zbaviť.  Po 
prečítaní si tejto knihy už nikto nemôže ospravedlňovať ignoranciu. Ako ten muž 
v bare, už to viete. Musíte konať.
Posledné  Alibi.  Vo  svojej  chytrosti  ako  sa  vyhnúť  zodpovednosti  má  priemerný 
zbabelý hlupák v pokuse o vyhovorenie sa, o vyhnutie sa boju, posledné alibi. Znie asi 
takto: "súhlasím so všetkým čo ste povedali. Som presvedčený, že Židia sú nekonečné 
zlo  a  ovládajú  celosvetovú sieť moci aby nás  zničili.  Som si  vedomý, že  sa  negri 
množia ako zajace a čoskoro ich tu všade bude plno. Som si vedomý, že Mexičania 
Ameriku zaplavujú po miliónoch aprakticky ovládli Kaliforniu, Arizonu, Nové Mexiko 
a  ostatné  juhozápadné štáty USA.  Som si  vedomý, že Kubánci,  Haiťania,  Číňania, 
Vietnamci a milióny ďalších podrás sa na nás chystajú ako roj kobyliek..."
     Nie Je Príliš Neskoro. "...ale (tu prichádza nevyhnutné "ale" ako pomoc pre známu 
výhovorku)  nie  je  príliš  neskoro?  Čo  s  tým môžeme  spraviť?  Židia  majú  všetky 
peniaze. Ovládajú médiá, školy, vlády,  cirkvi a všetky ostatné nervové centrá moci. 
Nemôžeme už spraviť nič. Sme bezmocní."    
     Naša Potencionálna Sila Je Obrovská.  To nie je správne. Nie sme bezmocní. 
Môžem toho ešte opraviť mnoho. Chce to len odvahu a silu.
     Vôľa Prežiť. Je to záležitosť vôle. Je to záležitosť rozhodnutia sa. Je to záležitosť 
odvahy,.  Zbabelec  si  vždy  nájde  tisíc  výhovoriek  prečo  je  lepšie  kapitulovať  než 
bojovať. Zbabelec môže mať všetky zbrane a náboje na svete, no ak nemá odvahu a 
vôľu bojovať, všetky tie zbrane sú mu úplne k ničomu. 
     Musíme Využiť Našu Úžasnú Silu. Biela  Rasa je  dnes  v podobnej  situácii. 
Napriek faktu, že má v rukách prevahu streliva i silu, chýba jej  vôľa  bojovať,  vôľa 
prežiť.  Židia,  s  kresťanstvom  a  ostatnou  "humanitárnou"  propagandou  za  stáročia 
vykonali dobrú prácu pri obraní Bieleho Človeka o jeho vôľu prežiť, takže koná ako 
hlúpe teľa. Radšej sa smutne podriadi židovským hrozbám budúcnosti, než aby povstal 
v svätej pomste a zničil svojich trýzniteľov. 
     Žiaden Čas Nazvyš. Ak to  bude trvať príliš  dlho,  Biely Človek sa  ocitne  v 
beznádejnej pozícii aby sa mohol brániť a prežiť. 
     V Deravom Člne. Biela Rasa sa dnes nachádza v podobnej pozícii ako človek v 
deravom člne na mori.  Je  5 km od brehu a jemný vánok ho odnáša  ešte ďalej.  V 
súčasnosti sú diera a vietor tak, že ak by bol vesloval, mohol by sa vrátiť k brehu. Čím 
dlhšie sedí a len tak prijíma svoj osud, tým viac sa loď potápa a vietor ju odvieva ďalej 
od brehu. Skrátka  čím dlhšie čaká, tým menšie sú jeho šance.  Ak by aspoň trochu 
premýšľal, zistil by, že ani nemá nad čím premýšľať, má len jednu možnosť. Jeho 
jedinou možnosťou je veslovať ako o život a mieriť k brehu. Čím skôr tým lepšie, čím 
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rýchlejšie tým lepšie. Celý jeho život závisí od naliehavosti a energie s akými sa pustí 
ku spáse – dosiahnuť breh. Filozofovaním v potápajúcom sa člne, prečo sa do tejto 
hlúpej  situácie  dostal,  alebo  míňaním  času  na  špekulovanie  aké  sú  jeho  šance 
dosiahnuť breh, nič nevyrieši. Všetko je to len hrozné míňanie času! Môže spraviť len 
jednu vec –plávať k brehu. 
     Čas Na Drastické Činy. Pre Bielu Rasu je dne situácia podobná. To, že sme sa 
(alebo naši zradcovskí predstavitelia) dostali do idiotskej smoly, je nepochybné. Ak to 
raz viete, nemá cenu míňať vzácny čas diskutovaním o tom. Ako u muža v deravej 
lodi,  aj  náš  čas  prchá!  Čím dlhšie  čakáme,  tým zložitejšou  sa  naša  pozícia  stáva. 
Prišiel čas pre činy! Buď budeme hneď konať, alebo za našu nečinnosť a bojazlivosť 
my i  naše  deti  draho  zaplatíme.  Nemáte  inú možnosť  než  sa  zapojiť  a  stať  sa 
aktivistom. Je to buď teraz, alebo nikdy. 
     Keď ste teraz presvedčení, že nemáte alibi iné ani východisko než krv, pot a slzy, 
ďalšia otázka znie: "Čo stým môžem urobiť?"
     Máte Odpovede. Som rád, že sa pýtate túto otázku, hoci keď ste si prečítali túto 
knihu aj  knihu  Večné Náboženstvo Prírody,  odpoveď už viete.  V Kreativite  máme 
úplné riešenie, konečnú odpoveď  a celkovú vieru. Členstvom v  Hnutí Kreativity, 
pomocou organizovať a propagovať naše učenie a program robíte tú najsprávnejšiu, 
najefektívnejšiu a najkonštruktívnejšiu vec akú pre svoju rodinu, krajinu, civilizáciu a 
rasu môžete. 
     Spravte To Hneď. V skratke to  vyslovíme ešte raz.  Môžete a  musíte urobiť 
nasledované:
     I. Čítajte a študujte knihy Večné Náboženstvo Prírody a Bibliu Bieleho Človeka aby 
ste sa čo najviac zblížili s našim učením a programom. 
     II.  Šírte slovo každému Bielemu mužovi a žene ktorej len môžete.  Predávajte, 
požičiavajte, alebo inak distribuujte posvätné knihy Kreativity.  Dajte ich do rúk 
toľkým Bielym Rasovým Druhom koľkým len môžete.  Je  to  minimum čo  môžete 
spraviť. Našim cieľom je dať do rúk Bielych Rasových Druhov 10 miliónov kópií. (No 
to je len začiatok, prelomový bod.)    
     III. Potom založte malú skupinu a začnite prijímať člnov. Udržujte pravidelné 
stretnutia.  Nebojte  sa  zákonností,  organizačnej  štruktúry,  spolupráce,  povolení,  či 
čohokoľvek iného. Najprv začnite. Potom príde čas na oficiality. 
     IV. Rozrastajte sa a rozširujte sa. Pomôžte vybudovať celosvetovú organizáciu.
     Začnite. Sme Silní. To je v skratke začiatok. Ak raz začnete, nič nie je nemožné. 
Pamätajte, že v žiadnom prípade Židom nejde všetko tak ako by chceli. V jednej veci 
sme  lepší  bojovníci  než  oni.  Sme  inteligentnejší.  Sme  kreatívni,  produktívni  a 
sebestační. Aby sme prežili a prosperovali nepotrebujeme Židov, negrov ani žiadne iné 
podrasy. V skutočnosti by sme na tom boli desaťkrát lepšie ak by sme svet zbavili 
všetkých parazitických podľudí a obývali by ho len Bieli Ľudia. Na druhej strane, Žid 
je odporný parazit a potrebuje Bielu Rasu aby krvácala a kŕmila ho, inak by zahynul. A 
nakoniec, Biela Rasa prevyšuje Židov aspoň 30:1. Koľko výhod ešte potrebujete? Pre 
viac našich výhod si opäť prečítajte poslednú časť tretej kapitoly tejto knihy. Staň sa 
aktivistom! Staň sa Bielym partizánom!
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     Žid Sedí Na Sude Pušného Prachu. Pamätaj, že Žid dnes sedí na vrchole sveta, no 
taktiež na zákernom sude pušného prachu,  ktorý môže každú minútu explodovať a 
roztrhať ho na kúsky. Je tam kde je, lebo má vôľu a odhodlanie byť agresívnym. Biela 
Rasa  je  zas  tam kde je,  lebo ej  vôľa chýba a  trpezlivo nechala  Židov znesvätiť  a 
podkopať svoju vôľu prežiť.
     Musíme Bojovať! Musíme Vyhrať! Teraz je čas povstať a bojovať! Môžeme a 
musíme vyhrať! Nemáme inú možnosť. Je to záležitosť výberu! Pamätajte na muža v 
deravej lodi. Pamätajte taktiež, že každý kto vie o židovskej konšpirácii a nič proti 
tomu nerobí je komplicom v tomto zločine.
     Triumf Vôle. V Kreativite máme bojovné učenie na opätovné posilnenie triumfu 
vôle Bieleho Človeka ako ho predstavil najväčší Biely vodca – Adolf Hitler. A tak sa 
do tohto boja pusťme už dnes,  teraz!  Nemáš žiadne alibi,  žiadne iné východisko 
Biely Človek! Buď budeš bojovať, alebo umrieš!

Hnutie Kreativity – 35 A.C.
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