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Přírody Věčný Náboženství 1-01  

Unavenged Outrage: přírodní zákony jsou věčné  

Když se podíváme na přírodním světě kolem nás, my jsme awed nad krásou a 

majestátností přírody. Máme-li zobrazit jemné růžové západy slunce odrážejí v 

mračna, díváme masivní krásu hor, zářící a zářící ve svých bílých pláštích sněhu v 

zimě, překypující zelení a barvou květů na jaře a v létě, malované s nekonečnými 

vrstvami žlutá a červená s měnící se listy na podzim. Můžeme prohlédnout o nás 

obrovská rozloha oceánů zametání do nekonečna, plynoucím vlnám a nakonec bití na 

nějaké vzdálené skalnatém břehu nebo nějaké písečné pláže. Jsme hluboce zapůsobila 

jasné, ostré a brnění vzduch pouště při východu slunce a korálů, růžová krása toho 

všeho jako první paprsky slunce narazit na suchou, větrem erodované skaliska hory. 

Jak jsme se procházet nekonečné pole zářivě barevných květin na prérii svazích na 

jaře jsme zahlceni záplavě barev a krásy a rozmanitosti, s nimiž příroda nás 

obklopovaly.  

Jak jsme pít v kráse květin, z modré nebe, zelené stromy, hory a vlnící potoků, jsme 

rádi, že je naživu. Nechápeme to všechno, nemáme ponětí, jak dlouho Nature byli 

uvedení na jejích bohatých displejích. Jen víme, že rok co rok Nature valí 

prostřednictvím svých ročních zimě, na jaře, v létě a na podzim. Jen víme, že příroda 

je vždy stejný, ale přesto stále mění. Vidíme, jak jaro se blíží květiny vyšel ven ze 

země a později začnou kvést v jejich plýtvající barvách, jen chřadnout a chřadnout 

během léta, produkovat jejich semeno na podzim, a jít spát pod sněhovou pokrývkou v 

zimě , Pak přijde jaro znovu, a semena vyřítil do nové generace květin a stejný cyklus 

se znovu opakuje.  

Jsme-li pozorní je tam jeden vynikající skutečnost, že nemůže uniknout naší 

pozornosti, ani nemůže selhat, aby nás dojem, a to je více než na koni skutečnost, že 

příroda se řídí zákony. V krajině se mohou měnit, tvář přírody na určité oblasti země 

může změnit, ale zákony přírody se nikdy nezmění. Oni jsou věčné, ale vždy tomu tak 

bylo a vždy bude takto; jsou neměnné.  



Například, gravitační zákony byly tak, jak jsou dnes nespočetné věky. Mají stejný 

bude zítra a budou stejné celou věčnost. Nejen, že jsou zákony gravitace pevné a 

trvalé na tváři naší planety, na zemi, ale oni jsou stejní na planetě Mars, Jupiter a 

Venuše. Pracují na přesně stejný základ a kolem té obrovské hvězdy, z nichž 

odvozujeme celý život a energii, kterou nazýváme našeho Slunce Nejen to, ale, 

gravitační zákony pracují stejným způsobem a stejným způsobem, přesně a přesně, na 

všech ostatních sluncí naší konstelace a bez pochyb o všech miliony konstelací, které 

dosáhnou vzdálenosti, které jsou zcela nevysvětlitelné lidskou myslí, vzdálenostech, 

které se dostanou tak daleko, jak miliardy světelných let.  

Jsme se zmínili zákony gravitace. Příroda má miliony dalších zákonů, jako jsou 

zákony, kterými se řídí elektrické energie, zákony upravující činnost chemikálií. 

Existuje nesčetné množství zákony, které upravují vztah mezi světla, tepla a energie. 

Existují zákony upravující vzájemné působení elektřiny a magnetismu. Tam jsou 

matematické zákony.  

Tkané přes všechny zákony přírody je fantastický ohromující vzájemný vztah, je 

záběr ze všech složité soukolí, které tvoří funkci Nature donekonečna a věčně ve svém 

neúprosném jednotky dopředu skrze věky, a to navždy mění, ale její zákony navždy 

pevné, stabilní a neochvějný , Není jedno smítko důkazu, že nějaký jeden přírody 

zákonů kdy ke změně nebo byly porušeny.  

 * * * *  

Co je příroda? Široká Odpověď není příliš obtížné. Jednoduše řečeno, Příroda je celý 

kosmos, vesmír úhrnu, včetně jejích miliónů přírodních zákonů v prostoru a čase.  

Tyto zákony jsou věčné. Člověk již představila miliony tajemství přírody. Dnes 

člověk objevuje více Přírody věčných zákonů při zvyšující se rychlostí. 

Prostřednictvím technologie se stále více využívají jeho chápání záhad přírody. To je 

docela bezpečně říci, že i když bude lidstvo pokračovat rychle rozšiřovat své znalosti 

přírody zákonů, že nikdy, nikdy vyřešit více než jen malý zlomek z nich.  

Když vezmeme v úvahu rozsáhlost naší vlastní souhvězdí známého jako Mléčná 

dráha, a uvědomit si, že to je jen jedna z konstelace off miliony, které nyní mohou být 

detekovány našich výkonných dalekohledů, naše představivost je šokován rozlehlosti 

vesmíru přírody. Si uvědomíme, že naše vlastní malý svět je jen malá skvrnka v 

nekonečném prostoru, a naše vlastní životnost jen prchavý okamžik v rámci věčnosti.  

 * * * *  

Pozorujeme, že zatímco hmota přírody je neživý, Nature je také překypující životem. 

život sám je rozdělen do mnoha a mnoha skupin. To může zhruba rozdělit do oblasti 

květin, stromů, trav, zeleniny, atd, které patří přímo v terénu botaniky. Pak jsme také 

mají nesmírně rozmanitou a zajímavou skupinu ptáků a zvířat, ryb a hmyzu, zhruba 

klasifikován jako v oblasti zoologie. Dále jsme zjistili, že vzhledem k tomu, 

rozmanitost každý z těchto polí je obrovský, mimo naši představivost, že každý druh 

lze rozdělit do mnoha, často stovky dílčích druhů. Například existují tisíce druhů a 

poddruhů ptáků. Existují tisíce druhů a poddruhů ryb, existují tisíce druhů a poddruhů 

ptáků. Když jsme přišli na svět hmyzu se zdá, že jsme se nikdy dostat přes klasifikaci 



všech druhů a poddruhů, které existují na povrchu země. Vědci zařazují jeden milión 

druhů hmyzu, Odhaduje se, že pouze 10 procent z celkového počtu stávajících. Je 

zajímavé si povšimnout, že existuje více než 320 druhů kolibříky sám.  

Podíváme-li se na sebe zjistíme, že my, lidské rasy, také jsou stvoření přírody. Dále 

pozorujeme, že lidská rasa, nyní čítající přibližně 3,6 miliardy Také se dělí do mnoha 

druhů a poddruhů, se stovkami rozdíly v jejich fyzické, mentální, emocionální a 

psychické make-up. Mnoho z těchto rozdílů mají zásadní význam, ale všechny z nich 

jsou významné. Ze všech druhů lidstva, my, hrdými členy bílé rasy, mají pocit, že 

příroda ve své tvorbě naší rasy v průběhu milionů let, má až do této doby dosáhl 

vrcholu své tvorby. Věříme, že tato, a věříme, protože existuje velké množství 

podstatných důkazů potvrdit tento závěr. Jsem hrdý na to být členem bílé rasy a jsem 

vděčný, Nature, že umožnil mi tu čest být členem její nejvýraznější a 

nejpokročilejších druhů.  

Budu mít víc říct o bílé rasy později, ale to je mým cílem tady a teď dále ponořit do 

jevů přírody a její nesčetné množství nádherných zákonů, se týká přežití a 

rozmnožování života samotného. Existují někteří lidé, kteří tvrdí, že jsme nyní 

podmanil přírodu. Tvrdí, že člověk se všemi svými vědeckými vynálezy je nyní nad 

přírodními zákony. To, samozřejmě, je prostý bláznovství a zcela nepravdivé. V 

nejlepším případě jsme částečně zvedla závoj na některé z tajemství Přírody a zjistil, 

co někteří z jejích zákonů je. Pochopení zlomek toho, co tyto zákony a jejich uvádění 

na naše vlastní potřebu pro naše přežití je vše, co můžeme skutečně tvrdit. Drtivá 

Faktem je, že jsme podléhá zákonům přírody v její celistvosti který stejně jako 

jakýkoli jiný živý tvor. My sami jsou stvoření přírody, stejně jako všechny ostatní, a 

navíc jsme buď dodržovat zákony přírody a pracovat v souladu s těmito zákony, nebo 

Příroda nám bude vyřazovat stejně jistě, jako když má tolik jiných druhů, stejně jako 

dodo ptáka a dinosaura byly odsunuty do šrotu starověku.  

U všech druhů Příroda implantoval silné nutkání pro přežití a zvěčnění svého druhu. 

To je nadměrně hojně zřejmé, že příroda vybízí vnitřní segregace jednotlivých druhů. 

Mezi ptáky existuje, například, 87 druhů ledňáčci; existuje 175 druhů datle; existuje 

265 druhů mouchy-lapače; existuje 75 druhů skřivani; tam jsou také 75 druhů loky; 

existuje asi 100 druhů v jay, Straka a vrány rodiny; ve velké oblasti ryb, jsou 

například, 250 známých druhů žraloků a tak dále. Kromě toho, jakmile druh je pevně 

stanovena, nebude prakticky nikdy křížit s tím jiného druhu stejné rodiny. Například 

Canvasback kachny mohou být koupání a krmení ve stejném rybníce jako hejno 

kachen štíhlá, ale nebudou křížit. Budou přísně páří pouze s jejich vlastním druhem, je 

štíhlá kachna s Pintail kachny, a canvasbacks s plátnem zády.  

Hnědí medvědi mohou žít ve stejném lese s černými medvědy, ale i ony instinktivně 

vědí dost na to, aby křížit. Zůstanou přísně se svým vlastním druhem. Tam může být 

175 druhů datle, ale i oni striktně zůstat u svého vlastního druhu a nemají křížit.  

Těchto 75 druhy vlaštovek to vše může být původně pocházející z jednoho druhu na 

dlouhou dobu zpátky v jejich vývoji, ale nemají retrogress a křížit mezi sebou a stát se 

opět jeden smíšený-up druhy vlaštovek. Ne, Příroda nemá v úmyslu to tak.  

Pokud tomu tak nebylo, pak všechny druhy by brzy mongrelized do jednoho 

smíšených-up druhů. Kromě toho mongrelized vlaštovka brzy množit se s 75 druhy 



skřivani a budeme mít brzy swallark. Mongrelized swallark brzy množit se s 

mongrelized kardinály a Bluebirds a celý proces by se zvrhnout v mongrelized ptáka. 

Konečným výsledkem bude brzy, že ptáci ztratí své vrozené specifické 

charakteristiky, které jim umožnilo přežít všechny ty tisíce let.  

K naší velké znechucení a škodě, něco nepřirozeného, jako to bylo děje mezi lidských 

ras v posledních letech. Pokud není zastavena, my, bílá rasa, bude platit vysokou cenu 

za našeho trestního zvrhlosti přírody zákonů.  

Proč Nature naléhat na vnitřní segregaci druhu? Je zde velmi dobrý důvod pro to a je 

to ve snaze o práva přežití nejschopnějších. Příroda se neustále snaží inovovat, s cílem 

zlepšit a najít lepší plemeno, lepší druh, lepší exemplář. Zopakujme to: Příroda se 

neustále snaží inovovat druhy podle segregovat na datle, například do 175 druhů. To 

má 175 různé položky v tím, že jeden konkrétní druh, každý z nich má své vlastní 

zvláštnosti a zejména prostředky k přežití a množení. Některé z nich jsou lepší než 

ostatní. Některé z těchto druhů jsou nepřežije. Jiní jsou lépe přizpůsobeny vyrovnat se 

s prostředím, jejich přirozených nepřátel, potravinové situace, propagace, atd nejen 

přežít, ale množit se ve velkých počtech. Takže odpověď je zřejmá, příroda se 

neustále produkci nových druhů, které budou moci lépe konkurovat na nepřátelské 

arény života proti všem ostatním. Pokud některé z nich jsou lépe přizpůsobeny než 

ostatní při zvládání jejich prostředí, budou přežít a prosperovat. Pokud jsou méně 

schopné, budou přežívat po určitou dobu a pak být odsunuty do šrotu evoluce. Přitom 

Příroda je stále vyvíjí na vyšší úroveň.  

Příroda dále dotuje každou jednotlivou druhů a poddruhů se svými vlastními 

zvláštními vlastnostmi pro jeho šíření, pro její obhajobu, a pro shromažďování jeho 

dodávku potravin - stručně řečeno - jako prostředek pro přežití a rozmnožovacích 

sám.  

Některá zvířata, jako je například tygr, mají řadu pozoruhodných vlastností ve svůj 

prospěch, a to jak v útoku a  

defenzivně. Tygři mají divoký drápy a ostré zuby; mohou běžet rychle; jsou fyzicky 

silní a divocí bojovníci. Slon na druhou stranu nemá žádné zuby vůbec, a žádná drápy, 

ale je to velký hovado zvířete s tvrdé kůže a jeden z nejtěžších suchozemských savců 

stávajících. Je proto nesmírně obtížné pro každé zvíře k útoku a zabít ho, protože jeho 

obrovského objemu, jeho mocné postavy, jeho tvrdé kůže, a skutečnost, že může být, 

a často dělá, šlapat ostatní zvířata k smrti.  

Králík, na druhé straně, je malý, lehký zvířat. To má žádný z obran buď slona nebo 

tygra, ale zdá se, že existuje ve velkém počtu v každém případě, protože má jiné 

podivné atributy, které více než kompenzují. Není to bojovník, jako lva nebo tygra. 

Naopak, je to velmi plaché zvíře, ale Nature vybavila taky s prostředky obrany, a že je 

jeho schopnost běžet rychle. Příroda také kompenzována králíka v různých jiných 

cestách, a v neposlední řadě je jeho schopnost chovat a množit prolifically. Během 

stejného období času, který uplynul mezi slona krávy při porodu jednoho telete a 

době, kdy se rodí další lýtka, bude králík měli mnoho vrhů půl tuctu nebo více, a 

několik generací na cestě.  



A tak to jde. Pokud jde o Nature, nejsou dobří nebo špatní, nejsou žádní hrdinové ani 

padouši. Je tu jen jeden neměnný zákon: Zákon o přežití. Udržovat svůj vlastní druh.  

Není tam žádná taková věc za jednu ze svých tvorů, jako je spravedlnost, nebo 

dobrým mravům, nebo smysl pro fair play. Nature říká Každá bytost: jste obdařeni 

určitými vlastnostmi, zvláštností a atributů, množit a udržovat své druhy a bránit ji 

proti všem ostatním, bez jakýchkoli tabu. Ať už klamu, podvodu, mazaný, loupeže, 

nebo co se používá, to všechno je součástí hry. Například se může zdát, hrubě 

nespravedlivé a strašně krutý, že velká puma měla strhnout a zabít krásné malé dítě 

srna. Ale to se stává každý den, a to je zcela v souladu se zákony přírody. Jeden druh 

se živí druhou, a aby tak učinit, zabíjí a ničí. Skutečnost, že nemohou být vyrovnané, 

je zcela irelevantní a příroda je zcela lhostejné.  

To může také zdát nesmírně zrádné, že chřestýš, vyzbrojený jedem ve svých tesáků, 

může být schopen připlížit na králíka a udeří ho s jedovatým podkožní, něco, proti 

kterému králík nemá žádnou obranu. to může zdát nespravedlivé spravedlivý a krutý, 

že ryby jestřáb může postřehnout ryby pod vodou, lopatky dolů z nebes a napíchnout 

ho na jeho večeři. Přesto, že je přirozený průběh přírody a zcela v souladu s přírodou 

zákony. Je to otázka velké ryby jíst malé ryby a lva jíst beránka, na rozdíl od cokoli 

můžeme číst v nějaké mýtické pověsti o lva a jehně pokojně spali spolu. Je to prostě 

není tak, že prostě není způsob, jakým zákonům přírody práce.  

Implantuje do každé bytosti, ať je to pták nebo savec, ryby nebo hmyz, existuje silný 

pud jízdě to kupředu, aby zachovali jeho druhu a jeho druhy sám. Toto instinktivní 

nutkání je základem pokračování veškerého života a to je něco, co chceme umístit 

velký důraz na. To je něco, co my, bílá rasa, také mají, ale jsou ve velkém nebezpečí, 

že bude zničeno přes umělé, cizí vlivy. Aby bylo možné vidět, jak silný, že nutkání je, 

budeme zkoumat životní cyklus několika druhů ptáků, zvířat, rostlin a hmyzu.  

* * * * *  

Jedním z nejzajímavějších je studium životního cyklu sockeye lososa. Pravděpodobně 

ne v jiných druhů je touha propagovat svůj vlastní druh silnější než v této ryby. 

Ukončení jeho životního cyklu se naplní dramatu a patosu.  

Adamovo River je jedním z rozsáhlé sítě systému Fraser v Britské Kolumbii, Kanada. 

Tam, na štěrkových záhonech Adamova řeky, 150 mil daleko od oceánu, jsou jen 

některé z důvodů tření v sockeye lososa. Dalším velkým trdlištěm je řeka Brooks, 

krmení do Bristol Bay na Aljašce.  

Začněme cyklus se samice, která položila vejce do hnízda nazvaný "REDD" v 

štěrkovým dně řeky. Zde vejce mohou ležet po mnoho týdnů pod stejně jako 16inches 

štěrku. Nakonec tmavé skvrny, které jsou oči zářit přes průhledné buňky. Pozdní v 

tomto "eyed-vajíčko" fázi nenarozené malé ryby lze vidět kroutící se kolem sebe, 

chystá propuknout.  

Někdy v zimě vejce poklop. Dále jen "alevin", jak rybolovu lidé nazývají mláděte, 

který vzniká, je nemotorný tvor s masivním oranžové žloutkového vaku připojené k 

jeho spodní straně. Pytel dodává potravu pro malé ryby, zatímco čeká ve štěrku, 



vyvíjí. Pak se na tmavé noci se kroutí dopředu, palec dlouhá, začíná život v otevřeném 

světě.  

Je to krutý svět na něm objeví. Záplavy, sucha a teplotní změny ve vodě může být 

smrtelný. Mladí lososi jsou kořistí sculpin, pstruh, ročků jejich vlastního druhu, ptáků, 

dokonce i vodních nezralé stádia vážky. Obrušovací je strašné - z některých 3000 

vajíčka ženy Sockeye, bude pouze 30-100 losos dosáhne velikosti Fingerling.  

Mladý růžové a losos Chum přejít přímo k moři. Jiné druhy zůstávají v jezer či řek, za 

rok nebo dva, někdy roste tak dlouho, jak pět až šest palců před cestou po proudu. 

Poté, co v oceánu, je těžké vystopovat, ale intenzivní značkování pokusy daly nám 

mnoho informací. Salmon roj přes hodně ze severní části Tichého oceánu. V 

časnějších stádiích, zatímco ještě v ústí řek, plavou v obrovských školách. Jak oni se 

zvětší se sockeyes provést roční okruh v Tichém oceánu více než 2000 mil za každé 

ze 3 roky v řadě. Pak, po 3 nebo 4 roky v oceánu, když Nature naprogramoval, aby se 

vrátili, zamíří pro domácí řek na překvapivě přesný plán.  

Tak přesný je načasování aljašské Bristol Bay sockeye běh, například, že všechny 

ryby, číslování tolik jako pět milionů, dorazí do ústí do 3 týdnů na přelomu června a 

začátkem července - navzdory tomu, že jednotlivci k němu přistupovat z na Alespoň 

polovina směry kompasu a ze vzdálenosti 1200 mil nebo více. Setkávají se s takovou 

záhadnou přesností, že vrchol běhu, vyskytující o 5. července, nikdy se lišily o více 

než 8 dnů v 10 letech na které se vztahuje nejnovějšího vědeckého průzkumu.  

Zvažovat problém losos čelí při získávání domů. Když ji její reprodukční nutkání 

řekne vrátíme k výtěru, může následovat žádné stopy nošené do oceánu pomocí 

dlouhých tratích rodového ryb. Tam jsou jen SSZ-proudy, malé rozdíly ve slanosti a 

jemné rozdíly v teplotě vody, žádná z nich se zdají být vzorovaný natolik, aby byly 

užitečné při řízení migrační průběh.  

To je stále záhadou pro vědce jen to, co je mechanismus v lososa je, že mu umožňuje 

pohybovat s takovou záhadnou přesností přes nezmapovaných vodách oceánu. Bez 

ohledu na mechanismus, Příroda vybavila ho s neomylným prostředky nejen dostat se 

zpátky k ústí do téže řeky, z něhož vstoupila před oceánské lety, ale plavat proti 

proudu navigovat jeho cestu přes různé kanály, přítoky a pobočky a přijet zpět přesně 

na stejném pozemku, kde se třou původně vylíhnutých. Z nějakého lososa cesta do 

řeky je krátká. Růžové a kamarádi obvykle třou blíže k moři, někdy přímo v přílivové 

zóny. Jiné druhy cestují stovky mil do vnitrozemí; některé bitva proti proudu několik 

měsíců cestoval tak daleko, as2000 mil od pobřeží.  

Uvažujme losos nerka jít nahoru Adamova řeka v BC vnitrozemské migrace je 

herkulovský utrpení. Losos dorazí na ústí řeky ve výborném stavu, jejich maso často 

zabarvený červený z krevet-jako korýšů, na nichž krmena na moři, a se stopami oleje 

ze stravy sleďů a jiných mastných ryb.  

Ale jakmile zamířil proti proudu oni přestat jíst úplně. Žaludky obou pohlaví klesne. 

Prostřednictvím svých dlouhých bojích proti proudu a vodopády, ryby žijí na tělesné 

uloženého tuku sám, stávat pouhé nosiče pro sex produkty, které budou k ukládání 

dříve, než zemřou. V případě Adamova Salmon River, budou ryby, aby jejich spuštění 

v přibližně 18 dnů, cestování 300 mil proti proudu.  



Během těchto 18 dní pozoruhodné biologické dojde ke změnám v lososa na jejich 

cestě proti proudu řeky. Jejich těla zase živý šarlatový a samci čelisti se stávají 

groteskně zahnutý a deformované a vyvíjet zuby. Nakonec se nemůže zavřít ústa. 

Také vyvinou samci hrb na zádech, že neměli v době, kdy oni opustili na oceán.  

Nakonec dorazí v hojném počtu na svých trdliště, štěrkovité mělčin, kde se narodili. 

Bezprostředně žena začne kopat jámu na "REDD" položit její vejce. To dělá podle 

plácat její ocas proti štěrkovým dnem potoka. Po uložení část jejích vajíček ve výtěru 

rituálu se samcem, který oplodní vajíčka, se pohybuje mírně proti proudu znovu třít. 

Štěrk z druhého vaječného jámy myje upravující první. V průběhu několika dní a nocí 

kopání a odpočinku ona může vykopali několik takových jámy a uložen ve všech 

3000 nebo více vajec pokaždé, když pes stojí, připraven je hnojit, jakmile jsou 

uloženy.  

A tak sockeye losos, v rámování červených šatech klouzat spolu v rituálu námluv nad 

svými tření hnízd, nebo "REDD". Vedený jeden z nejsilnějších instinktů v přírodě, 

losos našlo cestu přes tractless Pacific, unikal rybáře, bojoval proti proudu řeky a 

vyskočil vodopády a umělé překážky. A konečně dosáhl své rodné vody a poté 

reprodukovat, s life vypouštění z nich zemřou. Splnili své poslání. Mají jistotu, nová 

generace se narodí znovu opakovat cyklus. To dělají každým rokem, generaci po 

generaci, v návaznosti na výrazný vzor, který Příroda určen především pro ně.  

* * * * *  

Co se můžeme naučit z předchozího života historii sockeye lososa? Můžeme 

pozorovat fungování několika Přírody základní zákony:  

1. Příroda vybavila každý druh se silnou instinktivní pohon zvěčnit své 

vlastní druh s vyloučením všech ostatních.  

2. Příroda má zvláštní a konkrétní program zakořeněný v pudu každého 

tvora, který věrně následuje ve svém životním programu, aby v generaci. 

Pokud z jakýchkoliv důvodů, jako jsou přírodní katastrofy nebo cokoliv 

jiného, druh odchyluje od tohoto programu, utrpí obrovské ztráty. V některých 

případech, je-li schopna vyrovnat se se změnou tahu při tom, že trpí zánik.  

3. Smrt je přirozená sekvence v řetězci věčného života, a Nature nikdy 

zájem na zachování jedince, ale pouze při zachování druhů.  

4. Procentní podíl ztráty a opotřebení, než druhu dosáhne stupeň krytí 

může být velmi vysoká, ale nejsilnější, nejzdravější, nejvíce upozornění přežít 

reprodukovat další generace. Slabší a méně agresivní jsou vyřazena ven a pád 

na vedlejší koleji.  

5. Prakticky celý životní cyklus druhu jsou vynakládány v přežívajících a 

roste na jeviště páření. Pak vyvrcholením celého úsilí života vrcholí v 

reprodukci a přinášet v příští generaci, a tím pokračovat v nekonečném řetězu 

života.  

* * * * *  

Velké množství tvorů Přírody jsou dravé, což znamená, že jejich hlavním prostředkem 

přežití je zabít a sníst nějakou jinou formu jiného než rostliny život. V rámci této 

kategorie v živočišné říši, můžeme uvést lvy, vlky, kojoty, leopardi, lišky a stovky 



dalších. Ve ptačí říše máme orli, jestřábi, supi a mnoho dalších. V království ryb 

prakticky všechny velké ryby jíst menší ryby a v mnoha případech dokonce jíst 

plůdku svého vlastního druhu.  

Člověk, sám, je dravé do značné míry v tom, že jí maso. Zabije skot, ovce, prasata, 

kuřata, ryby, zvěřinu, nebo jí produkty zvířat a ptactva, jako je mléko od krav, vejce 

od slepic, atd však člověk nemá rád sám sebe považovat za predátorské od té doby, 

bere ruku při zvyšování většina zvířat a ptáků, které se spotřebuje. Nicméně, toto v 

žádném případě nemění skutečnost, že je dravá a nemá zabíjet a jíst jiné bytosti 

přírody.  

Některé z nižší, nižší druh člověka, jako jsou černé Afriky, jsou i kanibalistický a jedí 

navzájem.  

Výrazná kategorie od toho dravých třídy je skupina parazitů, kteří zamořují tento svět. 

Máme takové tvory jako jsou komáři, vši, blechy, štěnice, klíšťata, a tisíce dalších, 

kteří žijí na orgánech jiných tvorů a obvykle bez jejich zabití, podaří získat potravu a 

výživu tím, odsávání krve a životních šťáv jejich nešťastné hostitelé.  

Někteří paraziti, jak uvidíme později, existují mezi lidstvo samo.  

Nyní chceme, aby se více detailní pohled na dvou dravých tvorů, jeden v ptačí říše a 

jeden v živočišné říši a uvidíme, jak se vypořádat s problémy přežití a udržovat svůj 

druh.  

* * * * *  

Jeden majestátní pták, opravdu, je orel. Jeho znak zdobí hrdinských standardy 

římských legií vzdálených dávné historie. Jeho znak také stál hrdě na standardech a 

bannery hitlerovského Německa hrdinského. Mnoho jiných národy a země využily 

orla jako symbol hrdosti a síly. Je to jako ušlechtilý pták jako vždy šíří svá křídla přes 

azurové nebe. Je to král ptáků.  

Zlatý orel je dravec. Rozsah a stanoviště zlatého orla se rozprostírá přes většinu 

Severní Ameriky, velká část Asie, velmi malý zlomek Africe a Evropě hraničí 

bezprostředně kolem Středozemního moře.  

Tento král ptáků, tak slavný v příběhu a bajce, je nyní také mizející druhy, nebo 

alespoň to je nyní klesá v číslech. Tam jsou jen asi 10.000 vlevo na severoamerickém 

kontinentu, je nám řečeno, v autoritativní studii zlatého orla.  

Tento pták může být jedním z největších lovců ptačí říše, ale to může mít sahat jak 

hodně jako 100 čtverečních mil, aby uživila svou rodinu. Dospělý sám spotřebuje 

přibližně půl kila masa denně. V horách Montany, 18 párů hnízdících orlů byly 

počítány na velké ploše a to bylo odhadoval, že průměrný pár vzal k sobě na území 70 

čtverečních mil. Zlatý orel vůle hnízdo ve stejné oblasti a často ve stejném místě, 

jednu sezónu za druhou.  



Ve studii orlů v této dané oblasti bylo zjištěno, že, že průměrná hnízdící samice snesla 

dvě vejce za rok, z nichž vylíhla v průměru o 1,8 eaglets. Z těch se vylíhla, 87 procent 

přežilo opustit hnízdo.  

Přesto, že král ptáků, orli čelit mnoha nebezpečím. Předtím, než oni dokonce opouštějí 

hnízdo mnoho mláďat mít fatální pád z hnízda nacházející se na některých vysoce 

orlího hnízda. Nejnebezpečnější nepřítel dospělých orličích je člověk sám a mnoho 

orli jsou buď výstřel nebo otráven, nebo dokonce zasáhla jedoucí auta. Ve skutečnosti 

je polovina všech orla úmrtí jsou způsobeny člověkem, je hlavním důvodem pro orla 

teď být zmenšující se druhy.  

Eagles tvrdě pracovat, aby dodat své rodiny s jídlem nezbytné k tomu, aby přežili. 

Jack králíci poskytnout 37 procent jejich jízdného a pouštních a horských cottontails 

tvoří další třetinu. Ostatní ptáci tvoří 12 procent svého jízdného. Druhá 18 procent se 

skládá z různých kořisti, včetně některých domácí ovce. Dohromady zlatý orel této 

oblasti Montana spotřebuje 32 druhů dravců, od syslů mladým jelenů, od výr 

virginský do chřestýšů.  

Ptáci obvykle páří na celý život. Jestliže jeden zemře, přežil brzy vezme novou 

družku.  

Co může být poučil se z tohoto krátkého života historii zlatého orla? Existuje několik 

dalších pozorování zde o fungování přírody zákonů. Jedním ze zřejmých Faktem je, 

že i přes to, že král ptáků, to není nutně držet jeho vlastní v boji o přežití svého druhu. 

Bílá rasa, ale především by měly brát náležitě na vědomí této lekci.  

I když orel je vynikající lovec, musí tvrdě pracovat, aby se uživili a jeho rodinu. 

Bereme na vědomí, kromě toho, že pták, stejně jako na počátku hospodář, sázce ven 

určitém daném území pro jeho vlastní. To ví, že jedna rodina potřebuje minimální 

množství území, aby bylo možné zajistit pro sebe a krmit svá mláďata. V případě orlů, 

to představuje zhruba 70 čtverečních mil.  

Nejdůležitějším poučením, že se můžeme naučit od orla je navzdory skutečnosti, že se 

jedná o velký lovec, je statečný a odvážný bojovník, jeho druhy mizí z povrchu 

zemského, protože jeho nízké reprodukční rychlostí. Je zřejmé, že i se svými 

obdivuhodnými vlastnostmi - bystrýma očima, velikých křídel a ostrými drápy, to 

nestačí. Oni také musí mít více plodný rychlost rozmnožování, aby pro její druh 

přežít. Ačkoliv míra morálka sockeye lososa je mnohem, mnohem větší, losos dělá 

mnohem lépe v množících jeho druhu, protože na rozdíl od zlatého orla, který stanoví 

pouze dvě vajíčka, žena lososi položí 3000 vajec, a proto má mnohem lepší násobení 

faktorem v její prospěch.  

Králíci na druhé straně mají mnoho přirozených nepřátel - kojoty, jezevce, jestřábi, 

orli, hady, a celou řadu dalších. V neposlední řadě z nich je sám člověk, který 

rozhodně střílí a zabíjí stokrát tolik králíků, jak se dělá orly. Přesto je králík, protože 

jeho plodnosti, nemá žádný problém udržet jeho vlastní proti člověku a zbytek svých 

přirozených nepřátel.  

Je zřejmé přežití druhu znamená vysoký stupeň plodnosti.  



* * * * *  

Kanadský dřevo vlk taky, je dravec, ale v živočišné říši. Máme zajímavou úvahu 

jejich zvycích a životním vzorem z spisovatel a přírodovědec, který šel nahoru do 

Labrador oblasti severní Kanadě pozorovat vlčí populace obecně a rodinu vlčí ze tří 

dospělých zvláště.  

Vlci jsou velmi zajímavé a mnohdy špatně chápán zvířata. Jsou to kočovný Tuláci jak 

je obyčejně věřil, ale jsou vypořádány šelmy, které mají velké trvalé majetky.  

Přírodovědec shledal, že tato rodina ze tří dospělých mělo území dobře vytyčil pro 

sebe, a to sestávalo z asi 100 čtverečních mil. Hranice byly vytyčovat močením na 

některých značek po celém obvodu jejich území. Jednou týdně, více či méně, nadělali 

kola rodového majetku a osvěžili hraniční značky. Jejich území přiléhala další dva 

sousední vlčí majetky, ale tam byl žádný důkaz jakýchkoli neshod nebo hašteření přes 

hranice a každý klan respektovat, že na straně druhé.  

To opět ukazuje nahoru, že i ptáci, jako je orel, a zvířata, jako je vlk, si uvědomit, že 

je důležité mít prostor a území, ve kterém se toulat a poskytnout pro jejich rodiny, a že 

určité minimální množství území je zapotřebí k podpoře jejich rodin.  

Vlci jsou docela spořádaný a vedou dobře regulovaná život. I když to není spjat pevně 

stanoveného jízdního řádu, nemají následovat docela dobře plánované vzor. Samci 

loví v noci, ale zůstat v mezích jejich území. Samice obvykle zůstávají v pracovně se 

svými mláďaty s výjimkou krátkých cestách snad mimo vodu nebo návštěva cache 

masa. 

Vlci jsou monogamní. Oni se páří pouze jednou, a to je na celý život. Doba páření 

sama o sobě obvykle trvá jen dva nebo tři týdny na jaře. Jejich domov je den a velmi 

často generace vlci používají stejný doupě pro zvyšování jejich rodiny. Během léta 

vlci budou bourat dospělého karibu, obvykle slabé exemplářů stáda, nebo telata. 

Během období, kdy karibu jít dále na sever vlci sežerou a krmení jejich mladý na 

myších, pozemní veverky, a něco jiného oni mohou chytit. 

I když vlci jsou obvykle pohlíženo jako střední a divoký zvíře, jsou velmi laskavý a 

milý ke své vlastní rodiny a vzít vynikající péči při zajišťování jejich mladý. Jsou 

navíc loajální k jejich kamarády a držet s nimi po celý život. Vrh ze čtyř mláďat je 

dobrý průměr. 

Z druhů vlčích můžeme naučit dva vynikající vlastnosti: vlčí význam půdy a území, a 

neochvějné věrnosti svého druhu.  

* * * * *  

Jedním z nejpozoruhodnějších tvorečků je včelí med. To je zvláště zajímavé naší 

studii proto, že každý dobře organizované a vysoce vyvinuté sociální strukturu. 

Produktivita a aktivitu, co se děje uvnitř úlu i mimo ni je nesmírně zajímavé a úžasné 

na pohled. 



Včely a květiny jsou dvě části stejného života, jako hlav a ocasů mince. Toto úžasné 

stvoření-and-rostlina tým, koordinovány tak, aby téměř neuvěřitelné míře, je jedním z 

nejkrásnějších výtvorů přírody. 

Včela je jediný létající tvor postavena tak, aby nést těžký náklad. To má úložný 

prostor a zvedací síly přepravovat sirup, pyl, a laků. Vzhledem k tomu, nákladní 

letadla muže nést letadlo zatížení asi 25 procent své vlastní váhy, včela může nést 

téměř 100 procent. Zatímco včela má krátké křídla na tukové těle a nemůže klouzat, 

může se přesto pohybovat nahoru, dolů, nebo stát v klidu ve vzduchu. Jeho krátká 

široká křídla porazila v vysokou rychlostí s tkaní tvaru osmičky pohybu. Změnou 

osmičku včela může řídit sám dopředu, nebo stát v klidu ve vzduchu v přední části 

květu a vyhledat ji. 

Tento létající stroj má tři místa pro uložení nákladu. Jedním z nich je nádrž uvnitř, což 

naplňuje tím vysávají nektar sirup přes dlouhou trubkou zevnitř těla Flower. Další dva 

jsou koše na zadních nohách pro provádění pyl. 

Většinou včela nese náklad pouze v jednom směru. Outward Bound, potřebuje jen 

zrnko medu pro paliva, což stačí k dosažení cíle, kde je možné najít bohaté zásoby 

medu a natankovat. Med je tak silná, že pin-hlava o velikosti smítko z ní bude rej 

včely křídla asi čtvrt míle. 

Včela je intenzivně sociální tvor. Úl, ve kterém žije, je jako jeden celek, jako jedno 

zvíře, žije v krásném domě s řadami šesti oboustranných pokojů postavených z vosku, 

které vypadají jako mramor. Malý úl bude mít 20.000 včel, zatímco středně velkém 

úlu bude mít pravděpodobně 75,000 a velký úl dokonce 200 tisíc členů. Celý úl 

pulzuje jako jeden život, jedna jednotka. Jeden extra velká včela, která žije v srdci 

toho všeho produkovala všechny včely, které jsou v úlu. To je včelí královna, kteří 

otroci položit jeden nebo dva tisíce vajec denně. 

Práce je všechno velmi dobře organizovaná. Včela úl, který se skládá z hřebenů a 

jejich šesti jednostranných buněk, jsou postaveny mladší včely pod sedmnáct dní 

stará, které dosud nedosáhly létání jeviště. Včely nyní docela pověst architektů a 

inženýrů, protože stavět mnoho řad malých místností stejné velikosti, z nichž každá se 

třemi páry stěn proti sobě, takže jsou hexagon tvarované. Bez kreslení desky, 

kompasy nebo pravítka oni vykonávají práci, která je dobře měřený silně a zároveň je 

velmi přesný v celém textu. Buněčné stěny jsou pouze 1-350th. palce tlustý. 

Existuje pouze jedna královna včela v úlu. S výjimkou několika trubců, kteří oplodnit 

královnu, zbytek kolonie se skládá výhradně z pracovníků. Tito pracovníci jsou 

navždy obsazeno sběr z květů, budování jejich voskové domovy, uložení až medu a 

pylu a procházející kolem jídla. 

Královna je speciální vynález. Jiné včely pracovat tak tvrdě, že nemají čas na to, aby 

jakékoliv potomstvo, takže Nature vynalezl královnu, který je odlišný od všech 

ostatních a který klade všechny vejce. 

Chcete-li zachovat úl mnoha tisíc včel silné a zdravé, několik tisíc dítě včely musí být 

narozených každý den. Pro ačkoli královna mohli žít po dobu pěti let, dělnice žijí 

pouze 41 dní, a to je nekonečná práce královny, aby je nahradili, když odumírají. 



Tráví většinu svého času chůzi po povrchu hřebenu, a když projde jeden šest 

jednostranný buňku po sobě se pozastaví na několik sekund a klesá ve vejci. Jejím 

úkolem bere tolik energie, že musela přítomné, aby ji nakrmit neustále. 

Když včelí královna je zaneprázdněn kladení vajec, ona je obklopen družinou 22 včel 

dělat mateří kašička. Čelí jí, které ji obklopovaly jako paprsky kola. Celý Jejich 

úkolem je udržet krmení její mateří kašička. Jak oni projít dvanáct dnů starou známku, 

jsou nahrazeny s mladšími včel, pravděpodobně šest dnů stará, za tohoto 

pozoruhodného potraviny mohou být provedeny pouze v hlavách dospívajících včel. 

Včelí královna má jemnou pár křídel, ale ona je jen asi dvakrát používá ve svém 

dlouhém životě; Jednou odletět na páření letu, a zase odletět ze svého úlu navždy s 

rojem začít nový domov. Dokáže klást žádné vejce až poté, co byl letecky převezen 

do nebe s trubců a vrátil se domů ze svého páření letu. 

Když trubci se vrátit do úlu, náročné med, pracovníci odmítají nakrmit a oni hladovět. 

Jsou již nejsou potřebné pro život kolonie, a jsou vyřazeny. 

Dělnice nemají strávit noc mezi květinami. Čekají v úlu až do svítání. Vzhledem k 

tomu, že nevědí, která květiny otevře pylová krabice a Guš nektar následujícího rána, 

nebo tam, kde se bude nacházet, tyto inteligentní tvorečkové nevysílají desítky tisíc 

létání nákladních vozů na lovu divokých hus. Mají zvědy, kteří dělají průzkumné 

práce jako první věc po ránu. 

Možná tucet včely jít ven v různých směrech a prozkoumat krajinu. Letí kolem v 

blízkosti úlu ve stále se rozšiřujících kruzích. Je-li jablečný sad, maková pole nebo 

vojtěška, nebo zahradu fazolí nebo hrachu blízko, nebo louka kvetoucí s jetelem, 

veliká je vzrušení v úlu a celá armáda bude na křídle a připravené k cestovat v 

několika minutách. 

Ale den je kořist může být opodál. Zvědové mohou muset hledat přes mil krajiny. 

Když jeden z těchto návratů, bude to říci ostatním, co přesně druh květiny jsou 

otevřené, a dát jim buzoly pro směr a oznámit vzdálenost místě. Mnoho jiných tvorů 

může komunikovat, ale jen málokdo může rovnat jasnost a užitečnost jazyk, že včela 

medonosná vyvinula a používá ke komunikaci se svými spolupracovníky. 

Často jsme slyšeli výraz "zaneprázdněn jako včela" a my jsme chtěli srovnávat 

produktivitu a organizace včelstva z toho bílého muže v jeho organizaci a jeho 

produktivity. Pokud existuje jedna věc, kterou se můžeme naučit od sociální struktury 

přírody v úlu, to je, že (a) se celá kolonie funkce, protože jeho organizované sociální 

struktury, (b) za účelem fungování kolonii, musí mít vůdce, v tomto případě včelí 

královna, (c) každý z nich má svou zvláštní funkci v přežití kolonie, a když tato 

funkce není užitečná (jako drones) žádné další potraviny nebo úsilí je zbytečné na ně. 

* * * * *  

Dalším nejzajímavější stvoření, kdo je nejlepší inženýr přírody v Británii, je bobr.  

Beavers váží 30 až 68 liber, a dosáhnout 43 palců na délku, včetně jejich šestnáct 

palců široké, ploché, šupinaté ocasu. Zadní nohy jsou webbed. Bobři žijí ve vodě, a 



postavit přehrady několik set stop na délku a co nejvíce AS15 stop vysoký, vytvářet 

rybníky, ve kterém žijí, a ve kterém jsou chráněny před svými nepřáteli. 

Jejich domy jsou velké struktury, které mají pod vodou vchody stožáry a bláta. Bobři 

jíst kůru a větvičky stromů, zejména z osiky, které hryzat se s jejich velkých, řezáky. 

Občas se budou stavět kanály do 2000 stop dlouhé, ve kterém se vznáší části krmných 

stromů k jejich rybníků. 

Stejně jako včely, bobři taky, jsou inženýři a stavitelé a jsou zaneprázdněni málo 

produktivní dělníci. Dále dokázat, že člověk je jistě není jediným inženýrem. Ve 

skutečnosti jejich schopnost, aby bylo možné prozkoumat a velikosti do správné 

proudy pro jejich stavby přehrady a pak vytvořit důležité trvalé přehrad je pokročilejší 

než říci, například, z afrických domorodců, jejichž kmeny nikdy známo, že vybudovat 

přehrada. Ve skutečnosti je dům, který bobr staví je pravděpodobně v každém směru 

stejně vybudované jako jsou bahenní chaty, které jsou postaveny domorodci v džungli 

kmenů Afriky. 

 * * * *  

Tyto schopnosti, že včely mají při budování své úly a jejich hřebeny a jejich buňky a 

schopnosti, které bobři mají při stavbě svých přehrad a jejich domovy jsou zakořeněné 

a zapuštěných ve své instinkty a jsou typické pro sebe a jsou jejich vlastní. Jsou to 

další příklady nádherné způsobu, jakým Příroda dala Každá bytost jedinečnou, 

vestavěný instinkt a naprogramované jim umožnilo plnit zázračně a bezchybně 

generaci za generací. Nejen, že je nejzázračnější, že tento instinkt, se všemi 

podrobnými informacemi o musí být předány prostřednictvím mikroskopicky malých 

genů přes nikdy nekončící řetězec generací. Příroda je opravdu úžasné. 

Včely nejsou jediný tvor v přírodě, jejichž společný život se točí kolem vůdce. 

Existuje mnoho zvířat s stádní instinkt, kteří spolu žijí v sociálních skupinách a jejichž 

skupina má určitou vůdce. Vlk balení, například, obvykle následovat vůdce. Stáda 

buvolů obvykle sledují vedoucí býka, který razí stopu. Stádo divokých koní v západu 

je obvykle vedená hřebce, který se stará o jeho stáda a udržuje oči otevřené pro 

nebezpečí. Hejna hus, létající na zimu na jih, jsou obvykle vedl o olověnou husa kdo 

grafy cestě. Princip vedení se projevuje v živočišné říši, pták království a ve světě 

hmyzu stejně jako zřejmě v lidské sociální struktury. Je tam implantován přírodou. 

 * * * *  

Ve výše citované jsme životní vzory několik druhů zejména i několik dalších jsme se 

dotkli obecně. Ve shrnutí toho, co jsme se krátce na které se vztahuje na výše 

uvedené, můžeme tvořit tyto závěry: 

1. Vesmír se řídí zákony přírody.  

2. Zákony přírody jsou pevné, pevné a věčné.  

3. Zákony přírody se vztahují na živých tvorů stejně pevně a neúprosná 

jako to dělají na neživé objekty.  

4. Lidská rasa, příliš, je tvor přírody.  

5. Příroda se zajímá pouze o přežití druhu, a ne jednotlivce.  



6. Jen ty druhy přežijí, které mohou dokončit v nepřátelské tváře všech 

ostatních, a to buď držet jejich vlastní nebo zvýšení.  

7. Příroda se snaží neustále inovovat druhy zákonem o "přežití 

nejschopnějších". To nemilosrdně porážkám ven, obvykle před reprodukci, 

všechny Misfits, neduživý a slabé. 

8. V boji o přežití druhu Nature ukazuje, že ona je naprosto postrádá 

soucit, morálka, nebo smysl pro fair play, pokud jde o jakýkoli jiný druh. 

Jediným yard hůl je přežití. 

9. Příroda podporuje a propaguje vnitřní segregace jednotlivých druhů a 

způsobuje poddruhů soutěžit proti sobě.  

10. Příroda se šklebí na mongrelization, křížení nebo miscegenation. Dala 

nejen každý druh, ale každý poddruh, instinktivní pohon pářit pouze s vlastním 

druhu. 

11. Příroda vyvinula pro každý konkrétní druh určitý vzor ve svém 

životním cyklu, který tento druh musí následovat. Tento jev se nazývá instinkt, 

velmi důležitou a nezbytnou součástí jeho make-up. Jakákoliv odchylka, 

izolace nebo otupení jeho instinkty, obvykle vede k zániku tohoto konkrétního 

druhu. Bílá rasa měli vzít na vědomí to dobře. 

12. Nejenže Nature obvykle přiřazen určitý životní cyklus pro každý druh, 

ale většinou také určitý typ prostředí, které tento druh je omezena na, jako 

například ryby mohou žít jen ve vodě, ledních medvědů v arktických 

oblastech, atd  

13. Příroda je zcela nestranný, zatímco ke kterému druh přežije, z nichž 

každá je samo o sobě v nepřátelských tvářích všech ostatních.  

14. Každý druh je zcela lhostejné přežití jiných druhů, a příroda řekne 

každý druh rozšířit a znásobit až na hranici svých možností. Láska a něha jsou 

vyhrazeny výlučně pro svého vlastního druhu. 

15. Existuje mnoho druhů, které si uvědomují význam území a vytyčení 

hranic území, jež potřebují pro přežití a zvyšování jejich rodin.  

16. Mnoho zvířat, ptáků, hmyzu a dalších kategorií mají dobře vyvinutou 

sociální strukturu.  

17. Princip vedení je instinktivně zakořeněné a využívány mnoha druhů 

zvířat, ptáků a hmyzu, jakož i lidské rasy.  

18. Jeden druh, například hejno racků, někdy vést válku proti 

velkoobchodní dalších druhů, jako jsou epidemie kobylek. Smečka vlků bude 

útočit stádo volů pižma. 

19. Nicméně, bratrovražedné války mezi druhy vůči příslušníkům 

vlastního druhu jsou v přírodě neznámé, s výjimkou některých zavádějící 

lidského druhu.  

20. Nikde v říši přírody dělá silnější, vynikající druh držet zpátky svůj 

pokrok a expanzi v úctě ke slabším, podřadný druh. Neexistuje žádný soucit 

od jednoho druhu a další, jediný život a konkurence smrti. 

21. Druhy sami se neustále mění a vyvíjí v průběhu tisíciletí času. To může 

být dokonce značně urychlen prostřednictvím záměrného výběru, jak je v 

chovu psů a koní. Některé druhy vymírají. Nové druhy se vyvíjejí. Žádná 

reklama zůstat nehybná, ale všichni, včetně lidských druhů, jsou navždy mění 

a vyvíjí. Evoluce je kontinuální proces. 

22. Věčný boj je cena za přežití.  

23. Příroda dala Každá bytost silný přirozený instinkt, jehož základní 

jednotka je zvěčňování svého druhu. Zakořeněny v tomto instinkt je kompletní 



plán pro jeho celý život vzoru, který se bude šířit svůj vlastní druh, generaci po 

generaci. Druhu se musí řídit svůj zakořeněný instinktivní vzor nebo zahynout. 

24. V neposlední řadě Nature jasně ukazuje, že je její plán, že každý druh 

neustále zlepšovat a up-grade sám, nebo může být nemilosrdně vyřazen z 

existence.  

* * * * *  

S těmito základními pravidly na mysli, pravidla nařízený sama příroda, nyní budeme 

mít nový pohled na sebe sama. Budeme sledovat, jak tytéž zákony platí stejně vytrvale 

do lidského druhu obecně, a pro nás, bílá rasa, zvláště. Budeme zkoumat, zda je bílá 

rasa byla v souladu se zákony přírody, aby přestupuje tyto zákony; a konečně, zda bílé 

rasy, v této fázi svého vývoje, je na cestě nahoru, nebo na jeho cestě ven. 

Přírody Věčný Náboženství 1-01  

Unavenged Outrage: přírodní zákony jsou věčné  

Přírody Věčný Náboženství 1-02  

Unavenged Outrage: bílé rasy - Příroda je největší zázrak  

Pokud existuje jedna věc, v této nádherné našem světě, který stojí za zachování, 

obraně a propagaci, je to bílé rasy. Příroda vypadala zamilovaně na bílé rasy a 

nešetřili zvláštní láskyplnou péči ve svém růstu. Ze všech miliony tvorů, kteří obývali 

tvář této planety přes věky, nikdo nikdy zcela rovnala bílé rasy. Příroda dotoval její 

Elite s větším množstvím inteligence a kreativity, energie a produktivitou než ona 

obdařen k nějaké jiné zvíře, nyní nebo v minulosti tisíciletí. 

To bylo bílé rasy, který byl svět stavitel, tvůrci měst a obchodu a kontinenty. Je to bílý 

muž, který je jediným stavitel civilizací. Byl to on, kdo stavěl egyptské civilizace, 

velký nepřekonatelnou římské civilizace řecké civilizace krásy a kultury, a který poté, 

co byl rozdělil vážnou ránu novým semitské náboženství, válel přes temna, konečně 

vymanil a pak postavil velkou evropskou civilizaci. 

Tyto European White Men, pak se civilizace v jejich krvi a jejich osud, přes Atlantik a 

založit novou civilizaci na bezútěšné a kamenitého pobrezi. Byl to bílý Muži, kteří jeli 

na sever na Aljašku a na západ do Kalifornie; muži, kteří otevřel tropy a podmanil 

Arctics; muži, kteří zvládli afrického Veldts; Muži, kteří osídlili Austrálii a zadřené 

brány celému světu Suez, Gibraltaru a Panama. 

To bylo bílé rasy, který produkoval muže jako Columbus, kteří překročili neznámé 

Atlantiku; muži jako Magellan, který jako první obeplul zeměkouli; muži jako 

Michaelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Velazquez, Bernini, Rubense, 

Raffaela a tisíce dalších géniů, kteří vytvořili krásné a vynikající produkce v oblasti 

sochařství a malířství; géniové jako Beethovena, Bacha, Wagnera a Verdi, kteří 

vytvořili krásnou hudbu; muži jako James Watt, který vynalezl parní stroj; muži jako 

Daimler, kteří vymysleli a postavili vratný spalovací motor; Výrobní géniové jako 



Henry Ford, vynálezci jako Thomas Edison; jako marnotratný geniální jako Nikoly 

Tesly v oboru fyziky a elektřiny; literární géniové jako Shakespeare, Goethe a tisíce 

dalších, nesčetné géniové v oblasti matematiky, v oblasti chemie a fyziky. 

Byl to bílý muž, který překlenul kontinenty světa s železnicemi a supervýškovými 

dálnic a vedení elektrické energie. Byl to bílý muž, který stvořil zázračný svět 

elektroniky, ohlašovat v telefonu, rozhlase a televizi. Byla to bílá rasa, která v 

kombinovaném výbuch energie a genialitou poslal rakety na Měsíc a zasadil nohy 

Bílé Muž na mimozemském území v posledním desetiletí. 

Zářivé úspěchy bílé rasy jsou nekonečné a expanduje, i když to je psáno. Vše má 

člověk udělat, je listovat stránkami encyklopedii ocení nádherné dědictví úspěchů 

vyvolaných bílé rasy v průběhu staletí. 

Jaké další závod může dokonce přiblížit k této pozoruhodné záznam kreativity, 

výkonu a produktivity? Odpověď není. Vůbec.Žádné mohou dokonce přiblížit. 

Naproti tomu, černý muž Afriky jen tak velký, jako i vynalezl kolo. 

Ano, je to běloch s jeho vrozené a vrozený génia, který dal podobu každému vlády a 

obživy pro každých dalších lidí, a především velké ideály každého století. Ano, my 

jsme ti, rasové soudruzi, kteří byli zvláště obdařené přírodou a rozhodli se vládnoucí 

elita světa. Ve skutečnosti jsme byli vybráni povaha se pány světa podle stavebního to 

někdy lepší a lepší. Byli jsme souzeno, aby byli plodní a množte se a obývat celý 

vlídnou tvář této planety. To je náš osud manifestu, jak nařízený sama příroda. 

My, bílá rasa, mají takovou slavnou dědictví a takovou slavnou historii, která každý 

člen bílého závodu by měla být prasknutí s hrdostí být jeho součástí. Každý z nás se 

musí věnovat sami k velkému poslání, které příroda nastavené pro nás, ale dosud 

nesplnila, a to: vládnout a naplnit všechny dobré země této planety. 

Není mým cílem zde vystopovat historii bílé rasy v těchto několika stránkách, ani to 

není mým cílem, aby se vědecké studium závodů lidstva. Chci ukázat a připomenout 

mé bílé s rasovými Soudruzi z něčeho, co v této době v historii, které jsou bohužel 

vědomi: na velikosti naší historie v minulosti; ušlechtilý mise, která Nature stanovila 

pro nás v budoucnu. Také chci, aby stanovila v příkrém profilu nebezpečí, že se nyní 

nacházíme i nepřátele, které jsou určovány pohltit a zničit nás. 

Když jsme přemýšlet o zdroji veškerého našeho poznání, zjistíme, že pouze skutečné 

pravdy jsou v přírodě av přírodě zákonů. Vše, co víme, má své kořeny v přírodními 

zákony, které nás obklopují. Je to neskutečná schopnost bílý muž je pozorovat, rozum 

a organizovat své znalosti o této malé části tajemství Přírody, ze kterého byl zvednut 

závoj. 

Jeden z prvních významných pozorování člověk vyrobených je, že příroda se řídí 

právem. Zákony přírody jsou neměnné, neochvějný a nepoddajná. Jsou to věčné. 

Jeden z neúprosných přírodních zákonů je přežití nejsilnějšího. Viděli jsme z 

předchozí kapitoly, že příroda se neustále snaží inovovat jednotlivých druhů dělením 

je do poddruhů a mají každý jeden z poddruhů soutěžit proti sobě. Ti, kteří nemohou 

konkurovat pád na vedlejší koleji a navždy ztratí v zapomnění. Ty, které jsou lepší než 

prosperovat a násobit. Nikde v přírodě vidíme vynikající prchající před inferior, ani 



pozorujeme, kde nadřízený milosrdně se snaží pomoci udržet nebo pozvednout 

podřadné druhy. 

Příroda zřejmě přeje, aby vnitřní segregaci druhu. Například, pokud se podíváme na 

ptačí říše, zjistíme, že kolibříci byly odděleny do asi 320 různých druhů, vrabci byly 

odděleny do některých 263 druhů, střízlíci do více než 60 druhů, a tak dále. V 

živočišné říši najdeme stejný jev byl odhalen před našima očima. Ať už se podíváme 

na druhy myší nebo králíků nebo kočky v jejich přirozeném prostředí, zjistíme, že 

byly odděleny do desítek různých druhů, z nichž každá po svém vlastním vzorem pro 

jeho přežití, množení a množení v konkurenci s vlastními poddruhy a jiní tvorové na 

zemi. Každý z nich má své podivné prostředky ochrany, páření, šíření. Každý z nich 

má své přirozené nepřátele. 

Muž taky, je výtvorem, a tvor přírody. Také on byl obdařen přírodou se speciálním 

programem pro přežití a množení. I on má své přirozené nepřátele a je tam zima tvrdý 

fakt přírody, že většina smrtící nepřátelé běloch jsou jiné druhy lidstva, jmenovitě 

Židů a jiných barevných závodů. 

Dále pozorujeme, o přírodě, že si oškliví mongrelization a bastardization. Nikde v 

přirozeném království přírody dělat najdeme sbratřování nebo mongrelization různých 

druhů, ani najdeme je inter-chov a míchací své geny. Nejen, že jsme zjistili, že různé 

druhy ptáků, například, ne inter-plemeno, ale zjišťujeme, že poddruh ne inter-

plemeno, ačkoli oni mohou žít ve stejném lese, nebo ve stejném prostředí. 

Například, nenajdeme vrány, kteří jsou ptáci, páření s bílými volavky, kteří jsou také 

ptáci. Nemáme dokonce zjistit, že některý z 60 druhů Wren mixu nebo inter-plemene 

spolu navzájem. Ani najdeme některého inter-chov mezi různými poddruhu Jay. 

Například, bude Blue Jay ne pářit s šedou sojka nebo mexické Jay, nebo hvězdné Jay, 

nebo šrotu Jay nebo zelené sojky. 

Kdyby tomu tak nebylo jedním z hlavních cílů a přírodních zákonů brzy bychom 

zjistili, že nejen že by všechny poddruhy být mongrelized do jednoho druhu, ale 

všichni ptáci budou mongrelized do jednoho druhu pouze ptáka a všechny ryby s 

všechny jejich tisíce a tisíce druhů by mongrelized do jednoho druhu ryb. Tam by se 

brzy žádná taková věc jako krásné Blue Jay nebo krásný kardinál nebo nádherné 

malého kolibříka nebo nádherné luční skřivan. Ne, černý medvěd a grizzly může žít 

ve stejném lese, ale nemají rozmlouvat s sebou, ani se stýkat s sebou, ani oni 

mongrelize nebo spojit s sebou. To je jeden z neúprosných přírodních zákonů. Příroda 

mračí na bastardů, a obvykle je trestá vyhubením. 

Druhy lidstva, příliš, byly obdařen přirozený instinkt oddělovat, maté a stýkat jen ve 

svých vlastních úzkých poddruhů. Každý z nich má přirozený instinkt chránit své 

vlastní druh tím, že chrání ji, bojovat za to, a bránit ji proti všem ostatním rasám, které 

považuje za nepřátelské k jeho vlastní. Přes všechny židovské propagandě jsme byli 

naočkován, tento instinkt je tam pořád. To vše nepravdivé, nepřirozené propaganda 

může hromadit takové hanlivé termíny jako náboženský fanatik, atd, na jeho oběti, ale 

faktem zůstává, že bílá rasa dává přednost životu, stýkat se, a vzít si v rámci svého 

druhu, čínský mezi jejich vlastní druh, černoši mezi oni, a tak dále. Skutečnost, že 

barva linka je člení, mongrelization se odehrává i došlo, je ohavnost proti přírodě. Je 



to nepřirozené a příroda nemusí dlouho čekat haldy odplatě proti těm, kdo porušují 

její zákony. 

Bohužel, bílá rasa, která má nejvíce ztratit, má ve své minulosti historii byli nejvíce 

trestně neopatrný v zabezpečení, že nejcennější dar, dotovaný od přírody ve svých 

genech. Tam, kde to bylo tak úžasně illustrious naučit se zákony fyziky, botaniky, 

zoologie a technologií, má z nějakého podivného důvodu byla většina trestně slepý a 

nedbalé při uplatnění těchto zákonů genetiky v jeho vlastní propagace pro jeho vlastní 

uchování. Zatímco Bílý muž živí hrdě na plnokrevný chov koní, psů a koček, že je 

podivně slepý o jeho vlastního chovu. Stále se nezdá mít plně pochopil, že příroda 

vždy uhasí ty formy života, které nedodržují její zákony. 

Ve dvacátém století, je otázka závod se stává ohromně jasné a zlověstně. To se brzy 

stane nemožné ji zaměnit se sémantikou, nebo ekonomické teorie, nebo marxistické 

žargonu, nebo humanitární odpadky, nebo "náboženské" dvojí řeči. Tato otázka bude 

brzy tak ostré, že jeho konečná volba bude ohromně zřejmý. Nicméně, protože to je 

psáno, že většina bílých lidí v Americe i jinde, jsou stále nejtragičtější zmatení a 

smutně klamán. Zdá se, že zasažený s podivnou slepotou o problému rasy, slepota, 

který je téměř duševně choré zločince. To je účel těchto stránek, které se krátce 

podívat do běloch historie a hodit do očí bijící reflektor na zločiny a chyby, které 

spáchal v ne chránit čistotu své krve. 

Zatímco kdykoliv v historii je nebezpečné učinit přesnou předpověď budoucnosti, je 

to tak, zejména pokud jde o vše, co se vztahuje k bílé rasy. Odporovat všechny 

páchnoucí a chybné představy o tom, rasy, které byly implantovány do myslí davu, a 

to i přes všechny bludy dnes převládající, budu přesto učinit následující předpověď: 

bílé rasy bude buď rally a sjednotit ve velmi blízké budoucnosti, mají pro svou vlastní 

strategickou představu o vítězství svět pro své vlastní národy, nebo to bude bídně a 

surově zničen barevnými národy na světě. Nyní musíme buď aby tato planeta navždy 

zajistit pro náš závod, nebo bídně zahynout. Musíme buď naplnit všechny kontinenty 

s naší vlastní, nebo může být over-běh nižších barevného. 

Jeden z otřepaných frází soudobých dějin je skutečnost, že tyto běloši, kteří vědí 

alespoň o negři a mají nejmenší množství kontaktu s nimi, vždycky nést proti těm, 

kteří jsou Whites házet do kontaktu s negry, nepřiměřené nenávisti. Takové šílenství 

proti svým vlastním bílých bratrů je nepřirozené, v rozporu s jejich vnitřními-

nejpřirozenější instinkty, a uměle vysazena u ďábelsky mazaný propagandy proradné 

Žida. Není pochyb o tom to nejtěžší překážkou v boji běloch, aby se zachránil před 

zničením a mongrelization barevnými závody je podivné a zvrácené postoj bílého 

muže směrem k sobě. Hlavním problémem nyní není překonání židy nebo černoši, ale 

jednoznačně záležitostí rovnání ven bílý muž myšlení. 

* * * * *  

V této knize budu používat non-vědecký termín, "bílé rasy" a pro dobré důvody. Jsem 

si dobře vědom toho, že různé antropologové rozděleny, rozděleno, klasifikovaný a 

reclassified bílá rasa do mnoha větví a sub-poboček. Jsem si dobře vědom některých 

libovolných hlavních slozek jako Aryan nebo severské, středomořské a Alpine. Ty 

jsou pak přeřadit do mnoha dalších oborů a směsí. 



Záměrně jsem se vyhnout celou tuto námahu jako čert kříži. Chcete-li zde 

argumentují, antropologické oddělení a pododdělení je spadnout do začarovaného 

židovského pasti. Chcete-li dokonce použít slovo Nordic nebo Aryan v této knize je 

vysoce rozporuplné. Tato kniha není určen ke spuštění bílí lidé hádají mezi sebou, ale 

sjednotit celý bílé rasy v boji proti Židům Zejména, a všechny barevné závody v 

obecně. 

Z tohoto důvodu, termín, bílá rasa, je dostatečně široká, aby zahrnula všechny dobré 

členy naší rasy bez nit-picking o tom, které větve jsou nejlepší, nebo kdo kam patří. 

Jsem si dobře vědom toho, že bílá rasa má nějaké mongrelized třásně. To má mnoho 

směsí ve svých vlastních vnitřních skupin, jako jsou Nordic smíchané s Alpine, 

Alpine s Středozemního moře, etc. Nicméně, to nemá žádný smysl vůbec diferencovat 

a vytvářet kastovní systém v bílé rasy sám. Naopak, že by bylo velmi destruktivní a 

dělící. 

Dokonce i používat termín Aryan by škodily naší víry, protože tento termín také je 

široce nepochopený většina příslušníků bílé rasy sám. Pro většinu Američanů tento 

termín by se vztahovala (ačkoli nesprávně) pouze a něco Němců, které patřily k 

Hitlerovým pohybu. Ačkoli Hitler byl nepochybně velký bílý vůdce, tento termín, 

přesto by být překážkou, spíše než pomoc, sjednotit bílé rasy a propagace naší nové 

náboženství. 

Naším prvním cílem v této bitvě je a musí být sjednotit bílý muž a narovnat jeho 

myšlení. United a organizované bílá rasa je desetkrát tak silný jako zbytek světa 

dohromady. 

Poté, co jsme udělali to, Žid a problém negr je stejně dobrý jako vyřešený. Jakmile 

jsme opět pod kontrolou našeho vlastního osudu, pak můžeme přistoupit k další 

smysluplné programy v rozvíjení a modernizaci vlastní závod. To lze snadno provést 

bez donucovacích metod. Můžeme dosáhnout prostřednictvím podpory a 

povzbuzování reprodukci lepších prvků mezi bílé rasy a odrazovali menší prvky. Jak 

je vysvětleno podrobněji v přikázání No. 12, lze snadno provést pomocí vzdělávání, 

finanční podporou, náboženské vyznání a několik dalších metod, a to bez nutnosti 

použití nátlaku. 

V každém případě, sjednotit bílé rasy a vyhrát nadcházející bitvu proti Židům a 

barevné, musíme shromáždit bílé rasy. Musíme se sjednotit a musíme organizovat. Z 

tohoto důvodu je termín "bílé rasy" bude použit v celé této knize a podle našeho 

náboženství. Na tomto širokou základnu můžeme sjednotit všechny dobré členy naší 

rasy, spíše než rozděl a fragmentaci jim dělících a matoucí z technického hlediska. 

Poté, co položil těchto základních pravidel, budeme mít krátký pohled na historii naší 

rasy a uvidíme, co můžeme se z ní poučit.  

Doufáme, že to udělat, abychom mohli zabránit v budoucnu ty katastrofální chyby 

jsme dosáhli v minulosti.  

* * * * *  



Při kontrole dlouhou historii bílé rasy a bílé civilizace do styku s barevnými závody, 

zejména negroidní rasy, vidíme znovu a znovu tyto lekce jsou tloukl k nám domů: Za 

prvé, že rasová zničení bílé rasy je nevyhnutelný v době, kdykoli dojde k podstatné 

přítomnost barevného závod mezi ním a za druhé, že civilizace sama o sobě nikdy 

přežije zničení bílé rasy, a to iv případě, že její civilizace byl implantován po tisíce let.  

To v podstatě dá ve zkratce největší problém, že bílá rasa kdy čelila a čelí dnes.  

Dnes, více než kdy předtím, se stále se zvyšující rychlostí volba je předkládán k nám v 

chladném a ostrém osnovy, a to pokračování naší současné lidské úrovni a také 

možnost dalšího vývoje do ještě vyšších rovin, nebo na straně druhé ruka, převedení, 

úpadek, mongrelization, a konečně, naprostý rozpad.  

Faktem je, že pro bílý muž není ani bude pomalé nebo postupný úpadek, ale ten, který 

bude světlici do příšerného masakru, které umožní zabití 20 milionů bílých Rusů Židy 

bledě do bezvýznamnosti.  

Jedna věc je jistá, bílá rasa bude buď spojit a bojovat za své přežití brzy, nebo to bude 

vyhubeni. To je jistota, ze kterého White Člověk nemůže utéci - Žid udělal příliš 

důkladnou práci na rozněcovat barevné závody na světě s nenávistí k bílé rasy, jen 

čeká na čas a příležitost k velké zabít. 

Madison Grant, ve své klasické, přenos velkého závodu, to takhle, co se týká závodu 

situaci v Americe, "Pokud je čistota ze dvou závodů, které mají být zachovány, 

nemohou nadále žít bok po boku, a se jedná o problém, z něhož nemůže existovat 

žádná uniknout. " Alexis de Tocqueville to formuloval takto: "Existují dvě alternativy 

pro budoucnost černochy a bělochy Musejí buď zcela část nebo zcela mingle.". Židé 

chybně Thomase Jeffersona nejvíce trestně ve své slavné pasáži tím, že cituje pouze 

polovinu a na výstupu z jeho zbytek, a to i na Jefferson památníku ve Washingtonu. 

Zde je to, co Jefferson řekl: "Nic není jistě psáno v knize osudu, než že tito lidé mají 

být zdarma:. Ani je to méně jisté, že dva závody, stejně svobodný, nemůže žít ve 

stejném vlády" Poslední část židovský tisk potlačuje. 

Historie světa je nikdy nekončící historie rasové pohybu a migrace. Velké putování 

lidé jsou osnova a 

haf historie. Faktem je historická a prehistorická. Jsme však nijak zvlášť zájem v 

tomto okamžiku o putování Turků, nebo Maďary, nebo jak indiáni překročili 

Beringovu úžinu a přišel obývat Ameriku. Jsme tu v první řadě zajímají o historii bílé 

rasy, civilizace je vytvořila po celém světě, a jak Bílý muž selhal při zachování čistoty 

jeho krve; jak byl ponořen a ředí mezi méněcenných ras, které mu podmanil a 

částečně civilizovaných; jak se mu ztratil svou identitu, ztratil svou kulturu a skutečně 

ztratil pevný získal civilizaci, který se mu podařilo vytvořit. 

Bílá rasa dobyl a civilizované Indie, Persie a Řecko. To je dobře známé. Není to tak 

dobře známý je fakt, že on také napadl ostrovy Japonska a vytvořil civilizaci tam a 

také vstoupil do dobyl a vytvořil velkou civilizaci v Číně zhruba před 4000 roky.  

* * * * *  



Podívejme se nyní na první velké bílé civilizace v této kolébce civilizace v deltě Nilu. 

Zde, v důsledku neobvyklých klimatických podmínek a písku Nilu, byly zachovány 

tolik artefakty, památky a kreativní archeologické poklady, že historie Egypta lze číst 

jako otevřená kniha, sahá až do vzdálenosti 6000 let své vzrušující historii , Kromě 

toho, Egypt nabízí klasickou lekci v historii pro nás studovat kontakty mezi 

kultivačním vytvářející, energický bílé rasy a negroidní masy bezprostředně k jihu 

toho, s nímž Egypťané neustále prolínání. 

Od doby, kdy konsolidace království horního a dolního Egypta Meni (3400 př.nl) až 

po konečné rozkladu a svržení království faraonů, je období asi 3000 let, a toto období 

je rozděleno do případně 30 dynastií , Mezi výstupem Meniho na trůn Egypta jako 

první faraóna na přibližně 3400 před naším letopočtem a výstup na Teharka, je mulat 

téže trůn v roce 688 před naším letopočtem, vidíme rozpětí egyptské historie rozpadly 

z prvních velkých výškách je dosaženo, k jeho mongrelization a pomalého rozkladu a 

konečné stagnace od kterého to nikdy obnovit. Můžeme pozorovat vzestup Teharka 

jako smrt a konec egyptské civilizace. 

Nicméně, tato bílá civilizace včera již téměř 3000 let, a to je dlouhá doba. Můžeme se 

poučit z tohoto rozpětí hodně o genialitě bílého muže a výsledcích na otravu krve, 

které se objevují, když je v kontaktu s negroidní rasy. Jediná věc, kterou vidíme v 

průzkumu této dávné civilizace je, že jeho velké úspěchy byly v časnějších stoletích, 

to je, když bílé rasy byl stále čistý. Nastalo dlouhé období poklesu. Obyvatelé ztratil 

iniciativu a vynalézavost. Když přišli Asyřané, Egypťané mohl nabídnout, ale slabý 

odpor. Můžeme nejlépe pochopit tuto situaci, kdybychom pochopit skutečnost, že 

egyptské civilizace nebyl svržen. Bylo mongrelized a zkažená jako shnilé jablko. 

Potíž byla vnitřní. Bylo to v otravě své krve smísit s černochy. 

Již v čtyřicátém třetím století před naším letopočtem muži z Delty, jenž byli bílí, 

objevil rok 365 dní a zavedli kalendář této délky. Byla to civilizace delty proto, že 

nám vybaven prvních pevnými termíny v historii světa. To bylo severní království 

regionu Delta, nejdál odstraněn z Nubians na jih, a v úzkém kontaktu s ostatními 

White národy severní Afriky a Malé Asie, který byl nejpokročilejší. V době 

konsolidace horních a dolních království pod Meni v 3400 před naším letopočtem 

byly rozšířeny království na severu a jihu. Z této doby Breasted v jeho historii Egypta 

říká, že Meni, první faraón "nosil jeho zbraně k jihu proti severu Núbii, který pak 

prodloužena pod prvním kataraktu tak daleko na sever jako Nome Edfu a postavena 

hráz nad městem Memphis odklonit vodu z Nilu, aby získali větší prostor pro dané 

město. bažině pozemky Delta byly kultivovaný jako před konsolidací dvou království, 

a bohaté země získané přitáhl do delty rychle rostoucí populace. " 

Takže vidíme, že první faraon vládla nad lidem již schopné odklonit vodu z Nilu, 

kultivovat bažiny zemi delty, a důležité pro naši úvahu, vést válku proti negroidní 

národy Núbii. Kromě těchto dosaženém lidé v rámci prvního faraóna je známo, 

používali nejen hieroglyfické, ale cursive ruku stejně, a proto mají na svém kontě 

vynález a použití písmeny abecedy nejméně 2500 let dříve, než ostatní lidé , 

Druhá dynastie postaveny kamenné chrámy. Namar, časný král vzal 120.000 Libyjci v 

zajetí a jejich stáda "1,420,000 malých a 4000 velkých dobytek." Existují důkazy, že 

králové této doby udržována zahraniční vztahy s daleko vzdálených národů, a že oni 



byli v obchodních vztazích s národy severní části Středozemního moře ve čtvrtém 

tisíciletí před naším letopočtem 

Třetí až šestý dynastií inclusive vytvořily období známého jako Staré říše a zahrnoval 

časové rozpětí od 2928 do 2475 před naším letopočtem v náboženství, vlády, 

společnosti, průmyslu a umění, Stará říše je odhalen jako dobře naředěné stavu, 

vykazující rychle se rozvíjející kulturu, fyzický a duchovní, vynikající ke kultuře 

dynastie následovat.  

Egypťané byli náboženské lidé, kteří v tomto vzdáleném dni oddaně věřili ve 

vzkříšení těla po smrti a nesmrtelnosti duše. Osiris byl jejich Bohem mrtvých, "King 

of the oslavil." Spravedlivého člověka řekli: "Jak Osiris žije, a tak bude žít, jak Osiris 

umřel ne, takže se také neumírej,. Jako Osiris, nezahynul, tak bude i nezahynul" Oni 

věřili, že modlící se člověk by vrátit odešel do země z oslaven, ale že tento člověk se 

modlí obdrží pouze ti, o němž bylo řečeno: "Neexistuje žádný zlo, které udělal." 

Jedná se o nejdřívější záznam etického testu na sklonku života podmiňuje život poté, 

co závisí na morální kvality života žil v tomto světě. Zvíře uctívání, který je obvykle 

spojován s starověkého Egypta, jako kult, je později produkt minulých let v poklesu 

tohoto národa, jak to stalo se více prolínaly a mongrelized s černochy, čímž o poklesu 

jejího náboženství na tragické uzavření jeho historie. 

Nejenže byli staří Egypťané velmi pokročilý v duchovním pojetí, ale oni také 

dosáhnout překvapivě vysoké úrovně v jejich sociální a materiální kultury stejně. V 

domácnosti, žena byla v každém ohledu rovni manžela, a byl považován za takový. 

Náklonnost mezi bezprostředním bratry a sestrami a poslušnosti vůči jejich rodičům 

byl nábožensky učen ke všem mladíků. Oblíbený nápis na hrobě byl "Byl jsem jedním 

milovaný svého otce, chválil jeho matky, kterého jeho bratři a sestry miloval." 

Pravděpodobně nejvíce vynikající úspěch z prvních Egypťanů bylo jejich použití 

kovových nástrojů, které se datují k takovým časných časech, že některé orgány tvrdí, 

že Egypťané zahájil věk kovů.  

Těžko můžeme přeceňovat význam tohoto kroku v historii člověka. Prior k vynálezu 

kovových nářadí, nástroje používané v průmyslu a umění byly ty vyrobené z kamene, 

rákosí a kostí. Toto se umístilo obrovskou omezení na povýšení jakýchkoli osob nebo 

národa tak znevýhodněny. Při použití kovů, avšak průmysl by mohla mít rychlý 

průběh ve válce, jakož i v umění míru. Dlužíme tedy do Egypta velký dluh za přínos k 

pokroku lidstva, a v neposlední řadě z nich byla jejich vynález použití kovových 

nástrojů. 

S jejich tvůrčí génius probudil a vědom jejich konstruktivní talent, Egypťané hledal 

ještě větší úspěchy. Vzhledem k tomu, dynastie následovala navzájem, a Pharaohs 

kraloval a zemřel, tito jedinci skalních přál postavit pro sebe nezničitelný památek k 

jejich síle. Tato touha žít v očích příští generace postupně našel výraz v pyramidové 

hrobky. Každý následující faraóna, prohlížení hroby svých předchůdců, by si přál pro 

ještě větší výraz své moci a slávě své v budově stále větší pyramidy. A tak věk mocné 

pyramid byl uveden v Jsou to bezpochyby nejvýraznější důkaz egyptského velikosti.; 

a ve schopnosti inženýrů v plánování a dohled, a organizovanou sílu faraonů v přivést 



je k dokonalosti, budeme zahlédnout Bílé civilizers Egypta, který nás musí ještě 

zapůsobit na velikosti jejich síly. 

Zoser, první Pharaoh Staré říše (2980 až 2475 př.nl) dělal jeho kapitál u Memphis. 

Bylo Stará říše, ve kterém umění a mechanici dosáhla úrovně nejlepší kvality nikdy 

později překonán. S Zoser, jak s Meni (3400 BC) máme záznam o prodloužení 

egyptského vlivu na mulata kmenů Núbii. Během vlády Zoser, 

Egyptský dobytí se potlačilo turbulentní kříženec kmeny severní Núbie a klidnou 

plavbu na Nilu bylo možné do vzdálenosti 75 mil jižně od prvního šedého zákalu. Od 

Meni se Zoser zasáhla více než 400 let. V rámci těchto čtyřech stoletích byla jižní 

hranice prodlouží, ale málo. Sesostris III 12. dynastie, který nastoupil na trůn v roce 

1887 před naším letopočtem, dokončil vítězství Nubia. 

Mezi Meni a Sesostris III tam je období 1500 let. Tento důkaz o pomalé dobývání a 

absorpci negroids na jihu Egypta si zaslouží naši pozornost. Tato století pokrývají 

období egyptského velikosti. Egypt byl ještě White. 

Před časem Zoser byly královské hrobky postaveny z cihel sušená na slunci. Nicméně, 

s příchodem Zoser, který touží více trvalý památník pro sebe, postavil stupňovité 

pyramidy kamene 195 stop na výšku. Stal se prvním pyramidu stavitel. Pozdější 

Králové této dynastie postaveny Velké pyramidy v Dahšúru a Sneferu a poslední král 

postaven nádoby 170 stop dlouhá pro provoz na Nilu. 

Přes Nil od dnešní Káhiry, který byl starověký Gizeh, budou turisté, kteří navštíví 

Egypt dnes získat první pohled na síle a moci civilizace, která zahynula. Tam mohou 

vidět mimo jiné Velkou pyramidu postavil Khufu (Cheops). Chcete-li správně ocenit, 

jak silná a efektivní, musí být organizace Chufu vlády, musíme si uvědomit, že tato 

pyramida obsahuje některé 2300000 bloků, z nichž každá váží v průměru dvě a půl 

tuny. 

Kromě toho je socha Staré říše vykazuje nejvyšší technické dovednosti a je 

srovnatelná s prací moderních umělců. Egypt v závěru čtvrtého tisíciletí před naším 

letopočtem řešil zásadní problémy velkého architektury, rozvíjí se nejvíce rafinované 

uměleckém smyslu a největší mechanické zručnosti při léčbě dutin. Umění tkaní byl 

také velmi rozvinutý. Natolik, že jejich látky jsou zdrojem údivu do moderního 

diváka, zatímco zlatníci byly schopné produkovat nejvybranějších ozdoby, z nichž 

mnohé přežily až do dnešních dnů. 

Ke konci Staré říše, která se pohybuje kolem 2475 před naším letopočtem, tam je 

důkaz oslabení ústřední moci, ale egyptská kultura netrpěl. Závod je více než politika, 

náboženství nebo umění. Jsou to ale projevy rasy. Šestá dynastie, poslední ze Staré 

říše, označí zahraniční politiku zvyšuje vitalitu. Černoch kmeny na jihu byli nuceni 

přispívat kvóty egyptské armády; a použití těchto poplatků vůči sousedům Bílé, s 

nimiž Egypťané byli ve válce označí nechutný epochu v dějinách kontaktu závodů. 

Non-kreativní černé rasy, nucen spoléhat na své vlastní zdroje ve válce a míru jsou 

bezvýznamné konkurenty s bílým mužem. Ale vyzbrojený bílého muže vynálezů jsou 

transformovány na impozantní konkurentů, okamžitě dosáhnout hodnosti, které 

evoluční síly nebyly svěřeny nich, a za předpokladu, že vliv, který s ním nejsou 

schopny udržet. Pharaoh použití zástupy černošskými vojáky proti nepřátelům Egypta 



měl hodně co do činění s konečnému rozpadu egyptské civilizace. V něm vidíme 

semeno vedoucí k jeho konečnému rozpadu. 

Podívejme se nyní pokračovat dalších zhruba tisíc let v historii Egypta při hledání 

světla po problému Egyptiannegro. To nám přinese přibližně do roku 1500 před naším 

letopočtem 

Překvapivě jsme zjistili, Černoch politiku egyptské říše této doby nesmí být radikálně 

odlišný od Bílých národů nyní vládnoucí Afriku. Egyptské chrámy teď vyrostla v 

každém větším městě a egyptští bohové byli uctíváni v něm. Egyptského umění se 

naučili od Nubian řemeslníky a všude hrubý barbarství horního Nilu, který byl černý 

území, dostával razítkem egyptské kultury. Nicméně, nativní náčelníci, pod dohledem 

Místokráli, byly ještě dovoleno udržet jejich titulů a vyznamenání, a nepochybně i 

nadále užívat alespoň nominální podíl na vládě. Roční přistání místokrále Théb, který 

byl černý, a přinášení roční hold ze všech Nubian zemí, byl nyní dlouholetým zvykem 

v Egyptě. 

Postupné difúze White kultury a využití náčelníky, pod vedením bílých koloniálních 

guvernérů byl charakteristický pro první pokus o implantovat civilizaci negroidní 

Africe, jako je tomu podle tohoto úsilí ze strany moderních bílých národů.  

Nejranější období egyptské historie odhaluje jen velmi mírný negroidní směs v 

populaci jižním Egyptě, a egyptské umění, kultura a kultura vzkvétala. V období jsme 

nyní zvažuje, jmenovitě 1500 před naším letopočtem, neexistuje žádný způsob, jakým 

můžeme snad říci přesný prodloužení černošské krve, ale jak Egypťané byli neustále 

jít do jihu a národy z jihu neustále přichází do Egypta správné, ji není pravděpodobné, 

že více než polovina obyvatel jižní polovině Egypta byla stále White. Krev příměs je 

bez výjimky bylo nevyhnutelným důsledkem dlouhého pokračování závodní kontaktu. 

Od pre-historická doba, Černoch měl sifted do země. Mnoho tisíc přišlo jako vojáci 

pro Pharaohs starý. Nespočet přišel jako otroci - mnoho zahrnuty v ročním hold 

jižních závislostí - ostatní jako zajatci přijatých ve válce; zatímco velké dávky pro 

účely práce, i když nebyly nutně vedených egyptské úřady, by se zjistit, že egyptská 

prostředí bylo lepší než jejich vlastních špinavých osad, a rozhodl se zůstat v Egyptě. 

Egypťané nebyli zcela vědomi vlivu degenerující černochů mezi jejich civilizace. 

Některé z faraonů se snažil zabránit mongrelization Egypta tím, že omezí imigraci 

negro, dokonce do té míry, způsobení trestu smrti na přistěhovalce. Ale negro byl 

poslušný podřízený dělník a voják, a tyto vlastnosti vytvořené poptávku vlivu, z nichž 

méně osvícené Pharaohs podlehl. A tak přišli po staletí; Není silou zbraní a bitevní 

pole, ale jako podrobené a zotročených lidí. S výsledkem všech těchto mongrelization 

nyní dorazí na konci linky. V 25. dynastie v roce 688 před naším letopočtem vzestup 

Teharka, je mulat, na trůn kdysi hrdého Egypta, označené pro všechny praktické 

účely, konec egyptské civilizace. Teharka byl syn Nubian ženy a jeho rysy jako 

zachované v současném sochařství výstavě unmistakenably negroidní charakteristik. 

Vzhledem k tomu, mulat zdědil trůn kdysi mocných faraonů, jeho sestra se stal 

božským hlava egyptské náboženství, které v těchto stoletích stal se tak hrubě, že 

poničený Nubian matka mulat králův stala královna matka před kterým všichni 

poklonil. Po dobu před výstupem na mulat Pharaoh, Teharka, civilizace Egypta se stal 



stagnuje, zatímco ty dynastie následných Teharka panování byla uložena cizinců, kteří 

byli nyní snadné dobyvateli Egypta. 

A tak končí tragicky kdysi hrdé a krásné civilizaci. Máme mnoho lekcí poučit se z 

rozkladu a úpadku Egypt - lekcí, které zřejmě nebyly pronikly naši mysl dokonce k 

tomuto dni. Přesto lekce jsou jasné a jsou hladké. Jednou z lekcí, které se můžeme 

naučit, je, že civilizace může žít po tisíce let. Ve skutečnosti neexistuje žádný důvod, 

proč to nemůže žít věčně, pokud krev jeho tvůrců zůstává čistý a neznečištěné. 

Za druhé se dozvídáme, že bez ohledu na to, co občanských či náboženské zákony 

byly zavedeny proto, samotná přítomnost černé rasy v kontaktu s bílé rasy bude 

vyrábět mongrelization a mongrelization bude nevyhnutelně vést k destrukci a 

rozpadu této civilizace. Vidíme také, že negr, který dělá poslušnou a poddajnou otrok, 

je pokušení, že agresivní, ale krátkozraký Bílé vládci našli nemožné odolat pro použití 

jako levnou pracovní sílu. 

Je to velmi charakteristické pro nigger - obličej, který udělá učenlivý a snadno 

zvládnutelný otrok - která učinila ho smrtící dobyvatel bílé rasy všude tam, kde to jed 

byl tak pohodlně, ale krátkozrace, dát k použití.  

Musíme se také naučit, že žádná prosazování občanského práva, společenských tabu, 

náboženských praktik, nebo jakýkoli jiný praxi dosud pojaté v historii lidstva, se 

podařilo zabránit mongrelization bílé rasy, když měl černý noncreative závod svého 

středu.  

Můžeme docela stručně shrnout celou morálku egyptské historie v tom, že je ve světě 

žádný způsob, jak můžeme zachránit sami ze zničení černé rasové mor jiným 

způsobem než jejich vypuzování daleko od našich břehů tak rychle, jak jsme jen 

možné ,  

Pro bílí lidé Ameriky lekce je ohromně prostý - ve skutečnosti to křičí do nebes: 

musíme dopravit negry z ven z našeho středu, zpět do Afriky, co nejdříve.  

Přírody Věčný Náboženství 1-02  

Unavenged Outrage: bílé rasy - Příroda je největší zázrak  

Přírody Věčný Náboženství 1-03  

Unavenged Outrage: Poučení z Laboratoře Indie  

Zatímco egyptská civilizace nastupuje poměrně čistý bílé rasy, která se pomalu 

mongrelized po dobu 3000 let bílou Egypťané samy o sobě dobrovolně tažením v 

černých barbarů, Indie, na druhé straně, má jinou historii. Vynoří z hor Afghánistánu a 

na svazích Hindúkuše, Bílých válečníků podle 

dobytí zmocnili této mimořádně žádoucí části Indie, známý jako Paňdžáb. Při pohledu 

na mapu ukáže, že Paňdžáb je dobře napojena severní provincie, a tím, že zahrnuje, 



ale malou část současné indické Říše. K tomu došlo zhruba před 4000 roky a výška 

bílého muže civilizace měla převahu přibližně v letech 2000 BC a 1400 BC 

Ze své základny v Paňdžábu tyto blond, vysoký, hrdinské Bílé bojovníci rozšířené 

jejich dobytí a ukládá se silou a vlivem nadřazené kultury na smíšených plemen, která 

slouží zamořené zemi v bezpočtu pak jak je tomu nyní. Domorodci Dobyli byli 

smíšený-chovy starověké negroidní zásob a černé, žluté a dalších asijských směsí. 

Dobyvatelé nepokusil o vyhoštění či vyhubit jejich inferiors, ale naopak přinesl jim 

kultury a civilizace, které pak uloženou na jejich předmětech. Oni postavili na vlastní 

nohy striktně jako aristokratů a panovníků a využívala otrocké práce porobených lidí, 

které vládly. 

Je pozoruhodné, že v celé historii jeho dobytí Bílý muž nebyl vyloučen podmaněným 

lidi, o nichž by mohl ziskem zotročit. Moderní Bílé dobyvatelé severní Ameriky dělal 

vyhnat rudého muže, ale dovezli černou. První z nich nebude fungovat, druhá by 

mohla být do práce. 

Starobylá literatura bílého muže v Indii je zakotven v vybavit-Veda a eposů. Veda 

časy Kryt 

přibližně 600 let před naším letopočtem v letech 2000 a 1400 před naším letopočtem, 

v pravé poledne Bílé kultury v Indii. Z těchto spisů dostaneme poměrně dobrý 

obrázek o White Society of dobou a odhalují energický White dobývání lidé, dobře 

organizovaný, respektování jejich ženy, již v držení starých zákonů, jásání v 

zemědělství, vášnivě náboženské, kterým se ukládá svou víru a kulturu po okolních 

barevných populací, kterým se vztahují, pokud jde o pohrdání. Oni se odkazují na 

sebe jako lidi světlé pleti a termín těch, kterým byly utlumené "barevný", a zesměšňují 

je, volat jim opice. Podobně, bílý muž 4000 let později odešel do Afriky, Asie, 

Oceánie, a Americas, a chlubil se jeho bílé pleti a intenzivního mentality a akreditoval 

temné závody těchto zemí s blízkým vztahem k šimpanzi a gorily. 

Když se podíváme zpět přes rozpětí 40 století a podívejme se blíže na tyto White 

útočníky severní Indii nalézáme ze svých záznamů, které byly světlou pletí, s rovným 

dobře můstky nosy. Tato druhá funkce, stejně jako pleť, označí je jako samostatný 

lidí. Jsou tak zapůsobilo jejich sociální myšlenky v dobytém území, které až do 

dnešního dne, společenské postavení mužská mění v obráceném poměru k šířce nosu: 

to znamená index nosní, jak to je voláno, je bezpečný průvodce množství bílých 

krvinek, na rozdíl od domorodé krve v žilách. 

Být neustále přesile svých černých a nečistokrevných inferiors, bílí dobyvatelé 

realizovány v krátké době své problémy zachování jejich rasovou čistotu. Je velmi 

zajímavé pozorovat a studovat důmyslné metody a prostředky budou použity, aby se 

pokusili zachovat jejich rasové pokrevní příbuznosti. Bílé dobyvatelé kterou se z 

důvodu rasy a kultury, přišel jako aristokratů. Dívali se na psisko a černé zástupům 

jako podřadné a s nimi zacházeli jako takový. Nicméně, jak zachovat svou vlastní rasu 

a zároveň využít podřadné národy dělat svou práci, byl ten problém konfrontovat 

Whites. Jejich odpověď na problém byl, "Caste, vymáhat soudní cestou a 

náboženství." 



Kněží byli vědci a filozofové, a vymysleli systém sociální kontroly navržen tak, aby 

splňovaly požadavky nativní problému. Tento výjimečný režim byl klasifikován mezi 

největší projevy lidské vynalézavosti. Caste, jak bylo původně zavedl, rozdělil 

obyvatelstvo do čtyř divizí - (a) válečníků, (b) kněží, (c) zemědělci a obchodníci, a (d) 

dělníků. První skupina byla složena z těch nejčistších bílých krvinek, přičemž 

poslední byla tvořena převážně z podmaněných mix plemen, se kterými bílý muž byl 

v bezprostředním kontaktu. Tam byl také velké skupiny porobených obyvatelstva, 

kterého Bílí nedodržela s obsazením vůbec. Ty byly souhrnně označovány jako 

vyvrhelové a považuje za sotva člověk. 

Nadřazené bílé rasy, když si uvědomil tento problém, a záměr upon zachování jejich 

rasovou čistotu, ještě byli schopni bránit mužům jejich rasu ze strany odborů s 

barevnými žen. Ve většině případů je schopen odhalit viníka White, obrátili se s 

hrozným hněvem na bezmocném zmatku plemene. Half-kasty nebylo dovoleno 

pobývat na území města. Oni byli nadával všemi, a to jak černá a bílá, a nakonec 

Aryan zákony, za předpokladu, že za určitých podmínek vojáci by jí zabít bez milosti. 

Nicméně, kastovní systém, se všemi závažnými právními předpisy, se všemi 

náboženskými tabu zamezení míšení ras, co s právními stanovami brání inter-

rasových manželství, nebyla schopna zabránit nelegitimní odbory. Se nepodařilo na 

konci, aby se zabránilo slučování závodů, zejména z důvodu skutečnosti, že všechny 

tyto prostředky nemohly být trvale vykonáno. Navzdory právních a náboženských 

omezení, mix-plemena zvýšil. Vzhledem k tomu, kasta prodloužený závod čistota, 

neměla ji zachovat. Moderní "Aryan" v Indii je jen taková směs jako starověký Aryan 

bylo povoleno zabíjet. Měli bychom dbát i na poučení z této tragické experimentu. 

Bílé lid Spojených států, na rozdíl od svých raných příbuzní v Indii, nejsou zdaleka 

tak dobře opevněné proti této situaci, stejně jako starověký White Men of India, který 

doplněné právní zákaz manželství s nebělochy svým náboženským učením a kastou , 

který byl dokonalý v ideální a právně vymahatelné. Zatímco ve Spojených státech, 

většina států měla zákony zakazující inter-rasových manželství, tito jsou nyní zcela 

zničen židovský řízeným Nejvyššího soudu. Zatímco staroindická náboženství 

zakázána a rozdíl mezi chov s barevnými závody, máme tzv křesťanské náboženství, 

který je vykládán takovým způsobem, aby se minimalizovalo nebo zrušit barevnou 

linku. Přidejte k tomu fanatickou propagandistickou palbu, těžkou ruku vládní tlačení 

integrace, a my se ocitneme v střemhlavém spěchu, aby co nejdříve přinést o té 

tragické katastrofě, namísto později, když historie by nás vedly k očekávat. 

Najdeme v Indii, stejně jako v Egyptě, splynutí a mongrelization zničil bílá rasa, a 

spolu s ní krásné kultura a civilizace, která je vykonal. Zatímco egyptská civilizace 

přežila asi 3000 let, hinduistická civilizace přežila sotva více než 600 let, a to 

navzdory důmyslných a statečné úsilí bílých dobyvatelů zabránit tomu, aby 

mongrelization. Nicméně šance na úspěch byly proti nim, a je out-počítal mezi 

barevnými závody, mongrelization přišel o mnohem rychleji než u Egypťanů, kteří 

začali s relativně čisté bílé rasy. 

Máme mnoho cenné zkušenosti poučit se z historie bílé civilizace v Indii. Příběh 

civilizace je v hlavním příběhu bílé rasy a její kultury. Historie nám říká, že Bílá 

dobyvatelé přicházet a dominující barevné závod nebude, v průběhu času, bude 

zachráněn od bytí podmanilo svými barevnými předměty. To je dobře vidět v Indii. 



Ani jsme zjistili, že stejně jako v Egyptě, kde byly uvedeny v černoši a Nubians jako 

otroci, bylo možné uložit mistry z ničeny jejich předmětech. 

Stejně jako v Indii, stejně jako v Egyptě, stejně jako v Americe, lekce je zcela zřejmé, 

že zákony a náboženství nemůže zastavit inter-chov. Problémem není ani tak právní 

inter-chov ze závodů. Dnes, stejně jako tomu bylo v dávných dobách, to je, a to je 

nelegitimní mix plemen, která ohrožuje čistotu bílé rasy. Tam byl vždy žalostný 

svoboda mezi Whitea a non-bílé rasy, která má za následek zvyšující se počet mix 

plemen. 

Ne, opravdu, odpověď není rozluku dokonce ani náboženská tabu, ani je segregace 

odpověď. Na tuto historii bodu mluví hlasitě a jasně. Jedinou odpovědí je vyloučení a 

geografická separace. Ano, lekce je ohromně jasné, dokonce i ty naivní student 

historie a to je: pokud America má být zachráněn od mongrelization a ničení černou 

rakovinou, která je v našem středu jedinou odpovědí je na lodi negry zpátky do Afriky 

od odkud byly taženy svými židovskými otrokáři. 
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Unavenged Outrage: Poučení z Laboratoře Indie  
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Unavenged Outrage: bílá rasa - tvůrcové Číňanů, mexické a Aztec  

civilizace  

V populární myšlence letech minulého století ve Velké Británii, chytře živený 

neviditelnou židovského straně dosáhl vysokému stupni šílenství v souvislosti s 

rasovými skutečností života. Tyto abolitionists, filantropové a negrophiles 

koncipována barevné závody, aby dítě závody v procesu vývoje. Se barevné problém 

byl považován za problém pouze barvy a ani jeden z myšlení. V abolitionists učil, že 

negr byl pro všechny efekty, jako bílé dítě. Ten by tedy mělo být zacházeno jako 

takové, řekli k zanedlouho dosáhne dospělosti. Problém barva by pak zmizet v 

důsledku náboženské výuky a výcviku ve vědách a umění. 

Vzhledem k tomu, stejné zavádějící myšlení je stále převládá dnes a některé z těchto 

zvrácených závodních míchačky bod s hrdostí na některé z dalších civilizací, které 

zdánlivě vyplynuly z některé z barevných ras, chceme léčit stručně tady zaniklé 

civilizace Číně, Mexiku a Peru. Vzhledem k tomu, že nemáme prostor zde pro 

přechod do plného historii těchto bývalých civilizací, my stačí dotknout stručně 

ukázat, že historie vyšších kultur ukazují, že všechny ty, které jsou populárně nazvaný 

civilizace lze vysledovat původ na bílou rasu. 

Brzy čínské záznamy odkazují na blond kmeny a tam přesto zůstávají vysoké, 

spravedlivé pletí, modrooký jednotlivců v Mandžusku a Korea, které představují 

rasové výchozy z počátku bílé Kavkazská. Přítomnost časné běloch ve střední a 

východní střední Asii je nyní dobře rozpoznán etnologům. Brzy čínská civilizace tak 



téměř podobal tomu z Babylonu, že to způsobuje někteří vědci se dokonce domnívají, 

že Číňané přestěhovali hromadně z oblastí sousedících s Babylon. To, samozřejmě, že 

to neudělal. Ale důkaz je ohromující, že Babyloňané přestěhovala do Číny v historii 

podobné Bílé invazi do Indie, ale předcházeli jej značnou dobu. 

Některé z těchto pohybů bylo pravděpodobně pravěké datu. V každém případě v 

historii podobnou té, která v Indii najdeme běloch dobývání a převzetí jako vládnoucí 

třídy v Číně. 

Opět jsme zjistili, že bílí dobyvatelé křížili s nižší žlutými Číňanů, produkovat 

hybridní závod. Vládci Číny, nicméně, představoval horní třídu a to je od této třídy, že 

čínská kultura vyšší vydán. Zjistili jsme, že Bílý prvek v Číně udělal pro tento lidem 

to, co udělal pro jiné barevné ras a který je: propůjčují jim kulturu, která ve svých 

prvních fázích bylo progresivní a ve svých pozdějších fázích byla zakrslé jako bílých 

krvinek stal ponořený. To bude odpovídat za to, že čínská civilizace byla více 

kreativní ve svých dřívějších stupních. Ve skutečnosti, Číňané byli progresivnější lidé 

před 20 stoletími, než když moderní Evropané nejprve dosáhl východní Asie. 

Důležitou otázkou je, že to byl bílý element, který vydati Číně její rané civilizace a 

čím vyšší kultura byla předán v raném období, jako je tomu doposud, a to 

prostřednictvím vlivu bílé rasy. Za druhé, je důležité poznamenat, že krev bílého muže 

nemá v Číně, protože nemá v jiných případech, zvýšil kříženec na úroveň progresivní 

kultury. Číňané se zdá v některých ohledech je téměř jako neschopné pokroku jako 

negři sebe, jediný podstatný rozdíl je, že zatčení psychického vývoje přijde později v 

životě pro žlutou než černé. 

Dále je možno poukázat na to, že čínská kultura stagnuje od počátku historické 

období, a to navzdory impulsy zevnitř i zvenčí setřást chronický stav letargie, ve 

kterém se zdá národ vegetovat.  

A tak jsme se najít jinou zahynuli civilizaci, civilizaci, která byla poprvé vytvořena 

civilizovaných White Akkads Babylonia. Tito lidé, když došli Čínu, byly již poněkud 

uměle pěstované lidé, se znalostmi dopisů, astronomii a různých průmyslových 

umění. V jejich novém prostředí, ve kterém pokračuje vývoj až do určitého bodu, po 

kterém, když pohltila v mongrelization, mají většinou zůstává v klidu a jsou k tomuto 

dni v beznadějné bažiny stagnace. K tomuto dni to závaží o hmotnosti semi-

civilizovaného divokosti nabízí mrtvého odolnost vůči všem vnějším tlakem. Jejich 

astronomie sotva pokročila mimo astrologické státu, zatímco jejich zdravotní techniky 

i nadále beznadějný směs pověrčivých praxí, absurdních zázračnými a několik zrnek 

zdravého rozumu. 

* * * * *  

Pojďme tímto opustit Čínu a nyní se obrátit na civilizace Mexika a Peru, které 

Evropané nacházejí v pomalém stavu úpadku, když zkoumali tyto země před čtyřmi 

stoletími.  

Existují dokonce i dnes někteří ethnologists, převážně amerických, hlavně 

podporované židovskou propagandou, kteří s jistotou tvrdit, že kultury Mexika a Peru 



byly nezávislé původu. Pojďme se však na tomto místě znovu zopakovat si základní 

pravdu: za každé kultuře existuje závod. Kultury Mexika a Peru byli běloši a podobně. 

Doba kamenná migrace bílého muže ho nesl přes severní Asie do Japonska a přes 

jižní Asii do Polynésie. Vše se přiznat, že indián je odvozen zcela, nebo částečně z 

Asie. Tam je nepochybná mongolský kmen v indickém. Otázkou je, zda je indický 

pouze mongolských nebo je to částečně White? 

Zatímco na počátku pohyby národů je ztracen ve starověku, tam je velká 

pravděpodobnost, že čím více agresivní Whites Číny by tak snadno podařilo pokrýt 

cestu do Ameriky stejně jako méně schopné Mongolové. Způsob, jakým před bílé rasy 

bylo snadné a lákavé. Cesta, která lákal ho kupředu bylo osídleno inferiors, že dlouhá 

historie bílá rasa se ho naučil dokázal podmanit a zotročují, a tak se bílý muž 

následoval zbarvené do Ameriky v prehistorických dobách, jakož učinil střední Africe 

a jižní Asii a všude nakonec se křížili s těmi, s kým on si podmanil. 

Důkazem je tedy váha směrem k domněnce, že kultury v Novém světě byly skutečně 

vytvořené vedením běloch, který sledoval Mongoloid Indy. Tyto civilizace stagnovala 

a zkažená, jak se jeho čísla se stala méně a jeho krev byla nakonec ponořené mezi 

svými podřízenými. 
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Unavenged Outrage: bílá rasa - tvůrcové Číňanů, mexické a aztécká civilizace 
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Unavenged Outrage: The Black Plague v našem středu  

Když jsem byl malý kluk jsem se odkazovat na černocha tím termínem "nigger". V té 

době to vypadalo jako přírodní, bez zábran termín používat. Jak jsem se stal starší, šel 

přes vysokou školu, a byl vystaven liberální vzdělání a programy znečištění mozku 

hromadných sdělovacích prostředků, změnil jsem se více "slušný" termín "negro". 

Dnes jsem velmi důrazně znovu používat termín negra. 

Přitom jsem byl pokárán a kritizován některými lidmi, kteří toto bytí low-obočí, 

nevzdělané, surové.  

Nic nemůže být dále od pravdy. Faktem je, že jsem prošel "nigger" fázi, na slušný 

"negro" fáze, a konečně postoupil do "nigger" označení znovu, protože jsem zjistil, ze 

života zkušeností az zdlouhavé studium této skupiny studentů s výhradou, že termín 

negr je zdaleka správné a vhodné termín k použití.  

Navíc v vzhlédl slovo ve slovníku Webstera jsem našel výraz "negr" velmi popisný: ". 

Vulgární, urážlivé termín nepřátelství a pohrdání černocha" Nemohu myslet na nic, 

který definuje lépe a přesněji jaký by měl být náš postoj k nigger než to, co slovníku 

řekl. Pokud bychom se bude za rasovou integritu a rasové čistoty a nadřazenosti 

běloch bychom měli a musíme brát nepřátelské pozice směrem k nigger. Musíme mu 

dát nic jiného než opovržení. 

Černoch je bezesporu nejnebezpečnější tvor na tváři země na další přežití bílé rasy. Je 

zde nebezpečí, že konkuruje i Žida sám, i když z různých důvodů. Je pravda, že Žid je 

zdaleka větší celkové nebezpečí při manipulaci a ničí bílou rasu. Mohl by však nikdy 

zcela zničit bílé rasy bez pomoci nigger, aniž by zcela vyhubit bílé rasy. To 

samozřejmě Žid nechce dělat, protože on by pak byl zbaven produktivní podřízeného 

elementu, aby ho vybavit se všemi náležitostmi lepší plyšovou životní úrovně. 

Ústředním cílem a cílem židovského spiknutí na zničení past bílé civilizace vždy byl a 

vždy bude, a dnes je: stržení bílé rasy; otravy jeho krev a mongrelizing to, aby se stal 

mulat závod parchantů, ten, který se může snadno ovládat. Velmi dobře ví, že tak 

dlouho, dokud bílá rasa zůstává čistý, vždy existuje nebezpečí, že spící obr může 

probudit, obrátit na něj, a zničit ho. 

Jedním z nejvíce nesnesitelné ošidit hry Židé hrají na Whites je průvod mulata, snad 

7/8 White, na televizních obrazovkách jako "typický černý." Zatímco jakékoliv 

inteligence takový bídný smíšené plemeno může mít nepochybně přijde z jeho 

převážně bílé předky celkového kreditu je přidělen k mulat jako černá. Při vybírání a 

výběrem neobvyklou Mulat, který je schopen vytvořit na půli cesty slušné prezentaci, 

Židé a tím mít talent a schopnost odvozenou z bílých krvinek a používat jej ke zvýšení 

zásoby z negrů. Velice ošumělý a zrádné podvod, ale většina Whites bohužel ještě 

neuchytil. 

Pokud by byly vystavit čistě černou africkou negra by nepochybně byla příliš odporná 

prodávat americké veřejnosti. Židé používají Mulattos rozsáhle - nejen napůl - ale 

Mulattos s převážně bílé předky. Většina z "profesionální" černochů, jako je pozdní 



kongresman Adam Clayton Powell, mají velmi malý negerskou krev v nich - jen tolik, 

aby ztmavit jejich kůži. Takto vybavená oni pak se stal profesionálním předkladatelé 

negrů, zobrazuje se jako typický nigger. Jediným důvodem, proč se dostat pryč s tím, 

samozřejmě, je proto, že mají plnou podporu židovského sdělovacích prostředcích za 

nimi, což jim dostatek příznivé působení v tisíci různými způsoby. 

Černá africká představuje nejnižší měřítko v lidském žebříku. Po celou dobu 

zaznamenané historie za posledních 6000 let africký byl vynalezen nic. Nemá ani tolik 

jako vynalezl kolo, ačkoli on měl spoustu příležitostí pozorovat z jiných blízkých 

závodů využívání IT. Nikdy domácký jediné zvíře. Jeho jediným prostředkem k 

přepravě zboží byla lidská hlava jako prostředek svozu. Nikdy pokročila nad rámec 

stanovený společným bahně baráku jako prostředek k úkrytu. Nikdy se nenaučil číst 

ani psát sám. Nikdy produkoval psaný jazyk. Prakticky jediný obchod, kterou kdy 

oddával je obchodování slonoviny, korálků a otroky, jinými slovy, prodeje a 

obchodování s vlastními příbuznými. 

On je neschopný, líný a hloupý. Průměrná čistá černá africká negr má IQ asi 40 bodů 

nižší než průměr 

Bílý.To dá jeho průměrnou hluboko pod třídou blbče. Průměrný Američan negr, co se 

přizpůsobil velké množství bílých krvinek a vlastně být mulat, má poněkud vyšší IQ, 

někde na přibližně 80, o dobrých 20 bodů nižší než průměrná White. To ho staví právě 

na hranici klasifikace blbec, s velkým procentní podíl je ve skutečnosti v kategorii 

blbče. 

Negrem je však těžké, a on je plodný na výrobu více negři.  

Pro zmínil všech výše uvedených důvodů on byl dobře přizpůsoben pro otrockou 

práci pod vedením nadřazené rasy. Ale ze stejných důvodů, že je to velmi užitečné a 

nebezpečný nástroj v rukou Židu, a extrémně nebezpečné hrozbu pro bílé rasy. 

Otcové zakladatelé, když napsal Deklaraci nezávislosti, vložený v něm do očí bijící 

chybu, chybu, která žila se k nám od té doby pronásleduje. V návalu štědrosti, která 

byla překročena snad jen hloupost, ale velkodušně vložen do prohlášení, že hodně 

předznamenala frázi, "všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Můžeme si být jisti, že 

ruka Žida byl zapojen do tohoto překroucení faktů života. Můžeme si být jisti, že 

zakladatelé sami nevěřili. Oni sami vlastnili četné otroky, a když deset let později 

psali ústavu, dali prádlo si "hodnotu" hlasovací threefifths. Ale ani toto nedali na 

samotných negry, ale každému státu jako celku při výpočtu své příslušné zastoupení v 

Kongresu. 

Žid dělal hodně z té zrádné fráze, ignoruje skutečnost, že Otcové zakladatelé neměli 

poskytnout občanství ani hlasovací práva k negry. Vlastnili je jako otroky a považoval 

je za movitý majetek. 

Dnes slyšíme, že stejná konstatování, že "všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni," 

dinned do našich uší znovu a znovu přes televizi, přes rádio, a v novinách, a 

prostřednictvím každé druhé židovského komunikační médium. Být kladivem do 

našich mozků den za dnem, mladí lidé, zejména, začínají věřit. Cílem Židů, 

samozřejmě, je, aby nás přijmout negry jako náš stejné, dostat nás do inter-vzít. Chtějí 



mongrelize bílé rasy, a vytáhnout ho někde v blízkosti ostudné úrovni džungle obydlí 

kanibalové sami. 

To bylo řečeno, a právem, "Můžeš toho negra z džungle, ale nemůžete vzít do džungle 

z nigger." To je věčné pravdy přírody. Každý druh je navržen tak, aby žít ve své 

vlastní právoplatnému prvku. Ryba z vody by bylo tolik nemístně jako lední medvěd 

transplantovaného do džungle tropů. Bobr je odborníkem na budování přehrad, ale to 

nemůže létat jako orel, ani stavět hnízdo, jako orel. Naopak, orel nemůže žít život 

bobra. Tak je to s jednotlivými druhy v přírodě. Ke každému jeho vlastní, a ke 

každému jeho vlastní vzor bydlení a jeho vlastní zvláštní prostředí. 

Negrem, bráno z džungle a transplantovány do středu běloch civilizace je jak hodně z 

jeho prvků jako ryba na suchu. Škody, které bylo provedeno v násilně trhat černoch 

od Afriky a přesazování ho do středu bílé Ameriky, nebyla zdaleka tak velká, aby se 

nigger sám jako v budoucích letech to bylo do Bílého civilizace. Odporný akt trhá 

černocha od břehů Afriky a vstřikování ho do Nového světa, která měla být 

budoucnost domov bílý muž byl hlavní katastrofa pro bílou civilizaci. To zasadil 

semena pro budoucí rozpad velké a krásné civilizace, která byla kvetoucí v Novém 

světě. 

A kdo to byl, že se oddával v obchodu s otroky téměř monopol? Proč, to byl Žid, v 

drtivé čísel, která mají na jedné ze svých nejoblíbenějších raket - že prodávání v 

lidském těle za účelem zisku. Žid byl známý pro vyžívá v obchodu s otroky nejen po 

celá staletí, ale po tisíce let. Ve skutečnosti byl vyžívá v jednom ze svých hlavních 

činností, které se vypořádat s lidskými komodit, nebo bychom měli říci, sub-lidské 

komodity, a komercializace na něm současně. Přitom byl prohlubování svůj 

mistrovský plán dvěma způsoby: jeden byl vydělávání peněz, a tím posílit jeho 

finanční monopol, a dva byl implantací černá džungle krev Afriky do žil bílé 

Ameriky, kde by mohl hnisat a růst až by nakonec zničí White America. 

Máme-li zachránit sami sebe z černého metly tady v Americe, musíme v první řadě 

přesměrování myšlení bílého muže. Musíme zničit hanebnou lež, že "všichni lidé jsou 

stvořeni sobě rovni." Musíme nejen znovu využít White Man vědom své velké 

dědictví a jeho úžasný dar krve, ale musíme učinit představu o rasové čistotě první 

řadě vášeň našeho nového vyznání. Musíme proto, aby každý muž, žena a dítě si 

uvědomit nezměrnost zálivu, který existuje mezi velké bílé civilizace, velké bílé rasy 

oproti černých obyvatel džungle. Musíme zajistit, aby si uvědomili, že tam je mnohem 

větší mezera mezi velkým intelektem našich předních White géniů a že z toho negra, 

než existuje mezi nigger a dalším nejvyšším opice. Musíme chránit naše drahé 

pokrevní příbuznosti za každou cenu. 

Proto, když si myslíme, že černocha musíme myslet na jeho přirozené prostředí je, že 

z džungle Afriky. Musíme si uvědomit, a přemýšlet o něm jako tvora, jehož přirozená 

úroveň existence je více blízko příbuzný tomu zvířat, než je na velikou a vysokou 

civilizaci bílé rasy. Musíme proti židovské propagandě, která je otravují mysl a 

přirozené instinkty lidí White. Můžeme nejlépe to tím, že při pohledu na nigger za to, 

co je, tím, že myslí na něj, pokud jde o nepřátelství a pohrdání. Nesmíme nikdy 

odkazovat se na něj v takovém uctivé termínu jako "negro", ale haldy opovržení a 

výsměchu na hlavě, a zavolat mu, co je za všech okolností - nigger. 



Naše správný postoj k nigger za všech okolností musí být jedním z nepřátelství a 

opovržení.  

Musíme urychlit den, kdy jsme připraveni vyhnat tuto rasovou jed z těla bílé Ameriky. 

Aby bylo možné to provést, musíme znovu orientovat bílý muž myšlení, dokud je 

připraven dělat svou práci, že by měl udělat už dávno - a to je očistit Ameriku černé 

jed, který je v nás, násilně jestliže nezbytné, loď negře zpět do Afriky, z níž byl 

roztrhaný. 

 * * * *  

Jak jsem již několikrát uvedl, hlavním problémem bílý muž není překonání černocha, 

nebo dokonce zrádný Žid. Hlavním problémem je narovnat bílý muž myšlení a dostat 

ho zpátky k rozumu. Poté, co jsme dosáhli, že mnoho, bude zbytek bitvy být hračkou. 

Poté, co jsme obnovili bílý muž rozum na místo, kde jeho přirozené instinkty budou 

znovu vystupovat v souladu s přírodou zákonů, bude bitva být tak dobrá jako vyhráli. 

The White Man, přivedl zpět k rozumu, a osvobodil ze spárů židovské propagandy, je 

nejmocnější síla na povrchu země. Ve skutečnosti, Běloch, sjednocený a 

organizované, je desetkrát silnější než celý zbytek lidstva dohromady. 

To je cílem této knihy, aby o této situaci.  

 * * * *  

Když Židé odtáhl černocha od břehů Afriky a zasadil mu na americké půdě, které již 

bylo integrováno do jejich územním plánem prostředky pomocí černé krve Afriky 

zničit narůstající bělošskou civilizací v Novém světě. Nejen, že byl obchod s otroky 

vysoce ziskových Židu, ale před 300 lety už věděl, jak se mu bude používat tuto 

africkou jed, aby zničil bílou rasu. 

V následku občanské války Žid zahájil obrovskou sílu disk mongrelize Bílou krev na 

jihu. V tom se mu nepodařilo hlavně kvůli rallye bitvě Ku Klux Klan. Tím roce 1880 

jižní státy vyhnali toho negra ze síly a kultivoval jeho soudy, legislativu a vládu. 

V časných 1900 Žid spustila nový program pro mongrelization bílého člověka, pod 

rouškou komunistické strany. Tentokrát to byla zaměřena na celých Spojených 

státech, který stál v čele bytí vypuštěné z hlubokého jihu. 

Zde je plán, jak je stanoveno Žid Israel Cohen ve své knize s názvem "rasové program 

pro dvacátého století":  

"Musíme si uvědomit, že nejsilnější zbraní naší strany je rasové napětí. Tím 

předkládal do povědomí tmavých ras, které po staletí byly utlačovány bílými, můžeme 

je formovat do programu komunistické strany. V Americe jsme bude usilovat o jemné 

vítězství. I když rozněcovat černocha menšinu proti Whites budeme snažit vštípit 

Whites o komplex viny za jejich vykořisťování černochů, budeme pomáhat černochy 

stoupat do popředí ve všech oblastech života, v profese a ve světě sportu a zábavy. s 

tímto prestiže černoši budou moci intermarry s  



Bílé a zahájit proces, který přinese Ameriku naší věci. "  

V podstatě je program vštěpovat nenávist mezi negry pro Whites - "dezaktivační 

Whitey" posedlost; zároveň podporovat "láska" a "bratrství" mezi Whites; vštípit 

paralyzující komplex viny v Whites do té míry, že by udělal cokoli, aby uklidnit toho 

negra. 

S vlády, peněz a zbraní propagandy v rukou Židů, bitva je zapnutý.  

Divoký nápor je vyroben Židů mongrelize závody v Americe v této generaci. Všechno 

je to možné již bylo učiněno kombinovat a integrovat bydlení, ale ani to není dost 

rychlý. Židé vědí, že za účelem získání interracial manželství přijal a dostat je ve 

vývoji, musí začít u školních dětí v raném věku. 

Aby bylo možné to provést, udělali vše pro to, aby se zasadila a podporovat odporný 

zločin nuceného převážení autobusem z našich školáků. I když je to zcela v rozporu s 

ústavou, zcela v rozporu dokonce proti zlým zákonů občanských práv, které byly 

předány v roce 1960, židovští soudci na celém světě se vynesl rozsudky vynuceného 

převážení autobusem. Nikomu se zdravým rozumem tyto výroky jsou 

nejproblematičtějším, odporné, odporné zločiny, že někdo by mohl vymyslet. 

Nicméně, s povlakem cukru a vyhlazování nad židovskými-režie zpravodajských 

médií a propagandy sítí, které učinily mohlo zdát téměř rozumné. 

Výsledkem je, že Bílá školní rady a vlády kraje byly hanebně vzdal svou povinnost ke 

svým voličům a občanům. Mají se uklonil těchto darebáků židovských soudců. Nejen, 

že mají skloňujíce k nim, ale ve většině nejhlubší a hanebné způsobem, má kráva-

vlečen k nim. Důsledkem této ohavnosti je každému jasné. Školy se staly semeništěm 

trestného činu, z knifings, bití, o nezákonnosti a anarchie. Židovský tisk mdle 

pokračuje na své cestě a působí tak, jako kdyby "No existuje nepříjemností, ale moje! 

Podívejte se na odměny. Musíme učinit práci Constitution. Musíme zajistit rovné 

příležitosti pro každého." Co odpadky.  

Zřejmé skutečnosti stojí, že žádná z těchto idiotské argumenty jsou platné. Převážení 

autobusem malé černé divochy do bílých čtvrtí, a naopak převážení autobusem 

nevinné malé bílé děti do zločinu jel tabuli džunglí toho negra okresů nebylo dosaženo 

žádné z těchto takzvaných ušlechtilých cílů. Faktem je, že školy mají snížila vzdělání 

jak pro černochy a bělochy. Nejsou už i vnější podoba vzdělávacích institucí, ale 

zločin jel trestanecké kolonie. Jsou to otrok pracovní tábory, v nichž naše žalostném 

bílých dětí jsou oběťmi ohavným židovského zločinu. 

Dokonce i špinavé, černé negři nechtějí, aby jejich děti bused, ale některé z židy 

propagovaných černým mluvčích chovat jako je to třeba, aby mohli dostat "rovné 

příležitosti". Ve všech případech, to je židovský financovány a kontrolovány "Fond 

právní obrany," vždy s nějakým židovským Kike právník na jeho hlavě, která přináší 

obleky před soudy, před židovského soudce. Tento židovský soudce pak vynese téměř 

neuvěřitelně směšný výrok, nutit rozsáhlé převážení autobusem bílých dětí do džunglí 

černých oblastí a divoké malé černé zvířat do Bílé předměstí. 

Velká část opozice vyrostla. To musí být naším cílem je vydělávat na takovou opozici, 

organizovat, a zavést tyto bílé s rasovými Soudruzi na našem novém vyznání. 



V Pontiac, Michigan, například skupina bílých rodičů volat sebe národní akční 

skupina uspořádala bojkoty, které udržovaly 35 procent bílých dětí Pontiac domov na 

první den ve škole. Ihned židovští řízeného policie byli dáni do akce, aby se ujistil, že 

těch pár Bílé zrádci, který porušil tento bojkot byly chráněny až po jílec, aby se 

pokusila rozbít tyto bojkoty. Slogan Bílé skupiny bylo "Autobusy soudci, ne děti." 

Pravděpodobně lepší slogan by bylo "Lodě, ne převážení autobusem". Důsledkem 

tohoto sloganu, samozřejmě, je to, že bychom měli dát negry na lodích a poslat je 

zpátky do Afriky namísto převážení autobusem naše chudé nevinné děti. 

Je poněkud ironické, že nejodhodlanější opozice vůči převážení autobusem přišel ne 

od bílých lidí a bílá rodiče, kteří mají nejvíce co ztratit, ale z čínské rasové skupiny v 

San Francisku. I když žijí v zemi, která není jejich vlastní a země, ve které jsou malá 

menšina, jsou tyto čínské mít alespoň dostatek rasovou loajalitu a dostatek rasové 

hrdosti táhnout za jeden provaz. Navenek tvrdí, že jejich zájmem je, že děti ztratí část 

starého kulturního dědictví úzké-pletené komunity. Nicméně, jeden čínský americký 

učitel připouští, "Alespoň to je to, co říkají na vás, ale pokud byste mohli mluvit 

čínsky, měli byste se dozvědět, že prostě chtějí, aby jejich děti chodí do školy s 

černochy." Dokonce i barevný čínský, jehož kulturní dědictví je mnohem menší než u 

nádherné bílé rasy, mají dostatek rasovou solidaritu a loajalitu držet pohromadě a 

vědět, kdy jsou zhýralý a znehodnocen smícháním s partou podřadných černých 

zvířat. Vzhledem k tomu, je písemná alespoň 3000 čínské děti byly stále bojkotuje 

škol v San Francisku. 

Při čtení recenzí o takzvaných "problémy" z převážení autobusem takové židovské 

propagandy kousky jako Time Magazine, Life časopis, a jiní prezentovat obraz jako 

"ano, to je problém, ale budeme překonat všechny tyto překážky a každý bude líp, "a 

nekonečné kolekce podobné žvásty. Mazaný Žid nikdy tvrdí otázku: Je Büsing 

opravdu dobré pro naši zemi? Je to opravdu dosáhnout žádné pozitivní výsledky? To 

je vždy prezentován způsobem, který, samozřejmě každý ví, že musíme mít integrace, 

všichni se shodli, že se jedná o velmi žádoucí cíl. Celou tu dobu káže tento druh 

monstrózní lží, Žid dobře ví, co dělá. Ví, že je zcela zničující a ničí naše veřejné 

školy, u nichž Bílé rodiče věnují obrovské sumy peněz v oblasti daní. Ví, že čistý 

výsledek této operace bude mongrelization z černochů a bělochů v příští generaci, a že 

to bude táhnout dolů, degradovat a morálku, zničit a mongrelize bílé rasy. 

Celou tu dobu mu lstivě podporuje myšlenku na (zdánlivě) nejvíce na vysoké úrovni 

rovině, jako by to bylo americký sen; jako kdyby tomu tak bylo právo země; jako 

kdyby je to, co naši Otcové znamená výraz "demokracie". Jsou důrazně podpořit 

myšlenku, že pokud bychom mohli mít jen závody tato země je integrován, všechno 

by bylo prostě nádherné a celou záplavu podobného trestného propagandy. 

Řekněme zkoumat některé z těchto zrádných a mylných představ, že Židé jsou 

uvedení ven a podporují.  

Podívejme se na tvrzení, že se jedná o právo země. Na prvním místě nikde v ústavě je 

to uvedeno nebo dokonce naznačil, že školy musí být integrovány. Podle 10. 

Pozměňovací návrh, který jasně stanoví, že všechna ostatní práva, která nejsou 

přenesené do spolkové vlády jsou vyhrazeny jednotlivým státům, nebo k lidem, není 

pochyb o tom, že školy a vzdělávání jsou zcela mimo výsady a jurisdikce Federální 

vláda. To patří plně do pravomoci státních vlád a krajskými vládami. Kromě toho 



Otcové zakladatelé nikdy neměl zvážit závodní promíchání jako ústavní právo. Ve 

skutečnosti většina z otců zakladatelů, kteří psali ústavu byli sami majitelé otroků, 

včetně takových lidí jako Jefferson, George Washington a jiní, kteří neměli nutně psát 

Constitution, ale byly právem považovány za našich otců zakladatelů. Oni nikdy 

neměl vzít v úvahu černé negry jako bytí se rovnat White zakladatelů tohoto národa. 

Považovali je všechny jako movitosti majetek, kteří dostali ani občanská práva, ani se 

jim dána žádná hlasovací práva. Pro tyto židovského propagandisty nyní žvanit, že to 

byla vůle našich otců zakladatelů, že bychom měli důrazně smíchejte závody a 

autobusové našich bílých dětí asi jako banda dobytka je faul lež nejnižšího řádu. 

Podívejme se dále domnívají, že klamné židovský argument, že se jedná o právo 

země. Dokonce i ty zlé zákony, které židovský kongres řízený prošel v posledním 

desetiletí neuvádí nikde, že naše děti musí být bused asi jako banda dobytka za účelem 

dosažení rasové směsi a integraci. Ve skutečnosti jsou notoricky známé a zlé zákony 

občanských práv z roku 1960 se výslovně uvádí, že federální fondy nemohou být v 

žádném případě používány k převážení autobusem k dosažení rasové integrace. Pro 

tyto zavrženíhodné židovskými soudci nyní přijít a říci, že se jedná o právo země je 

lež, a to začarovaný opovrženíhodná lež na to. 

To není ani zakotvena v ústavě, ani je to zákon země. Ve skutečnosti dokonce tak 

daleko do minulosti, jak v roce 1896 Nejvyšší soud rozhodl, že oddělovat se ale 

rovnat zařízení byla ústavní, a ve všech našich minulých anglosaské jurisprudence to 

byla vždy založena axiom, že jakmile rozhodnutí bylo vyneseno, že budoucí 

rozhodnutí by a tím řídí. Název momentálně židovsko-kontrolovaná Nejvyšší soud 

znásilněna a porušil tuto zavedenou judikaturu a podíly ven rozhodnutí, která jsou v 

naprostém rozporu s precedentu, v naprostém rozporu s právními předpisy prošel 

Kongresem, a v naprostém rozporu samotné ústavy. V každém případě, pravím vám, 

White Brothers a White sestry, i když takový začarovaný kód byl zákon v zemi, byl 

zapuštěný v ústavě a byl přijat našimi soudy, existuje vyšší zákon, který nahrazuje 

všechny tyto - a to je zákon přežití. Přijde čas, kdy nejvyšším zákonem přírody musí 

být uplatňovány všemi prostředky k dispozici a tento zákon je zákon o zachování 

svých vlastních druhů. 

Proto je jedním z nejposvátnějších příčin, na něž se můžeme věnujeme vyhnat tuto 

rasovou černý jed z z naší národní krevního oběhu; na loď negry zpátky do Afriky tak 

rychle, jak je to možné a očistí a udržet čisté naši rasovou integritu. 

Musíme zdůraznit znovu a znovu do naší bílé rasové Soudruzi hrozné fakta o 

současné historii den, a to: v roce 1920 na  

Bílá rasa byla v menšině pouze dvě - jedna na světě. Dnes je přesile sedm ku jedné, a 

židovský OSN radostně předpovídá, že v dalších 20 let budeme přesile 49 na hodnotu 

1 nepřátelským barevnými hordy. Neznamená to však trvat mnoho představivosti, 

jaký osud bílé rasy bude-li barevný, rozrušený a řízen Židy, mají dostatek fyzické síly, 

aby nás porážku. 

Historická fakta a skutečnosti přírody je prostý: bílé rasy musí ovládnout zemi nebo 

bídně zahynout u rukou nižších barevného prádla.  

* * * * *  



Prvním krokem při běloch v boji, aby se zachránil, musí být provedeno přímo tady v 

Americe - a že prvním krokem je vypudit negry z našeho středu a dopravit je zpět do 

Afriky.  

Nesmí být naším cílem "pomoci dále jen" negr "vylepšit" sám. Nemáme žádný zájem 

"zlepšování" a osvojovat si toho negra do naší bílé společnosti. To je nejhloupější věc, 

kterou by se mohla udělat. Jediná věc, negře produkují, když se dostanou pomoc 

zvenčí je - více negr je. Jedinou odpovědí je plavba - loď je ven. Toto je jediné 

skutečné řešení. 

Když přijde na realizaci skutečné řešení tohoto problému nigger v Americe, a sice 

lodní negry zpátky do Afriky, lidé obecně papoušek dvě ostře záporné odpovědi, 

implantované v jejich mozku židovskou propagandou: (a) Jak můžeme možná to 

dovolit ? (B) Ano, to by bylo rozumné, co dělat, ale nikdy dostat americký lid, jak to 

udělat. 

Oba přístupy (a) a (b) jsou samozřejmě silně negativní, stejně jako je Žid navrženy 

tak, aby být. On je prosazování těchto myšlenek v duchu zdravého maxim stará jako 

strategie válčení sám o sobě - a sice, zda můžete získat své nepřátele, aby si myslí, že 

jsou poraženi dříve, než začne bitva, pak jsou stejně dobré jako poražený. 

Zkoumejme (a) Můžeme si to dovolit? A odpověď je tak ohromně ano, můžeme. Ve 

skutečnosti nemůžeme ani dovolit. 

Prakticky všechny normální Běloši v USA se shodují, že negři nezapadají do naší 

společnosti. Většina z nich jsou si vědomi o skutečnostech života - že negři způsobují 

85 procent všech násilných trestných činů - a to navzdory skutečnosti, že údajně 

představují pouze 12 procent populace; že většina sociálního peněz se chystá negry, že 

welfare se stává stále častěji nákladnou zátěž, přičemž se stále větší množství našich 

příjmů ročně; že vnitřní jádro prakticky všechna velká města v USA jsou hnijící z 

dopadů tohoto problému nigger; že školní vývodky a mongrelization jsou děsivé zlo 

způsobené negři v našem středu. Většina normálních Bílí Američané jsou si vědomi 

těchto skutečností a s výjimkou idiotský pokrytci v našem středu, průměrný Američan 

si je dobře vědom, že naše rasová politika se chystá zničit naši zemi, naši rasu a náš 

národ. 

Nicméně myšlenka přičemž 30 milionů negry a jejich přepravu zpět přes oceán na 

kontinentu, z něhož byly roztrhané jejich předkové, jeví jako poněkud ohromující na 

ně. Opět platí, že je to proto, že židé implantovány tyto negativní myšlenky v jejich 

myslích. 

Nicméně, když vezmeme v úvahu to na základě ekonomických a rasové logiku, je to 

nejlepší koupě bychom mohli případně koupit pro sebe, kdybychom loď je přes Africe 

tak rychle, jak je to možné. Pojďme se podívat na čísla. 

Budeme-li předpokládat, že jsme byli na lodi každý z 30 milionů černochů zpátky do 

Afriky, a dokonce poslal je přes ve velkém stylu za cenu 1000 $ za kus, celková suma 

přijde na pouhých 30 miliard $, což je zlomek z celkového USA státního rozpočtu 

pouze jeden rok. A to by bylo pouze jednorázová náklady a. Jak můžeme si to 

dovolit? Za prvé, mohli bychom vzít všechny peníze, které nyní zbytečně na 



zahraniční pomoci zemím, které nenávidí a pohrdají nás, a utratit je na převoz 

amerických negry zpátky do Afriky. Mohli bychom vzít všechny peníze, které jsme 

nyní plýtvání na chov a množícím negry v této zemi dnes, negry, které jsou 

znečišťující naše rasa s černou krví Afriky, a použít tyto peníze na loď tytéž negry 

zpátky do Afriky. 

Když si myslíte o všech zvyšujících miliardy a miliardy, které jsou vynakládány na 

stovkách idiotský sociálních programů chovat a rozmnožovat černé, peníze vynakládá 

na zahraniční pomoc, peníze vynakládají na zbrojení, které nejsou ve skutečnosti nás 

hájících vůbec, a všichni zbytek $ 200000000000 ročně (plus) rozpočet, že největší 

část je zcela zbytečný, a je přivlastnil Židů, dojdeme k závěru, že tato otázka byla 

zcela nesprávné.  

Mělo by být: Jak můžeme dovolit držet negry tu? Jak můžeme dovolit, aby přišel s 

miliardy a miliardy po dobu jednoho černá ruka-out programu za druhým, rok co rok 

co rok s koncem v nedohlednu? 

Se všemi miliardy nyní vylita pro černou blaho, černá trestné činnosti, černou 

"kapitalismus" a černé chudinských programů, mohli bychom dodali tento cizí černou 

populaci zpátky do Afriky mnohokrát více.  

Pokud jde o součást (B), že američtí lidé nikdy dělat - to se stává obtížnější část 

programu. Je to tady, že potřebujeme intenzivní program re-vzdělávat, ne tolik 

černochů, ale re-vzdělávat Whites. Je zcela otázkou vůle. 

Opět platí, že se jedná o rovnání z bílého muže myšlení.  

Pokud budeme mít vůli k životu, vůle přežít, musíme a musí mít vůli odmítnout a 

odrazit znečištění a šíření černé krve z našeho národního bílé tělo.  

Když se podíváme na nedávné historie, zjistíme, že Židé měli žádný zvláštní výčitky o 

jízdě čtrnáct milionů Němců z jejich rodné půdě v Prusku a NDR, půdy, kterou zabral 

za posledních několik tisíc let, a nutí je k západu. Ani Židé cítí zvláště svědomí-

zasažený, když jel jeden a půl milionu Arabů z jejich rodných zemí v Palestině a 

přivlastnil všechny své farmy a majetek a nechal Araby, aby hladovět v horkém a 

suchém pouště. 

Proč bychom měli Američané, kteří zřejmě měli žádné výčitky o zabíjení miliony 

našich White Brothers v Německu během první světové války I a II; bombardování 

Hamburku a zabíjení 50,000 muži ženy a děti v jedné noci; požární bombardování 

Drážďan a zabíjet 300,000 našich bílých bratří tam; proč bychom měli být náhle 

oněměl s něhou, pokud jde o řešení problému nigger? 

Jistě negři jsou reálné a přítomné nebezpečí pro naše přežití, který Němci nejsou a 

nikdy nebyli. Ve skutečnosti, přibližně 30 procent všech bílých Američanů má 

německou krev v žilách a bylo to samozřejmě jeden z velkých Parodie historie, které 

jsme měli někdy vzít do ruky zbraň proti odvážných Němců, lidé, kteří bojují náš boj 

proti Židům pro nás a celý bílý lidstva. 



Citujeme pouze historii ukázat, že problém lodní negry zpátky do Afriky není ani 

ekonomický problém, ani opravdu problém morálky, ale čistě problém rasové postoje. 

Jakmile se dostaneme naše myšlení rovně, problém lodní negry zpátky do Afriky je 

stejně dobrá jako vyřešený. Když přemýšlíme o tom, kolik negři bychom mohli loď 

támhle tím, že zaměstná flotilu 747 je, nebo dokonce, jak v době války, s použitím 

Liberty lodě, které jsme postavili v krátké době, to může být snadno vidět, že 

ekonomický a fyzický problém není žádný problém vůbec. Můžeme to udělat, musíme 

to udělat. Nemůžeme si ani dovolit. 

Opakuji, že skutečným problémem je dostat naše myšlení narovnal, a to je to, co 

tato kniha a tvořivost náboženství je vše kolem. A klíčem k rovnání ven bílý muž 

myšlení je propagandu a osvětu, organizaci a více propagandu. Nezapomeňte, že 

organizovaný a jednotná, bílá rasa je desetkrát tak silný jako všechny ostatní 

závody v kombinaci. Je k dosažení tohoto vznešeného a vysoký cíl, že tato kniha 

je zasvěcený. To je převládající Cílem našeho nového náboženství k dosažení 

tohoto velkolepé cíle. 

Přírody Věčný Náboženství 1-05  

Unavenged Outrage: The Black Plague v našem středu 



přírody Věčný Náboženství 1-06 

Unavenged Outrage: Mistři klamu - Krátká historie Židů  

Příroda ve své nekonečné moudrosti dal největší důraz na přežití druhu. Ve svém 

vydatné odrůdy příroda vyvedl tvory všeho druhu, ryby a drůbež, živočišného a 

rostlinného původu, hmyzu a bakterií. Někteří tvorové jako kardinál a Bluebird jsou 

krásné na pohled. Jiní, jako je ropušnice a ještěrky nejsou. Někteří tvorové jsou maso 

jíst. Jiní jsou býložravci. Některá zvířata, jako jsou krávy, pícniny na trávě louky. Jiní, 

jako je kojot, vlk a tygr jsou dravé. Ostatní bytosti jako švábi, komáři a červi jsou 

parazitární. Každá bytost má své prostředky k existenci a přežití a jeho 

prostřednictvím udržovat své druhy. Ve všech, vůle k životu a udržovat svůj vlastní 

druh je intenzivně silný. Pokud by tomu tak nebylo, druh by brzy vymřeli. 

Ve lidského druhu je tam jeden závod, který vyčnívá nad všechny ostatní v intenzitě a 

prudkostí v jeho vůli přežít - to je židovský závod. Jak tenhle závod přežil a zůstal 

neporušený přes všechny křeče a otřesech dějin na 5000 let, je něco pozoruhodného 

na pohled. 

Zatímco některé z dávných závodů zaznamenané historie, jako Babyloňanů, Římané, 

Féničané, Egypťané, jako rasa, jsme všichni pryč dolů závrt historie - Žid přežil. 

Nejen on přežil, ale on se stal otrokem-master všech ostatních závodech na celém 

světě, i když jen čísla malé procento světové populace. 

Zatímco slavná bílá rasa byl stavitel, cestovatel a tvůrce civilizací, vlád a národů, Žid 

byl žádný z nich. Naopak, on byl velmi protikladem vznešeného bílého muže. Skrz 

jeho historii, která sahá více než 5000 let, během nichž on zůstal sjednocený jako rasa, 

Žid byl parazit a dravec na zádech těch národů, které se staly jeho neochotní hostitelé. 

Žid nikdy nebyl tvůrce, ani stavitel, ani výrobce, stejně jako členové bílé rasy. 

Naopak, on byl ničitel civilizací, je lupič národů, a vrah, který vynalezl samotnou 

myšlenku genocidy v počátečních fázích své vlastní historie. Vše, co musíme udělat, 

je přečíst svůj vlastní Starý zákon, aby zjistil, že ve stránku za stránkou po stránce 

zbili, zabil a vydrancován jeden kmen za druhým. Jeden národ za druhým byl 

předložen k mečem, muže, ženu a dítě. 

Ano, skutečně Židé jsou krvežíznivý závod. Které přežily po dlouhou dobu, i když 

byly rozptýleny v jiných zemích světa. Byly mor na těle lidstva od nejranějšího úsvitu 

zaznamenané historii. Stejně tak má tu ránu polevila v moderní době. Ve skutečnosti, 

dnes je to více smrtící než kdy jindy, a protože my, bílá rasa, jsou hlavním terčem a 

přední oběti označeno za účelem zneškodnění je nutné, abychom, aby se blíže podívat 

a studovat naši torpédoborec. 

Je to fascinující a hrůza-naplněné historie. Je to ošklivý příběh. Ale studovat to 

musíme, a pochopit ji musíme, pokud chceme vymanit z naší situaci a splnit 

povinnost, že příroda je umístěn na nás: totiž přežití našich velmi vlastního druhu, 

nejušlechtilejší stvoření na tváři země: bílé rasy. 



Historie lidstva je plná válek a konfliktů, ale ze všech konfliktů, které vyvstaly mezi 

různými národy a různých ras, je tam jen jeden závod, který vzbudil nejnásilnější 

antagonismy bez ohledu na to, kde se usadil - že rasa je židovské rasy.  

Po celé sledované zmatku historie a všech válek, konfliktů a masakrů, dříve či později 

se obě strany konfliktu se usadil a to buď smířit jejich rozdíly, a žili v míru vedle sebe, 

nebo šli jinam žít. Ne tak s Židy, nicméně. Žid nebyl nikdy smířil s hostitelskou zemí, 

na jehož zadní živí. Ani Židé pokojně se stěhovali do jiných zemí. Historie Židů 

demonstruje dvě věci: za prvé, že tam nikdy nebyl usmíření mezi nimi a jejich 

hostitelů, a za druhé, že žádný národ nikdy uspěl při jejich blokování natrvalo. Kromě 

toho, jak Židé nudí do svých hostitelských zemí a stal se více a více odsouzeníhodné a 

neúnosný, národ hostitele obecně se obrátil na ně a snažil se vyhnat ze svého 

národního orgánu. Nicméně, v žádném případě má obětí národ byli úspěšní v jejich 

vypuzení natrvalo. Ve skutečnosti, to je překvapující, že ve všech případech, kdy byli 

Židé vyhnáni z národa, často v podmínkách ponížení a utrpení, během několika let 

Židé se vrátili. Nejen že oni obvykle vrátili, ale pak začal se zvýšenou zlomyslností 

zničit hostitelskou zemi na koho předtím přivádí jako parazit. Židé mají od nepaměti 

byly kultury torpédoborců a civilizačních torpédoborců. Židovský problém byl na 

zadní straně všech národů po dobu nejméně posledních 5000 let. 

Zatímco bílé rasy, s jeho kreativitu a neklidný energie, se přestěhovala do různých 

oblastí světa a vytvořil civilizací, Žid vždy následoval, znuděný do samotné jejich 

životní funkce a dříve či později zničil ty civilizace. Pomohli zničit egyptské 

civilizace, řecké civilizace, a byl prvotní příčinou ke zničení velkého římského 

civilizace. Když se Evropa opět pomalu navázala civilizace od Říma, Žid už tam byl a 

ležel jako rakovina na tělo Evropy od dob Římanů. 

Nicméně, hlavní centrum síly židovského celosvětového spiknutí nyní žije v Novém 

světě. Ve skutečnosti, v New Yorku, je největším centrem židovského obyvatelstva ve 

světě, a New York je centrální finanční powerhouse, a to nejen ve Spojených státech, 

ale i zbytek světa. Vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou nyní také poslední velká 

pevnost bílé rasy, to je neúnavná a aktuální Cílem Žida zničit nejen Spojené státy jako 

země, ale zničit White America, mongrelize ji a čerpadlo černý krev z Afriky do žil 

bílé Ameriky. 

Proč je to, že židovský závod přežil přes všechny otřesů více než 5000 let historie, 

zatímco silnější závody jako Římané zahynuli? Je to proto, že Žid je těžké? Zjistili 

jsme, že Žid je těžké, ale ostatní rasy, jako Římané, být ještě tvrdší a oni nepřežili. Je 

to proto, že je to dobrý bojovník? Ne, on je ve skutečnosti, fyzickém zbabělec a v 

otevřeném boji on je jistě jedním z méně a více zbabělých válečníků. Je to proto, že je 

zrádný a lstivý? Možná, protože v této charakteristice nepochybně vyniká všechny 

ostatní národy. Ale to není jediný důvod, proč přežil jeden. Důvodem pro jeho přežití 

spočívá v jeho jedinečné náboženství. 

Brzy v jejich historii Židé si uvědomil obrovskou sílu náboženství jako zbraň - zbraň 

buď sjednotit svou vlastní rasu, nebo zbraň rozpadat a zničit své nepřátele. Po tisíce 

let mají vydělával na těchto poznatků až po jílec. Mistrovským způsobem, oni 

manipulovat náboženství ke svému prospěchu s ďábelským mazaný, že žádné jiné lidi 

zdá se, že dokonce podezření - nejméně ze všeho bílé rasy. 



Pokud bychom mohli krátce podíváme na válkách mezi Římem a Kartágo a krátké 

obléhání a zničení Jeruzaléma během vzestupu a expanze Římské říše, myslím, že 

můžeme najít odpověď na přežití Židů.  

Jako Roman síla vzrostla a rozšířila, to bylo nevyhnutelné, že by měl brzy přijít do 

konfliktu s rostoucí silou Kartága. Již více než 100 let se tyto dvě velké mocnosti 

soupeř bojoval bitvy oděru a zničení. Nakonec Řím se objevil jako vítěz, a když měli 

Kartágo v jeho milosrdenství, které srovnalo se zemí město, zabít všechny mužské 

populace a prodával ženy a děti do otroctví. Kartágo bylo nic víc. To bylo navždy 

pryč. Nyní pojďme porovnat to s tím, co se stalo do Jeruzaléma v roce 70 nl 

Za vlády císaře Vespasian, Židé v Judeji stala vzpurný. Císař Vespasianus poslal 

generála Titus tam dole a po 139 dní obležení Jeruzaléma, město byl vyhozen, 

srovnána se zemí, a Židé byli buď zabiti nebo rozptýleny. Mohlo by se zdát, že v osud 

podobný tomu, který Kartága, to by byl konec Židů, ale není tomu tak. 

Židé měli jednu mimořádnou věc, jde o ně, a to byl jedinečný náboženství, které váže 

jejich rasu dohromady. Daleko před zničením, Židy v jejich mazaný a vynalézavost, s 

jejich náboženstvím scelování a jejich vázání dohromady, plánoval pomstu na 

Římany. A pomsta udělali dostat. Oni skloňovaný na Římany náboženství, které bylo 

v rozporu vůli Římanů přežít jako rasa a jako národ. 

S obrovským zápalem Židé vypěstované u Římanů nové náboženství s takovými 

sebevražednými myšlenkami jako "nastavit druhou tvář, milovat své nepřátele, velmi 

dobře odolávají ne zlo" a dalších sebedestruktivní filozofií, které oslabilo sílu Římanů 

a nechal je nahý a bezbranný před svými nepřáteli. V několika stoletích velký římská 

civilizace zcela rozpadla a byl bezbranný proti útočícími vandaly, kteří nakonec plenil 

Řím v roce 476 nl a Řím byl nic víc. 

Nicméně, s jeho houževnatostí a zanícení pro zachování židovské rasy jak je 

zakotvena ve své fanatické náboženství, Žid nešel dolů s Římem. Ne, naopak, krmil 

na mrtvolu a šla od římského mrtvoly rozptýlit a infikovat počátečním a rostoucích 

nových kultur, které byly vznikající v západní Evropě, kultur a civilizací, které byly 

zkažené od samého počátku s handicapem nová náboženství, s níž Žid zničil Řím. 

Je pravda, že Žid je těžké. On je mazaný a on je zrádný. On je také houževnatý a je 

trvalá. Všechny tyto vlastnosti hodí ho dobře, že je především dravec a parazit na těle 

lidstva. Ale i se všemi těmito vlastnostmi, že by nepřežila, kdyby nebylo jeho Mosaic 

náboženství. Jedná se o základní přísady jeho náboženství, které ho spojují 

dohromady v svatém bratrství nepřátelský k celému lidstvu, snaha, tlačící, drápat, 

vždy a navždy pro dobro své rasy, pro přežití své rasy, a vystavovat ve své syrové 

podobě jeden z nejsilnějších přírodních zákonů: šíření a přežívání jeho vlastního 

druhu. 

Židé se naučil jeden další významný fakt brzy v jejich historii: Nic není tak silný, jak 

spojit skupinu (jakákoliv skupina), což mají společného nepřítele. Na základě tohoto 

východiska, viděli na to, aby byly vždy ve válce s jinými rasami. Ve skutečnosti jsou 

všechny ostatní národy jsou jejich nepřátelé na všech dob. Je jen otázkou strategie 

jako toho, kdo je hlavním nepřítelem v daném okamžiku. 



Tato teorie zázraky. To se udržoval Židé sjednocená a bojující. Jejich solidarita zničil 

všechny nepřátele před nimi. To ničí bílou rasu dnes. 

Ústředním tématem židovského náboženství je nenávist, nenávist pohanům, to 

znamená všechny ostatní závody. Druhý ohromně silný aspekt židovského 

náboženství je rasovou věrnost, věrnost svého druhu. Zatímco na average bělošské 

Gentile, dost smutně, to záleží jen velmi málo, s nimiž obchoduje, ať už je jiný bílý 

muž, nebo ne. Stejně tak je průměrná White Gentile příliš nezajímá, zda na osobu 

vedle dveří nebo na koho potká, je jedním z jeho vlastního druhu. Ale pro Žida, ať už 

je podnikání s židem, žijící hned vedle Žida, nebo se setká s Židem, to znamená 

všechno. Mějme to na paměti, tento faktor rasové loajality, jak jsme jít o hledání lepší 

vyznání bílé rasy. 

Že židovské náboženství bylo skalní pevnosti, kolem kterého se židovská rasa 

shromáždil za posledních 5000 let je bez otázek. Židé nevěří v Boha ani nejsou tak 

hloupí, aby své úsilí zaměřené nebo víry v 

dále. Golda Meir, současný premiér Izraele, uvedl stručně, když řekla ve svém 

projevu z Knesetu, izraelského parlamentu v jidiš "Jsem nevěřící, ale nikdo nebude 

moci vykořenit ze srdce a mysli přesvědčení, že bez židovského náboženství bychom 

byli stejně jako všechny ostatní národy, který kdysi existoval a zmizel. " Od prvních 

glimmerings dětství židovští rodiče vštěpovat do jejich potomků představu o rasové 

loajality, myšlenku, že přežití židovské rasy je vše, myšlenku, že všechny ostatní 

národy jsou jejich nepřátelé, které mají být buď využit nebo zničeny. 

Židovská Starý zákon je nacpaný make-věří židovské historie, velmi málo z nich 

pravda. Ale prolíná přes všechny tyto fantazie myšlenka rasové přežití je poháněn do 

jejich mozků, rady, jak přežít. To a Talmud jsou plné rad a moudrosti závazné 

židovské rasy spolu v nezničitelné jednotce účelu. 

V prov. 29:18 je vysvětleno myšlenku dlouhodobého programu ", kde není vize, lidé 

zahynou." Srovnáme-li to s radou Židé vnuceného bílé rasy v Novém zákoně, 

například: Matta. 06:34, kde se říká, "vzít tedy starost o zítřek:. Pro zítřek přijme 

myšlenku o věci sám o sobě" Zde vidíme jasně, že je nezbytné, aby Židé mají vize v 

dlouhodobém horizontu, dlouhodobého plánu. Ve skutečnosti, jejich náboženství je 

věčným spiknutí, které má zásadní význam pro jejich přežití jako parazitární závod. 

Aby však bylo možné oslabení a změkčení své oběti agrese, dobývání a otroctví, bílá 

rasa má jeho mozek znečištěné se všemi druhy špatného židovské rady, z nichž, 

"Nemějte starost o zítřek", je jedním z mnoha, a to je přesně poloha bílé rasy dnes. 

Židé položili své dlouhodobé plány, sahající tisíce let pro ovládnutí a zotročení celého 

světa. 

The White Race, na rozdíl nemá žádný plán, žádný program pro přežití. To má žádné 

náboženství, aby se postavily nebo spojit se svými bílými Brothers. Je to jen tápání, 

potácející se a klopýtali spolu s absolutně žádnou obranu proti Židovi, jehož historické 

mise to bylo po tisíce let, než zničit nebo zotročit bílé rasy. 

Zatímco ušlechtilý bílá rasa je tvořivý, produktivní a soběstačný, Židé instinktivně 

rozhodli hluboko v jejich prehistorii, že nejlepším prostředkem k přežití bylo vybrat 

roli parazita na orgánech jiných výrobních národů. V průběhu tisíce let bylo toto 



rozhodnutí kalené a stal se tak trvale zakořeněny a vrozená do židovského charakteru, 

že nemůže dělat teď jinak, ne více než červ mohl postarat sám o sobě, aniž by hltat 

tělo svého hostitele. To je tak, Žid naplánoval a naplánoval a připravil. 

On má dalekosáhlý a všeobjímající program pro tlumení, dominance a využívání 

svého hostitele, pro kterého živí hrozný, patologickou nenávist. Hnací silou celého 

jeho náboženství je nenávist ke svému hostiteli. Vždycky nenáviděl jeho hostitele 

národ s hroznou vášní. Kolikrát jsme slyšeli výraz zakořeněný v židovských 

kontrolovaných knih o "děvku Babylon." Faktem je, že Babylónští lidé byli dobrých 

Běloši, produktivní lidé, kreativní lidé, kteří byli nakonec zničen Židy v jejich středu. 

V průběhu dějin Židé šířeny bludný Iying propagandu o degeneraci babylonských lidí; 

monstrózní lež. 

Když Židé nalije do římské civilizace a nakonec ji zničil s novým sebevražedným 

náboženství oni vnucená Římanů, oni pak na snímku Římany jako krutý, 

degenerované a nemorální. Dokonce k tomuto dni, židovští filmy vycházející z 

Hollywoodu líčí Římané jako prostopášné a degenerovaných lidí. Dokonce Iying 

židovské propagandisté jako Billy Graham neustále vypovědět Římané jako kruté, 

zhýralý a tyranský. Další hrozné Židovská lež. 

Poté, co se rozhodli hrát roli parazit hluboko ve své historii, die je už dávno obsazení 

a oni mohou dělat nic jiného než toulat se civilizovaný svět hledat nějaké místo, kde 

se mohou usadit ve středu zavedené komunity, kde, mohou zůstat a prosperovat na 

úkor druhých. Jako parazitických lidí Židé mohou přežít pouze tím, že žije na to, co 

jiní produkovat. Když přijdou do komunity, které přinášejí nic společného s nimi ale 

jejich mazaný a jejich zrady. Žid neví, kdy vstoupí do komunity Gentile, že dříve nebo 

později bude objeven a bude násilí a odplata. Jde o to Žid bojí víc než cokoli jiného je 

otevřena pro detekci a následné fyzické násilí. Jeden z jeho vět 

v průběhu staletí byl "Oy, Gewalt!" Tento starý jidiš výraz překládá "Ach, násilí." 

S vědomím, že jeho parazitní činnost oškubávání, loupeže a rabování komunitu 

Gentile nakonec vyústí v násilí vůči jeho osobě, se připravuje na to předem. Vrátíme k 

citátu z Přísloví, ve kterém Židé se doporučuje "tam, kde není vize, lidé zahynou." 

Tak jak se potápí svá chapadla hluboko do těla komunity, že se chystá znásilnit, se 

připravuje předem anulovat, neutralizovat a minimalizovat opozici od komunity 

Gentile, že ví dříve či později vyvine do nepřátelství proti němu. 

V tomto ohledu je Žid je velmi podobná jako u jiných parazitárních tvory přírody. 

Když woodtick leze nahoru nohu jednotlivce činí tak velmi nenápadně a obvykle 

zcela bez povšimnutí. Woodtick hledá vhodném místě na těle hostitele může kopat do 

a sají jeho krev pro vlastní výživu. Woodtick ví, že když se zaboří do, za normálních 

okolností by to bylo bolestivé pro hostitele, a proto přitahují pozornost a vedou k jeho 

utržení a ničil. Ale woodtick má lék na to. Před kopání do Opatrně anesthetizes 

povrch kůže hostitele obětí. Poté, co udělal, to pak opatrně začne žvýkat a sát, to vše 

tentokrát narkózu plochu tak, aby se hostitel bude cítit žádnou bolest. Mezitím, hlava 

otvory v hlouběji a hlouběji a parazit začne udit se krví jeho oběti, aniž by hostiteli 

mít pocit, žádnou bolest vůbec, nebo dokonce si toho byli vědomi jeho přítomnosti. V 

době, kdy se oběť nakonec zjistí klíště, je důkladně zakořeněn do svého těla. Hostitel 

již není v pozici, aby ji odstranit bez způsobení bolesti a infekce pro sebe a smrt a 



ničení parazitických klíště. I přesto, že oběť se snaží odstranit parazita, nemůže tak 

učinit. Dokáže vytáhněte nafouklé tělo a zničí část klíštěte, ale hlava zůstává 

zapuštěný a způsobit infekci a možná otravu krve. V této fázi se stává velká operace 

odstranit infekční klíště, které mohl snadno zhasl s prstem na začátku, měli si 

uvědomil, že parazit měl záměry na jeho krví. Parazitní provoz Židů na subjektu, 

který si nešťastnou hostitele je velmi podobné. 

Jelikož se jedná o neproduktivní parazita, Žid má méně než co nabídnout vůči 

hostitelské komunitě nebo národa, který se vstupuje i do kterého neprodleně ezi 

bytosti klesnout hluboko jeho chapadla. Zapamatujte si název této kapitoly, že Židé 

jsou mistři klamu. Jeho hlavní komoditou je podvod a leží v masovém měřítku. Poté, 

co se rozhodli být profesionální parazit tato charakteristika je nyní tak hluboce a 

instinktivně zakořeněna v jeho podstaty, že ví, instinktem, co musí udělat, aby se 

ochránil a jaké jsou slabé stránky svého hostitele Gentile jsou. Proto se rozhodne 

soustředit se na všech nervových center moci v jeho produktivní a tvůrčí hostitele. V 

krátké době, má kontrolu nad hlavními funkcemi, které určují osud a dobré životní 

podmínky lidí a národa. Žid nemá obdělávat, že nemá práci na poli, když nepracuje v 

továrnách. Zaměřuje se na uvedení sebe pod kontrolou peníze národa, ze sdělovacích 

prostředků této země, jejích školských zařízeních, a jeho vlády. Ten pracuje pilně a 

obratně manipulovat, zmást a zmást mysl svých obětí. Stejně jako woodtick, že 

anesthetizes mozek národa Gentile, v jehož střed se usadil. Se potápí jeho chapadla 

hluboko a připravuje se proti jakékoli snahy, aby ho uvolnit. 

V současné době na celém světě obecně, a v Americe zejména proto najít Žida na 

starosti národa snoubenců. Má úplnou kontrolu nad Federálního rezervního systému, o 

kterém většina Američanů rozumět nic, ale věří, že se jedná o oddělení federální 

vlády. Mnoho knih bylo napsáno o židovském majetku Federálního rezervního 

systému a nemáme tu vesmírnou k léčbě tohoto tématu v detailu. Ale postačí, aby zde 

říci, že Federal Reserve Board není vládní funkce, ale o zcela soukromé systém bank 

vlastněných, kontrolováni a manipulováni mezinárodními židovskými bankéři a zcela 

mimo dosah a kontrolu federální vlády. Ne že by to dělat velký rozdíl v každém 

případě, protože federální vláda je také řízen Židy, ale to je významné, aby se tento 

rozdíl. 

Manipulací, přes plovoucí vládních obligací, Federální rezervní systém může mít 

miliardy vytištěné na vlastní vzrůst a platit nic víc za miliardy dolarů, které jdou do 

svých pokladen, než náklady na papír a inkoust zapojeny. To obvykle stojí asi 7/10 

centu za papírového listu, zda je tato poznámka je $ 10,00 vyúčtování nebo $ 1.000,00 

účtenka. Samotný tisk se provádí podle amerického Úřadu pro rytí a tisk, ale 

poznámky jsou pak přeneseny na mezinárodní židovské bankéře pod rouškou 

Federálního rezervního systému. Jediné náklady na bankéře jsou náklady na papír a 

inkoust. 

Nejen, že židovští bankéři získat peníze prakticky zadarmo, ale vláda Spojených států 

je pak povinen vydat amerických vládních dluhopisů jako zajištění úvěru účastní. 

Americký lid se pak spoutáni nejen s splacení jistiny státních dluhopisů v průběhu let, 

ale také úroky. Tyto pohledávky jsou nikdy vyplatila, ale naopak, protože historie za 

posledních 40 let ukazuje, že zvyšují rok od roku. A tak americký daňový poplatník je 

stále více zotročeni v dluzích, přičemž zájem o tuto generaci a další a další na 



mezinárodní židovské bankéře, který, a velký, získaného úvěru peníze zdarma od 

Government Printing Office sám. 

Židé byli manipulátorů peněz a uchvatitelů z pokladen národa na světě od nepaměti. 

Jejich  

Bible mluví o směnárníků ve svých chrámech. Všichni byli samozřejmě Židů. 

Židovský monopol peněz sahá tak daleko, jak historie peněz sám. Podvod Federálního 

rezervního systému v žádném případě není nová a to se vyvinulo v průběhu tisíce let 

od dávné praxe zlatníků jejichž bezpečné chovatelé zlato bohatých jednotlivců. 

Zlato má zvláštní a fascinující přitažlivost k Židům zejména z nejdříve časů. Od 

počátků peněz, zlata byla použita jako prostředek směny a od prvopočátků, Židé tíhne 

kolem obsazení bytí bezpečné chovatelé zlata ostatních národů. Brzy zjistil, že jak oni 

měli celou řadu klientů, kteří chovaných zlato ve svých trezorech, že v žádném 

okamžiku dělali všichni odvolat své zlato ve stejnou dobu. Oni pak narazil na 

sekundárním myšlence půjčování některé z zlata, který patřil někomu jinému při 

úrokové sazby, což znamená, že by mohla půjčit ven někoho jiného zlato a mít 

dlužník jej použít po omezenou dobu, s přídavným množstvím zlata vrací jako prémie. 

Vzhledem k tomu, počet klientů zvýšil zjistili, že oni mohli půjčit ven prakticky 90 

procent veškerého zlata, které se konalo a stále mají dostatečnou rezervu na krytí 

jakýchkoli výběrů. To pak se vyvinul do podnikání v oblasti bankovnictví a toto se 

stalo ohromně mocný nástroj ve prospěch Žida v hromadění bohatství produktivních 

obchodníky a obchodníky, v jehož středu jsou provozovány. 

Z tohoto základního začátku všechny základy bankovnictví se vyvinuly. Dnes Židé 

přidány do této choulostivé uspořádání tisíců dalších ozdob a prostřednictvím platby 

úroků, a to prostřednictvím Federálního rezervního systému, a to prostřednictvím 

mezinárodních půjček a manipulací, které nyní výlučně pod kontrolou peníze světa. 

Nejenže ovládat bankovní systémy, ale také ovládat akciové trhy na celém světě. 

Každý, kdo zkoumá seznam těch, kteří vlastní křesel v NY burze cenných papírů nebo 

jiných burzách v celé zemi, zjistíte, že i velké, že jsou všichni židé, a několik 

spolupracovníků Židů. Tím také řídí akciový trh, kterou lze manipulovat směrem 

nahoru nebo dolů podle libosti, oni mohou a dělají sbírat všechny výhody z tvrdé 

práce, produktivní a kreativní bílých Američanů z vrcholu do vlastních pokladny. 

Nejen to, ale zadržováním úvěr kdykoli oni si vyberou, mohou hodit tento národ (nebo 

jakýkoli jiný národ) nebo celou světovou ekonomiku, do deprese. Vzhledem k tomu, 

ty jsou plánovány a Židé předem vědět, kdy budou dělat tyto věci, mohou samozřejmě 

opět sklízet obrovské výhody a fleece nic netušící goyim navždy a nekonečně. 

Žid by mohl takový sevření a takový bludný kontrolu nad jeho oběťmi nikdy udržet 

na jakkoli dlouhou dobu, nebýt faktu, že je také zcela pod kontrolou prostředků 

komunikace, informační prostředky a prostředky propagandy. Jen málo lidí si 

uvědomuje, jak mocný nástroj propagandy je. Adolf Hitler uvedl správně, že použití 

propagandy Židé mohou nebe vypadat peklo, peklo a vypadají jako nebe. To je až 

příliš pravda, i Židé dělali to obratně a umělecky. Vzhledem k tomu, že pod kontrolou 

peníze, mají prostředky, jimiž získat kontrolu nad všemi novin, všech rádiových 

sítích, ve všech televizních sítí všech televizních stanic, všech předních národních 

časopisech, a navíc, zprávy dráty samotné, jako je například United Press 



International, Associated Press, a každý další novinky drát sítě. Tak oni mohou 

kontrolovat každý kus zprávou, že jde celostátní, nebo po celém světě na to přijde. 

Mohou stejně snadno i potlačovat a odmítat příběh, který přichází do jejich ústředí 

shromažďování zpravodajských a zadržet ji před světem, a to je ještě důležitější. 

Také ve svém arzenálu propagandy a velmi důležitým, je filmový průmysl - opět zcela 

pod kontrolou Židů. Ve skutečnosti je tak důkladně je Hollywood a filmový průmysl 

řízen Židy, že Hollywood je často označován jako Kosher Valley. Filmový průmysl v 

posledních 50 letech nepochybně se vyvinul do jednoho z nejsilnějších prostředků 

propagandy a znečištění mozku u bílé rasy, jakou kdy svět viděl. To je jen v 

uplynulých letech že to bylo vyrovnal a možná vynikal židovským kontrolovaným 

televizním průmyslu. Můžete si být jisti, že filmový průmysl nebyl zůstává nevyužit 

při prosazování zájmů Židů a při podpoře jejich program pro zničení bílé rasy. 

Během válečných let byl zaneprázdněn dostával z jednoho anti-německy, 

protihitlerovské, anti-nacistický propagandistický film za druhým židovský filmový 

průmysl v Hollywoodu. Naivní a důvěřivý jako my, mnohé z našich bílých bratrů 

požití tuto jedovatou návnadu a byl zařazen do židovského léčky, že má Bílí 

Američané zapojit se do bludného židovského programu mají bílé bratry zabít bílé 

bratry, aby zachránil krku zrádný Žid. Ve stejné době komunistické země byly 

velebený k nebi. Tím zrádné Iying propagandě to bylo děláno k logickému závěru, že 

my, Spojené státy americké, mohl spojit své síly s židovskou řízené komunistickým 

Ruskem vést sebevražednou válku ničení proti hrdinských obránců bílé rasy, a sice 

německému národu. 

mají nejen filmy byly využívány jako nástroje pro získávání nás zapojeny do 

sebevražedných válek, ale byly rovněž použity jako prostředek pro nastavení tónu 

našich morálky a naše mores. V podstatě byly použity k podkopání a degeneraci 

morální klima naší mládeže a naší země jako celku. V průběhu roku 1920 filmy se 

staly zhýralý a degenerovat na místě, kde byly ohrožuje jejich vlastní přežití. 

Kupodivu, v průběhu 30. let morální tón poněkud zlepšila. Mnoho z nejlepších 

příběhů, které byly vyhánění Hollywood vznikl v průběhu roku 1930 a lidé byli lákáni 

zpět do kin ve velkých počtech. Pak Žid chytře začal prohodit anti-německy, anti-

nacistické propagandy do své obnovené filmovém průmyslu a začal roznítit a 

znečišťovat mysl bílí lidé Ameriky směrem k nenávisti a ochotu přijmout myšlenku 

války proti vlastním White bratři. 

Během samotné války filmy šel na plné obrátky. Téměř každá výroba byla brutálně 

nakloněný k posílení válečného úsilí na zničení Německa. Ve stejné době, vstřikuje do 

tématu byla myšlenka rasové integrace. Když válka skončila myšlence soužití a 

spolupráce s Ruskem byl povýšen spolu s intenzifikací myšlence jednoho světa, 

oneworld vlády a Organizace spojených národů. 

Tím 1950 myšlenka rasové tolerance pro Židy rozšířeno na přijetí nigger jako rovný s 

rovným v naší společnosti a jak být down-trodden oběť bílého muže nenasytnosti a 

krutosti. Sebevražedný idea negr být trvalé a zásadní rovnoprávnou součástí v naší 

americké společnosti se postupně povýšen od té doby. Chcete-li najít film dnes, který 

není v tak či onak na podporu rasové mongrelization je těžké přijít. Žid dnes ve 

filmech, tisku a v televizi, je jízda v začarovaném a děsivým tempem za plnou 

mongrelization amerického lidu. Veškerá opozice byla účinně clobbered a zničeny. 



V letech 1950 a 1960 dva nové prvky byly injekčně podány do filmového 

propagandistické kampaně. Jedním z nich je užívání drog jako stále rostoucí problém. 

Je vyrobena zdát, že lidé sami propagují léky bez jakékoliv vnitřní nebo vnější vliv. 

Pro mladé lidi je vyrobena jevit jako každý dělá to, a proč by neměli to zkusit taky. 

Druhým faktorem je stále rostoucí úplně špína a pornografie je vstřikován do našich 

filmů, čímž podkopává naši morálku a znečišťují myšlení všech lidí, a to zejména 

naše up-and-nadcházející mladší generaci. 

Televizní průmysl, který šel na plné obrátky krátce po skončení druhé světové války, 

nyní soupeří, a nepochybně vyniká, účinnost a ničemnosti filmového průmyslu se v 

znečišťovat mysl amerického lidu.  

Takže důkladně znečištěné mají mysli amerického diváci stanou se posedlost 

sledováním televize, že v mnoha rodinách, jestliže jejich televizní přijímač odvezli, by 

měla zůstat naprosto bezmocný vědět, co dělat se svým časem. Některé matky 

odsunout své mladíky pryč do místnosti s televizí nasazený, naplno, s použitím 

židovského idiot box jako hlídání dětí pro své mladíky. Málo si uvědomují, že 

zatímco tyto tvární mladé mysli sedí v přední části těchto židovských pitomost trubek, 

jsou absorbující degenerované židovské myšlenky. Ani oni si uvědomili, že oni jsou 

umožňující jejich nejcennější majetek, aby se znečištěná s jedem, který bude obtížné 

odstranit z mysli jejich potomků po zbytek jejich života. 

A tak se Židů v plnou kontrolu všech propagandistických sítí, zpravodajské dráty, 

noviny, rádiové sítě, televizních sítí, filmy, časopisy a každá jiná forma propagandy, 

Amerika a svět je zaplavený s židovským jedem , To je zaplavený a ohromen s 

myšlenkou sňatku s černochy, s myšlenkou, že Židé jsou posvátné, imunitní a 

nedotknutelný; s myšlenkou, že špína a pornografie jsou normální stav věcí v oblasti 

zábavy; s myšlenkou, že drogy jsou nadcházející věc a že každý by se měl pokusit jít 

na výlet. 

Především myšlenka rasové loajality je vylíčen jako nejvíce odporný zločin osoba 

mohla vůbec bavit v myšlenkách. Ani jeden konstruktivní myšlenka vychází ze všech 

těchto hodinách a dnech a měsících a letech znečištění mozku, které Žid propaguje. 

Ale vše, co je destruktivní pro bílé rasy je tlačen a podporoval: vše, co je dobré pro 

negři, černoši, jsou barevní a Židé se zvýrazní a podporovat. Seznam matoucích, 

destruktivní a sebevražedných myšlenek, které jsou vyprazdňovány na americký lid, 

stejně jako tolik odpadků, je nekonečný. V jiné kapitole nazvané "Falešná nápady 

šířených Židy" budeme diskutovat o několik desítek více nápadů, s nimiž mysli 

amerického lidu jsou nakažena. To jsou však jen několik desítek z tisíce, které jsou 

nepřetržitě, a to navždy, věčně, a nekonečně být dštil na americký lid. 

Ve svých propagandistických taktik Židé mají rádi vždy označovat něco pravý opak 

toho, co to je a jeden z etiket, které používají kontaminace mysl je "mytí mozek." 

Odmítám tento termín, a v této knize dávám přednost používat pojem "znečišťování 

mozku" místo toho, protože se domnívám, že více správně vylíčí, co se vlastně děje. 

Mýt něčí mozek by znamenalo, aby ji vyčistili od všech nečistot a škodlivin. Ale to 

není to, co Židé dělají. Oni jsou ve skutečnosti při normálních zdravých mozky, to je 

mozek pohany, a infikovat je s velkým množstvím špíny, pornografie a znečišťujících 

látek špatných nápadů. Z tohoto důvodu se domnívám, že pojem "znečišťování 



mozek" mnohem správně označuje to, co dělá Žid, než se skrývá pod pojmem "praní 

mozku." 

V agresivní snaze o jeho bludného programu znečištění mozku, mysli našich mladých 

lidí jsou počáteční a hlavním cílem. Aby bylo možné zachytit mozky naší mládeže, 

obor vzdělání má zásadní význam a Židé zcela monopolizován naše vzdělávací 

zařízení po mnoho desetiletí. 

Henry Ford napsal svou výbornou knihu Mezinárodní Žid před více než 50 lety. Zde je 

to, co říká o židovstva ve školách a vysokých školách: ". Vysoké školy jsou neustále 

napadal židovským myšlenkou" "Synové Anglosasové jsou napadeni v jejich velmi 

dědičnost." "Synové stavitelů, tvůrci, jsou subverted k filozofii ničitelů." "Mladí muži 

v prvních radostných měsíců intelektuální svobody jsou zabaveny s dlužních doktríny, 

zdroje a následky, které nejsou vidět." ... "Centrální skupina Red filozofů na každé 

univerzitě je židovská skupina, se často dost o "Gentile front" ve tvaru zmatené 

profesora. Některé z těchto profesorů jsou v platu mimo Red organizací. Existují 

meziuniverzitní socialistických společnostech, hemží Židů a židovských vlivů a 

třímající židovských profesorů po celé zemi, které se zabývají bratrská pod záštitou 

nejlepších občanských a univerzitních záštitou. " 

V naznačuje, co dělat o tom, uvedl Henry Ford, "jednoduše identifikovat zdroj a 

povahu vlivu, který překročil naše školy a univerzity. Nechte studenti vědí, že jejich 

výběr je mezi anglosaský a pokolení Judova.. .. Jedinou absolutní protijed k 

židovskému vlivu je zavolat vysokoškoláky zpátky do hrdost závod. "  

Nezapomeňte, Henry Ford, velký americký, napsal tyto řádky zpět v roce 1921, před 

více než 50 lety. Od té doby židovského laviny v našich vzdělávacích systémů, 

počínaje školky, protékající základní škole, střední škole a prostřednictvím vysokých 

škol, se ukázalo těmto institucím pro výuku na absolutní šílených azylů ve kterém 

mladí, úrodné, kreativní mysl bílé dítě je znečištěna a zvrácené v nástroj svého 

vlastního zničení i ke zničení jeho země, národa a rasy. Co se povinné práva, která 

nutí rodiče, aby posílali své vnímavý malé děti do školy přes 16 let dnes, to vždy činí 

stává chovanec věznici po dobu pěti dnů v týdnu v průběhu školního vyučování, a ať 

se jim to líbí nebo ne, pak musel mladé mozky znečištěné s židovskou odpadků a 

smetí pro zničení jejich rasy. 

Henryho Forda myšlenka pouze identifikování zdroje je dnes už není možné nebo 

praktické. je třeba brát mnohem podstatnější a drastická opatření. The White Man jako 

celek potřebuje zcela nový pohled na život a náboženství. On potřebuje zcela novou 

filozofii a ve skutečnosti, že potřebuje nové náboženství, která mu dá cíl a účel, 

identitu a ideologii, které jsou jeho vlastní. Faktem je bílá rasa potřebuje nové 

náboženství polarizované kolem hodnoty své rasy, s největší hodnotou na tváři tne 

zemi. Tato myšlenka a tato ideologie je třeba impregnovat do myslí našich mladých 

potomků od okamžiku, kdy začnou mluvit. 

Tam je stěží fáze v každém oboru činnosti, který řídí osud tohoto národa, že Židé, 

přímo nebo nepřímo kontrolu. Se dvěma výkonnými segmentech ve svých rukou, a 

sice řízení prostředky propagandy a ovládání peněz, vláda Spojených států je v zajetí 

loutka procházet pohyby bytí demokracie reprezentující všechny lidi. Ale po pravdě 



řečeno, je mocným nástrojem v rukou Židů za účelem zneužití, tyranizovat a zničit 

bílé rasy, jehož vláda to jen zdá. 

Tam je stěží státní úředník v kanceláři jakéhokoli významu dnes který je svobodný 

člověk. Téměř každý z nich byla umístěna v kanceláři nebo získal svou pozici přes 

židovskou manipulaci a židovského designu. Po příjezdu tam, kde jsou přes 

dobročinnost Židů, ale pak se zase musí odpovědět na židovském spiknutí. Za muže 

jako prezidenta Nixona je židovský boss jako Henry Kissinger, narozený v Německu 

židovského rabína. Nejenže Nixon mají jednoho židovského "poradce", ale dva. Na 

druhé straně je žid Arthur Burns, narozený Bernstein, v Rakousku, také syn rabína. Ve 

skutečnosti, Nixonova celá politická kariéra byla původně zahájena již v roce 1946 

napsal Žid jménem Murray Chotiner. Má nepřetržitě provázený Nixona kariéru a byl 

pasák mezi židovskou komunitou a Nixon. 

Prezident Lyndon B. Johnson měl notoricky známé Abe fortas a Walter Rostoff, i 

Židům. President Kennedy měl Walter Rostoff a Arthur Schlesinger, Jr. Prezident 

Roosevelt měl jako jeho skutečný šéf hlavu Kehilla, tvrdé, ne-nesmysl Žid, Bernard 

Baruch, stejně jako několik menších židovských poradců. A tak to jde. 

Stejný druh židovského ovládání, židovského původu, z poradenství a řízení, se nalézá 

celou cestu dolů na místní obecní úrovni. Mnoho Židů jsou samy zvolen do úřadu, ale 

nejlépe se jim líbí mít nějaké White Gentile loutku stát naproti za ně Židé tahá za 

nitky v pozadí, režie, manipulaci, dávat rozkazy. 

Pokud se některý poctivý, přirozený vůdce bílé rasy pokusu o spuštění pro kanceláře a 

dělat to na jeho vlastní, gigantické propagandistické stroje, které Židé mají k dispozici 

okamžitě uvést do pohybu. Takový člověk je pak rozmazaná a napadl a haněn. Nebo 

někdy opačná taktika se používá a on je úplně omdlel, takže voliči stěží vědět, že je 

ještě běží. Pokud takový přirozený vůdce White dělat to přes všechny tyto handicapy, 

pak plný výkon propagandistického aparátu je přivedl do hry rozmazání, pošpinit a 

pomlouvají ho, a downgrade ho před naivní veřejnost. Plné zdroje z jejich peněz 

energie je také přinesl do hry i v příštích volbách je jeho soupeř dobře financována, 

vzhledem k obrovským build-up podle sdělovacích prostředků. 

Obvykle Židé chtěli vybrat jako jejich přední loutky, mužů, kteří mají fatální slabinu v 

jejich charakteru a hanebnou epizodou v jejich minulosti, jeden nejsou všeobecně 

známé veřejnosti. Vzhledem ke své slabosti charakteru obecně a jejich zranitelnosti k 

vydírání, takoví lidé jsou snadno manipulovat. Co s úplatkářstvím a finanční pomoci, 

jsou snadno zlákat, aby se stal zrádce vlastní rasy a dělá nabízení Židů. Se snadno 

udržuje v souladu hrozbou vystavení jejich ostudné minulosti. 

Zmínil jsem se o prostředky komunikace jako v rukou Židů. Zmínil jsem se o kontrolu 

nad penězi a mezinárodního bankovnictví, řízení vzdělávání a kontrolu nad vládou, 

protože všechny jsou v rukou Židů. V žádném případě to dělá pokrývají celé území. 

Ve skutečnosti, tam je téměř činnost jakéhokoli významu v této zemi, která není 

přímo nebo nepřímo ovládán "vyvolených" závod. To také zahrnuje donucovací 

orgány, soudy a dokonce i bílý muž je náboženství. Z druhé budeme mít větší slovo v 

jiné kapitole. Já chci zmínit, nicméně skutečnost, že většina podniků, zejména 

významných velkých podniků, jsou v rukou Židů. 



Před více než 50 roků Henry Ford napsal následující: "Chcete-li vytvořit seznam linek 

podniků ovládaných Židy ve Spojených státech by se dotknout většiny důležitých 

odvětví země - ty, které jsou opravdu zásadní význam, a ty, které kultivované zvyky 

byly provedeny zdát zásadní divadelní činnost spočívá výhradně židovský:.. hrát 

produkci, rezervace, divadelní operace jsou v rukou Židů To vysvětluje skutečnost, že 

téměř v každé výrobě dnes může být detekována propagandu, někdy nápadně 

obchodní reklama, někdy i přímou politickou konstrukci. "  

"Filmový průmysl, cukrovarnický průmysl, tabákový průmysl, 50 procent nebo více z 

produkce masa, více než 60 procent obuvnickém průmyslu, většina z hudebního 

purveying provedené v zemi; šperky; zrno; bavlny, olej ; ocel; časopis autorství, 

novinky distribuce; likér podnikání, úvěr podnikání;. tyto, abychom jmenovali jen 

odvětví s národní i mezinárodní zatáčku, jsou pod kontrolou Židů ve Spojených 

státech, a to buď samostatně nebo ve spojení s Židy zámořských "  

To je to, co Henry Ford pozorována před více než 50 lety. Tento velký, kreativní a 

produktivní génius bílé rasy, který postavil jeden z největších říší světa holýma 

rukama od základů, by měl vědět něco o tom, kdo řídil činnost ve Spojených státech 

během jeho času. 

Poté, co stavěl mocnou říši Ford zjistil, že některé tajemné síly se snažili ukrást z něj 

lstí a mazaný. Měl podezření, že tito manipulátoři byly navrženy tak silnými 

židovskými finančníky Být inteligentní a vynalézavý muž, pan Ford pustil najít viníky 

zadní straně tohoto manévru. Zavolal do své kanceláře nejinteligentnější výzkumné 

mužů v rámci svého známého. On pověřil jim provést důkladnou studii 

Mezinárodního Žida a publikovali své fundings v Dearborn Independent, který v té 

době byl oficiální orgán Ford Motor Company. Výsledky těchto zjištění, která byla 

zveřejněna v roce 1921, byla bomba, a to nejen Bílých pohany, ale sám židovského 

spiknutí, protože je vystaven své hanebné taktiku ve svém celosvětovém spiknutí. 

Informace shromažďované byl cenným příspěvkem k White pohany Ameriky a 

doporučuje se čtení pro každého, kdo se chce dozvědět více o pozadí mezinárodního 

židovského spiknutí. 

 * * * *  

Vzhledem k tomu, že Židé měli takovou smrtící dopad na bílou civilizací za 

posledních několik tisíc let je nutné, abychom ke studiu intenzivně charakter naší 

Nemesis. To je také zásadní pro naše přežití vyvinout lék na tuto epidemii. To se 

snažíme dělat v této knize. 

 * * * *  

Kdo jsou tito cizí, zvláštní lidé, kteří byli schopni přežít déle než jakýkoli jiný závod v 

zaznamenané historii? Kdo jsou ti lidé, které byly ničitelé takových velkých civilizací 

jako Řím, Babylonu a Egypta? Co zvláštnosti v jejich make-up je to, že se jim 

umožnilo zničit velmi bohatá země jako je Rusko v moderní době a přeměnit ji na 

židovské otroky pracovním táboře? Jak ve skutečnosti, byly schopny zachytit 

bohatství světa do svých rukou a změní svět židovského diktatury? Jak se oni byli 

schopní dělat to vše, aniž by nás velkou bílou rasu Ameriky, dokonce budou moci 

diskutovat otázku inteligentně beze strachu a chvěním? 



Je nanejvýš důležité, aby studujeme tuto bytost biologicky, psychologicky, 

ekonomicky a také z hlediska rasy a náboženství.  

Většina Běloši jsou hrozně zmatená o židovské rasy. Jeden z sorriest pojmů většina 

pohané se staly pro je mylná představa, že Židé jsou příslušníci bílé rasy. To je nejvíce 

zrádný podvod Židé sami povýšen mezi našimi lidmi, ale jejich vlastní oni dělali to 

jasné, že nemají nic společného s bílé rasy. 

Židé jsou navždy Semitics, pocházející z Asie od pravěku.  

Židovský profesor Leonard J. Fine, dělá rasové bod křišťálově čistý ke svému lidu: 

"Nejsme White symbolicky, a my nejsme White doslova bychom neměli dovolit, 

abychom se být koncentrovaný spolu s bílou Ameriku, pro které není kam. patříme."  

Kolik času se plýtvá mezi White pohany dohadovat, zda Židé jsou rasa, nebo zda se 

jedná o náboženství, nebo zda jsou národ. Faktem je, že jsou všichni tři, a nezáleží na 

tom, v jakém rozsahu chcete přiřadit význam některý z těchto tří faktorů. 

Od dávných dob, oni představovali závod, který byl mor civilizovaného světa. To byli 

schopni dělat, protože o jedinečnosti svého náboženství. To bylo primárně navržen 

tak, aby udržovat a chránit závod tím, že parazit na těle produktivních národů. Jsou po 

celém světě národ a tvoří národ uvnitř národa v každé zemi, na nichž připnuté 

chapadla. To zahrnuje téměř každý země na světě. Pokud existuje jeden faktor, který 

se váže na Židy dohromady a dělal jim nejvíce houževnatý, vytrvalý závod na světě, 

to je jejich Mosaic náboženství, a výsledná rasové věrnost, že prostoupena na každého 

člena Žida. Je to rasový-náboženský jednota, která z nich dělá silný a je to něco, co 

bychom měli dbát o v úvahách o zachování bílé rasy. 

Rané počátky židovské rasy jsou ztraceny ve starověku. Židovští shibboleths, jak je 

stanoveno v příběhu o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, samozřejmě, takže mnoho 

židovských lží, které tvoří dobrý příběh, kolem kterého mohou Rally svou ideologii, 

ale to nemá absolutně žádný základ ve skutečnosti, nebo historii. 

Samotní Židé nikdy neobtěžoval o opravdu trasování svůj původ v historii, která 

původy zůstávají zahaleny tajemstvím. Oni prostě vyjít s tvrzením, že jsou vyvolení 

Boží lid, velmi zvláštní lidi, a oni také tvrdí, nejdelší historické záznamy o všech lidí 

země. Zatímco bývalý tvrzení o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi je základním 

principem v jejich náboženství, ten, který byl postaven židovské rasy, druhá tvrzení, o 

které mají nejdelší historický rekord je těžké se přít. 

Židé se objeví a znovu se objeví v historii jiných národů na 5000 let. Být v podstatě 

dravce a parazit, byli buď nikdy nepodařilo, ani ti to někdy byli ochotni vytvořit národ 

v jejich vlastní pravý. Je to spíš nešťastný rekord pro takový zvláštní a virulentní rasy 

a neuvěřitelné, když vezmeme v úvahu, že tvrdí, že je oblíbený "vyvoleným" boha. 

Slovo Žid je poměrně moderním použití a je odvozeno od slova Judah a židovské. V 

dávné historii Židé byli známí jako Židům který pochází z Aramaic slova "Ebri", což 

pochází z hebrejského slova "lbhri", což znamená "ten, kdo je z druhé strany řeky." 

Hebrejský v celé starobylé literatuře byla napsána jako "Habiru" a jeví se jako takový 

často v Bibli a v egyptské literatuře. V Bibli, Habiru je používán zaměnitelně s 



"Sagaz" znamenat bezohledný. Tak Egypťané vždy psal Židů za "bandity bezohledný 

přes řeku." 

Vzhledem k tomu, Palestina byla křižovatkou antiky, většina bohatých obchodních 

cest přešel v této oblasti. To, samozřejmě, dělal to přirozené prostředí pro kapel 

hrdlořezů a zloděje. Skutečnost, že pouště a hory byly součástí přírody dále přidělený 

k tomu, aby této oblasti přirozené prostředí pro rozvoj národa bandité hrdlořezů, lupiči 

a parazitů. To je přesně to, co vytvořil, a to je tak daleko, jak historickými fakty může 

ukázat časné původ židovské rasy. 

Německý žid, Kastein, který zkrátil jeho jméno z Katzenstein, je uznáván jako 

vynikající učenec židovský a  

Biblické historie. V jeho historie Židů, Kastein identifikuje mnoho z velkých jmen v 

židovské historii jako bandity. zmiňuje 

Jepthah jako jeden z zachránci židovských osob a identifikuje ho jako loupeživý 

vedoucí Gilead. Velikého židovského hrdiny David, říká: "V době smrti Saulově, 

najdeme David vůdce bandy volnými bootovače, žijící v Sicelechu ... Na sluchu že 

trůn byl prázdný, David okamžitě spěchal do Hebronu v Judeji. Nikdo ho zavolal, ale 

on předložila svůj nárok na královský majestát, deklarovat, že Samuel ho tajně 

jmenován. " O velký a moudrý Šalomoun Kastein má toto říkat, "Shelmo, Šalomouna 

Peaceable, zahájil svou vládu od spáchání tří vražd, které si pročistil cestu a zbavil 

jeho jediný bratr, a učinil tak bez sebemenších výčitek svědomí." 

Skutečnost, že Solomon, David a Jepthah byli všichni krvežíznivé lupiče je typické 

pro všechny židovských vůdců. Zatímco Židé byli součástí historie od úsvitu 

civilizace, jejich byla vždy historie zrady, krveprolití, vraždy, loupeže a zločin. 

Navzdory skutečnosti, že tato zvláštní závod přetrvávala déle než jakýkoli jiný na 

povrchu země, dva poněkud zvláštní skutečnosti vyniknout. Jedním z nich je, že v 

průběhu těchto tisíce let, které nikdy se snažil tvořit zemi nebo národ vlastní, a 

dokonce i dnes je bandita stát Izrael není žádnou výjimkou z tohoto tvrzení. Izrael je 

určen pouze, aby se stala ústředí pro židovskou diktaturu na světě, nikoliv místem 

setkání pro všechny Židy na celém světě. Druhý podivné Faktem je, že tuto těžkou a 

přetrvávající lidé nikdy vyvinula civilizace nebo kultury jejich vlastní, všechny jejich 

tvrzením o opaku nevyjímaje. 

Jedním z vynikajících forte Židů je zručný manipulace propagandy. Nicméně, záznam 

o Židům a jejich historie ukazuje, že všechny židovské nároky kultury jsou zcela 

nepodložené. The Horizon Kniha křesťanství, standardní referenční práci, říká: "Židé 

začali jako aglomerace malých kmenů, kteří později dosáhli nezávislosti jen v 

přestávce mezi vzestupu a pádu velkých říší. Mají odkázal žádné pomníky, dokládající 

velkoleposti. Existují žádné hrobky hebrejských králů s chaplets zlata a vozů s hroty s 

drahokamy. Palestiny archeologii odhalil žádné sochy Davida a Šalamouna, ale pouze 

voda hrnce, jako je ten, ze kterého Rebecca napájela velbloudy z 

Abrahamovi služebníci. "  



Orientální Institute of Chicago obsahuje jeden ze světově nejvýznamnějších sbírek 

výtvarného umění, se specializuje na egyptské, syrské a jiných kultur Blízkého 

východu, v oblasti, která Židé tvrdí, že jak na jejich původ. Dalo by se očekávat, že 

najde židovský příspěvek k civilizaci tam dobře zastupuje. Poté, co procházel 

rozlehlými sály spoustu skvělých uměleckých děl, nádherné sochy, nádherných šperků 

a jiných artefaktů z hrobky egyptských a asyrské dobyvateli, dojdeme k židovskému 

exponát. Zde najdeme vitríně naplněné úlomky z hliněných nádob, surové, 

undecorated a neglazované nádobí, které by mohly přijít k nám z doby kamenné. To je 

velká židovská "kultura", o kterém Židé chlubit tak zjevně a to je asi vše, co mají co 

nabídnout. 

Faktem je, že Židé byli známí po celém dávné historii jen jako ničitelé. Oni 

produkovali žádné umění, která byla založena žádná dynastie, postavený žádná velká 

města, a sám ze všech starověkých národů, neměl talent pro jemnější věci kultury 

nebo civilizovaného života. Přesto dnes uslyšíme Židé se mohou pochlubit hlasitě a 

dlouho o tom, jak jsou jedinými hořák nositeli civilizace. 

Známý historik Arnold Toynbee, definované Židy všech dob před několika lety, když 

je popsal jako "fosilních" lidi. Tím myslel, že oni byli lidé, kteří se nepodařilo 

vyvinout od doby kamenné, protože jejich primitivní hliněné hrnce ukázat nám. Oni 

nikdy nebyli schopni zvládnout zemědělství, chov zvířat, architekturu, nebo některý z 

civilizovaných umění. Už jako banditů národa byli Židé nejsou příliš úspěšné, a 

doplnil z nejisté živobytí v Palestině, kde byli často na pokraji hladovění. 

Kastein dále říká Židů: "Někteří zůstali v mezích Kanaán, jiní se usadil podél velkého 

vojenského dálnici na východě a v sousedních pouštích a divoké přírody, kde vedl 

kočovnou existenci, zatímco menší část, a to díky hlad, nakonec se podařilo dosáhnout 

Egyptě, kde Pharaohs vzal je pod jejich ochranou. "  

Egypťané, kteří postavili jeden z prvních a jedním z největších civilizací všech dob, se 

nepodařilo rozpoznat jejich vlastní největší přínos: vrozené, vrozený hodnotu svých 

rasových linek, které produkoval civilizaci v jejich středu. Už jsme diskutovali, jak 

jeden z jejich největších chyb bylo umožnit vstup černochů z dolního Nilu přijít do 

své země a prolínají, pošpinit a bastardize jejich krevní linie. Ze všech ras ve 

starověkém Egyptě, které se prolínaly, Židé sám konat samy od sebe. 

Pharaohs mít dovoleno Židy přijít přes naprostou sympatií pro jejich vyhladovělé a 

živoření, byly brzy naučit virulentní a destruktivní povahu parazit, který by dovolil 

vstoupit. Židé brzy se zvedl k vysokým postavením v zemi faraonů, a zároveň, jak 

mělo stát v mnoha jiných zemích, Říše začala rozpadat. Paraziti Egypťané přijatá v 

skrze soucit, v krátké době se začaly projevovat své vynikající vlastnosti, a sice stržení 

civilizaci zevnitř. Gangy banditů brzy vyskočil a začal obtěžovat a loupit obchodní 

cesty. Oni se stali odvážnější v základnách Říše. Zdálo se, že to jen vědět, kdy na 

stávku a které z měst byly špatně hlídané. 

S Židé působí jako vedoucí a katalyzátorů, proces obchodování černých otroků byla 

zvýšena a mongrelization Bílé egyptského národa byl urychlen. Říše se začala 

rozpadat zevnitř. Její vedení se stal apatická, závod se stal více a více zabarvený s 

černou krví a morálka lidí byla podkopána. Zde je to, co Alan H. Gardiner překládá ze 

starého papyru v Leidenu: "Egypt byl v nouzi, sociální systém se stal neuspořádané; 



násilí naplnil zemi Invaders loveni na bezbranné obyvatelstvo; bohatých byli zbaveni 

všeho a spali v Libereckém kraji. otevřené, a chudé vzal jejich majetek. není to jen 

lokální poruchy, která je zde popsána, ale velký a ohromující národní katastrofa. Farao 

byl podivně neaktivní. " 

Zde máme typický popis židovského virulence v šíření dezintegrace a zničení velký 

národ, na kterém měli připnuté chapadla. Viděli jsme to samé se stalo v pádu Babylon. 

Při studiu Francouzská revoluce a ruské komunistické revoluci najdeme podobnou a 

paralelní výskyt. 

Do roku 2100 před naším letopočtem egyptský národ byl tak demoralizované a 

rozdělil že nebyli schopni odolat dobytí zvenčí. A jako obvykle Židé vydláždil cestu 

pro dobyvatelů. Oni vydláždil cestu pro Hyksos, nebo pastýře Kings, kdo vyhrál 

Egypt bez boje a udržované železnou diktatura nad lidem za 511 let. Hyksos byl 

známý jako ochránce Židů. Během tohoto období pěti století Židé byli knížata v 

Egyptě, přičemž to, co chtěli od zotročených Egypťanů a vznik jejich nepřátelství 

jejich bludném arogancí přes zradil populace. A konečně, rodilí vůdci Egypťanů vedl 

úspěšnou vzpouru a vyhnal Hyksósy navždy. Poté, co Egypťané získali kontrolu nad 

jejich vlastní zemi a jejich vlastního osudu by potrestal Židy za jejich zradu, a zotročil 

je pro život tvrdé práce. 

To nás přivádí k době Mojžíše, když Židé stěžují jejich tvrdou hodně v Egyptě. Před 

zradili národ na Hyksos, které si užil každý svobodu v Egyptě, a to bylo jen přirozené, 

že by nyní měla být potrestán za svou zradu. 

Spíše než vydržet toto otroctví, ale žádal faraóna, aby jim návrat do Palestiny, a 

pokračovat v jejich život kočovných lupičství. Ale pobouření Egyptští lidé 

požadovali, že slouží mimo svůj trest, a faraón byl nucen souhlasit. Nyní Židé 

používají všechna zařízení k získání své svobody, čímž epidemií na egyptských 

občanů prostřednictvím využití jedů a kontaminovat vodu. 

Oni byli nakonec dovolen odejít z Egypta. Je to během tohoto období že jejich 

náboženství stalo se více ztuhlé a bandita závod začal vyvinout výraznější charakter. 

Odteď budou rozptýleny do midsts jiných národů, jako babylónské civilizace, řecké 

civilizace, a perské civilizace, tam infikovat a zamořit tělo těchto národů a kouzlo 

jejich zničení.  

Přední podnikatel, JJ Cavanaugh, který ve srovnání rozptýlení Židů do fyziologické 

účinky rakoviny. Říká: "Židé lze nejlépe chápat jako choroba civilizace. Mohou být 

přirovnán k šíření rakoviny v lidském systému. Stejně jako Židé rozprostřené přes 

civilizovaného světa, po obchodních cestách, takže rakovinné buňky šíří skrze tělo, 

cestování podél tepen a žil do všech částí systému. a stejně jako Židé sejdou v 

kritických oblastech světa a začínají se množit, a uškrtit a jed celé komunity a národy, 

takže rakovinné buňky shromáždí a množit a zničit tělesných orgánů, a nakonec 

samotné tělo. " 

Mnoho historiků starověku poznamenal židovský fenomén, a uvedl na ni, ale většina z 

těchto prací byly od té doby byla zničena. Když Julius Caesar přijel do Alexandrie, 

jedna z prvních věcí, které měl jeho vojáci vykonávají bylo spálit velké knihovny, 



které Egypťané se nahromadily v Alexandrii. Vzhledem k tomu, Julius Caesar byl 

obránce Židů a jeden z jejich zástupců, je to snadno pochopitelné. Kdybychom ještě 

tyto knihovny, tyto knihy a tyto informace jsou k dispozici pro nás dnes, bychom 

nepochybně moci soustředit mnohem více světla o vlivu židovského napadení na 

starověkých civilizací. 

Mezi několika málo připomínek k Židům, které přežily židovského zničení knihoven 

jsou ti Philo a Strabo. Philo, důležitý historik, napsal, že "židovské komunity 

rozprostřeny na všech kontinentech a ostrovech." 

Připomínky Strabón se na Židech, napsaných v době císaře Augusta Říma, je ještě 

více odhalující. Napsal: "Tento lid (Židé) již udělal jeho cestu do každého města, a to 

není snadné najít jakékoliv místo v obyvatelné světě, který neobdržel tento národ a ve 

kterých nebyl proveden jeho síla cítil." 

Vidíme tedy, že jako římská civilizace se vyvíjela tam byli Židé. V době, kdy Julius 

Caesar Židé byli silný a rozhodující vliv na finanční struktuře Římě a vládou Řím 

sám. Julius Caesar byl jeden z jejich agentů, stejně jako v moderní době byly 

Roosevelta a Churchilla. Do této doby samotní Římané stali se dobře vědom zla a 

destruktivní vliv, že Židé naložili na jejich zemi a tam začal reakce proti Židům. 

Římané, tak jako mnoho jiných lidí, kteří byli zamořených s tímto parazitem, udělal 

pokus po pokusu dostat Židy z Říma, ale vždy se vrátil. Řím, v době Julia Caesara, 

byla pracující pod republicandemocratic formou vlády skládá z mnoha protichůdných 

politických stran a skupin, podobné situaci, co najdeme v Americe dnes. S cílem 

vyhrát, politik potřebuje podporu jedné skupiny, který by zůstával jím bez výjimky, a 

tím ovlivňovat jiné skupiny, aby ho podporovat. V římských dobách, jak je v dnešní 

demokracií, ten ztuhnutí jednotná skupina, která znal jejich účel v politice byli Židé. 

By zaručily jejich podporu pro každého politika, který, podle pořadí, by se stal jejich 

loutkou. 

Julius Caesar objevil tento prostý fakt života. Vyhledal Židé a získal jejich podporu. S 

Židy za sebou, Caesar brzy se stal diktátorem Říma a bezproblémový vládce světa. 

Znepokojeni jeho rostoucí podřízenosti Židům, skupina věrných senátorů, vedená 

Brutem, bývalý přítel Caesar v jeho pre-židovského období, rozhodl se ho zavraždit. 

Všichni jsme slyšeli o slavném zavraždění Julia Caesara, ale jen málo z nich slyšel o 

centrální skutečnosti ve věci, a sice, že Julius Caesar byl zavražděn proto, že byl 

loutkou pro Židy. Císař Augustus, který zdědil říši po Caesarovi generálové vypadla 

mezi sebou, znovu obnoven zvláštní privilegia k Židům. To vysvětluje, proč se 

vynořil silnější než ostatních frakcí, které rozdělených do Říma po Caesarově smrti. 

Navzdory silnému židovského vlivu, jedním z faktorů ukázalo, že přispěl k posílení 

římské pozici. Democraticrepublican forma vlády se změnil na formuláři Empire, s 

císařem jako hlava národa. Římané konečně našel z vlastní zkušenosti, že multi-

systém strany, s pravomocí rozdělena mezi několik dělících frakcemi, byl slabý a 

neefektivní způsob vlády. Když se měnily v průběhu principu vedení, Říše 200 let 

postupoval uprostřed míru a prosperity. Ve skutečnosti, Pax Romana, období od dob 

císaře Augusta na přibližně 200 našeho letopočtu, bylo 



nejdelší období míru v historii civilizovaných národů na světě a v dějinách bílé rasy. 

Musíme si uvědomit, že toto bylo dosaženo navzdory židovského vlivu a protože 

někteří z císařů měl střevní odvahu vzdorovat židovské moci. 

To nikdy nemohli udělat v rámci demokraticko-republikánský vládní systém.  

Najdeme tedy pod Emperor Vespasian, že když Židé v Jeruzalémě a Judsku bouřil, 

poslal generál Titus tam dole obléhat město. V krátké době bylo město dobyto, 

obyvatelé byli buď zabiti nebo prodáni do zajetí a město samo bylo srovnáno se zemí. 

Roman spravedlnosti byl tvrdý a finále, ale Židé byli zdaleka dokončena. To bylo v 

tomto okamžiku že židovská nenávist pro Římany dosáhl svého maxima intenzity. 

Nenáviděli Římany v plné síle, protože měl Babylóna, a to, kteréž byli zničeny dříve. 

To je klíčovou charakteristikou Židů: nenávidět s divokou vášní hostitel na něž jsou 

krmení a kým jste označili ke zničení. Skutečnost, že hostitel je jejich hlavním 

prostředkem výživy nehraje žádnou roli. Jako skutečný parazit budou usilovat o 

zničení jejich hostitele až do hořkého konce, i když to může znamenat jejich vlastní 

destrukci. 

Poté, co se naučil lekci zničení Jeruzaléma že oni byli žádný partner pro Římany v 

otevřeném boji, zrádný a mazaný mysl Židů koncipována jako prostředek tahem dolů 

a ničit římskou říši. To bylo během tohoto období, krátce po zničení Jeruzaléma, že 

Židé horečně začali množit křesťanskou ideologii, která implantován v myslích 

Římanů těchto sebevražedných myšlenek jako "nastavit druhou tvář", "láska lesk 

nepřítele", "prodat všechny ty hast a dát to chudým "," odolat ne zlo "," soudit ne "," 

myslet nikoli na zítřek "," položit poklady v nebi. " 

Nové náboženství, že Židé vnucená Římané jim slíbil, že pokud udělají všechny tyto 

sebevražedné věci, budou mít svou odměnu v posmrtném životě, věčnou spásu, atd 

Římané padl k tomuto sebevražedné radu s návnadou části slíbené odměny v onom 

světě. Krátce nato římská Říše šla do prudkého poklesu. 

Když se rozpadla Římská říše, jeden z hlavních důvodů pro jeho pádu byl klesající 

porodnost White římských dětí. Historie zaznamenává, že nakonec tam byl prakticky 

nikdo nezůstal ovládat Řím, ale mongrelized menšinových skupin, kteří se množil se 

do většiny a tvořil nemyslící dav, který přinesl smrt a zkázu do Římské říše. Dnes to 

samé se děje v Americe, jak mladí lidé z Bílého rasového původu jsou učil a 

bombardováni s myšlenkou, že se jedná o hřích přivést děti na svět, a že pokud chtějí 

mít děti, by měly přijmout některé chudé znevýhodněným dětem menšinového závodu 

(znamenat negry). 

Po smrti císaře Domitiana v 96 našeho letopočtu, císaři Říma byly již z římské 

narození; odtud na byli všichni cizinci ovlivněné židovskými "poradci" v pozadí. Do 

roku 313 nl, císař Konstantin, v ediktu Milana prohlásil křesťanství jako oficiální 

náboženství římské říše. Odtud ven, pod vlivem židovského ideologie uvalené na 

římský lid, historie ukazuje, že Řím se začala rychle rozpadat. Do roku 476 našeho 

letopočtu barbaři ze Západu dobyli Řím s téměř žádný odpor. Vůle nyní mongrelized 

a pokřesťanštil římského lidu bránit jejich národ a domovy byl pryč. Řím byl nic víc. 



Ve všech našich učebnic dějepisu, a to zejména v náboženských kruzích, je nám 

řečeno, že křesťanství a Židé byli v opozici; že Kristus odsoudil Židé; že Židé 

ukřižovali Krista. Dokonce i dnes je nám předkládáno v Kosher Konservative kruzích, 

že hlavním cílem Židů je zničit křesťanství. To je, samozřejmě, jeden z největších 

falešných zpráv v historii světa. Fakta jsou zjevně tu pro všechny vidět. Židé 

vymysleli křesťanství jako své speciální jed vysadit mysl Římany tak, že by již 

nebude moci udržet svou civilizaci. To byla pomsta Židů za zničení Jeruzaléma a 

biologické manifestaci intenzivní židovské nenávisti k hostitelské země na kterém oni 

kořist. 

Židovský historik, Kastein, otevřeně přiznává tuto mimořádnou vlastnost Židů. Říká: 

"Židům, Řím tvoří kvintesenci vše, co bylo odporné a mělo by být smeteno z povrchu 

zemského. Nenáviděli Řím a její zařízení, arma et leges s nelidskou nenávistí." Viděli 

jsme další příklady toho, jak Žid i nadále nenávidět lidi on byl zničen. Století po 

Babylonu nebyla více Žid znovu a znovu fulminátů o "děvku Babylon." Ale ze všech 

národů, Židé nenáviděli Řím nejvíce, pravděpodobně proto, že Řím reprezentován 

jedním z nejlepších příkladů, co je krásné a silné civilizace kreativní a produktivní 

bílé rasy mohou produkovat. 

Tak hrozné je nenávist, že parazitní Žid má pro hostitele, na něž se živí, že je nanejvýš 

důležité, aby Žid k zamaskování své skutečné pocity. V důsledku toho, že se vždy 

zobrazí nesoucí olivovou ratolest. Jeho první slovo je "shalom", nebo mír. Je to 

nutnost skrývat své skutečné pocity, což vede Žida, aby provedla své záležitosti a jeho 

setkání v tajnosti. 

My, Běloši zeměkoule, mají hodně co učit z historie Říma. Roman historie je 

pravděpodobně největší lidstvo učitel bude vždy mít za všech dob. Postavili 

nádhernou civilizaci, což je úspěch, který nebyl nikdy rovnal. Na druhou stranu 

ponaučení si můžeme vzít ještě silnější. 

Pojďme 

prozkouma

t, co tyto 

lekce jsou 

nejprve na 

pozitivní 

straně.  

1. Civilizace Římané vytvořili byl výsledkem toho, co sami Římané - 

blond, vysoký, modrooký bílé rasy, nadán přírodou s krásy, kreativity a 

inteligence.  

2. Byly - během jejich vzniku a vývoje - čistý a ryzí závod. Jejich vzestup 

pokračoval tak dlouho, jak oni zůstali čistý závod. To se zastavil, odmítl a 

zkažená jako oni stali mongrelized skrz směs ras vstřikovaných ve svých 

vnitrostátních krvi. 



3. Byli mužný, statečný, odvážný a vynikající válečníci. V několika 

století dobyli většinu tehdy známého světa. 

4. Byli to systematický, dobře organizovaný a měl zálibu v právu, 

pořádek a organizaci. Jednalo se o největší zákonodárců, že svět nikdy neviděl. 

Většina zákonů civilizovaného světa Westem vychází původně z římského 

práva. 

5. Oni vyvinuli nejvíce expresivní a spořádaný jazyk v dějinách lidstva. V 

současné době 2000 let později, Latinský jazyk dosud nebyl rovnal. 

6. Měli vrozený smysl pro zodpovědnost vůči své domovy, své rodiny a 

své země.  

7. Byli to tvůrčí, kultura milující lidi a vytvořilo jazyk, literaturu, umění a 

sochařství k výšinám nikdy předtím dosaženo, a možná, v některých ohledech 

není dnes rovnal.  

8. Mohly by být těžké a rozhodující při jednání se svými nepřáteli, jako je 

například úplné zničení Kartága a Jeruzalému.  

Na druhou stranu se můžeme naučit následujícího 

důvodu:  

1. Římané nedokázali uvědomit, že jejich říše, jejich civilizace a jejich 

velikost byly kvůli inherentní kvalitu jejich vynikající rasové skladem.  

2. Dovezli saze a jiné podřadné národy do jejich říše, a vzal žádná 

rozhodná opatření, aby se zabránilo kontaminaci svých vzácných krevních 

linií.  

3. Římané měli zbytečné a nesmyslné náboženství, které byla kopie a 

modifikace, řecké mytologie a jejich bohy. Podstatou jejich náboženství se 

skládala z několika bohů a návěsů bohy, skotačící a šaškování z jednoho 

šibalským záležitost do druhého. To přece vůbec nic dát účel Romans nebo 

jednoty. Nic to k nějakému rasových či národních cílů přispěl, ani se jim 

naučit hodnotu jejich úžasné rasy. Ve shrnutí, to nedokázalo chránit je před 

rasovou ničení. 

4. Byli naprosto neschopný vyrovnat se s zrádný a mazaný Žid ve svém 

středu. Vzhledem k tomu, že dovolila mongrelization jejich rasové populace; 

infiltrace Žida do jejich financí, školství a státní správy; a protože pak podlehl 

sebevražedného "nové" křesťanského náboženství, oni zahynuli nešťastně. 

5. Pokud by měl silný smysl pro rasové loajality, spíše než "národní" 

věrnost Římu, a ztělesňuje to jako jejich národní náboženství, by ani nebyly 

mongrelized, ani by podlehl jedovaté nové náboženství Žid vstřikuje do svých 

myšlení, náboženství, který pomatený své úvahy a přinesla jejich zničení.  

6. Měl Římané měli takovou víru, místo hloupé, povrchní náboženství 

jsou kopírovány od Řeků, římská civilizace by bezpochyby přežili k tomuto 

dni a po mnoho tisíc let poté. Ve skutečnosti civilizace nejsou výjimkou 

případů, kdy jejich rasové krev znečistí a potomstvo již není stejný jako 

předkům, kteří vytvořili originální civilizaci a kulturu zemřít. 

7. Kdyby se římská civilizace převažovaly, jaké požehnání pro tento svět 

by to bylo! Místo toho, aby Žid potlačena svět nasbíral od revoluce, neshody a 

anarchie, hemžící se zvyšující záplavy kříženců a barevného bychom dnes 

mají krásný bílý svět v každé části každého kontinentu, prosperující, mírové, 

spořádané a produktivní. Měli bychom si svět minus barevné a nižší spodina, 



která napadá tolik dobrého nemovitostí zeměkoule dnes. a nepochybně minus 

té ničitele všech civilizací - parazitické Žida. 
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Unavenged Outrage: The Kehilla  

Trvalo Židům dlouho a hodně plánování k dosažení obrovskou sílu, že nyní vládnou 

po celém světě. U kořene všechny jejich síla je jejich náboženství, pouto, které je 

spojuje dohromady a dává jim rasovou loajalitu. Z tohoto odrazový můstek, které 

získali další atributy, se kterými si podmanil svět. Tři z hlavních atributů lze stručně 

uvedeny jako propagandy, peněz a organizaci. 

Židé jsou organizovány až po jílec. Nejen že mají své vlastní organizace, ale mají 

pohané organizovaná, mají negři organizovaná, mají Arabové organizovaná, mají 

křesťané organizované a mají skoro všichni ostatní organizovaný stejně. Mezi jejich 

vlastním lidem některé z těch hlavních jsou B'nai B'rith, která je přísně židovské se 

Anti-Defamation League, což je židovský tajná policie, a tisíce dalších. Pro negři mají 

NAACP Urban League, Southern Christian vzdělávací konferenci a desítky dalších, 

všechny židovské kontrolovány a slouží k roznítit nenávist vůči Bílými mezi 

americkými negrů. U bílých lidí nebo gojimu, jak nám říkají, že mají zednářských 

lóží, Američané pro demokratické akce, mají komunistickou stranu, mají Council on 

Foreign Relations, republikánské strany a Demokratické strany, a stovky dalších , 

všechny židovského kontrolou. 

Chcete-li ovládat bílý muž náboženství mají bezpočet organizace zřízené k tomu, že 

také. Židé organizovány a kontrolovat Světová rada církví a Národní rada církví, což 

je pobočka Světové rady. Mají konference křesťanů a Židů, a nesčetné množství 

dalších organizací tu jen pro kontrolu bílého muže náboženství, který, mimochodem, 

je židovský křesťanství, a byl založen Židy téměř před dvěma tisíci lety. 

Vzhledem k tomu, že Židé mají mnoho mocných organizací omezuje pouze na 

vlastním lidem, jako je Amerického židovského kongresu a již zmíněných ostatních, 

klíčové organizace všech těchto je málo známý a málo chápána tajná organizace s 

názvem Kehillah. Kehillah má přednost před všemi ostatními organizacemi a je řízen 

představenstvem 300 režisérů, kteří splňují jednou za několik let k určení politik, které 

mají být uskutečněny na jejich programu světové diktatury. Tyto příkazy jsou pak 

přenášeny do židovských vůdců v kontrole této nesčetné množství organizací, včetně 

vlád světa. 

V Aby se mohl stát Kehillah ředitel Žid musí být nejméně šedesát let a musí být 

uvedeny v celoživotní dílo, že byl zaníceným přispívá k příčině židovské rasy. Když 

se stane Kehillah ředitel on je poctěn tím, že je nazýván Židovský "patriarcha". On je 

dovoleno a očekává se, že nosit plnovous. 

Pro účinnější kontrole mají rozdělil svět do dvou částí, východní polokouli a západní 

polokoule. Centrála pro západní polokouli je v New Yorku a že pro východní 

polokouli je v Londýně, Anglie. Po celém světě, je jejich "král Židů" zavolal Achad 

HA'AM. Nad každým polokouli je "princ" židovstva známý jako "sponzorem". Až do 

své nedávné smrti, Bernard Baruch byl "The Prince", jejíž hlava Kehillah na západní 

polokouli. Baruch, jak všichni víme, byl poradcem několika prezidentů od Woodrow 

Wilson Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, až Harry S. Truman. 



Kehillah je velmi efektivní organizace a je organizována kolem číslo sedm. Je založen 

výhradně na principu vedení, které jsem popsal ve větší míře jinde v této knize. Jak 

jsem již uvedl, nejvyšší vůdce každé polokouli je známý jako "sponzorem". Má sedm 

prominentní západní polokouli Židy pod ním jako jeho podřízených. Jedná se o první 

sledu vedoucích a každý z těchto sedmi znají a, samozřejmě, jejich vůdce. Prvním 

sledu sedm je známý jako 7. Kehillah stupně a každý z nich v prvním sledu je známý 

jako "Arch-Censor". 

Každý jeden z těchto sedmi vedoucích má sedm mužů pod ním, takže 49 v druhém 

sledu nebo 6. stupně. Každý z nich se nazývá "ministr". 

Každý z těchto 49 má sedm mužů pod ním dělat 343 ve třetím sledu nebo 5. stupně. 

Každý jeden z těchto mužů, se nazývá "Herald". 

Každý z těchto 343 má sedm mužů pod ním dělat 2401 ve čtvrtém sledu nebo 4. 

stupně. Každý jeden z těchto mužů, se nazývá "Courtier". 

Každý jeden z těchto členů 2401 má sedm mužů pod ním dělat 16,807 v pátém sledu 

nebo třetího stupně. Každý z nich se nazývá "Scrivenor". 

Každý jeden z těchto členů 16,807 má sedm mužů pod ním, takže 117,649 v šestém 

sledu nebo druhého stupně. Každý z nich je nazýván "auditor". 

Každý z těchto 117,649 členů má sedm mužů pod ním dělat 824,543 v sedmém sledu 

nebo prvním stupni. Každý z nich se nazývá "Mute". 

Pokud sečtete všechny členy různých sedmi patrech jsme zjistili, že existuje téměř 

milion členů v každém  

Polokoule, všechny fanaticky loajální a oddaný provádět židovskou program 

podvracení a intriky s cílem vytvořit židovskou diktaturu za kterých se závod tak 

horlivě usiloval a spolčil během posledních několika tisíc let. Oni jsou všichni 

přísahali provést tajný program, jak je uveden v Protokoly sionských mudrců, ačkoli 

Židé vehementně popírají jeho existenci stále znovu a znovu. 

Kehillah je tak tajná síť, která mimo prvního sledu nebo sedmém stupni sedmi 

polokouli vedoucích žádný z ostatních členů Kehillah zjistit, kdo jsou ostatní.  

S tajemstvím, vyhrazené, fanaticky loajální organizace s tímto druhem konstrukce, je 

snadné vidět, jak objednávky mohou být sděleny a prováděny s minimálním 

zpožděním nebo byrokracie. Když západní polokouli hlava Kehillah dává rozkazy 

svým sedm, odtud tam jsou jen šest kroků dolů po linii velení, aby se měl každý z 

jednoho milionu členů Kehillah oznámených v krátké době. Vše, co je nutné je, aby se 

sedm sad telefonních hovorů po linii velení. Nezapomeňte, že každý člověk má jen 

proto, aby sedm volání ze sedmi mužů pod ním a během několika minut celá síť 

jednoho milionu členů bylo vzhledem k jejich rozkazy. To je, jak Židé podaří uvést do 

pohybu stávky, agitací, studentské nepokoje, nebo co je na denním pořádku, na celém 

světě ve stejnou dobu. To je princip vedení v práci. 



Mimo jiné členové Kehillah se učí infiltrovat řízení našich škol, vysokých škol a 

univerzit s cílem naočkovat své mladší a rostoucí vůdce se svými falešnými filozofie. 

Pokud by vás zajímalo, proč máme tolik Hippies a revolucionáři vyjít z našich 

vysokých škol, zde je odpověď. Je to také odpověď na otázku, jak takové rozsáhlé 

studenta 

Organizace "současně" vzplanout ve studentských nepokojů na našich 

vysokoškolských kampusů po celé zemi. Tito členové Kehillah také infiltrovat a 

převzít kontrolu nad občanských klubů, vlastenecké spolky, obchodních organizací, 

odborů, zemědělských organizací, ženských klubů, církevních organizací a uvažovala 

společností, bratrských společnostech, včetně zednářských lóží a dalších chat. 

Rozhlasové a televizní sítě mají všichni přijdou pod kontrolou židovských členů 

Kehillah kteří vykonávají židovskou program pro zotročení světa. 

Mohli bychom pokračovat dál a dál, pokud jde o organizace, které jsou pod jejich 

kontrolou; zdravotníky, novinové nakladatelstvích, samotné noviny, časopisy 

celostátní působností, jako je doba, životě, tvářit, atd, jsou pod jejich kontrolou. Je 

zajímavé si povšimnout, jak daleko do minulosti tato infiltrace, organizace a řízení 

Židy jde a mnoho oddaných katolíků bude překvapí, že jezuitský řád mnichů byl 

zřízen Loyoly, španělského Žida, aby dále ovládat katolické hierarchie, a přes něj 

katolická církev. Chceme-li však dodat, že katolická církev a křesťanská církev jako 

taková již byla pod židovskou kontrolou dlouho před tím. 
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Unavenged Outrage: Několik příkladů židovských zvěrstev  

Skrz jejich historii Židé spáchali miliony zvěrstev, z nichž většina se nikdy 

zaznamenány a většina z nich jsou záměrně překryty a prohrál s historií. Nejen že se 

dopustili miliony zvěrstvech v celé své historii, nápadně a neustále, ale oni jsou 

dopouští zvěrstev dnes, v Rusku, v Číně, na Kubě, v Maďarsku a v Německu, a to jak 

na východ a západ. Ve skutečnosti jsou zvěrstev dnes v každé zemi světa, včetně nich, 

náš Spojených státech. Proto, aby se vyjmenovat několik mizerných příkladů nedělá 

předmět spravedlnost. Nicméně, protože tolik lidí tak dokonale obeznámeni s povahou 

těchto zvěrstev se domnívám, že recitoval několik příkladů židovských zvěrstva bude 

alespoň částečně sloužit vrhnout světlo na prchlivosti židovského přírody, obrovské 

nezměrnost jejich satanistické Program a ďábelské krutosti páchané Židů na hostiteli 

národů, mezi nimiž žili a pěstovány tuk. 

Samotné Židovské náboženství je založen na nenávisti, podvodu, a zničení všech 

ostatních národů. Ve Starém zákoně, počínaje Deuteronomium 20:10, najdeme 

politiku podvodu a ničení vysvětleny židovskými scénáristy: "Když jdeš přibližoval k 

městu, aby bojovali proti němu, a pak vyhlásit mír jemu I stane se, -li to dělat ti 

odpověď na míru, a otevřít tobě, pak to musí být, že všichni lidé, kteří se v něm 



nalezne, ten bude přítoky k tobě, a budou sloužit tobě. a pokud to bude dělat žádný 

mír s tebou, ale bude válčit proti tobě, pak budeš obléhat ji, a když Pán, jejich Bůh, 

vysvobodil ho do tvých rukou, zmorduješ každý muž jeho ostrostí meče, kdežto ženy, 

a ty nejmenší a skotu a všechno, co je ve městě, všecky kořisti jeho, vezmeš k sobě, a 

jísti budeš kořistí nepřátel svých, kterouž Hospodin Bůh tvůj dal tobě ... Ale z měst 

těchto lidí, kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě v dědictví, vysvobodíš při životě nic, 

co by breatheth. " 

K dispozici máme těžiště židovského náboženství, které my, bílí lidé, které bláznivě 

byly společníky uctívání. Mazaný, zradou, podvodem, Židé tvrdí, že mají ze své 

podstaty Boha dané právo zničit, zabít a vyhladit všechny ostatní národy a národy, 

které si mohou zvolit obětovat. Koneckonců, "Pán" to přikázáno. Alespoň tak židovští 

scenáristé říkají, a stovky milionů bílých pohanů byli dost hloupí a naivní dost 

podporovat je v této filozofii. 

Hloupost, důvěřivosti a spolupráce národů jako celku a bílá pohany zejména v tomto 

ohledu bylo a je dnes klíčovým faktorem schopnost Žida rozdělit, dobýt a zničit 

obrovské množství svých nepřátel daleko vyšší než jejich vlastní čísla. ďábelský 

mazaný Židů, jelikož je schopen zvrátit mysl svých obětí tak, že oběti samy o sobě 

pomůže v jejich vlastním zničení je rozhodující faktor v židovském programu 

světového dobytí a zničení celého světa. Rčení, že "koho bohové zničí oni nejprve 

vyrobeny šílený" měli opravdu číst, kterého Židé zničí, oni nejprve přistoupit k 

vysadit svou mysl do bodu, kdy bude jejich oběti pak pomohla sami zničit. 

Podívejme se nyní na několik příkladů židovských zvěrstvech v akci. Pojďme také 

pamatovat židovské axiom vždy zabít to nejlepší, čímž se navždy zničit jakékoliv 

vedení, které lidé nebo národ by mohl mít, nebo by mohly rozvíjet v budoucnu. 

Vražda DRÁŽĎANY  

Před druhou světovou válkou město Drážďany byl jedním z nejkrásnějších na světě. 

Ve skutečnosti slovo Drážďany byly synonymem pro kulturu, krásy a umění. Stejně 

jako mnoho dalších měst v Německu, toto město zvláště byl bohatý na německou 

kulturu a dědictví jeho obyvatel. Hrad, Opera, Hofkirche se Frauen Kirche, abychom 

jmenovali alespoň některé mezi tisíci jiných budov, byly krásné a vynikající příklady 

německé (a bílý) kultury. Mnohé z těchto krásných staveb se datuje tisíce let a více. 

Normální obyvatel Drážďan bylo asi 600.000. V únoru 1945, protože uprchlíci z 

východních zemí prchali před Rudou armádou, a hledají bezpečí na západě, velké 

množství z nich uprchl do zdánlivého bezpečí Drážďanech a zvětšil počet obyvatel 

tohoto města s více než 1,2 milionu lidí. Jednalo se o lidi, kteří bojovali proti 

komunistům a byl silně anti-komunista. Musíme si uvědomit, že v tomto období 

historie druhé světové války byl prakticky u konce a Drážďany byly žádným 

nejbujnější fantazii vojenský cíl. Při posuzování toho, co vyplývá, musíme mít na 

paměti, že Drážďany zastoupeny nejlepších příkladů německého umění a kultury, že 

to není vojenský cíl, a že to bylo oteklé v tomto okamžiku se uprchlíkům před Rudou 

armádou, barbarů Východ. 



V noci z 13. února 1945 v 10:13 hod, britské bombardéry začaly klesá statisíce 

požárních bomb na chudých, bezmocných uprchlíků a občanů Drážďanech, kteří se 

jen snaží uniknout jatka Rudé armády. Tyto nájezdy byly pečlivě plánovány těmto 

zavrženíhodným a ďábelských Židů sklidit maximum smrti a destrukce. Načasování 

bylo takové, že by zasáhla občany Drážďan v době, kdy byli na ulicích slaví 

křesťanský náboženský svátek. Tisíce bylo spáleno živý. 

Když první nájezd skončil a pozůstalí vyšli ze svých úkrytů k zahájení záchranné 

operace a kdy tisíce hasičů dorazila z jiných měst na pomoc při záchraně, jsou zrádné 

Židé opět udeřil. V 1:30 ráno, 14. února, jen tři hodiny po prvním útoku, druhý a větší 

síla britských bombardérů pršely více smrt a zkázu na bezmocné bílých mužů, žen a 

dětí mladších. Tolik zápalné bomby bylo soustředil na tohoto kdysi krásného starého 

města Drážďany, že bouři hurikánu rozměrů zachvátila celé město. Žár byl tak 

intenzivní, že jakmile lidé žijí byly scvrklé do mrtvol snížena na polovinu jejich 

velikosti. Tisíce lidí skrývajících se v protiletecké kryty byly roztaveny do jednoho 

bazénu kapaliny. Bylo zjištěno, že matka s dítětem v náručí splynul chodníku tvoří 

malou tar sochu. V zuřivé, ďábelské úsilí ke spalování tohoto krásného města 

Drážďany, město umění a kultury, víc než 650,000 zápalné bomby byly během 

nájezdů klesl na něj. 

Jako by to nestačilo, druhý den, což bylo Popeleční středa, zatímco Drážďany byly 

stále hoří zuřivě ze dvou útocích v noci předtím, obrovskou sílu amerických B-17 

letech začal bušit na to, co zbylo z nádherného města.  

Velký hanba a tragédie toho všeho bylo, že piloti, kteří klesaly tyto bomby byly bílé 

pohané zabíjet své bratry v bitvě, že Němci bojovali za zachování bílé rasy. Co tito 

Bílé piloti s jejich mentalita nepříčetný židovskou znečištěním mozku, nevěděl, ale 

jejich židovští šéfové udělal, byla skutečnost, že 26,260 Allied válečných zajatců byly 

v téže oblasti! Jen další příklad židovského zla a zrady. I přesto, že američtí a britští 

vojáci byli bojuje za záchranu židovských parazitů ze svých pouhých poplatků, Židé 

sami nevadilo vůbec mají Bílé vězni zabiti stejně! 

Ale to ještě nebyl konec židovského fiendishness a barbarství. Přidá se poslední dotek 

židovské zrady, když po B- 17. opustil je, 37 B-51 amerických stíhaček bylo nařízeno 

letět nízko nad městem a zabít všechno, co se hýbe! To oni dělali tím, že střílí a 

strojově střílení lidé se snaží uniknout podél silnic mimo Dresden nebo lidé, kteří se 

snažili zachránit sebe podél břehu řeky Labe. Tyto B-51 bojovníci letěli nízko podél 

břehu řeky a zabít vše v dohledu. 

Znamená to povědomé? Nezapomeňte, bludný ideologii Židů jak je uvedeno v Dt 

20:16 "vysvobodíš při životě nic, co by breatheth"?  

Připomeňme si, že toto je bludný židovského náboženství, náboženství, které byly 

cvičit po tisíce let; náboženství, které mají podvedeni běloch do co dělat to součást 

jeho vlastní, s cílem uctívání, zbožňovat a chránit Žida. Po válce byl svět lhal a řekl, 

že jen 35.000 lidí bylo zabito během nájezdů, ale jak ubíhaly roky nakonec přijat do 

135.000 úmrtí. To ještě byla velká lež. Skutečný počet usmrcených osob mezi 13. 

únorem a 14. Byl 350.000 až 400.000! 



Chcete-li přidat další urážkou zrady, když válka skončila Židů vynalezl obrovský 

podvod obviňuje Němce zabíjení a spalování šest milionů židů, aby se haldy nenávist 

k Němcům a vytvořit sympatie k zrádných Židů, kteří začali válku v na prvním místě. 

S cílem pokusit se "podložit" tento kolosální podvod, Židé ukázal snímek po snímku z 

hromady spálených mrtvol. Ale mrtvoly byly vykazující nebyli Židé vůbec, ale 

Němci, které byly vypáleny v kdysi krásné město v Drážďanech. 

My White bratři a sestry mají nesmírně silný ponaučení z této strašlivé události. 

Drtivá poučením je, že Židé považují všechny bílé lidi jako své nepřátele a že je jen 

otázkou času, kdy se snaží spálit města a americké občany, stejně jako oni dělali 

Drážďany, za předpokladu, necháme jim to. Druhým poučením, že se můžeme naučit, 

je, že to trvalo ochotné spolupráci White pilotů, britské letectvo a americká Air Force 

to udělat zrádný čin - zabíjení vlastních White Brothers. To opět ukazuje, a znovu, jak 

silný je propaganda! 

Třetí lekce, kterou se musíme naučit, je, že neexistuje žádný kompromisů, žádná 

vyjednávání, a ne soužití s zrádný a ďábelského Žida. Jejich náboženství a jejich 

vrozená parazitní charakter žene na zničit vše, co je dobré v tomto světě. Neexistuje 

žádný mír, ne soužití s tímto bludného zlem. Je to buď oni, nebo je nám. Být členem 

velké bílé rasy, raději bych přežijeme než tento zlý parazit. 

* * * * *  

Jak jsem již řekl dříve, Židé spáchali miliony zvěrstvech v celé své historii, a tato 

zvěrstva jsou dnes pokračuje do stále rostoucího crescendo. Není mým cílem znovu 

kapitulovat všechny její jakýmikoliv prostředky, protože by to trvat celou 

encyklopedii. Já jen chtěl zmínit stručně několik dalších, protože nechci, aby se do 

prostoru. 

Rudý teror V RUSKU  

V roce 1917 vypukl ruská revoluce a svrhla vládu carských. To bylo provedeno 

tvrdého jádra židovských teroristů, vyškolený Žida, Lva Trockého v New Yorku East 

Side. Ve velké části to bylo financováno Jacob Schiff, židovského multimilionář v 

čele Wall Street bankovní firmy Kuhn, Loeb & Co. Mimo jiné Židů, on přispěl $ 

20,000,000.00 k úspěchu ruské revoluce. 

Dne 30. srpna 1918 Žid, Uritzky, který byl tehdy vedoucím Čeky, židovský tajná 

policie v Rusku, byl zavražděn a Lenin byl zraněn. Bolševici používal toto jako 

omluva pro zahájení rudý teror, který začal následující den, a které v jistém smyslu je 

pokračující ani po více než 50 let. Celý členů komunistické strany, která v roce 1918 

číslované snad ne více než 100,000, byl otočen do židovského nástroj vraždy. Jejím 

cílem bylo dvojí: inspirovat strach a hrůzu mezi ruskými masami a vyhladit střední a 

vyšší třídy, a to nejlepší z vedení. Toto vedení původně skládala téměř výhradně z 

bílých Rusů. 

Muži a ženy byli popraveni nebo uvězněni ne kvůli nějakému přestupku, ale 

jednoduše proto, že patří k tomu, co Židé považují za potenciální třídy vedení. Do této 

kategorie patří přišel jen asi každý obchodník odborník a pozemku. Židé nejen 



zavraždil tyto horní a střední třídy Bílé produktivní občany, ale jejich rodinní 

příslušníci byli zavražděni stejně. 

Málo času se promarní prosévání důkazy a klasifikaci lidi takové, jací zaokrouhleny je 

do nočních nájezdů. Vězni byli obecně postrčil ke staré policejní stanici nedaleko od 

Zimního paláce. Tady, s nebo bez povrchní výslechu, byli stáli proti zdi nádvoří a 

výstřel. V staccatové zvuky smrti byly tlumený řev motorů nákladních dál k tomuto 

účelu. To byl rudý teror v akci. 

Tento druh teroru se děje po celém městech Ruska. Brzy každá továrna, každá vláda 

úřad, každá škola okres a každý armádní jednotka by měla fungovat pod Gimlet okem 

židovského komisaře. Brzy krve lidských bytostí by vytékala zpod dveří 

komunistických exekučního komor jsou desetitisíce bílých mužů a žen byly 

zmasakrováni jako dobytek na jatek. Brzy pět milionů vlastníci půdy byly úmyslně 

hladověli k smrti jako součást promyšlené plánu. Mohu dodat, že jeden z mých 

prvních vzpomínek z dětství je, když jsem osobně prožil hladomoru v Rusku v roce 

1922. 

Židé rychlém pohybu vyhladit Gentile vedoucí třídu celého národa tím, že zavraždí 

každého White továrníka, právník, a vládní vůdce, armádního důstojníka, a každá jiná 

osoba, která bývala, nebo by mohly být potenciální vůdce. Každý kostel a chrám byl 

zničený a každý kněz a učitel se stal zločinec ve své vlastní komunitě. Stálé populace 

v otrockých pracovních táborech brzy dosáhl přebytek 15,000,000. 

Je to dlouhý, hrozný příběh, ale v součtu některých 20000000 Bílé ruské třídy vedení 

byli zmasakrováni a zavražděný v souladu se směrnicemi židovského Talmudu. V 

současné době Rusko je zombie-jako proletariát otrokářský stát, pod patou židovských 

diktátorů. Populace je učenlivý, hlad, ochotni pracovat, snadno ovládat, aniž by 

vedení a zcela neschopná vzpoury. Židovská rituální vraždy pokračovat dál a dál, a 

někteří 20000000 více těchto politováníhodný otroků jsou vězni zvířecí internačních 

táborů, mučeni a vyprovokovat svými židovskými otrokářů. 

BELA KUN v Maďarsku  

Žid, Béla Kun, jehož skutečné jméno bylo Cohen, se účastnil bolševické revoluci v 

Rusku. Po příměří, on a skupina židovských revolucionářů, na základě padělaných 

pasů, přestěhoval se do Maďarska. Dobře zásobený s financemi sovětskou vládou, a 

podporovaný pro-komunistické rezidentní židovského obyvatelstva, Béla Kun brzy se 

stal diktátorem všeho Maďarsku. 

Béla Kun program byl ozbrojit najednou a násilně přenášet každý průmyslu a vše 

pozemkový majetek bez výhrad do rukou proletariátu. On znárodnil všechny banky, 

všechny se zabývá více než 200 zaměstnanci, to vše pozemkové vlastnictví více než 

1000 akrů, každá budova jiné než obydlí dělníků. Všechny šperky, vše soukromý 

majetek nad minimální která se skládala ze dvou obleků, čtyři košile, dva páry bot a 

čtyři ponožky, byl chycen. 

Výsledkem tohoto programu bylo, stejně jako v Rusku, ekonomické a sociální chaos. 

Tyto pozemky, budovy a průmysl národa, nemůže být znárodněny přes noc bez 



vytváření zmatek. Proto, jak v Rusku, takový program by mohl být prosazen jen 

uchyluje k rudého teroru. Komunizace průmyslových a zemědělských zdrojů země 

produkovala hladomor ve městech, a to v kombinaci s nenávistí rolníků pro Židy, 

vyústil v Kun eventuální svržení. Nicméně, během jeho tříměsíční hrůzovlády, 

desetitisíce lidí, kněží, armádních důstojníků, obchodníků, vlastníků půdy a profesní 

lidé byli zmasakrováni s sadistický šílenství, které bylo charakteristické Béla Kun a 

jeho skupina židovských hrdlořezů. 

Je zajímavé poznamenat, že to bylo rolníky na farmách, kteří měli nízké vzdělání, ale 

měl dostatek instinkt si uvědomit, že viníci byli Židé, kteří přijali příslušná opatření 

ke vzpouře proti nim a přivést je k patě. Občanská válka  

Jedním z nejvíce destruktivních zvěrstev, že Židé uvalit na mladé americké republiky 

byl spáchání války mezi státy, zuřící mezi 1861 a 1865. Příčinou tohoto 

bratrovražedné války nebyl ani v otázce otroctví, ani bylo to touha jižních státech 

vystoupit. Bylo to něco úplně jiného, něco, co naše knihy o historii nikdy, nikdy 

nezmínil. 

Mezi desítkami let 1820 a 1860, v důsledku klimatu, půdy, ekonomiky bavlny a 

dalších faktorech, obrovský ekonomická expanze se odehrávalo v jižních státech. 

Vedený vlastníky plantáží, významná nová šlechta vlastníků půdy a milionářů byl 

vyvíjejí zdravý růst v této oblasti. Spolu s touto obrovskou expanzi, ryzí americké 

tradice, způsob života byla založena. To ztělesňuje všechny nejlepší aspekty 

klasických civilizacích Řecka a Říma, a ve skutečnosti hodně z architektury byl 

vyráběn po klasickém období. Mnoho z měst, jako Atény, Řím, Atlanta, Augusta, 

Alexandria a jiní byli jmenováni po jejich protějšky v klasickém dávné historii. 

Pokuta nová kultura se vyvíjela, nejlepší svého druhu v Novém světě. 

S ním náhle vznikají velká nová skupina milionářů. Dokonce i malé město jako 

Natchez, Mississippi měl více milionářů, než jakékoli jiné město ve Spojených státech 

kromě New Yorku a několik dalších. Podobná situace existovala v Atlantě, 

Richmond, New Orleans, a obecně, které jsou rozloženy přes většinu z jižních států. 

Byli to ve skutečnosti velmi prosperující. V dolní části většiny nově vytvořených 

milionářů byla ekonomika bavlna. 

Nejvýznamnější fakt o těchto nově bohatých milionářů bylo, že oni byli většinou 

všichni anglosaský. Trvalo ducha drzý dobrodružství, obrovské množství energie a 

práce na objevení nových cest v panenských zemí a vybudovat velký a ziskový 

bavlněné plantáže. To Bílý muž dělal s nadšením. Byl to bílý muž u jeho nejlepší. V 

tomto Žid neúčastnil, protože průkopnický a sálající poušť není jeho akcie-in-

obchodu. 

S obrovským množstvím nových bohatství, která byla vytvořena na Bílé anglosasy 

Jihu přišel také finanční sílu a politickou sílu, která foreboded vážnou hrozbu pro 

židovskou finanční síly východního pobřeží. A zde leží skutečnou příčinu občanské 

války. 

Žid předvídal v nové bílé anglosaské aristokracie jihu vážná potenciální hrozba jeho 

finanční a politické sevření, a to nejen po celé Americe, ale přes Anglii a zbytku světa 



stejně. Žid, že tento výkon nesmí být přerušované jen, ale musí být zničen. Nejlepší 

způsob, jak to udělat, byl jako obvykle rozdělit bílé rasy do dvou frakcí, vymyslet 

nějaký idiotský, podvržený problém, podněcují je do války, a nechat usmrtit sebe. 

Tento žid udělal s zuřivosti bezkonkurenční v americké historii. 

Vzhledem k tomu ani Whites Severu, ani na jihu skutečně šlo za mák o černocha jako 

takové, nicméně díky chytré manipulace propagandy a pák vlády, válka, že Židé měli 

v plánu pro léta byla ve skutečnosti přinesla.  

Bylo to příšerné, brutální a kruté války. Na straně Unie, muži zabiti v boji, umírá na 

následky zranění, nemoci az jiných příčin sčítají do celkové výše 359,528 mrtvého. 

Boční Unie také měl další 281.881 raněných a zmrzačených. Na straně společníka 

bylo zabito celkem více než 259 tisíc a počet raněných nebyla nikdy dokonce 

zaznamenal. Dohromady z toho byly téměř milion obětí v mladém národ, který v 60. 

letech žilo jen přibližně 32.000.000. To je příšerný mýtné, ale řekne jen část příběhu. 

Zatímco výkvět amerického mladého mužství byla poražena a zmrzačených, byli Židé 

financování jak na sever a jih s velkými úvěry. Dům Rothchild, tehdy stejně jako 

dnes, aristokraté celosvětového židovského bankovnictví, měli jejich zástupci silně 

implantované v obou vlád Severu a Jihu. Na severu měli svého člověka, August 

Belmont, Žida, který v lize s Samuel B. Chase, tajemník ministerstva financí měl na 

starosti zájmu Rothchild. Na jihu Rothchilds měl Juda P. Benjamina, Žida a příbuzný 

rodiny Rothchild, jako ministra financí pro Konfederaci. 

Abraham Lincoln se snažil, aby vynechal židovské bankéře a vydal 346,000,000 

dolarů bezúročnou národní měně s názvem "greenbacks." Toto židovské bankovní 

domy pohlížet s velkým obavám. Věděli, že by se toto stalo zavedenou precedens, 

který by vláda mohla poskytnout své vlastní peníze bez úroku, to by mělo následovat 

dalších zemí a byli by z podnikání. Přivezli nést veškerou svou obrovskou sílu na to, 

aby to zastavil, a z tohoto důvodu, oni měli Lincoln zavražděn jiným Židem, jehož 

příjmení nebylo Booth, ale Botha. 

Konec občanské války byl v žádném případě není konec tohoto strašného cvičení v 

sebezničení. Židé byli rozhodnuti rozbít jih jednou provždy a šli o tom v plné síle. 

Ještě předtím, než válka skončila, ale jih byla již poražen, ale se zabýval svévolné 

programu zkáze, které byly absolutně žádnou potřebu ve vojenské strategie vůbec. 

Měli Sherman vyříznout pás 60 mil široký z Atlanty k moři, srdce bohatství jižního 

Konfederace, a spálit, drancování a bourací každý kus fyzického majetku, že Bílý muž 

byl postaven v průběhu let. Odtamtud ničitelé se obrátil na sever do Jižní Karolíně a 

pokračovala ve snižování široký pás zkázy, teroru a bezohledné zničení. 

Když válka skončila zničením byl sledován pomocí intenzivnější vztekem. Na jihu je 

obchod a finanční struktura byl naprosto zničen. Northern koberec-Bagger Židé přišli 

a skoupila vlastnosti a plantáží, které stály za statisíce před válkou, nyní vzhledem k 

úpadku jižního ekonomiky, nyní bylo možné koupit v mnoha případech za pár set 

dolarů. Stejně jako v Německu po první světové válce, kdy Židé přivedl tuto zemi na 

kolena v konkurzu, Židé se vyrojily na jihu, a za pár centů na dolar skupovali všechny 

cenné vlastnosti, které byly dříve ve vlastnictví anglosaský White Man. 



Ani to konec jejich ďábelské programu ničení. S armády bajonety Union zálohovat, 

byli nyní určeny nejen aby nově uvolněného negra se rovnat bílého jižan, ale byly 

určeny, aby ho jeho pán. Bílá mužské populace byl kompletně disenfranchised (ženy 

stále nemohli hlasovat v žádném případě), pod záminkou, že byl ve vzpouře na 

americkou vládu. Pod vedením koberec-Bagger Židů, negři byly nyní jediní, kdo má 

právo volit a oni se stali zákonodárci, senátoři, hejtmani, soudci, a stručně řečeno, 

byly loutky Židé "o politickou moc na jihu. Bělošky byly obtěžovány a napadány 

nově vydané divokým davem černých zvířat a Bílý muž měl absolutně žádný vládní 

ochranu vůbec. Žid, tehdy jako teď, zahájila masivní pohon na podporu 

mongrelization ze závodů v bývalé Confederate státy. 

To bylo přes hrdinské úsilí běloch pořádání prostřednictvím nově vytvořeného Ku 

Klux Klan, který nakonec získal svobodu a politickou moc znovu. Jedním z nejvíce 

hanebných a ubohým období v historii Ameriky byl vydržel od jihu během jejích 

takzvaných rekonstrukčních dnů, období, které ve skutečnosti nebylo tolik oddáni 

rekonstrukci, jak to bylo k plenění bílé populace, a konsolidovat síly Židů v oblasti, 

která byla předtím dominuje tvůrčí a prosperující běloch. 

Trvalo nějaký uvádí 15 až 20 let, aby znovu osvobodit se od pod patou židovské 

tyranii. Když se konečně pudí negry z moci a získal kontrolu nad svými vlastními 

legislatur znovu, jižní byl ještě rozbité a chudé oblasti. Dokonce i dnes, po sto letech, 

Jižní nikdy získal finanční nebo politický postoj, že to mělo předchozí k občanské 

válce. Dokonce i dnes, jih, stále pevnost Bílé odporu proti mongrelization, je 

nenáviděný cílem židovského spiknutí. Je to proti Jihu, že Židé jsou směrovat jejich 

nejproblematičtějším programy školního převážení autobusem a nejtrvalejších útoky 

proti samotnému běloch. 

JEWISH VYUŽITÍ válek  

Dále upevnit svou moc  

Viděli jsme z výše uvedeného krátké shrnutí občanské války, jak Židé používají války 

rozdrtit své nepřátele, a konsolidovat jejich finanční a politickou moc. Není to nic 

nového o tom v dlouhodobém zrádné historii Židů. Udělali to od nepaměti, a to nám 

sluší analyzovat, jak mocný nástroj-podnítil války jsou v rukou Židů. 

Některé z cílů, které mají dosáhnout prostřednictvím podněcování válek jsou 

následující:  

a. Ty vyvolávají Bílý muž spáchat bratrovrah, bratr zabíjí bratra, čímž 

ničí a oslabení bílé rasy jako celek.  

b. Ve válkách, jako je Korea a Vietnam, které používají barevné závody 

zabít bílého muže, ale výsledky jsou stejné, a to nejlepší z mladé bílé populace 

je zabit, zmrzačený a zmrzačený.  

c. Prostřednictvím války Židé rozbít potenciální pevnost bílé rasy, jako je 

například hrozba Southern aristokracie položená na sílu Židů, nebo jako 

například rostoucí, prospívající německý národ, která pro židy před druhou 

světovou válkou já a druhá světová válka. Dnes je síla Spojených států jako 



celek je hrozbou pro Židy a jejich celkového celosvětového úsilí jsou nyní 

ohnuty směrem rozbíjet Spojené státy, nejpřednější pevnost bílé rasy. 

d. Tím, ochuzuje obě strany válčících zemí nebo frakcemi a půjčování 

peněz na ně, Židé a tím obvykle, když válka skončí, mají obě strany uvízly ve 

finanční otroctví, nešťastná situace, ze kterých jsou oběti pak schopen vymanit 

se po celá desetiletí ,  

e. Nejen, že jsou Židy zapojené do financování válek a sklízí obrovské 

zisky tím, ale obvykle mají pod kontrolou své vlastní agenty ve vládě, které 

jsou rozdává nesmírně lukrativní válečné smlouvy, která obohacuje nové 

hordy Židů. Když válka skončila konsolidaci jejich finanční síly a jejich 

sevření nad ekonomikou oběti národů je výrazně posílena. 

f. Bez výjimky, války podněcují a roznítit nenávist mezi frakcemi bílé 

rasy, která bude přetrvávat po celé generace v mnoha případech. Občanská 

válka je dobrým příkladem. Židé na to, aby tato nenávist jsou udržovány při 

životě a jsou často používány podněcovat druhou válku stejného typu O 

generaci později. 

g. Války jsou vždy doprovázeny zhroucení morálních standardů a jsou 

velmi užitečné v židovském programu ničí morálku a zavedené tradice bílého 

muže.  

h. Odesláním naše mladé americké chlapce na celém světě do cizích 

zemí, jako je barevné Japonsku, Koreji a Vietnamu, mnoho z nich se vrátil s 

barevnými manželky. To je přímo v souladu s židovským programu 

mongrelizing bílé rasy. 

Obecně platí, že každá válka, že Židé tlačit bílá rasa do, bílá rasa se objeví slabší 

finančně, morálně, politicky i geneticky. Žid vždy vynoří silnější finančně, politicky a 

výrazně pokročila jeho program zničení, mongrelizing a zotročovat bílou rasu. 

Jiné židovské Zvěrstva  

Chtěl bych uvést mnoho dalších ze svých zlých zvěrstev, které byly spáchány na 

bílého muže v průběhu posledních několika tisíc let, ale nemohu vzít prostor.  

Chtěl bych se zmínit třicetileté války v Německu od roku 1618 do roku 1648, během 

kterého pět šestin veškerý majetek byl zničen a jedna třetina ze všech zabitých lidí. 

Toto bylo čistě podnícen Židů přes idiotský otázce náboženství. Chtěl bych se zmínit 

o Bartolomějská noc ve Francii, kdy 50,000 protestanté byli zavražděni; Chtěl bych se 

zmínit o operaci "Keelhaul", v němž White zrádce Eisenhower spolupracoval s 

ruskými Židy a Stalina vydat dva až tři miliony státních příslušníků ze všech zemí, 

kteří bojovali na straně spojenců. Byli násilně zaokrouhleny nahoru a odeslány zpět do 

Ruska, kde Stalin pak způsobil pomstu na nich buď provedením je nebo jejich 

odesláním do své smrti v Sibiři. 

Mohl bych uvést bezpočet dalších případů židovských zvěrstev páchaných na bílé 

rasy, ale my prostě nemají prostor. Takže v součtu, jen mi dovolte říci, že zvěrstva 

jsou bezmezné a nekonečné, se dnes děje, jak neúnavně jako vždy v ďábelský 

židovského program zaměřený na zničení bílé rasy. 



Je tam jeden poslední zvěrstvo však, že musím upozornit mých bílých rasových 

kamarádů. Jedním z nejvíce ponurých zvěrstev všech dob je dnes pácháno na bílé 

Ameriky. Zatím jen velmi málo lidí ví, že se děje. Mám na mysli ďábelský 

židovského programu mongrelizing bílé rasy tady v Americe. 

Tento ďábelský program je sledován vytrvale a zuřivě se vší energií a s každou zbraní 

při jejich vedením. Přesto většina bílých lidí v Americe jsou zcela spí a zmateně na 

toto téma. Velmi málo jsou si vědomi, že toto je skutečný židovský cílem všech jejich 

blábolení za občanská práva. Učiňme se mýlit, je to jejich skutečným cílem. Je to 

neochvějné cílem světového židovstva, aby Americe kříženec hnědé, a ve skutečnosti, 

vyřazovat nádherné bílé rasy z povrchu této planety. 

To je bezesporu nejškodlivější, nejvíce trvalý a nejvíce ďábelský katastrofa, že Židé 

by mohly páchat na přírodu je koruna slávy, ušlechtilou bílé rasy. Pokud by byly 

všechny budovy rozbitá, jako v Německu, a naše dálnice a železnice byla potopena, 

budeme trpět těžkou ránu, ale my jsme je mohli přestavět, stejně jako Němci. Pokud 

by byly zničeny v našich městech, jako negři a židé dnes provádí v srdci některé z 

našich velkých měst v Americe, můžeme a budeme postavit novější a lepší ty. Mohli 

bychom být poražen ve válce, mohli bychom trpět každý jiný druh katastrofy, ale 

mohli bychom vyvolat nové syny, kteří by obnovili naši sílu. 

Ale vraťme se nikdy zapomenout, že v případě, že krev naší bílé rasy by se měl stát 

mísily a mongrelized s černou krví  

Afrika, pak bílá rasa má, pro všechny účely, byl zničen navždy, a všechny naděje do 

budoucna bude navždy pryč. Byli bychom mnohem lépe mrtvý než mají nádherné, 

ušlechtilý bílé rasy poškozen do propastné hnědé pěny, které mají být zotročen Židů. 

Je to Zjevným cílem této knihy a naše nové náboženství probudit bílí lidé Ameriky a 

světa. Naším cílem je uspořádat, dát jim bojový víru, a pro nás znovu získat absolutní 

a bezpodmínečnou kontrolu nad naším Manifest Destiny. 
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Unavenged Outrage: Několik příkladů židovského zvěrstev 
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Unavenged Outrage: Pět Židovské Books  

Jak jsme viděli z historie bílé rasy a židovské rasy, Židé v celé své dlouhé a klikaté 

historii byli nejvyššími mistři klamu. Vzhledem k tomu, Egypťané nejsou nic víc, 

Babyloňané zmizely se (originál) Řekové mongrelized, Římané zahynula, Židé, na 

druhou stranu, jsou dnes naživu, a v plné síle. Oni jsou ve skutečnosti, nyní v kontrole 

nad světem. 

Proč je to, že tato nešťastná rasa, která by nikdy nemohla dokonce našel kulturu nebo 

civilizaci, nebo se podaří vybudovat zemi jejich vlastní, nicméně vyjdou na vrcholu?  

Pokud budeme analyzovat židovskou historii, odpovědi nejsou příliš těžké přijít. 

Existují stovky důvodů, které by mohly být uvedeny, ale v podstatě jsou tyto několik z 

nich: 

1. Brzy v jejich historii poznali, co je to mocná zbraň byla náboženství - 

zbraň, s níž se sjednotit svůj vlastní závod, a zbraň, s níž zničit své nepřátele.  

2. Naučili se, že v rasové jednotě je síla. Oni byli fanaticky věnováno 

jejich vlastní rasy. 

3. Zjistili, že není nic účinnější při sjednocování skupině, národu nebo 

rase, než nenávidět společného nepřítele. V důsledku toho mají všechny 

nežidovské národy neustále byli jejich nepřátelé, a vždy bude. 

4. Židé zvládl složitou techniku zmást, rozděl a panuj jako klíč při 

překonávání jejich nepřátele.  

5. Oni vytrvale organizovány - byly organizovány své vlastní lidi do 

tisíců účinných a všezahrnující skupin. Mají také organizoval své nepřátele k 

vlastnímu zničení. 

6. Byly ďábelsky chytrý na propagandu. Oni pochopili brzy v jejich 

historii, co mocný nástroj byl propaganda, s nimiž manipulovat své nepřátele. 

Je to poslední aspekt chceme prozkoumat důkladněji. Vzhledem k tomu, že Židé jsou 

naprostou kontrolu nad dnešní propagandy a "NEWS" média - rozhlas, televize, filmů, 

noviny, časopisy, atd., Byly již tak velmi zběhlí v používání propagandy před moderní 

prostředky byly dokonce vynalezen. 

Manipulace slova byla jejich specialita jako mistři klamu. V St. John 1: 1 židovská 

Bible říká: "Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh." 

Podivný tvrzení opravdu, ale jeden naloženo s významem - význam, který unikl 

většinu pohany, zvláště kazatelé. Co toto podivné trochu trik skutečně znamená v 

Jewlanguage je, že se slovy mohou vytvářet bohy, a naopak slova se mohou stát tak 

silný jako Boha při kontrole a řízení mysl a osudy lidí. 

Židé používali slova a propagandu hojně a vytrvale ke svému prospěchu a bílý muž 

škodě. Mají speciálně napsal pět knih, které měly katastrofální vliv na historii lidstva a 

bílé rasy zvlášť. 

Tyto knihy jsou:  



1. Starý zákon . Byl to silný nástroj sjednotit židovské rasy. 

2. Nový zákon . To bylo psáno zmást a zmást Římany Zejména, a bílé 

rasy obecně. To bylo ničivě účinné. 

3. Talmud . To bylo sestaveno v průběhu několika staletí dát židy kodex 

zákonů žít a vzorec, který by mohli úspěšně zničit "goyim", tj bílé rasy. 

4. Protokoly sionských mudrců . Jednalo se o moderní destilovaná esence 

z principů roztroušených po celém Talmudu, ale koncentrované a přinesl 

aktuální. 

5. Karla Marxe Das Kapital a Komunistický manifest . Společně tyto dva 

jsou základem a program pro otáčení pohanské národy světa do 

organizovaného židovského otrok pracovním táboře. Tento program byl již 

úspěšně proveden v Rusku, na Kubě, v Číně a desítkách dalších zemí, nyní 

pod židovského paty. 

V následujících několika kapitolách se budeme zkoumat každý z těchto židovských 

knih podrobněji.  
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Unavenged Outrage: Pět Židovské knihy 
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Unavenged Outrage: Starý zákon  

Za posledních několik tisíc let jsme byli znovu a znovu řekl židovskými propagandy 

sítí že Židé jsou Boží vyvolený lid. Byli jsme znovu a znovu řečeno, že Bůh je 

rasistický, že se obejde bez laskavosti, že diskriminuje a že on dělal speciální smlouvu 

s Abrahamem, s Izákem, Jákobem a jejich semena. Dozvídáme se, že jejich potomstvo 

a budoucí generace byli požehnáni, obzvláště požehnaný Bohem. Bez ohledu na to, 

kolik zločinů, které spáchal, že měl zvláštní posvátný výklenek v Božích očích, je 

nám řečeno. Čtení Starý zákon, nemůžeme uniknout k závěru, že Bůh postaráno není 

vtip o všechny ostatní národy světa, všech ostatních tvorů se mu podařilo vytvořit. 

Bez ohledu na to, jak brutálně Izraelci zavražděni ostatní kmeny a národy, a jak chtějí 

jen oni zničili měst a vlastnosti jiných lidí, Bůh vypadala příznivě na jejich akce, jsme 

vedly k domněnce. 

Mají nejen Židy a židovské náboženství s jejich propagandistické sítě propaguje tento 

řádek do omrzení, ale křesťanské církve, kteří jsou Gentile, a evidentně mimo přízeň 

téhož Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, byly propagující tento řádek nesmyslů k jejich 

následovníků znovu a znovu a znovu.  

Můžeme rozdělit křesťanské církve do dvou skupin: liberálních kostelů a 

fundamentalistických církví. Liberální kostely jsou zcela pod nadvládou Židů a tráví 

většinu svého zápalem a energií říkat bílí lidé, že musí integrovat, mongrelize s negry. 

Pořád bušení pryč na téma integrace. Podle nich, my, bílí lidé dluží negerskou 

všechno, naše dcery, své vlastnosti, své peníze a ano, samu naši krev. Musíme dát jim 

bělejší a nás černější. 

Fundamentalistické církve, zatímco předstírá, že jsou v opačném táboře k liberálním 

kostelů, ve skutečnosti napadnout, nicméně silně podporovat linku, že Židé jsou Boží 

vyvolený lid, a že nesmíme kritizovat Židy, nesmíme hnout prstem proti jim. Mají 

oživit a závora na některé citáty ze Starého zákona, že Žid napsal, samozřejmě, jako 

"budu jim, že tě požehná žehnej, budu proklínat jim, že tě proklínají," čímž úplnou 

imunitu vůči zrádné Žida, který ničí bílou rasu. 

Tvrzení, že Židé jsou zvláštní v Božích očích, je samozřejmě jedním z největších a 

nejziskovějších lží oni vymysleli. Proč by Bůh, který měl špetku rozumu, a dokonce i 

pouhé povrchní spravedlnosti, bude chtít opulentní zvláštní miláčkové ujednání s 

takovou bandou hrdlořezů a lotrů, je prostě příliš mnoho, aby někdo spolknout. Proč 

by moudrý a spravedlivý Bůh chtít vybrat závod, jehož předkové, Abrahama a Sarah, 

byli pasáka a děvka, respektive, je prostě příliš fantastické i pro naivní. 

Vzhledem k tomu, že je sporné, zda Židé sami věřit takové odpadky, oni dostali 

obrovskou najetých kilometrů od tohoto vynálezu. Miliony bílých lidí byly vzaty v 

touto falešnou zprávu a obhájit ji ještě silněji než samotných Židů. Dala Židovi plášť 

svatosti a imunita vůči odplatě, který pracoval zázraky. Má zázraky jen proto, že Bílá 

křesťané byli dost hloupý polykat takové odpadky. 



Tolik pro "vyvoleného lidu" falešná zpráva. Je to jedna z jejich největších lží, ze 

kterých byly odvozeny fantastickou výhodu pro sebe. 

Existují tři další náboženské tvrzení, že Židé mají chlubil po celá staletí. Jsou stejně 

falešný a měl by být položen k odpočinku pro všechny časy. 

1. První tvrzení je, že vynalezl myšlenku monoteismu. To není pravda. 

Egypťané se přihlásí k této myšlence dlouho předtím, než Židé infiltroval 

Egypt a začal mongrelization a rozpad svého hostitele.  

Ne, že tam je něco tak vynikající o "jeden bůh" nápad. Křesťané, kteří také tvrdí, že 

uctívání jednoho Boha, jsou ve skutečnosti uctívají tři Bohové, Nejsvětější Trojice, v 

jakési zmatené "Teď to vidíte, teď ne" fashion. Na druhou stranu, mnoho jiných 

náboženství takový jako římský let, měl mnoho bohů. Nikdo nikdy racionálně mi 

vysvětlil, proč jeden je lepší nebo horší než druhý. 

V každém případě, Židé učinili velký úkolů o tomto problému rušivého, nápad ukradli 

v první řadě, a nemá zvláštní zásluhy na druhém místě.  

2. Druhé tvrzení je, že vznikla myšlenka nesmrtelnost duše. Tato 

myšlenka i oni ukradli Egypťanů. Jak jsem se zmínil v předchozí kapitole, 

Egypťané již počala tuto myšlenku dlouho předtím, než Židé zkopíruje jej v 

následujících 5000 let, protože Egypťané vznikly tuto myšlenku, tam nebyl 

jeden sebemenší důkaz pro potvrzení, a to také má málo nebo žádná zásluha. 

3. Jejich třetí tvrzení je vysoce nabízený "Desatero". V první řadě, těchto 

"zákonů", ve srovnání s komplexní systém zákonů Římané vymysleli, tak 

elementární a primitivní, že dokonce porovnat dva je pozice nespravedlnost. 

Na druhém místě, žádní lidé porušil zabíjení, krádeže a lhaní část toho více 

zjevně než samotných Židů. Za třetí, i tyto primitivní myšlenky Židé 

nepochází ale ukradl z dřívější Chammurabiho zákoníku. Tento kodex byl 

jedním z prvních známo, že se položil v písemné formě, a bylo kodifikováno 

do kamene babylonského krále, jehož jméno nese během doby 20. století před 

naším letopočtem to bylo od tohoto kodexu v kameni, že Židé ukradl mýtickou 

myšlenku Mojžíšova desatera v kameni. 

První část "přikázání" ve skutečnosti mají jen malý význam pro bílé rasy v první řadě, 

ale klást důraz na zvláštních vztahů mezi Židy, svého Boha a jejich Sabbath.  

Těžko můžeme tvrdit, že Desatero mít velký význam pro bílé rasy, v každém případě, 

protože jsme výslovně vyloučeny od samého počátku přikázal Ne, já, který říká: "Já 

jsem Hospodin, jejich Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. "  

Protože jsme se nikdy uprchl z Egypta, (ve skutečnosti, White Egypťané jsou naši 

rasové bratři) celá tato záležitost zřejmě nezahrnuje bílá rasa, ale opět, jak Židé tvrdí, 

část jejich zvláštní "smlouvu" s Bohem.  

Nestranný pohled na patriarchů a tzv Heroes Starého zákona  



To nám sluší nyní pozorně, nestranné, a přesto kritický pohled na patriarchů a 

takzvaných hrdinů židovské rasy a vidět, jací byli; citovat a soudit ze strany 

samospravedlivý normách, jak je pravděpodobně zřízených bible sám. 

Podle židovského příběhu, jak řekl ve Starém zákoně, Židé tvrdí, že jsou potomky 

kmene založeného  

Abraham, Izák a Jákob před asi 3700 roků. Podle tohoto příběhu Jacob měl 12 synů a 

10 jeho první manželkou a dvě Joseph a Benjamin, jeho druhou manželkou. Z těchto 

synů, Judah zjistí prominentně a slyšíme o nádherné linie Judovi a jeho potomků. Ve 

skutečnosti, slovo Judah je téměř synonymem pro slovo Žid, a vzhledem k tomu, že je 

to příběh o ztracených izraelských kmenů, údajně ztratil někde v ústraní, většina Židů 

jsou hrdí jako potomci Judovi. Slovo "Judaize" byl použit v tomto a jiných knihách se 

značným frekvencí a jejím významu implikaci, aby se něco židovský. 

Asi 14 generací po Abrahama, vyvstává nejvýraznější a slavný židovský král, a sice 

krále Davida. Z něho je odvozen židovský symbol, Davidovu hvězdu, a sám David 

hraje velmi významnou roli v židovské bible a také současnost židovského uctívání. 

První kapitola Matouše, verš 17 říká: "Všechny generace od Abrahama do Davida 

bylo 14 generací a od Davida až do zajetí Babylonského jsou 14 generací;. A od zajetí 

Babylonského až do Krista 14 generací" V předchozích 16 veršů vyjmenovává 

generace Ježíše Krista, syna Davidova, syn Abrahama a v 16. verši se píše, že "A 

Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, který se nazývá Kristus 

". Takže tam je 

implikace, hlasitě a jasně, že Kristus sestoupil přes jeho otce Josefa, který byl 

potomkem Abrahama, Davida a celý zbytek počtu řádků. Skutečnost, že to je v 

rozporu tvrzení, že Ježíš nebyl syn Josefa, ale Syn Boží, je další rozpor, další non 

sequitur, že Židé hodit na křesťany. I proto nepotřebují racionalizovat své lži, ale 

můžete požádat svého kazatele na jeho verzi. Je vždy zajímavé vidět, jak se snaží 

vykroutit z zřejmý rozpor. Nehodlám diskutovat o této nekonzistence tady, ale pouze 

chtějí také seznam Josefa, otce Ježíše, jako jeden z významných lidí v židovské 

hierarchie. 

Z těchto lidí chci přečíst jen některé z vynikajících "patriarchové" a "hrdinů" 

židovského počtu řádků, jak je popsáno v samotné bibli, samotnými židovskými 

scenáristů. Podívejme se, jaký druh darebáků jsme byli ctít, zbožňující a pojme až 

naše děti jako skvělé příklady, jako "Muži Boží." 

Naše mozky se staly natolik znečištěn, s trvalým a dlouhodobým trvalého 

propagandou, jak nádherné jsou "vyvolený lid Boží", že existuje mnoho Bílá kazatelé 

děje kolem kroucení bible tak, aby se vešly jejich nejhorlivější přání, až přijdou do 

podivné závěr, že my, bílí lidé jsou "skutečný" Izraelci. Mají jít do krajnosti, vymýšlet 

a vymyslet vysvětlení, jak Němci jsou potomci Judovi; Američané jsou potomci 

kmene Manasesova; Velká Británie kmen Efraim; Španělsko, pokolení Simeon; a tak 

dále dolů židovské linii. Jaké kolosální nesmysl! Jen trochu zdravého rozumu by nám 

říkají, že američtí lidé, kteří jsou směsí mnoha evropských závodů (a další), by 

nemohla být označeny jako "čistého" potomky Manassesovy nebo kohokoliv jiného. 



Nejen to, ale když jsme studovat druh charakteru, například Juda byl, otázka zní: kdo 

by chtěl být potomek judských Co White člověk se zdravým rozumem by chtěl být 

potomek některého z tohoto zrádného kmene? Ve skutečnosti většina lidí by raději 

Bílé být potomky koňského zloděje, než byl potomek Judovi po přečtení všechny 

zrádné a chlípný detaily svého života, jak je uvedeno v "dobrá kniha" sám. The Story 

of Judova  

Genesis 38 má podtitul "Judahova Potíže domácnosti." To řekne víc o Judovi než 

kterákoli jiná kapitola v Bibli. Je to poměrně šokující příběh. Ve skutečnosti je to 

spíše pornografické a udělá úvěru těmto dnešních židovských pornografie jako Ralph 

Ginsberg. 

Příběh začíná se Juda opustil své bratry a jít do Odolamitskému, jehož jméno je Híra. 

Tam Juda uviděl dceru muže Kananejského kterýž sloul Sua. "A on ji vzal a šel do 

ní." Přesně takhle. To neříká nic o tom, jak ji vzít.  

V každém případě, že má tři syny. Prvorozená byla volána Er. 

Příběh pak zřejmě přeskočí generaci času a říká, že "Juda vzal manželku Er, jeho 

prvorozený, jehož jméno bylo Támar." Nicméně, Er evidentně byl zlý před očima 

Páně a Pán ho usmrtil. Juda pak šel do svého druhého syna, který se jmenoval Onan, a 

řekl mu: "Jdi do oni bratrově ženě a vzít si ji, abys vzbudil símě podle oni bratr." 

Onan nelíbila představa příliš dobře, ale ve snaze poslechnout svého otce ", když šel 

do manželkou svého bratra, on rozlil ho na zem, lest, že by měl dát símě bratru 

svému." 

To zřejmě také nelíbilo Hospodinu, a on nato zabil Onan, Judovi druhý syn. (Pán 

zřejmě neměl pohrávat si - oni nerád - i zmordoval, říká.) 

Juda pak šel do Tamar, jeho dcera-in-law, a řekl jí, aby zůstala vdova v domě svého 

otce do jeho třetí syn, Sále, byla pěstována. Tamar udělala, co jí bylo řečeno, a šel žít 

v domě svého otce. 

Čas plynul dál a Shuah, Judova manželka zemřela. Potom Juda, se svým starým 

přítelem Hirah se Abdullamite, šel do své ovce na místo zvané Timnath. To je místo, 

kde se Tamar pobýval celé ty roky během jejího vdovství. Budeme si pamatovat, že 

Pán zabil oba její manžela, Her a Onan, kteří byli příslušně jako první a druhý synové 

Judovi. 

Když Tamar slyšel, že Juda byl přijede na návštěvu její plochu, položila šaty své 

vdovské pryč a zahalila se závojem, a oděla se a seděla na otevřeném prostranství u 

silnice. Do té doby, Juda zřejmě zapomněl na svůj slib dát k Támar do svého třetího 

syna, když byl dospělý. Mimochodem, Tamar čekal na judský na straně silnice s její 

tvář zahalené. 

Když ji Juda uviděl, myslel, že byl obyčejný nevěstku, protože jí její obličej pokrytý. 

Jako typický Žid a ujistit se, že využil každé příležitosti, když nemravné návrhy ji, 

aniž by uznal, kdo to je. Nato ho Tamar zeptal: "Co mi dáš, jestliže vejdeš ke mně?" 

Juda nabídl dítě ze svého stáda. Tamar, na druhou stranu, požadovali nějaký druh 

zástavního práva, dokud dostala dítě a to konkrétně požadoval jeho pečeť a jeho 



náramky a personál, který držel v ruce. Juda vyhověl a "dal mu ji a přišel k ní, a 

počala z něho." 

Tamar vstal, šel pryč, a vrátit se v roucho své vdovské.  

Když poslal Juda kozelce v splácení pomocí svého přítele Odolamitský obdržet na 

oplátku sliby od ženy, že se nepodařilo nalézt. Po dalším šetření o nevěstky po straně 

silnice, bylo mu řečeno, že tam byl na tom místě nevěstky. 

O tři měsíce později Judah bylo řečeno, že Támar, jeho dcera-in-law, hrála roli 

nevěstky a že ona byla těhotná "z smilství." To evidentně rozzlobený Judu a řekl: 

"přivést ji zpět, a nechat ji být spáleny." 

A tady vidíme typické židovské spravedlnost. Juda byl stejně vinen jako jeho dcera-

in-law, avšak vzhledem k tomu, že považuje za své činy bez výčitek, ona, na druhé 

straně, měl být spálen za účast v jeho hýření. 

Když byl předveden před Tamar Judovi řekla svému otci-in-law, že on byl ten, který 

dostal její těhotná. Ukázala mu jeho vlastní pečeť, náramky a personál on jí dal. 

V tomto bodě Judah se vyzná, že ona byla spravedlivější než on, protože on neměl jí 

dal jeho syn Šela. Ale "Znal ji nic víc" po tom. 

Příběh je natolik šokující až do tohoto bodu, ale to končí ještě lurid notu, protože 

popisuje, jak Tamar porodila dvojčata.  

Ve skutečnosti je to tak nechutné, že musíme zdržet rekapituluje jej sem. Můžete si 

přečíst celý příběh pro sebe v Genesis, kapitola 38. Je to všechno tam a je to součást 

"svaté knihy", které bychom měli vzhlížet s takovou posvátnou úctou. Existuje 

mnoho, mnoho dalších příkladů pornografické příběhů roztroušených po celém 

židovském "svaté knihy." 

Jedna významná poznámka na okraj tohoto příběhu je, že dvojčata se narodila této 

špinavé záležitosti, totiž Fáresovi a Zarah. Podíváte-li se na "hrdý", "slavnou", 

"čistokrevná" předky Davida, Šalamouna a Ježíše Krista v Matt. Já, zjistíte, že všichni 

pocházející přes smilník Juda a jeho nemanželského potomka, Fáresovi. 

Vyvstává otázka, ale proč na světě by někdo chtěl vybrat chlípný smilník, jako judský, 

že je mistr svého lidu a ctěn a obdivován patriarcha jeho linie? Proč by Otec 

spravedlivý a sin-nenávidět nebeský chtít vyzvednout tyto druhy lidí, jak patriarchy 

svých "vybraných" lidí? Charakteristiky Judovi, jak je popsáno v takzvané "svaté 

knihy" se skládají z ničeho, ale smilstvem, podvodu a zrady. Ne sebeúcty White Man 

by chtěl mít takové složité, záletnictví nezdárného pro jeho předchůdce. Přesto Židé 

držet tohoto muže jako velký hrdina v historii své rasy a prodali bílí lidé na myšlence, 

že jeho potomci Boží jsou příznivé a vyvolení lidé. Dozvídáme se, že tato špína již 

finagled pro sebe zlatíčko dohodu s Bohem. Proč miliony bílých křesťanů by měla být 

dostatečně naivní se domnívat, takové stokové vody během těchto tisíce let, je těžké 

pochopit. The Story of David  



Zatímco děsný a pornografický příběh judský není příliš obeznámen s průměrem, 

kostel děje, White Christian, většina z nich je důkladně obeznámen s příběhem krále 

Davida.  

David je nepochybně považováno Židy jako největší hrdina ze všech, ve své dlouhé a 

mučivé historie. Ve skutečnosti je velmi insignie Židů je Davidova hvězda. 

Většina bílých křesťanů jsou poměrně obeznámeni s příběhem o dospívání Davida, 

který zabil Goliath s praku výstřel a tím získal důležitý boj proti Philistines a pro 

Židy, tak to je prohlašoval.  

Život dospělého Davida se zdá být neustále zaujati zabíjet a vést válku. On je 

připočítán pravděpodobně více než nějaký jiný charakter v židovském bájesloví 

budování Judea a tím židovského národa. Příběhy citované v Bibli jsou plné zabíjení, 

krev, vraždy, a to zejména rasové genocidy nepřátel Izraele. Vzhledem k tomu, Starý 

zákon se zdá, že tolerují tento velkoobchodní vraždu, vraždy a zabíjení soupeřících 

kmenů, David se nezdá být příliš odlišná od mnoha jiných židovských pachatelů 

genocidy. V jeho morální, nebo řekněme, nemorální charakter, on také se zdá být 

věrný formě židovského myšlení. 

Ve druhé Samuel kapitole II, máme příběh o Davidově více soukromého života, který 

odráží na jeho morálce a jeho charakteru.  

David vstal z postele ve večerních hodinách, takže příběh se odehrává, a šel na střeše 

domu krále. Ze střechy spatřil ženu ke koupání sama. Byla zřejmě spíše krásné. Nato 

David neztrácel čas mimo kontrolu, kdo to je a zjistil, že se jmenuje Betsabé manželka 

Uriáše, Hittite. Další "poslal David posly a vzal ji a ona přišla k němu, a spal s ní." 

Ne příliš dlouho poté Betsabé novinu Davidovi, že je těhotná. Tento strach Davida 

poněkud proto, že její manžel byl pryč vést své války za něj během posledních 

několika měsíců, takže něco muselo být dělán. 

On přišel s nápadem vyslat okamžitě Uriáše, jejího manžela, aby mohl strávit nějaký 

čas doma se svou ženou a David by tak mohly uniknout odpovědnosti jeho 

cizoložství. Nicméně, malý háček vyvinut. Uriah by nešel domů ke své ženě, ale je 

takovéto specializované a věrný poddaný jeho "velký" král spal u vrat domu 

královského se všemi služebníky a nechtěl jít domů. 

Když toto bylo hlášeno Davidovi, poslal k Uriášovi a měl osobní konferenci s ním. 

Vyzval ho, aby šel domů ke své sladké milující manželky a strávit nějaký čas s ní. Ale 

evidentně vše bez úspěchu. Vedle David vytáhl typicky židovského trik a vyzval ho, 

aby jedli a pili s ním a dostal ho řvoucí opilý, doufal, že si Uriáše do své posteli se 

svou ženou. Ale to všechno k ničemu. Uriah nechtěl jít domů a spal v postelích s 

Davidových v králově čtvrtletí. 

David pak uchýlili k drastickým opatřením. Napsal list Joábovi, který byl Uriah je 

velící generál, a měl tu drzost poslat ji posel přes Uriáše sám. V dopise řekl Joábovi, 

aby Uriáše v popředí nejteplejší bitvy tak, že by byl jistý, aby byl zabit. Jóab provádí 

Davidovy pokyny k dopisu. Položil ho do sebevražedného části bitvy, a Uriah, ve 

skutečnosti, byl zabit. 



A tím končí další slizký zrádné kapitolu o nehodní Žida, kterého Židé dodnes pojmout 

až jako největší ze všech svých soukmenovců. Smutné na tom je, že miliony a miliony 

bílých lidí, kteří by měli lépe poznat, padli pro příběh, že David byl veliký a skvělý 

"služebník Boží." 

Existuje více trestuhodné kapitoly v Davidově životě a jeden z nich má co do činění s 

jeho bezprostředním potomky.  

Zdá se, že David měl mnoho manželek a mnoho synů. Jméno jednoho syna byl 

Amnon a název další syn byl Absolon. Amnon měl sestru jménem Támar. 

Zdá se, že Amnon stal se extrémně zamilovaný a zbláznil se svou sestrou, která byla 

údajně panna. Byl rozhodnut mít pohlavní styk s ní, a tak neprodleně jí nemravné 

návrhy. Když odmítla, a pokusila se ho vymluvit, že dokázal mít ji unesl a pak ji 

znásilnil. 

Slovo toto brzy natáhla onoho bratra jménem Absolonem, který měl více normální 

bratrskou náklonnost k ní. Absolon byl tak rozzuřený, že neprodleně šel do Amnon a 

zavraždil ho. Tím končí další kapitolu v normálním životě vyvoleného národa jak je 

uvedeno v "svaté knihy." 

Židé mají nejen stále na obdivovala Davida přes všechny tyto tisíce let, ale v poslední 

době udělali velký film příběh Davida a Betsabé. Části samozřejmě hrají White 

pohanům. V příběhu David je zobrazen s velkou něhou a skutečnost, že on později se 

zdá, pokání je zobrazen s velkou dávkou sympatie. Příběh v "Holy Bible" pokračuje. 

Tam je více Zrada mezi Davidem a jeho syn Absolon. 

Po Absolon zavraždil svého bratra utekl ze země. Nicméně, David měl zvláštní místo 

v jeho srdci k Absolonovi a miloval ho nade všecky jiné syny. On prosil ho, aby se 

vrátil do Jeruzaléma. 

Absolon vyhledávaný Davidův trůn a po mnoha letech, jako byl David stárne, on 

konspiroval, aby válku proti svému otci a řídit jej z trůnu. Po dlouhém manévrování 

sebral armádu a nastavení Davida a obyvatele Jeruzaléma, aby letu. Nakonec Joáb, 

který byl Davidův generál, porazil Absolona. Za letu, Absolon dostal zavěsil za vlasy 

pod dubem. Joáb, když se dozvěděl o tom, spěchal k místu, kde Absolon visela, stále 

naživu, a běžel tři kopí do srdce, a tím končí příběh o Absolonovi. 

Pamatujte si, že to vše je součástí příběhu královského rodu Davidova, velký král 

Židů, jak řekl ve "svaté Bode."  

Ptám se vás, drazí bratři Bílá, ty, kteří mají hrdý a ušlechtilý dědictví, jsou tyto typy 

lidí si zaslouží nic jiného, než naše naprostým pohrdáním?  

The Story of Lot  

V Genesis, kapitoly 19, máme dosti nechutná příběh o tom, jak byla zničena Sodoma, 

ale Lot byl zachráněn. V případě, že budete se divit, kdo Lot je důvod, proč on je 

synovec Abrahama, že velký patriarcha všech patriarchů židovské rasy, ten, s kým 



Bůh učinil zvláštní smlouvu, že bude žehnat své semeno a množte se, že stejně jako 

písek na pláži. On dělal velmi zvláštní zlatíčko uspořádání s Abrahamem, takže Židé 

tvrdí, přinejmenším, a budeme mít více o tom v jiném příběhu. Postačí zde říci, že Lot 

byl synovcem Abrahamovým, kteří opustili Egypt s Abrahamem a jeho ženou a šel na 

jih. 

Zřejmě Lot přestěhoval do města Sodomy, který byl velmi zlý město, takže kapitole 

19 říká. Zřejmě Bůh měl velmi zvláštní zájem o tuto Žida Lot také, a poslal dva 

anděly, aby Sodom jednoho večera jako Lot seděl v bráně toho města. Zřejmě byly 

maskované jako dva muži. 

Lot je pozval, aby zůstali ve svém domě přes noc. On pečené chleby přesné a měl 

hody s nimi. 

Je zřejmé, že (a já Následující kapitola 19), takže to lurid Říká se, že když se tyto dva 

cizí muži přišli do domu Lotova, že vzbudil zájem všech těch zlých homosexuály 

která žila v tomto městě do té míry, že "muži z město, dokonce i muži Sodomy, 

obklíčili dům kolo, a to jak mladí i staří, všichni lidé odevšad, a volali na Lota, a řekli 

jemu: kde jsou ti muži, které vstoupily v tobě této noci, abych je vyvedl? oznámil 

nám, abychom mohli znát. "  

Zdá se poněkud podivné, že Lot, který byl synovcem tento skvělý "vyvoleným" jednoho 

boha, a kdo sám přitahoval zvláštní zájem a požehnání Boží, je třeba žít ve městě, které 

je tak překročení s homosexuály, že jakmile jako dva cizí muži přišli navštívit ho, celé 

město by se hrnou kolem jeho domu, aby si na ně. Každopádně se zdá, že Lot držel je 

pryč a místo toho nabídl jim své dvě dcery "nech mě, prosím, přinést je ven k vám, a 

ano, vy s nimi, jak je dobré v tvých očích." 

Napadá vás více zkaženého a idiotské situaci? Napadá vás více nezodpovědné a 

odporný otec, kdo by se hodit své dcery k divokým gangem odchylek, které nabízejí 

jim ochotně k takovému davu? 

V každém případě, tam je spousta trik. Dav je zničený slepoty a další věci, které 

znemožnilo jejich chlípný záměry a andělé jsou uloženy z řádění davu homosexuálů. 

Tyto "andělé", pak mu radí, že Pán se chystá zničit Sodomu a Gomoru a že by měl 

raději dostat ven z tohoto hříšného místě a přijmout jeho manželka, dcery a v-práva s 

ním, přičemž zbytek z nich zřejmě není přesvědčen o tom, a zůstat ve městě. 

Vzhledem k tomu, malá skupina je na cestě ven, Pán prší oheň a síru na Sodomy a 

Gomory. 

Jsou řečeno, dívat se kolem sebe, jak jsou na odchodu. Lotova žena dělá fatální chybu, 

že dělá jen to a ona se proměnila v solný sloup. Spíše to zvláštní a neobvyklý trest 

obdrží za rozhlédl se poměrně katastrofické události za sebou, něco, co prakticky 

každý, kdo by se chorobně dělat. 

Nicméně, tento bizarní příběh pokračuje dál. Lot a jeho dvě dcery pokračoval bydlet v 

horách, žít v jeskyni. Zde tento podivný příběh pokračuje dále vystavit zvrácené a 

groteskní meanderings židovské mysli, jako obvykle, běh na pornografii. 



Zdá se, že se svými dvěma dcerami v domnění, že tam byly žádné další muži jsou jim 

k dispozici na tváři země, rozhodl, že oni by hrát trochu trik na svého otce, takže 

nebudou umírat bez zachování jeho semeno. Takže se zdá, že řekla prvorozená k 

mladší jednoho, pojďme se náš otec opilý a pak s ním ležet. Tento akt incestu byl 

zřejmě zcela úspěšná a ona řekla jásavě její mladší sestru, aby to samé s otcem příští 

noc. 

To udělala, a to jak z nich koncipován. Zřejmě Lot, nicméně, byl bezúhonný v celé 

této věci, podle příběhu (pokud můžete věřit), protože byl zřejmě příliš opilý vědět, co 

dělá se svými dvěma dcerami. Velmi nepravděpodobný příběh, ale to je způsob 

židovský "Holy Bible" to říká. Nyní pamatovat, nechtěl jsem, aby to nahoru, je to 

všechno, co v kapitole 19 Genesis. 

Jako Židé bych to říct, každý z těchto bastardů stal otcem rasy lidí. Prvorozený, má 

syna jménem Moábském byl otec Moábských, a druhá dcera také měl syna, a byl 

otcem Ammonitských až do dnešního dne. Alespoň, že to, co se píše v Genesis 19. 

Zde máme další do očí bijící příklad toho, jaký druh lidí byla Páně "vyvoleným". Pán 

zřejmě vypadal velmi zvláštní přízně na Lota jako nejlepší z města Sodomy, a je 

synovec tohoto velkého patriarchy Abrahama, Pán musí mít schválený jeho opít a 

dopustil incestu se svými dvěma přežívajících dcer. Anebo proč ho vyzvednout tyto 

druhy, které mají být jeho "vyvoleným?" 

Jak někdo může pojmout až tento druh knihy jako "svatý"; jako druh odpadu, který 

bychom se měli držet až do našich dětí; jako "dobrý knihu"; jako něco, co bychom 

měli všichni studovat a získat "moudrost" z, je zcela mimo mě. Příběh Abrahama  

Pojďme se nyní podívat na příběh Abrahama sám: to velký, velký patriarcha s kým 

Bůh byl tak strašně zamilovaný, že udělal všechny druhy speciálních ústupků a 

miláčkové uspořádání nad všemi ostatními lidmi; což mu všechny druhy pozemků, 

které již byly vyřešeny jinými kmeny; a všechny druhy slibů, které byly velmi 

dalekosáhlé. Je zřejmé, že musel být považována za něco extra speciální, pokládaný 

Pánem jako navíc obvykle "dobrý člověk." Pojďme se podívat na to, jak "dobré" 

Abraham byl, a to, co se stalo, že to udělal, že by mu získat takový zvláštní přednost v 

Božích očích. 

Opět platí, že najdeme poněkud zvláštní a podivné příběh, v němž události rozhodně 

nenesou ven myšlenku Páně výběru nezdárného jako Abraham ospravedlnit všechny 

tyto nesčetné zvláštní oblibu a tak se stal patriarcha "rod vyvolený." Pokud jsou 

všechny tyto věci se zdají být mimořádně bizarní a divné, ne-li divné, měli bychom si 

uvědomit, že toto je příběh podle toho, jak Židé to říct, a jsou opravdu jen odrazy 

nejvnitřnější meandrech kolektivní, zvrácené židovské mysli. V Genesis 6:12 Bůh 

byl hnán (z neznámých důvodů), aby se zvláštní volání na Abram. (Začínal s názvem 

Abram.) Pán dělá některé poněkud výstřední, velkorysý a dalekosáhlé slibuje 

Abramovi. Proč by měl sehnat chlapa je těžké pochopit, ale tak jako tak, je to, co nás 

židovská Bible říká v kapitole 12, "A já jim požehnám že ti žehnej, a proklínám mu, 

že ti zlořečí, a v tobě všecky čeledi země bude požehnán. " A v předchozím verši: "Já 

tebe pak učiním v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé,., A ty musí 

být požehnáním" Když se podíváme na některé z poměrně stinné a nemorální 



činnosti thischaracter Abram odnesl, zjistíme, že raději nechce věřit, že Bůh, ze všech 

lidí, vybrat tento konkrétní slizký nezdárného. Nicméně, musíme mít na paměti, že 

toto je příběh židovské Bible nám říká, napsaný Židy, a ve prospěch Židů. 

To evidentně dělá dobrý příběh pro ně. Na základě této smlouvy mají tvořil silný 

společnost s názvem B'nai B'rith, což znamená "synové smlouvy." Máme-li věřit 

tohoto příběhu, pak se Židé jsou speciálně požehnal a zvolil Pánem, a my jsme na 

pohledu zvenčí. Podle Židů, oni jsou požehnaní a zbytek z nás jsou prostě gojimu, je 

banda dobytka, kteří jsou tam být okradeni a vyplenili a využíván. Zatímco to může 

být dobrý příběh pro Židy, to je o něco více než idiotské pro bílé rasy k pádu pro tento 

druh odpadu, a musí být podrobené a tlumený do takového submisivní myšlení. 

Mimochodem, na něco dívat dále do příběhu o jaký druh kolegy Abraham byl, 

zjistíme, že vzal Abram Sarai (šlo o jejich jména před jejich Pán změnil) pro svou 

ženu, a oni a Lot a některé další z tohoto kmene se přesunul do Kanaánu. Zajímavá 

poznámka po straně je fakt, že Sarah (nebo Sarai) byl Abraham (nebo Abram je) 

nevlastní sestra, byla dcerou svého otce. Přesto v Leviticus 20:17, Pán stanoví zákon k 

Mojžíšovi: "A když člověk vezme svou sestru, jeho otec s dcerou, nebo dceru matky 

své, viděl by hanbu její, je to zlá věc, a oni budou odříznout v očích svých lidí. " To je 

zákon stanovený Pánem, a zároveň si vybírá právě tento druh páru být předci jeho 

"vyvoleného lidu". Některé židovské příběh! 

Chcete-li pokračovat v příběhu - evidentně zlatý důl nebyly příliš dobré v Kanaánu a 

oni byli konfrontováni s hladomorem. Abram a jeho manželka pak šel do Egypta, kde 

zřejmě příprava vypadal lépe. Měl malou režim v rukávu. Říká, že jeho žena byla 

opravdu dobrá vypadající žena a on se bude profitovat z tohoto faktu. Měl v úmyslu 

dlaň z jeho manželku (a sestra) jako kurva do egyptského faraóna za účelem dosažení 

zisku. Za normálních okolností by to ho pasák a její děvka. 

On tedy řekl své ženě, že když se dostali do Egypta byli předstírat, že nejsou muž a 

žena, ale že ona byla jeho sestra. Když dorazili do Egypta, Egypťané s ním souhlasila, 

že to byla docela fešák. Knížat faraóna ji viděl a doporučil jí, aby Pharaoh sám. Byla 

okamžitě převezen do faraóna a ten zřejmě padl na ni. To příští říká. Genesis 12:16, 

"A on i Abramovi dobře učinil pro ni; a měl ovce a voly a osly, a služebníci a služky a 

velbloudy." 

Takže vidíme, že Abraham s jeho povrchní činu neoprávněného užívání jeho dobře 

vypadající ženu, aby faraóna bylo zpeněží docela slušně a měl Podvedl faraóna z 

bohatství a majetku. V běžném jazyce, to by byl nazýván kuplířství nebo podbízet. 

Teď to zvláštní věc se stane. Naše spravedlivý a spravedlivý Bůh, který měl zlatíčko 

uspořádání s Abrahamem, namísto kárat ho k tahání takový zkažený a podvodnou 

con hru na faraóna, naopak, naložili na faraóna a jeho dům všechny druhy ošklivé 

ranami. Zřejmě v celé své spravedlnosti to mělo Tobe lekci faraóna nehrát si s 

Abramovy ženou, i když ve skutečnosti, Abram se lstivě ji nabídnuto k němu jako 

sestra. Každopádně se zdá, že faraon zjistil, že je to jeho žena a pokáral Abrama pro 

něj klame. Poslal oba na cestě, Abram zřejmě brát všechny své chybně zahájené lup s 

ním, protože se říká, že na začátku Genesis 13, "Vstoupil tedy Abram z Egypta on i 

jeho manželky, a vše, co měl, a Lot s ním do jihu. a Abram byl velmi bohatý na 



dobytek, ve stříbře a ve zlatě. " Docela dobrá příprava pro panderer že tam dorazil 

přísně hladem. 

Zde máme typický židovský trik, Abram Stoops do zástavy mimo svou ženu jako 

prostitutka na faraóna, podvádí ho, že ona byla jen jeho sestra. Ten proplácí se 

spoustou kořisti a pak on a jeho židovský Bůh viní faraóna za to, že soupeř. Jako 

obvykle, Židé vyhnáni dostat, ale vzít s sebou veškerou kořist, že mají podvedeni od 

faraóna. Pharaoh, podle tohoto židovského příběhu, je prokletý a náš složité hrdina 

málo, Abram, je požehnaný. Dále říká, že "Lot také šel s Abramem a měl ovce a voly 

i stany." Nezapomeňte, šli do Egypta hladovění a přísně s prázdnýma rukama a tady 

odejdou po jejich SKULLDUGGERY, lsti a podvodu se všemi druhy zlata a stříbra, 

hejna a stáda a stany, co provedla úspěšnou operaci kuplířství. 

Abram už ne dříve opustili Egypt, ale postavil oltář Hospodinu a vzýval jméno Páně. 

Poté, co udělal, že, jak se obvykle stává mezi zloději, došlo k vypadnutí mezi Lot a 

jeho pastevců a Abramovi a jeho pastevců. Poté, co unikl s jejich chybně zahájené 

kořistí se rozhodli rozdělit a část společnosti. 

Příběh pokračuje dál a dál. Pán má tuto speciální miláček uspořádání s Abramem, 

pojmenované mu Abraham a Sarai byl přejmenován Sarah. Nicméně, malá překážka 

vyvinut tak, aby Abram se stal otcem národa, jejichž počet by byl tak velký jako 

hvězdy na nebi. Zdá se, že jeho žena Sára byla neplodná. Takže když Abraham byl v 

jeho osmdesátých let, Sarah navrhl mu, že by měl jít do služku jménem Hagar, který 

on dělal, a počala. 

V tomto okamžiku se zdá, že Sarah má změnu srdce a vyhnal Hagar z domácnosti. 

Pak máme nějaké hokus-pokus o anděl Páně se objeví na Agar a indukované ji vrátit 

do domu a Hagar porodila syna jménem Ishmaela, Abrahamovi. Byl 86 let v tomto 

okamžiku. 

Měli bychom být provedeno s touto hrozného příběhu, ale to pokračuje. Znovu chci 

připomenout čtenáři, že nejsem tvořící tento fantastický příběh. Je to všechno v 

genezi. Kapitoly 20-25. 

Poté, co jsme se projít s odpornou příběh Lot a jeho dcery v Genesis 19, příběh 

Abrama, nyní přejmenován na Abraham, se opět zvýšila v kapitole 20. Měl bych 

dodat, že v Genesis 18 Boha obnovil jeho závaznou smlouvu s Abrahamem, a z 

důvodů těžké pochopit, vrchovatá dále extravagantní sliby půdy a královstvími a 

národy na něj, i když podle úsudku člověka, Abraham by se teď ukázaly se být 

darebák, pasák a kon-muž, nemluvě o jeho kurvu -mongering se svou služebnou. V 

každém případě, Bůh mu slíbil, když mu bylo 99 let a jeho žena Sarah, (který se v této 

fázi bylo 90 let a očividně nejen nebyla neplodná všechny ty roky, ale byl dávno její 

dítě ložisko fáze), že příští rok se chystají mít syna a on šel být nazýván Isaac. Bylo to 

syn, který se bude patriarcha nadcházející rod vyvolený. 

Chcete-li pokračovat v kapitole 20. Zatímco dříve zdá se, že špatné bylo zjištěno, že 

Abraham žil v zemi kenaanské a má k dispozici všechny toto bohatství, které mu 

zřejmě podvedeni od krále Egypta, nyní ho najít cestoval z "odtud směrem na jih 

country "všude tam, kde to je, a" pohostinu v Gerar. " Protože se jedná o dvě kapitoly 

poté, co Bůh jim už řekl, že se bude mít svého syna Izáka a protože evidentně jsou 



kolem věku 99 a 90, respektive, Abraham a jeho partner v con hře, Sarah, přiblížil 

krále Gerarský , Znovu se vytáhl tento stejný "Bratrský" trik, který by přitáhl na krále 

Egypta. Mimochodem, podle židovského scenáristů, říká: "A Abimelech, král 

Gerarský, poslal vzal Sáru." Proč by král by byl zasažen židovského čarodějnice, 

který je alespoň 90 let a zřejmě těhotná s Izákem, je poněkud mlhavé, ale tak jako tak, 

to je to, co se píše v kapitole 20. Dokážete si představit něco víc absurdní? 

Nyní byste si mohli myslet, že náš spravedlivý židovský bůh, jak je popsáno v týchž 

židovskými scenáristů, by byl velmi rozzlobený s Abrahamem a Sárou pro znovu a 

znovu přitáhl takovou slizký, špinavý trik. Ale ne. Namísto toho říká, že Bůh přišel k 

Abimelechovi ve snách noci té, a řekl mu: "Hle, ty jsi ale mrtvý muž, pro ženy, kterou 

jsi vzala, protože ona je muž, žena."  

Všimněte si dvojí standardy. Když například David vědomě vzal za jiného muže a měl 

její manžel zavražděn, se mu dostalo žádné takové neblahé hrozby. V případě 

Abrahama a Sarah, kteří byli skuteční ničemové v této con hře a hrál roli pasáka a 

prostitutku, respektive nebylo oni, kdo byli trestáni, ale král Abimelech. Nejen, že se 

Bůh chystá potrestat krále Abimelecha za nevědomky při Sarah za svou ženou, kterou 

koneckonců, Abraham nabídl k němu jako jeho sestra, ale on byl také chystá potrestat 

všechny ostatní lidi v Abimelechovu domácnosti, svým služebníkům a kdo ví, kolik 

dalších. Nejen to, ale zbytek lidu svého království šli být sterilní a říká: "Pán byl 

zavřel každý život ženský v domě Abimelechově, protože Sáru, manželku 

Abrahamovu." 

Znovu chci připomenout čtenáři, že nejsem dělat tento hloupý příběh. Je to všechno, 

co v 20. kapitole Genesis. V každém případě, aby pokračovali v této bizarní příběh, ne 

jen Abimelech, který je nyní vyděšený k smrti Abrahamova Bože, dej zpět svou ženu 

Sarah Abrahama, ale navíc říká, že "Abimelech vzal ovce a voly, a muži služebníky, a 

ženy služebníky a dal je Abrahamovi; a navrátil mu Sáru, jeho žena. " To nebyl konec 

štědrosti krále Abrahamovi za to, že vytáhl ošklivý, špinavý, hanebný trik na něj. To 

také dále říká: "Hle, má země je před tebou. Přebývat, kde pleaseth tě" Takže zřejmě 

mu také dal půdu pro jeho potměšilý. A dále řekl Sáře, že dal svého bratra Abrahama, 

tisíc stříbrných jako bonus navíc. 

Tam, kde to bratr jednají pochází? Když se Abimelech se Abrahama úkol za to, že tak 

klamný a složité, Abraham vysvětluje, že kdyby nebyl vytáhl ten trik by 

pravděpodobně byli zabiti "kvůli své manželky", což je opravdu hloupý argument, 

protože neměl tam přijít na prvním místě. Ale pak se dále vysvětluje, že Sára byla 

vskutku jeho sestra; "Je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky." Takže tady 

máme evidentně mají Abraham a Sára se oddávat incestu v kuplířství a prostituci, ale 

Bůh byl opravdu přešťastný s jejich "dobro." 

Tam je mnohem víc, ale dovolte mi dodat, že v Genesis 25: 6, zmiňuje, že po smrti 

Sarah, Abraham měl množství konkubín a množství synů jimi. Se zbavil těchto synů, 

nicméně, dal jim několik dary a poslal je na jejich cestě, rezervovat celý svůj 

ukradený majetek pro svého oblíbeného syna Izáka. 

Takže tady máme ještě vidět úžasně zvrácené morálku těchto Židů: Zjistili jsme, že 

Abraham se oddává incestu a ožení se svou nevlastní sestru, a jeho synovec Lot opije 

a fornicates s vlastními dcerami.  



Jedná se o druh lidí, že Židé drží na nás jako největší patriarchy jejich rasu a ty 

speciálně "vyvoleným" od Boha, a "milovaný" Bohem. Vzhledem k tomu, že byly 

takové "jemné" lidé prostě nešetřili všechny druhy extravagantních slibů na ně. 

Jediné, co mohu říci, je, že mi připomíná generála Granta poznámkou, že někdo tak 

hloupý, aby se domnívají, že by se věřit cokoli. 

Nebudeme brát nějaké větší prostor s příběhem tohoto intrikování a morálně 

zkaženého nehodní a pasáka. Tam je mnohem víc, ale určitě pokud jde o mě by to 

stačit, že bych se styděl mít tento druh v zkaženého rozmařilé jako patriarcha svého 

rodu. Nicméně, toto je druh odpadu, který nás přivádí. To je základ, který skvěle a 

"požehnal" židovské rasy, s nimiž Bůh učinil speciální miláček uspořádání a speciální 

smlouvu, "aby jim, že tě Požehnám požehná a proklínám mu, že ti zlořečí." Nemohu 

pochopit, nikoho uctívání a pokud jde o svaté tento druh odpadu, a já ho odmítnout v 

úhrnu za zkažený blouznění kolektivní židovské mysli, a zcela jistě hodna respektu a 

úcty ušlechtilého bílé rasy. 

The Story of Isaac  

Následuje dlouhý penis-and-Bull příběh o tom, jak Isaac získat svou ženu, Rebecca, a 

že Abraham nakonec zemřel ve věku 175. V Genesis 26, pak jsme mít zvláštní 

záznam z triků, které Abraham táhnul o předávání svou ženu off králi Abimelechovi 

Gerar, s Izákem hrát podvodníka. Nicméně, časový harmonogram nezdá tak, aby 

odpovídal obrazu, pokud jeden je opět ochotna věřit jen o něco. 

Budeme-li přijít zpět že Isaac se narodil v době, kdy Abraham byl 100 let a že 

Abraham zemřel ve věku 175, se zdá velmi podivné, že Isaac by nyní, po Abraham 

byl mrtvý, chodí do stejné králi Abimelechovi Gerar, kteří by být dávno mrtvý do této 

doby. Stejně jako jeho intrikování otce Abrahama, i on řekl králi, že jeho žena 

Rebecca byla jeho sestra. I ona je fér dívat se na, Isaac dal výmluvu, že kdyby neměl 

lhát o ní, že i on by mohl být zabit. Opět se dostáváme k otázce: proč pak se mu ji tam 

přinese v první řadě? Ať je to jak chce, poté, co tam byli už dávno. Král Abimelech se 

podíval z okna a viděl, že Izák byl sportovní Rebecca, koho on věřil být jeho, králova 

žena. 

V každém případě máme podobné re-play. Král je velice rozrušený klamáni, a vy 

byste si, že když Isaac byl v nebezpečí, že bude zabit, když tvrdil, že (kdyby byl 

upřímný) král by jistě měl jako dobrý důvod ho zabít teď bytí nečestný Nicméně, on 

to neudělal. 

Je s podivem, místo toho jsme zjistili, že Isaac byl setí jeho zemi a získal v témže roce 

stonásobně. Pán byl opět žehnal ho a říká, že vedle "muž voskované veliký, a poslal 

dopředu, a rostl, až se stal velmi velký:. Nebo měl stáda ovcí, a držení stád, a velký 

důraz služebníků" To říká, že na začátku kapitoly 26 Genesis, že Isaac tam přišel, 

protože tam byl opět hlad v té zemi. Takže se zdá poněkud zvláštní, že by mohl přijít 

ke stejnému králi Abimelechovi Gerar, dorazí tam přísně hladem, vytáhněte tento 

stejný trik o své ženě, že jeho sestra, a znovu, stejně jako jeho otec, skončit s 

držitelem mnoha pozemků , velké stáda a velké hejna a obchod sluhů. Se všemi této 

kořisti v ruce krále Abimelecha ho zase poslal na jeho cestě. Samozřejmě, pokud 



sečteme všechny ty roky nepochybně král Abimelech muselo být úplně senilní od stáří 

poté, co vládl alespoň některé 80 nebo 90 let. 

Jaký otec takový syn.Zde máme první dvě generace "vyvolených" (Bohem), 

zabývající se whoring a kuplířství, v kuplířství a podbízí jako základ pro odvození 

jejich kořist. Abraham a Sára, podle příběhu, hrál roli pasáka a děvky, respektive, a to 

nejen jednou, ale na dvou hlavních obdobích jejich života. Izáka a Rebecca také 

následoval cestu vyžívá v kuplířství a smilství jako prostředek obživy. 

Pasáci a prostitutky - to je povrchní základ, na kterém byla postavena židovské rasy. 

A my se předpokládá, že věří, že toto je ten druh pěny Bůh byl tak divoce okouzlena, 

aby se jim své favority, jeho "zvláštní lidi." 

Bez ohledu na to, jak se díváte na to, že je to absurdní příběh. Ale to už je způsob, 

jakým židovští scénáristé to napsal a miliony lidí věří, takovou špínu a slintat nad ním 

s úctou a bázní. 

Příběh Jákobův  

Zdá se, že Izák pak se přesunul do neznámých končin a Rebecca měl syny dvojčete 

pojmenované Ezaua a Jákoba. Zřejmě to už se stalo před kapary s králem 

Abimelechovi. V každém případě, Bůh obnovil jeho smlouvu s Izákem a řekl své 

ženě, že z dvojčat, které byly v jejím lůně, prvorozený musí být zásobováno mladší. 

Izák zestárl a oči mu rostl matný a byl na smrt, on zařídil, aby jeho požehnání Ezau, 

prvorozený. Rebecca, sluch to, dostal spolu s Jacobem, její oblíbený, a spolčil porazit 

Ezau z jeho požehnání. Všichni jsme slyšeli příběh o tom, jak Rebecca pak vzal 

nějaké goatskins a dát je na Jakobovy rukou a krku (od Ezau byl chlupatý znak) a jak 

Jacob šel do svého slepého otce a lhal k němu. 

Izák podezření, že to nemusí být Ezaua, protože jeho hlas zněl jako Jacob je, cítil ruce 

a krk a podlehl lsti a dal požehnání Jákobovi místo. Takže zde vidíme další příklad 

lživým Žid klame svého umírajícího otce slepou a porazil svého bratra ze své 

prvorozenství. 

Jacob brzy nato oženil s dvěma dcerami muže jménem Laban, také v souvislosti s 

Abrahamem. Mnoho triky a finagling dál, než toto manželství bylo osídleno, ale 

intrikovat Jacob, netrvalo dlouho, porazil svého otce-in-law ze stáda a hejna. Jak se 

často stává, aby podvádění Židů, najdeme Jacob prchající před hněvem Laban, s 

Laban v patách. 

Podle této dlouhé, táhlý příběhu, že Židé nám dal, je od 12 Jákobovi synové jeho 

dvěma manželkami, Leah a Rachael, že celá pokolení Judova vděčí za svou existenci. 

Jediné, co mohu říci, je-li to pravda, pak mají některé mrzí podvod předky, na nichž je 

jejich zakládání údajné k odpočinku. 

Zdá se, že velmi zvláštní, velmi zvláštní a velmi nepravděpodobné, opravdu že 

nadpřirozené bytosti z vesmíru by takové dalekosáhlé a extravagantní dohod a smluv s 



pestrou posádky podvodníků a Con-muži, cizoložníci, pasáků, prostitutek a zloději, as 

jsou popsány v těchto různých kapitolách Genesis.  

Nevěřím, že všechny tyto odpadky po dobu jedné minuty. Mnohem pravděpodobnější 

jsou egyptské historie, které vyprávějí o Židech jsou banda hrdlořezů a zlodějů z cesty 

zpět. To, jak věřím, je mnohem více v souladu se skutečnostmi historie. 

Že tyto Con-umělci pak samy o sobě napsal komplikované historie a mytologie, 

kolem něhož se sjednotit jejich bandu zlodějů Zdá se mnohem pravděpodobnější. 

Vyvolání pak požehnání svého Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, a prohlašovat, že oni 

měli specialcovenant, bez ohledu na to, jak zrádné a vražedné a zlodějský byli, že Bůh 

je vždy s nimi, pomohl nejen tie toto pásmo zlodějů společně , ale také pomáhal zmást 

a zmást své nepřátele. To pomohlo připravit cestu pro využívání a přivlastnění 

vlastností národů koho oni pak dále oběťmi. Jako ukázkový příklad, jak se podvedeni, 

zneužít, a potom jsou zničeny národy, pojďme se vztahují k příběhu Ester přednesl 

dále v této knize. Příběh krále Šalamouna  

Nyní se zaměříme na první knize králů, která vypráví příběh o králi Šalamounovi, 

kterého, jak jsme všichni slyšeli tisíckrát, byl tak vysoce nabízený jako nejmoudřejší a 

nejušlechtilejší králů. Ve skutečnosti, Židé chlubil znova a znova, co moudrý muž byl 

Šalomoun, o moudrosti Šalomounovy, a dál a dál, dokud jsme prakticky vést k 

domněnce, že on vynalezl myšlenku moudrosti. 

Ze čtení příběh tohoto chlípné židovského vraku s 700 manželek a 300 konkubín, 

které měl k dispozici, se zdá, že jeho zásluha je založen na jednom spíše nedůležité 

incidentu. Když na začátku jeho panování dvou prostitutek (pravděpodobně některé z 

jeho vlastní) přišel před ním, každý prohlašovat držení dítěte, nařídil dítě, které mají 

být nakrájené na polovinu s mečem a každé ženy mít polovinu dítě. Načež, jak všichni 

víme, první žena vzdala dítěte k druhému, aby zachránil svůj život a Solomon získal 

dítě do první ženy. 

Nicméně se mi podaří najít jen velmi málo v celé jeho příběhu, který naznačuje, že 

měl žádnou velkou moudrost. Ve skutečnosti se celkový příběh naznačuje, naopak, že 

byl zákeřný, vražedný, chlípný a žádostivý muž, chamtivý zlata a poklad, a získat 

tolik děvek, manželek a konkubín všech vyznání, když by mohl položit ruce na. 

Jinými slovy byl typický Žid. 

Na začátku první knize o králích Vypráví David stává starý a sešlý věkem. David cítil 

chlad, to říká "ale revolver žádné teplo." Načež jeho služebníci vyšli skauting ho najít 

nejlepší vypadající pannu, že by mohl dostat i "ji nechal stát před králi a opatrovala 

jej, a aby spala v lůnu jeho, a že pán můj král může dostat teplo." Pátrali po všech 

končinách Izraelských a našel děvečky jménem Šúnemanka, na Shunamite, a přivedl 

ji ke králi. Ona načež řádně se snažil dělat svou povinnost. 

Evidentně neměl příliš velký vliv na starý podivín, pro on stal se více klesnou ze dne 

na den. V tomto bodě jeho syn Adoniáš prohlásil trůn a "připravil jeho vozů a jezdců, 

a padesáte mužů, aby běhali před ním." Většina vysokých kněží a dalších významných 

ministrů podpořila Adonijáš a zdálo se, všechno se děje docela dobře pro něj. On byl 

legitimní dědic trůnu. 



Nicméně, budeme pamatovat z příběhu Davida a Betsabé, že děvka podněcující starý 

král David měl cizoložné poměr s manželkou Uriáše, dostala její těhotná, a poslal 

Uriáše, kdo byl nesmírně věrný svému králi, do husté Battle být zabit. Produktem této 

špinavé a nelegitimní záležitosti byl Solomon. Zdá se, že Židé mají sklon k vytváření 

nelegitimní a odporné později přijde k životu jako vznešené a vysoce chválil vůdců 

jejich rasy. A tak to bylo is Solomona. 

Po Adónijáš se stal králem, zdá se, že prorok Nathan šel do Batšebou a měl ji získaly 

převahu nad stárnoucího krále Davida. Betsabé šel do královské komoře, zatímco 

Abizag Shunamite konal službu králi a "Betsabé uklonil a poklonila se králi." 

Připomněla starý podivín, který jí slíbil, že její syn, Šalamoun, bude kralovat po něm, 

a nyní Adoniáše seděl na trůně. David, v tomto případě je pravda, k jeho konkubínou, 

a je polovina ze své mysli s slabosti a stáří, dostal všechny kované a ujistil Bathsheba, 

že Solomon, její syn, by vládl po něm. 

Po dlouhém židovského finagling a intrikovat to se stane se, že Solomon, není 

Adonijáš, zdědil trůn Izraele.  

Když se to stalo známým faktem, Adoniáš se bál o svůj život a životy svých 

následovníků, z dobrého důvodu, a požádal o milost. King Solomon ujistil svého 

nevlastního bratra, že kdyby se ukáže jako sám být hodný člověk by neměl být vlasy 

na hlavě dotkl. Oni pak přinesl Adonijáš před Solomona, který se uklonil svému králi 

a Solomon řekl mu: "Jdi do domu svého." V současné době se zdálo, fér. 

Ne příliš dlouho po tom král David zemřel. Před předáním k velkému židovskému 

mimo něj, zavolal Šalomouna dovnitř a přikázal mu s tímto "Udržujte náboj Páně oni 

Boha, chodit po jeho cestách, aby ustanovení jeho a jeho přikázání a soudů jeho, a 

jeho svědectví jak je psáno v zákoně Mojžíšově. " 

Brzy poté, co David zemřel a dosedl Šalomoun na trůn svého otce, Adoniáš syn 

Haggity, přišel k Betsabé matce Šalomounově. Po hodně nabubřelé připustil, že by 

chtěl mít její petice králi, že mu Adoniáš, mohl oženit Abizag, Sunamitskou, který 

jsme pamatovat, byl děvečky, který byl pořízen zahřát stárnutí králi Davidovi. 

Bathsheba to jít do jejího syna a požádá tuto službu o Adoniáše. Solomon evidentně 

se rozzuřil na to, za zjevně chtěl, aby to bed-teplejší pro sebe. Vyvolání jménu Páně 

řekl: "Nyní tedy, jak Hospodin živ, ... Adonijáš musí být usmrcen tento den." On nato 

řádně poslal jeho kata a nechal ho zabít jeho nevlastního bratra Adoniáše. To byl 

jeden z prvních a raných činů naší nově korunovaný King Solomon, že velký, moudrý 

a milovaný král z nichž Židé jsou tak hrdí. 

Evidentně zabití jeho nevlastní bratr za nepatrnou důvodu nebyl žádný problém vůbec 

King Solomon. On příští zabil některých kněží a vojenskými kapitány, které 

obklopovaly soudu jeho otce a měl favorizoval jeho nevlastní bratr Adoniáš. 

Příští "moudrý" věc, která Solomon udělal, bylo, aby se s dcerou faraóna, egyptského 

krále, pro jeho ženu. Slyšíme tolik odpadků o tom, jak Izraelci udržovali jejich rasa 

čisté, ale my neustále číst o tom, jak jsou při egyptského dceru za jejich manželky či 

dcery každé jiné myslitelné kmene. To čteme znovu a znovu po celé Staré 



Testament.V každém případě to byl jen malý začátek dlouhého průvodu manželek, 

všeho druhu, ze všech různých národností, že Solomon přetáhnout do svého soudu, 

aby se z jeho harému některých 700 manželek a 300 konkubín. Byl to jistě 

zaneprázdněný chlapec. 

potom se vrátíme v kapitole 3, kde se říká, že velmi zbožně "a miloval Šalomoun 

Hospodina, chodě v přikázaních Davida otce jeho." Zřejmě zrádný zabití vlastního 

nevlastního bratra neměl postupné Pána moc, protože se brzy objevil před Solomona 

ve snu a požádal Šalomouna "Zeptejte se, co dám tobě." Bianco šek od Pána. 

Solomon požádal o moudrosti. "A líbilo se Pán, že žádal Šalomoun za tu věc." On 

neprodleně učinil miláčka dohodu s Solomona, protože byl tak spokojen s tímto 

mužem. Pán mu řekl: "Hle dal jsem ti moudré a rozumné srdce: tak, aby nebylo 

podobného tobě před tebou, ani po tobě aby nepovstal rovný tobě." 

Pojďme nyní čtení na další a uvidíte, jak moudrý pán byl v udělení tohoto velký dar 

na jeho pokorný služebník krále Šalomouna a jak věrný Tento skromný služebník byl 

výkonu s obrovským množstvím moudrosti, která mu byla dána Pánem. Protože on 

byl nabízen všechny tyto tisíce let jako nejmoudřejší muž, který kdy žil, podívejme se 

pozorně. 

Nyní budeme přeskočit mnoho stránek a kapitoly o tom, jak Šalomoun velký židovský 

chrám, který byl lemován zlatými pokryty stěny a celý dům byl zlatem čistým. Ve 

skutečnosti celá věc byla jen židovský sen o bohatství, které by mohly být překročena 

pouze Nového Jeruzaléma, jak je popsáno v poslední kapitole Zjevení. 

Zřejmě tato budova chrámu zalíbilo se Hospodinu, hodně za zdálo se Šalomounovi 

podruhé a řekl mu: "Slyšel jsem tvou modlitbu a prosbu, že jsi učinil přede mnou; 

posvětil jsem tento dům, který jsi postavený, aby mé jméno navždy, a oči mé i srdce 

mé po všecky dny. " Pán byl zřejmě všichni s ním. Pán přehlíženy všechny děvky a 

konkubín Šalomounových. Podívejme se, co udělal další 

Nad jeho 40 leté vlády Solomon zjevně shromáždili veškeré bohatství a drahých 

kamenů a zlata a stříbra, že by mohl položit ruce na. Jeho soud byl nejvíce opulentní a 

extravagantní, že Izrael nikdy neviděl, a dokonce i královna ze Sáby přišel navštívit 

ho, aby zjistil, jestli to bylo opravdu tak velká, jak to bylo inzerováno. Byla evidentně 

zcela přesvědčen a nechala ho hodně drahých dárků k dalšímu zvýšení jeho držení. 

Nejenže Solomon sbírat spoustu bohatství a zlata, ale zřejmě začal v sbírání obrovské 

harém žen pro jeho pobavení. V kapitole 11 říká: "Ale král Šalomoun zamiloval 

mnoho podivných žen, spolu s dcerou faraóna, ženy Moábské, Ammon, Edomites, 

Sidonských a Chetitů, a měl 700 manželek, princezny a 300 konkubín, a jeho 

manželky odvrátil jeho srdce. " 

Nyní zřejmě Pán nedržela ji proti němu, že on měl všechny tyto ženy a ženiny v jeho 

harému, ale věc, která Pán byl velmi nespokojen asi bylo, že bral ženy ze všech těchto 

cizích kmenů a byli evidentně podivné ženy , To bylo v rozporu se zákonem Pán lehl 

na Izraelity, a sice, aby jejich rasu čisté. Nejenže vzít ve všech těchto podivných žen, 

ale další věc, kterou víme, že zjistíme, že on také začal uctívat své bohy, a Kings 



11:33 najdeme ho uctíval "Ashtoreth, bohyně Sidonského, Chámos bohu Moabites, i 

Moloch bohu synů Ammon. " 

U takového moudrého krále, který měl mít monopol na veškerou moudrost světa a 

kteří nyní měli výhody 40 let zkušeností jako vládnoucího krále, se to zdá jako 

poněkud hloupost. Ve skutečnosti, po přečtení všechny tyto stránky jeho 

perambulations a dovádění, lze jen těžko zjistit, kde se ukázalo, tak velkou moudrosti, 

v případě, ve skutečnosti vůbec nějaké. V každém případě, Bůh musí být těžce 

oklamáni tento "velký král", na kom mu zřejmě vrchovatá takovou velkou moudrosti, 

a tak se ho chtěl potrestat za to. 

Učinil tak v poněkud zvláštním způsobem.  

Chystal, aby jeho království v troskách, ale zároveň jeho smrt. To by mělo být 

opravdu dobrá lekce, jak to nejmoudřejší ze všech lidí, kteří kdy žili. Nech mu jeho 

bohaté soud, ať mají veškeré bohatství a zlato a stříbro a okázalost a luxus; nech mu 

jeho sedm set manželek a 300 konkubín; ať uctívat cizí bohy a zapomenout na 

všechny své sliby; ale my si to s ním. Budeme trestat svého syna, když se dostane být 

král. Jak se vám líbí, že?  

Teď jsem neudělal tento příběh. Je to všechno tam napsáno v "svaté knihy" v Já králi, 

stanoveného v celé své obscénních detailů. A tak končí příběh o další z "velkých" 

patriarchů židovské historie, King Solomon sám, jak prozradil Židy ve Starém zákoně. 

Přírody Věčný Náboženství 1-10  

Unavenged Outrage: Starý zákon  
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Unavenged Outrage: The Book of Esther  

V královské James verze bible mám, existuje celkem 39 "knih" ve Starém zákoně. 

Jeden z nejvíce odhalující vše je Kniha Ester, která více než kterákoli jiná, odhaluje 

podstatu židovského programu, a díla židovského mysli. Je to oblíbená kniha Židů. 

Nikde v celém tato kniha dělá Boží jméno ještě objeví. 

Příběh začíná se král Asverus Persie dává veliké hody pro všechny knížata jeho, 

šlechticů a zaměstnanci ze všech 127 provincií v jeho království. Chcete-li zobrazit 

bohatství, slávu království svého, událost byla zřejmě zdlouhavé po dobu 180 dnů. 

Bylo to nádherné a opulentní záležitost. 

Zdá se, že sedmý den, kdy byl král poněkud prodchnutý vínem, rozkázal svým sedm 

komorníci, aby před ním královnu, jehož jméno bylo Vashti, aby mohl předvést svou 

krásu k lidem a knížat. Nicméně, poněkud problém vyvinuty pro královnu Vašti 

odmítla přijít na příkaz Kings. To způsobilo, že Král velmi rozhněval. 



On držel rady se svými sedmi nejvyšších knížat, bylo rozhodnuto, že královna Vašti 

měl být potrestán a zbaven svého postavení a musí být nahrazen jiným. To bylo také 

provedeno jako názorná lekce ke všem ženám v království, takže by neměl být 

povzbuzen jejím například v disobeying a vzpírat své manžely. Vyhledávání měla být 

provedena po celé zemi za nejkrásnější mladých panen, být přinesen k paláci v Susan, 

aby král mohl vybrat nejlepší z nich jako jeho královna. 

Nyní v paláci v Susan tam číhalo určitou Žida jménem Mordechaj. Přivezl s sebou 

dívku jménem Ester, který byl jeho bratranec. Podle židovského scenáristů, ona byla 

"spravedlivé a krásné", i když její matka a otec zemřel, vzal ji za svou vlastní dceru. 

Ve snaze získat Entrée do manipulaci s královského dvora, Mordecai vstoupil Ester do 

loterie. Přitom řekl jí, aby její identitu jako Židovka tajemství, a on sám zůstal v 

pozadí. 

Po řádně uplynulé období dvanácti měsíců, během nichž potenciální nevěsty prošli 

hodně formálnosti a protokol, ejhle, "Miloval král Ester nade všecky ženy" a "tak, že 

mu nastavit královskou korunu na hlavě, a učinil jí  

Královna místo Vashti. "  

Král Ahasuerus pak dal další veliké hody s Ester jako královna a Mordechaj sedí v 

královské bráně, biding HID čas. Současně byl neustále trénovat a poradenství Esther 

a říkat jí odhalit její židovskou identitu. 

Mordecai navíc vymyslel nějaký příběh o dvou králových komorníky údajně spiknutí 

s cílem zabít krále. On pak řekl tento příběh Ester a požádal ji, aby informoval krále, 

ujistěte se, že mu dal, Mordecai, plné uznání za to, že přinesl tento "důležité 

informace" a "zachráněného" králův život. Král věřil, a měli oba muži pověsili. 

Zde máme typický židovský trik je prokázána před námi. Mordecai spolčil obvinit dva 

nevinné muže nějakého zbabělý čin, informovaný na nich nechal zničit, a pak si jist, 

že má plné uznání za to, že hrdina tohoto ohavného pozemku. 

Příběh se nyní přesouvá na králův premiérem, jehož jméno bylo Haman. Zdá se, že 

všichni služebníci krále a všechny ty, které byly u soudu se uklonil a ukázal úctu ke 

Haman, neboť král přikázal, aby se jich týkají jeho prvního ministra. To znamená, že 

každý uklonil s výjimkou Mardocheova, který naopak ukázal nepřátelství vůči 

Haman. Tato informace byla brzy postaveni před Haman a byl také informován, že 

Mordechaj Žid. 

Toto dělalo Amanovi velmi rozzlobený, a místo, kterým se za ruce na Mordechaj sám 

říká, "Haman snažil se zničit všechny Židy, které byly v celém království."  

Haman nato šel ke králi a řekl mu: "Tam je někteří lidé se rozprchli a rozptýlen mezi 

lidem ve všech krajinách oni království, a jejich zákony jsou odlišné ode všech lidí, 

ani udržet už jde o královských zákonů: proto je ne pro dekretu krále písemně, že tito 

lidé budou zničeny a že 10.000 hřiven stříbra být dána přednost těm, které mají na 

starosti provádění to.  



Král tak rozhodl a objednávky písemně vyšel ke každé provincii království, uzavřené 

s královým prstenem. Pořadí četl, že na určitý den ničit, zabíjet a způsobit zahynout, 

všichni Židé a zabavit jejich majetek. 

Když Mordecai neslyšel "roztrhl roucho své ... kvílení veliké bylo u Židů, a půst, a 

pláč, a  

Nářků ".  

Mordecai se rozhodl hrát svůj trumf, a sice jeho bratranec Ester, který měl chytře 

umístěna ve velmi intimní a citlivé pozici vedle centra moci, totiž trůnu a sám král. 

Chcete-li dlouhý příběh krátký, mezi manipulací a connivings, s Esther trénuje a 

režírovaný Mordechaj, král stal se tak zmatená, submisivní, servilní, že mezi těmito 

dvěma z nich, Mordechaje a Ester, byli schopni jej manipulovat snadno jako dnešní 

Žid, Henry Kissinger, manipuluje Richarda Nixona. Výsledkem bylo, že král Asverus 

zcela obrátil svou objednávku, obrátil se proti Haman, a nechal ho pověsili. 

Šel dále, než toto. Podle židovského scenáristů, král nastavit Mordokaje na pozici, 

která Haman zabralo, jmenovat jej jako svého prvního ministra, a navíc mu jeho 

prsten, který byl finální pečeť krále objednávek. Ester byla dána dům Hamana. Podle 

příběhu, museli král Asverus tak zmatená, že nejenže jim jim kroužek a těsnění, ale 

požádal král Mordokaje psát k Židům ve všech provinciích, což mu všeobecné 

oprávnění nařídit co chtěl, všechno ve jménu Kings a utěsnit ji s Kings kruhu. 

Teď, když byl plně pod kontrolou, Mordecai dostal Kingovými zákoníky dohromady 

a nechal zapsat příkazy, které Židé ", které byly v každém městě se shromažďují se, a 

se stát po dobu jejich života, zničit, zabít a způsobit zahynout všechny síly lidu a 

provincii, která by jim útok, oba malí i ženy, a aby loupeže jich na kořist. " Mordecai 

pak měl jezdci na muly a velbloudi a dromedáři přečkat do všech provincií v zemi, 

distribuci Kingovy rozkazy k Židům v každém městě země. 

To říká, že "byli shromáždili Židé v městech svých, po všech krajinách krále Asvera, 

položit ruku na ty hledali jejich zlého:. A nikdo by je mohl odolat, neboť strach z nich 

padl na všechny lidi"  

Jak často se to stalo v následujících stoletích, jako jeden lidé po sobě staly zotročen 

Židů! Prvním předpokladem je, že strach z Židů dopadá na lidi. 

Je to další říká, že "Tedy Židé pobili všechny své nepřátele s úderem meče a porážky, 

a ničení, a dělal to, co by těm, kteříž nenávidí." Nepochybně královi pobočníci, s 

dodržením pořadí na své vlády, a to krále, byl velká pomoc v pomáhání Židé dělat 

svou vražednou špinavou práci. Měli bychom si uvědomit, že když přišli Židé k moci 

v Rusku, v jedné z nejkrvavějších masakrů v dějinách, zabili 20 milionů z nejlepších 

bílých Rusů a tím zničen pro celý čas jakýkoli vedení nebo odporu, že ruští lidé by 

měli. Musíme také pamatovat, že to byl bílý piloti, kteří pálili a poražených 300.000 

bílí lidé v Drážďanech související jinde v této knize. 

To říká, že zabili 75,000 svých nepřátel. Ester rovněž požádal krále, který Haman má 

deset synů pověsili na šibenici. Král přikázal to tak udělat a oni byli oběšeni. 



Poté, co bylo po všem Židé slavili a dělal to "den hody a veselé." K tomuto dni Židé 

slaví svátek Purim každý rok ve stejný den židovského kalendářního měsíce, který 

připadá buď v únoru nebo v březnu. 

Židé prostě miluju knihy Ester. Proč?Vzhledem k tomu, Esther byla typicky židovský. 

Ona podvedl a zradil svého manžela, krále, který ji zvednutý do velkých výšek a 

učinil ji královnou. Zradila lidi z Persie přes které měla podvodně spolčil cestu stát se 

královnou. Zradila svého manžela, její král a její zemi. Ale byla fanaticky loajální k ní 

bez rasové nejvyšší ctnost v očích Jews- a právem. Židé ji milují, protože ona byla 

ztělesněním židovství. 

Stejně jako prakticky všechno ostatní v Bibli, tam je široká rozdíl v názorech mezi 

biblickými mudrci, pokud jde o knize Ester. Někteří vědci považují s tímto názorem, 

najít chyby s knihami ztvárnění perského života a poukazuje není tam žádný 

historický důkaz židovského královna Persie. Tito učenci považují Kniha Ester jako 

románek odpovídající jejich časů, psaný pravděpodobně vysvětlit svátek Purim, který 

byl již v existenci. 

Mám tendenci souhlasit s posledně jmenované skupině. Domnívám se, že příběh o 

Ester je opět čistě výplod židovské mysli, aby pomohl svázat své lidi dohromady, a 

dává jim smysl pro poslání, a především navždy vykresluje Židy jako vítězný nad 

svými nepřáteli. Kromě toho mistr plán, jak zničit národ je jasně stanoven v této knize 

pro všechny budoucí židovské generace. Program je zcela jasné: pro připojení 

židovské kurvy na King je a vedoucími představiteli různých království bílé rasy; aby 

obalamutit židovské poradce do důvěru těch u moci ve vládě; a poté se svou 

židovskou sítě spiklenců se šíří po celé zemi, aby získali kontrolu nad lidu této země. 

Když přinesli tuto zemi do situace, kdy se pak mohou obrátit na opozici, zabíjet 

takové námitky a zničit každý poslední pozůstatek vedení, které pak může, nebo 

kdykoliv v budoucnu, bránit jim. Tento Židé učinili v jedné zemi za druhou za 

posledních několik tisíc let, a přinesli své hostitelské země až do zničení. Jedním z 

příkladů grizzliest nedávné doby je historie Ruska. 

A tak vidíme další kniha Starého zákona věnovanou sjednocení židovského národa, 

ostření jejich parazitní instinkty, a dále položení plán na zničení celých národů, na 

kterém Židé mají připnuté chapadla.  
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Unavenged Outrage: nesrovnalost židovského boha  

Celé Bibli, a to zejména v Novém zákoně, máme ARC neustále naléhal, aby se stala 

dokonalejší, více Bohem podobně. Neustále řečeno, že jsme sbírka ne-nedobrý, 

nehodný hříšníky. Bylo nám řečeno, že naše nedostatky a naše slabosti jsou 

nespočetné jako hvězdy na nebi. Na rozdíl od toho, abychom se znovu a znovu 

připomněl, jak dokonalá je židovský Bůh jak vylíčený v Písmu. 

Bylo nám řečeno, že Bůh je laskavý, že je milující, on je laskavý, že je začlenění vší 

moudrosti; ví všechno, co se stalo, a vše, co se bude dít, a ne vlasy vypadávají z naší 

hlavy, ale že Bůh to chce. Bylo nám řečeno, že je milosrdný a odpouští. 

V kázání na hoře nám řečeno, že musíme být pokorní, že musíme být pokorní, že naše 

mysl se musí stát jednoduchý jako malé dítě, především naivní, do extrému. Neustále 

řečeno, že bychom měli odpustit druhým jejich provinění. Bylo nám řečeno, že 

musíme odpouštět, a že každý je náš bratr. Především jsme se znovu a znovu řečeno, 

že náš hlavní cíl v životě je zesílit větší slávu Boží, jinými slovy, chvála Bohu 

neustále, vroucně a nekonečně. Co sporé informace, které máme o našich aktivitách v 

nebi, ve skutečnosti se zdá, že se to týká především s nekonečným chválit Pána. 

Máme-li věřit židovské scénáristům, pak ve skutečnosti, že jediným cílem, který nám 

Pán vytvořen pro to, aby sklízet věčnou chválu od našich automatizovaných rtů na 

celou věčnost. My, na druhou stranu, je řečeno, že hrdost a ješitnost jsou podlý hřích. 

Poté, co položil těchto několik základních pravidel, dejte nám zkoumat, jak absurdní 

je židovská pojetí Boha svého, ve srovnání s těmito kvalitami, které je nám řečeno, 

musíme usilovat o to, aby se stala dokonalejší, více Bohem podobně. Přitom 

nezapomínejme, že nejsme ve skutečnosti zkoumání žádnou skutečnou Boha, který 

najdeme sebemenší důkaz v říši přírody nebo v oblasti faktů, ale pouze pojetí Boha, 

jak je uvedeno pomocí Passel z židovské scenáristů. 

Nechte nás v první řadě zkoumat kvalitu laskavostí. Bylo nám řečeno, že musíme, 

samozřejmě, být laskavý a jemný a milující. Pokud se jedná o zbožné atributy, jak 

laskavý a jemný a milující to je Židovský Bůh? 

Když se ptáme na tuto otázku celá židovská pojetí tvorby a životní filozofie se 

porouchá a stává směšná kolébat se. V první řadě, ještě než stvořil člověka a lidstvo 

(podle židovského scenáristů) stvořil nebe a zemi. Zřejmě v téže době také vytvořil 

peklo, protože je to kontraproduktivní část nebe. On také, v tomto okamžiku, musí být 

vytvořeny ďábla. Křesťanští obhájci nepřesvědčivě vysvětlit, že on, ďábel, byl vlastně 

vytvořen krásný anděl, ale on "padl." To je, samozřejmě, hloupé a směšné vysvětlení. 

Pro Bůh, který ví všechno, vše vidí, vytváří vše, může zničit vše, aby náhodou 

vytvořili něco, co považoval za krásný anděl, ale ukázalo se, že zlá ďábel je příliš 

absurdní, aby někdo věřit. Je to lame mozkem vysvětlení skutečnosti, a člověk by 

musel být idiot spolknout takovou absurdní a směšná vysvětlení. 

Podle židovského scenáristů, budeme zřejmě muset Bůh existuje, že předtím, než se 

dokonce vytvořil lidstvo už vytvořil obrovský, ohnivý, horký, mučírnu, do které by se 



omezovala většina z nás chudé ubohé stvoření pro všechny čas přijít do celou věčnost. 

Podle všech měřítek, žádným linii argumentace tím, že jakékoliv hodnocení vůbec, to 

je asi nejvíce monstrózní je nejodpornější, nejkrutější, plánovanou operaci mučení, 

které by mohly být počat Bohem a člověkem. Srovnáme-li tuto dlouhotrvající mučení, 

které není ani zmírněno milostí končí to všechno smrtí, pak všechny ostatní strašlivé 

zločiny historii slábnout na světle bezvýznamnosti. Srovnáme-li to s tím, co divocí 

indiáni bylo v skalpování a mučí vězně; když porovnáme ho s hnusným zabíjení 

židovských komunistů ve výši 20 milionů bílých Rusů; když jsme to v porovnání s 

vražd a zabití 50 milionů obětí v Číně čínskými komunisty; Když jsme ji porovnat se 

všemi hrůzné zločiny lidstva dohromady v celé historii, která z našich nejúžasnější 

"milující" Bože, jak je popsáno židovskými scénáristy předčí všechny milionkrát u 

konce. 

Ne, laskavý a milující Bůh, že není Podíváme-li se, co Bible říká, že má v obchodě 

pro nás chudé ubohých lidských bytostí, které sám vytvořil, pak je jedním z nejvíce 

otřesný, křivolakých a příšerných sadisty, které by mohly být pochopen kýmkoliv.  

Pak nám řečeno, že náš Bůh je spravedlivý. Dozvídáme se, že spravedlnost je zbožný 

atribut. Dozvídáme se, že jsme si všichni rovni v očích Pána. Pojďme prozkoumat 

přesně tak, jak jen je náš židovský Bůh. 

Podle židovské scenáristů, ve Starém zákoně jsme se znovu a znovu, že Židé jsou 

Boží "Chosen řekl  

Lidí. "Jsme byli upozorněni na celém různých kapitolách, že Abraham, Izák a Jákob 

zvláštní dohody srdíčko s tímto židovským Bohem. Uspořádání srdíčko nebyl jen 

pouhým omezen na sliby Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, ale byl znovu a znovu 

opakuje lidem, jako Davida a Šalamouna a dalších vražedných smilníkům.  

Čteme-li kapitoly z Exodus, Leviticus, čísla, Joshua, Izaiáše, Kings, kronik a mnoho 

dalších knih a kapitol v celém Starém zákoně najdeme nic, ale krvavé vraždy, zabití, 

zabití, genocidy, pomsty a odplaty zasazený Židů na jejich nepřátelé. Vždy Židé 

zvítězí, a jejich nepřátelé byli poraženi. 

Bez ohledu na to, jak brutální jsou Židé, kolik kmeny oni napadnou, rob ze své půdy, 

zabíjet své muže, ženy a děti, Pán je vždy s nimi, Pán je vždy jim žehnal, Pán je vždy 

hledá se laskavě upřednostňovat na jejich vražedné a zrádné činy. Izraelci mohou 

porušovat každý zákon uvedenou v Desateru nebo kdekoliv jinde, ale je Pán žehná. 

Mohou zabít, vražda, lež, krást, podvádět, klamat, které se dopouštějí nesčíslné zrady, 

ale Pán je vše pro ně. Koneckonců, on je znovu a znovu říká, že jsou jeho zvláštní 

lidé, a to je vše pro ně. 

Pokud žádným nejbujnější fantazii naivní hlupák může být podána věřit, že přehlížení 

a podporovat tento druh vraždy a zrady spravedlnost je dávkován pomocí moudrého a 

spravedlivého Boha, pak jakákoli další tvrzení, možná budeme muset unci z úvaha jde 

zcela mimo okno. Jak to může být v souladu s tvrzením, že jsme si všichni rovni v 

očích Páně a že je laskavý a jen je asi tak hloupé a směšné jako cokoli, co kdy bylo 

uvedeno na papíře židovskými scénáristy nebo kdokoli jiný. 



Doložit především někdo musí udělat, je přečíst Starý zákon, zejména knihy, které 

jsem uvedl výše. Důkazem je tak ohromující a tak masivní, že potřebuji jen stěží 

ztrácet další prostor v cituje stránku za stránkou, kapitolu po kapitole. 

Stejně tak by se bílá rasa nějaké mylné představy o Bohu Židé vymyslet, jak také být 

"naše" Bože, tj bělocha Boha. Jak již bylo popsáno Židy, on je přísně židovský Bůh. 

Je věčně a navždy na jejich straně, pomáhá jim zabíjet, vraždit a zmrzačí své 

nepřátele. A kdo jsou nepřátelé žid je? Jeho nejvíce dire nenávist je zaměřena na 

běloch. Nesnáší bílé rasy s nepřiměřeným, patologické nenávisti. 

Exodus 29:45, 46 říká (a to je Pán mluví) "A budu přebývat uprostřed synů Izraele a 

budu jejich Bohem." Exodus 34:11 Bůh říká: "Hle, já vyženu před tebou 

Ammonitský, a Kananejského, a Hetejského, a Ferezejskému a Hevea a Jebuzea." A 

dále, 13. verš: ". Ale vy zničit jejich oltáře, rozbít jejich obrazy, a snížit jejich háje" 

Jinými slovy zabíjet, pustošit a zničit. Vyhladit všechny ostatní závody, aby se prostor 

pro Židy. Bůh sám povede cestu pro tyto piráty, zloději a vrazi. 

Kde jste se někdy dostat tušení, že na naší straně? Odkud získáme představu jsme si 

všichni rovni v očích Páně? 

V Deut. 7: 6, opět Bůh mluví: "poněvadž jsi svatý lid Bohu svému Pánu:. Hospodin 

Bůh tvůj tě vyvolil být jemu byl lidem zvláštním, mimo všecky národy, kteříž jsou na 

tváři země" 

V případě, že není zcela jasné, já nevím, co je. Říká znovu a znovu, že je vše pro tento 

vražedný kmene - Židů. On je povede, bude bojovat za ně, bude mu pomáhat jim 

zabít, vražda, kořist, pustošit, plenění a ničit. A kdo je na přijímacím konci toho všeho 

chaosu? Proto my, pohané jsou. Jasně, my jsme Boží (a Žid je) nepřátelé a jasně, že je 

náš nepřítel. 

To je způsob, jakým bible to říká. To je způsob, jakým židovští scénáristé to napsal. 

Měli bychom mít žádné iluze o tom. To není ani bílý muž je bůh, ani je to jakákoli 

část bílého muže náboženství, ani je bible White Man je "svatá kniha". Naopak, 

tato kniha byla napsána našich nejvíce smrtelných nepřátel pro naše zničení. 

Doposud jsme viděli ohromně, že židovské pojetí boha není ani druh, není to ani 

milovat, ani je takový bůh spravedlivý Bůh.  

Pojďme prozkoumat myšlenku, že on je tak všechno embracingly moudrý, a že pouze 

citovat "ani vlas vypadne z naší hlavě, ani vrabec ze střechy", ale je tam, a chce ji, a to 

ví, a to děje se tak proto, že chce aby se to stalo.  

Za prvé, pro takový all-moudrý a vševědoucí Bůh zvolit zrádné a proradné závod jako 

Židů, zatímco jeho oblíbená není ani spravedlivý, ani je to moudré. Nejen, že je to 

úplně hloupé, ale je to zrádné zradou drtivé většiny lidstva, obrovská lidskosti, který 

sám vytvořil, podle Bible. Tím svůj vlastní účet ve Starém zákoně, Židé jsou zrádný, 

zákeřný, a téměř celý jejich historie oplývá vraždy, války, zabíjení a krádeže. 

Jakýkoliv Bůh, který by spojit se s tímto druhem kriminální živly rozhodně nebyl 



získal svou lásku nebo úctu, ani nemůže takový bůh mít žádný nárok na spravedlnost, 

moudrost, úcta, nebo fair play. 

Musím znovu připomenout čtenáři, že nejsme skutečně zvažuje žádný skutečný Bůh v 

příchodu k těmto závěrům, ale my jsme zkoumání iracionální ramblings židovských 

scenáristů, kteří psali Starého zákona. Když jsme se začít zkoumat tento nepořádek 

odpadků zjišťujeme, to je docela smutný zboží. 

dále rozvíjet myšlenku židovského Boha, jak vylíčený těchto scénáristy bytí všechny 

moudré, najdeme to poněkud zvláštní, že měl vybral takové spolupracovníky, jako 

Abrahama, Izáka a Jákoba, kterého jsme našli v předchozích kapitolách být klamný, 

zrádný, nemorální a nejhrůznějších. Zjistili jsme, že je těžké uvěřit, že by si vybral 

jako jeho "vyvoleným" takový chlípnými smilníkům jako Judovi, kteří smilnili s jeho 

dcera-in-law, myslí si, že byl jen obyčejný silniční děvka. Zjistili jsme, že je těžké 

uvěřit, že takový bůh by byl zvláště zamilovaný takovými profligates jako David, 

který zradil jeden z jeho nejvěrnějších válečníků, Uriáše, ukradl svou ženu a pak ho 

poslal do předních linií bitvy být zavražděn. Jak takový moudrý a jen Bůh může být 

zamilovaný takového darebáka, požehná mu a haldy speciální laskavosti s ním, je 

mimo chápání něčí moudrosti a spravedlnosti. 

Četli jsme příběh Abrahama a Sarah, kterou židovský Bůh vybral speciálně být předci 

jeho "zvolené rasy." Zjistili jsme, že Abraham byl pasák nejhoršího druhu, dávají do 

zástavy mimo svou ženu (který byl také jeho sestra) jako prostitutka pro kořist. To 

dělá Abrahama pasák a Sarah děvka v plném smyslu těchto slov. Že moudrý a 

spravedlivý Bůh by zvolit takový odporný a trestuhodné pár jako jeho zvláštní vybrán, 

aby se zakladatelé speciální a oblíbeného závodu je nepředstavitelná. Že by měly nést 

svůj prvního syna, když byly 99 a 90, respektive by směšné, kdyby to nebylo tak 

hloupé. Že oni byli bratr a sestra vrší incestu a zločinu proti přírodě dále na již nečisté 

a odporné příběhu. 

Proč by se ušlechtilý White Man uctívání jako odpadky?  

Jdeme dále King Solomon. Zjistili jsme, že to sprostý panderer a whoremaster 

nahromaděné sám sobě 700 manželek a 300 konkubín mnoha podivných ras. Pročítal 

židovského scenáristů blábol, zjistíme, že moudrý a spravedlivý bůh naložili na tomto 

člověku další speciální smlouvu, další dohoda zlatíčko, žehnal jemu a jeho semeno. 

Na další čtení zjistíme, že Solomon byl obdařen velkou moudrostí dobrým sám Pán. 

Číst dál, zjistíme, že Solomon nejen oddával v získávání tolik žen, jak se mohl dostat 

do rukou, ale on opustil náboženství a uctívání svého vlastního boha a obrátil se k 

uctívání bohů cizozemců pohanských děvky a konkubín, které on se shromáždil. To 

by jistě naznačují, že židovská Boží výběr oblíbených nebylo jen ve špatném vkusu, 

ale to bylo naprosto stupidní. Přesto jsme se domnívat, že tyto druhy darebáků, 

svůdce, darebáků a zavrženi byly výhradní volba spravedlivého a moudrému Bohu. 

Znovu musím opakovat, že to není vůbec důležité, aby žádný skutečný fenomén v 

přírodě, ale pouze na blábolení a blábol části Passel židovských scénáristy, přesného 

určení neznámé.  

Zkoumání dále, jak moudré to židovský Bůh je, zjistíme, že v celém Starém zákoně 

tento židovský Bůh se zdá klopýtat od jednoho špatného přehmat do druhého. V první 



řadě si stvořil Adama a Evu, kterého jsme se kloní k názoru, měli žít navždy v zahradě 

Eden. Sotva den uplynulo, ale programy a plány all-vědět, all-moudrý Boží dostal do 

potíží. Podle židovského scenáristů, Adam a Eva dopadlo špatně a byli vyhnáni ze 

zahrady Eden. Stejně tak, že všechny. Jejich potomci, jak se násobí, (s kým se Kain 

kámo?) Byly tak špatné, že hodně dobrý Bůh, který stvořil všechno, uznal za vhodné 

zabíjet a spouštět je vše utonutím, až na jednu rodinu. 

Dalo by se ptát, v tomto bodě, je-li Bůh je tak moudrý a vševědoucí, jestli ví všechno 

dopředu a dozadu, jak se to stalo nepředpokládal, jak by se jeho tvorba dopadne? 

Nebo, pokud vše dopadne přesně tak, jak to Bůh chce, pak není to logické 

předpokládat, že Bůh stvořil člověka takovým způsobem, že dopadne špatně? A nebyl 

on plánoval jejich utopit později? Copak dále plánovali poslat většinu z nich do jeho 

ohnivé mučírna, kterou vytvořil ještě před tím, než stvořil člověka? 

Při dalším Následující příběh lidstva, jak je uvedeno židovskými scenáristů ve Starém 

zákoně, zjistíme, že to není konec tragického muk uložené za sebou dlouhou trpícího 

lidstva svým Stvořitelem. Jsme pak řekl, že tento židovský Bůh, v zoufalé snaze 

"zachránit lidstvo" se uchýlili k pokusu o řešení, které předčí všechno. Bylo nám 

řečeno, židovskými scénáristy, že tento Bůh pak sestoupil na židovské ženy, která, 

přestože je ženatý, byl prohlašoval, že je panna, dostala její těhotná, a ona mu porodila 

syna. To vše bylo provedeno jen proto, že tento syn mohl vyrůst být přibit na kříž, a 

zemřít pro všechny "hříšníky". 

To je samozřejmě velmi absurdní příběh, kdy jsme se vztahují na celou epizodu k 

obludnosti samotného vesmíru; nadčasovost, s níž vesmír existoval v průběhu miliard 

let a čas věčného; dlouhá historie a vývoj lidstvo samo, překlenutí období statisíců, 

ne-li miliony, let. Ale i při židovské scénáristům v jejich slova, to caper zřejmě také se 

ukázalo být katastrofální pitomost. Takže zřejmě židovský Bůh se opět chyboval. Dva 

tisíce let poté, co tato epizoda údajně je, aby se stalo, jsme zjistili, že většina světa 

nevěří tuto cockand-býčí příběh, že máme více válek, zločinu a zabíjení než svět kdy 

poznal předtím, že křesťanství je sám o sobě jedovatě nemocný. Zjistili jsme, že Židé 

a komunisté jsou vítězný svět a že ani jeden z těchto dvou (nebo řekneme jeden) věří 

v samotném křesťanství. 

Tak jsme zjistili, že zdánlivě Bůh trvale zvolena nejhorší z trestných lidí prvek jako 

jeho "zvolen" a učinil dalekosáhlé dohody srdíčko s tímto druhem lidí ve vztahu ke 

zbytku lidstva. Rozhodně to není ani moudré ani je to jen. Zjistili jsme, že má neustále 

vymotal z jednoho idiotský a tragické katastrofy do druhého vedení lidské rasy, kterou 

údajně vytvořil. Najdeme dále, hodně k našemu zděšení, že má v plánu poslat drtivou 

většinu své tvorby do věčného pekla, ohnivý mučírna, ve kterém tyto chudé ubohé 

oběti mají být spáleny a mučen pro časovou věků. Zjistili jsme, že ačkoli Židé napsal 

Nový zákon a prodával nápad křesťanství na bílé rasy, samy o sobě nemohou věřit ani 

slovo. 

Po mnoho let, dávno předtím, než jsem vůbec někdy viděl přes židovsko-křesťanský 

falešné zprávy, jsem byl zmaten z jednostranných fenoménů děkovat Bohu, od koho 

všeho, všechny požehnání proudila. Nebyl jsem jen zmatená, ale podrážděný. 

Pokud se člověk pracoval tvrdě všichni jeho život, který se používá relativně dobrý 

úsudek, chránil před potíží, a vybudoval pohodlné hnízdo vejce, proč, pak by měl být 



vděčný Bohu, protože Bůh "dal" mu všechno, co měl. Žádný úvěr vůbec produktivní, 

zodpovědné osoby. Pokud na druhou stranu, byl dost nešťastný, které mají být 

sužovaný ohněm, povodní, hladu, nemocí, mor, válkou, smrtí a katastrofou, proč, pak 

se Bůh zcela zproštěn jakékoliv odpovědnosti. To je způsob, jakým je prezentována 

na organizovaných církví. 

Spáchání trestného činu "" bytí úspěšný a prosperující, produktivní občan se pak 

sužována těchto lidí Jesus dát! dát! a dát ještě víc. A bez ohledu na to, jak velkoryse 

takový oklamaný oběť dá, to není nikdy dost. On je odsouzen jako chamtivý lakomec 

a vyzval dát víc. 

Podle křesťanské víry, Bůh nenese žádnou odpovědnost za všechna zla a katastrof, 

které trápí lidstvo po celé věky. Obvykle kazatelé bude ještě horší tím zaplétat ty 

nešťastné duše zasažený katastrofou nabíjením si to zaslouží. Budou znamenat, že 

nějakým způsobem byli spravedlivě bytí "potrestán za své hříchy." Jak divné! Jak 

idiotské! 

Zdá se mi, kdyby Bůh má být uveden úvěr pro všechny dobré věci v životě, pak by 

měl být rovněž odpovědni za všechna zla a katastrof, které postihnou lidstvo. Pokud 

ho musíme připsat pro produktivní déšť pak musí také nést vinu za katastrofální 

povodeň. Pokud bychom ho měli připsat na zdraví, musíme ho také za zlé nemoci a 

smrti. Jestliže on je zodpovědný za bohatou plodiny, pak je také zodpovědný za 

hladomor a hladovění. Máme-li mu poděkoval za míru a hojnosti, musíme ho také 

účtovat za nás trápí s válka, revoluce, komunismus, vraždy, hladu a hladovění. 

Opět to je další jeden z těchto rozporuplných nesrovnalostmi Palmed off na naivní. To 

také má tendenci ničit své vlastní sebevědomí a posílit myšlenku "slepé víry." 

Takže v souhrnu, zjišťujeme, že příběh, jak je uvedeno židovskými scenáristů ve 

Starém zákoně a Novém zákoně se porouchá nešťastně, když jsou vystaveny světlu 

rozumu a vyšetření. Zjistili jsme, že pojetí židovského Boha, jak vylíčený těmito 

klamnými scénáristy je zcela nepřiměřený, to protiřečí, a je tak absurdní a nesmyslné, 

že člověk by musel vzít volno ze svých smyslů spolknout takovou židovského blábol. 

Zjistili jsme, že jejich pojetí Boha není vůbec laskavý a milující, ale naopak, on je 

nejvíce zlomyslně krutý. Zjistili jsme, že není vůbec spravedlivé, ale naopak, je 

trestně předsudky vůči vražedným a zrádné rasy lidí, a to Židé. Stejně tak můžeme 

konstatovat, že je velmi moudrý jak o tom svědčí o jednu hrubou chybu za druhou, 

přes kterou vede tichost lidstvo. Je příznačné, že všechny tyto přehmaty mají tendenci 

haldy utrpení a neštěstí na nás, lidské rasy. 

Stejně tak můžeme říci, že je odpouštějící Bůh. Čteme neustále ve Starém zákoně o 

Pánu hrozit, že "Má je pomsta." Když někdo "nespokojen" ho (jako dva judských 

synů) "ho zabil," stejně jako gangster by se zbavit svého nepřítele. Přesto nám řečeno, 

že pokud jsme použili takovou taktiku budeme spáchání nejvážnější všech trestných 

činů. Jaká idiotský sada dvojího metru! Bylo nám řečeno, měli bychom se více Bohu 

líbí, ale pokud budeme sledovat některý z těchto "Bohem jako" příklady, jsme 

odsouzeni jako nejhorší zločince. Bez ohledu na to, jakým způsobem se obrátíme se 

mýlíme. Bez ohledu na to, jaké trestné činy boha zavazuje, že je dokonalý, jak 

můžeme někdy vyhrát s souborem pravidel, jako je to? 



Ne pouze většina z jeho akcí trestní, ale i zlomyslně krutý.  

Nakonec jsme zjistili, že je nejen on není tolerantní, ale všechny velká většina 

"milovaného" lidstvo stvořil je předurčen k tomu trpět věčné utrpení v pekelném ohni, 

mizerný utrpení, ze kterého není tam žádný odklad, z níž není uniknout, a ke kterému 

není konec.  

Zjistili jsme také, že zatímco my jsme nabádáni, že nemá hrdost, kdežto nám řečeno, 

aby byli pokorní, židovský Bůh sám je nejvíce ješitný a domýšlivý jev, který někdo 

mohl představit. Ve skutečnosti jsou tyto židovské scénáristé nám říkají, že naším 

hlavním smyslem vznikají vůbec je tak, že Stvořitel sám nám mohl využít ve sklízení 

věčné chvály od našich automatických rtů. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme měli zpívat 

věčnou chválu tohoto židovského Boha, protože je moudrý, protože on miluje, protože 

je laskavý, protože je prostě. Vzhledem k tomu, jak jsme viděli, že je žádná z těchto 

věcí, jsme zřejmě měl být manipulováno jako stádo loutky nebo roboty haldy chválu 

na nemožné a krutý tyran. 

Je tu ještě jedna závažná důvěryhodnost mezera v celém tomto židovského příběhu, 

který žádný kazatel nikdy mi vysvětlil. V případě, že ďábel je tak špatný charakter, 

proč ho Bůh vytvořit v první řadě? Proč se nechal tento leštěný podvodník volně na 

naivní, nově vytvořené Adam a Eva? Nebo ho mít vytvořil, a který učinil nejvíce 

monumentální Blooper všech dob, proč ne rychle napravit svou chybu? Proč se prostě 

jen zabít ďábla, jako to udělal Judovi je dva synové? Proč prodloužit toto nekonečně 

natažený ven kočku a myš hra, kde jsme chudí lidé jsou pěšáci? Proč Bůh přijetím 

takového vážné porážky z jeho vlastní tvorby? Vzhledem k tomu, že většina lidí jdou 

do pekla zřejmě Bůh ztrácí špatně. Znamená to nějaký smysl? To není. 

Ještě jedna věc.V případě, že věčný osud milionů chudých duší je v sázce, proč je Bůh 

tak temný, tak upejpavý, tak strašně matoucí o problémech? Máme sedmnáct verzí 

Bible, máme knihu Mormon; máme Konfucius 'učení, máme Mohammedan koránu. 

Ve skutečnosti máme tisíc a jedno různé příběhy se začnou o tom, co je to "pravé 

náboženství." 

Jsou-li tisíckrát důležitější než život sám o sobě otázky, které by si Bůh zjevil na čtyři 

miliardy lidí, kteří žijí dnes a aby se problémy křišťálově čisté před jejich odesláním 

do ohnivé pece na celou věčnost. Kdyby byl skutečný, bylo by mu dluží lidstvo to, co 

říci přinejmenším. Pokud se ve dnech Izraelitů, mohl sestoupit na zem a oddávat se 

takový nesmysl jako zápasení s Jacobem celou noc, měli byste si myslí, že 

přinejmenším mohl udělat, by bylo odhalit sám na čtyři miliardy obyvatel Země dnes. 

V každém případě, takový je příběh o dementních těkáním židovských scenáristů, 

totožnost neznámá. Je to jejich příběh, ne moje. Nelíbilo se mi to psát. Oni dělali.  

Jsou bloumající boha jako nereálné a imaginární jako jsou Zeus, Mars, Jupiter a tisíc 

jiní smyšlený pomyslnými meandrech lidské fantazie.  

Poté, co jste podpořil tyto lidi Ježíš proti zdi s jejich vlastními nesourodých a 

protichůdných tvrzení, udělají jeden zoufalý, last-příkop stánek. Přijdou na tebe s 

tímto non sequitur: "Ale jistě věříte v nejvyšší bytí Určitě věří v Creator Někdo musel 

dělat to vše-li Bůh není, kdo to udělal?.? 



Odpověď na tuto otázku starý trik je tak zřejmé, že by dojít i na deset let starý. Je-li 

"někdo" musel dělat všechno jako první, pak je to právě tak logické předpokládat, 

"někoho", musel nejprve vytvořit Boha. Takže, kdo stvořil Boha? Ale, oh!Oni pak 

upustit od této linii argumentace říci: "Bůh vždy existoval." Velmi dobře, pokud 

chcete jít touto cestou. Pak je také logické předpokládat, vesmír by se vždy existovat. 

Ve skutečnosti se zdá být logičtější se mi, že vždy existovala, spíše než jen vyskočí z 

ničeho před 6000 lety, neboť tyto židovští scénáristé by se vám věřit. Jistě, důkazy 

jsou masivní a ohromující, že vesmír existuje po miliardy let, ne-li věčně. Ale jak to 

někdy "začal," jestli tam někdy byl začátek, nikdo nemá odpověď na tuto tajemství 

vesmíru, nejméně ze všech těchto zrádný židovských scenáristů. 

Faktem je, že existují miliony tajemství v říši přírody lidská mysl nevyřešila, a 

počátek vesmíru, kdyby tam byl začátek, je jedním z těch nevyřešených záhad. V této 

souvislosti Dovolím dva poměrně bezpečné předpovědi, (a) Lidská mysl nikdy vyřeší 

všechny myriády tajemství Přírody, (b) bílé rasy budoucnosti vyřeší více Přírody 

tajemných zákonů, než byly vyřešeny v celé minulosti dějiny. Ve skutečnosti náš 

akumulace znalostí se zrychluje takovou fantastickou rychlostí, že je těžké pochopit. 

Zatímco během tisíci letech temna to postupovalo téměř vůbec, to je nyní 

zdvojnásobil a že zdvojnásobí ve stále kratším časovém úseku, takový interval 

zdvojnásobení teď je méně než deset let. 

Ať je to jak chce, jistě báchorka jak příbuzný v Genesis je vůbec žádné vysvětlení. 

Vytváří nic jiného než o hmotnosti zmatek a nic nevysvětluje. 

Stejně tak je to nanejvýš důležité, aby jsme za upoutat pozornost se s tímto 

nesmyslným pontification o "jak to všechno začalo."  

To je asi tak zbytečné spekulace, jako když během temna kněží oddával v argumentu 

o tom, kolik andělů by mohla tančit na hlavě čepu.  

Máme více naléhavá a bezprostřední problémy vyřešit, a nejnaléhavější je zachování 

našeho vlastního druhu - koruna slávy přírody - tedy bílé rasy. To je to, co nám 

příroda říká dělat, a to je to, co musíme udělat, a to je to, co budeme dělat. 

My, z Hnutí kreativity, kategoricky odmítají tento židovské pojetí takový nemožný a 

rozporuplné  

konglomerát. Opět opakuji, že všechny pravdy, které jsme získali v průběhu věků 

pocházet z našeho pozorování přírodních zákonů a jevů samotné přírody. Jakékoliv 

pojetí nebo mylné představy, že bychom mohli bavit v rozporu se zákony přírody a 

pravd jsme odvozených z pozorování přírody, může být zamítnuta jako iracionální 

těkáním za narušeného mysli. V této kategorii by mohl dobře umístit pojetí 

židovského Boha, jak je uvedeno židovskými scénáristy neznámé identity. 

Přírody Věčný Náboženství 1-12  

Unavenged Outrage: nesrovnalost židovského God 



přírody Věčný náboženství 1 - 13 

Unavenged Outrage: Novozákonní  

Starý zákon byl navržen tak, aby sjednotit židovské rasy a dát jim závaznou víru. 

Jejím cílem bylo dát závodu jednotnou solidaritu, jako nikdo nikdy dosaženo před 

nebo po, a dát jim smysl, směr a program dobýt a vyrabovat zbytek světa. 

Brzy v jejich historii Židé si uvědomil, ohromující skutečnost, že lidské povahy. 

Zjistili, co úžasně silná zbraň bylo náboženství, defenzivně a urážlivě, konstruktivně a 

destruktivně. 

Mají vydělával na tomto objevu ke konečnému v celé své dlouhé a křivolaké historii.  

Tím, dovedné používání a nakládání s náboženstvím, které nejenže přežili, ale dařilo; 

oni si vybudovali solidaritu rasy žádné další osoby má za sebou; oni zbourány 

všechny nepřátele (a všechny ostatní národy jsou jejich nepřátelé), i když tito 

nepřátelé mohou být stokrát silnější než oni sami. 

To udělali přes fantasticky obratné používání náboženství. Je nejvyšší čas, abychom 

se bílá rasa také pochopit tuto mocnou zbraň do svých vlastních rukou, pro náš vlastní 

prospěch. 

Vzhledem k tomu, Judaismus byl navržen tak, aby sjednotit židy do pevné pravítko, 

křesťanství, na straně druhé, také židovského stvoření, byl navržen tak, aby dělat 

pravý opak svým nepřátelům - dělení, zmást a zničit. Nový zákon byl také psán Židé - 

to prý točí kolem postavy Ježíše Krista, který je identifikován v první kapitole Nového 

zákona (Matouš 1) jako přímý potomek Abrahama, Izáka a Jákoba, a to 

prostřednictvím Davida a skrze Josefa a Marie, s velkým důrazem na něj byl 

čistokrevný Žid. U Lukáše 2:21 přečte Kristus byl Žid obřezat. Křesťanství bylo 

navrženo není pro Židy, ale byl navržen tak, aby zničil velký bílý sílu časů - zejména 

Římané a obecně platí, že bílá rasa. Byl navržen tak, aby sjednotit a zpevnit, jak 

starozákonní udělal pro Židy, ale navržen tak, aby rozdělit, zmást a zničí bílou rasu. 

Proto jsme seznamu Nový zákon jako druhé knize zásadního významu, bezesporu 

největší význam, produkoval Židů do svého programu ke zničení bílé rasy.  

Nejen, že byl Kristus sám obřezaný Žid, ale stejně tak byli Matouš, Marek, Johne, 

Peter, a celý zbytek tzv apoštoly, s pravděpodobnou výjimkou Lukáše. Nicméně, Luke 

oběhl s Pavlem, který byl Žid, a který údajně napsal prakticky polovinu Nového 

zákona, a proto jí bylo pod jeho vlivem kompletní. Takže, bez ohledu na to, co jsme 

úhlu k němu přistupovat z Nový zákon byl napsán Židy a je židovský produkce. 

Stoupenci křesťanství se neustále řečeno, znovu a znovu, tisíckrát, že Nový zákon a 

jeho hlavním mluvčím, Ježíš Kristus přinesl "radostnou zvěst" na celém světě. 

Slyšíme tolik o to přinášet "mír na Zemi, Dobrý Will lidem." To, že mluvčí 

křesťanství, známý jako kazatele, pastory, ministři, Reverends, kněží a podobně, 

neustále opakují znovu a znovu. To je zasazen do velkého množství kostelních písní a 



písní a kázání a proslovy a sloganů, dokud jejich přívrženci jsou natolik fascinován 

myšlenkou, berou to jako samozřejmost. 

Problém s většinou lidí, kteří se hlásí ke křesťanství je, že nikdy vzít tu práci, aby 

skutečně číst Nový zákon, na které se tvrdí, že jsou věnovány tak. Ti, kteří četli 

smatterings z ní nebyly dát kousky dohromady a pochopil, co je to všechno kolem. 

Zatímco oni jsou oddaně meandrující a pracující labyrintem nemožných rozporů a 

nesmyslných všeobecnosti, ale nikdy podezření, že celý účel knihy je zmást, rozděl a 

demoralizovat bílé rasy. 

Mělo by však nemělo být tak těžké pochopit Luke 12:51 až 53, kde Kristus údajně 

říká: "Předpokládejme, že vy, že jsem přišel dát mír na zemi pravím vám: Nikoli,?. 

Ale rozdělení, neboť od této chvíle bude pět v jednom domě rozděleno, tři proti 

dvěma, a dva proti třem otec se dělí proti synovi a syn proti otci,. matka proti dceři, a 

dcera proti matce, matka-in -law proti její dcera-in-law, a snacha inlaw proti její 

matka-in-law. " Zní to jako mír na Zemi a dobré vůle k mužům? Zeptáte-li se vaše 

kazatele vysvětlovat, že, dá vám asi hodinu hodnotě dvojitého řeči, a když přijde ven, 

bude muset tak vás ustrašený, že si myslíte, no, on má pravděpodobně odpověď, i 

když nerozumím tomu. Faktem je, že nemá žádnou odpověď. Faktem je, že tato pasáž 

uvádí záměr a účel Novém zákoně jasněji než jakýkoli jiný cenovou nabídku. 

Musíme si uvědomit, že Nový zákon je základem křesťanství, a křesťanství jen 

vzkvétalo mezi národy bílé rasy. Bylo to samozřejmě odmítnut Židů, a dva tisíce let 

později je stále odmítnut Židů. (To, navzdory skutečnosti, že Kristus a jeho učedníci 

byli zcela židovského skupinu, je nám řečeno, podle Nového zákona.) Tak jak se v 

Novém zákoně jít o dosažení tohoto Rozpolcenost a to rozbíjení rodiny, jednotlivce, z 

národ a bílé rasy sám? 

To je nejvíce jasně v Kázání na hoře, která může kdokoli přečíst v kapitolách 5,6 a 7 

Matthewa. Ve většině případů sebevražedného rad a výuky, která je dána bílí lidé jsou 

obsaženy v těchto krátkých kapitolách, ale ne všechny z nich. Více rozpadajícího rad a 

filozofie, která vedla k pádu římské říše je pokropil po celém zbytku kapitoly 

Matouše, Marka, Lukáše a Jana a hodně z takzvaného "nového učení" se opakuje 

znovu a znovu v celém rozsahu z nového zákona, ale zejména evangelia Matouše, 

Marka, Lukáše a Jana. Tyto čtyři evangelia jsou považovány u kostela jako základní 

kameny křesťanské vyznání. 

Ale předtím, než půjdeme do sebevražedných učení obsažených v Kázání na hoře, 

jsem jednou provždy vyvrátit ležící tvrzení, že křesťanství přinesl "dobré zprávy", 

nebo chcete-li "Jsem rád News." Je to naopak, výukovém a filozofii stísněnosti a 

zkázy. 

Nepochybně nejstrašnější obvinění, které lze podat proti křesťanství je, že zavedla do 

myslí milionů a možná miliardy lidí od nejútlejšího dětství, zadávací nejkrutějším a 

odporné koncept, který nebyl nikdy vynalezl zvrácené mysli člověka. Mluvím o 

samotnou myšlenku pekla. Pouze vytahování z velmi nejnižších hlubin zvrácené 

kolektivní židovské paměti by mohl takový odporný pojetí pocházejí. 

Napadá vás více odporné, zvrácené a nenávistné myšlenky, než je posílat lidi do 

vězení, zapálení ohně k nim a mít je vypálit na věky věků, aniž by dovolovat milost 



smrti v celou věčnost? Já bych určitě nikdy chci, aby moje vnoučata mít svou mysl 

znečištěna to takové odporné a hrozný nápad. No kde jinde v lidské historii má více 

ohavný a brutální pojetí nikdy vymyslel a propagovány jako myšlenka pekla v 

takzvané "nové učení" Krista, který byl údajně přinášející míru a lásky k čekajícímu 

světu. 

Pokud někdy zkažený sadista člověk neustále praktikuje tento druh mučení na 

zvířatech, tedy pomalu mučí tím, že spálí je v kleci, ale jejich udržování při životě tak 

dlouho, jak je to možné, co by si myslíte? Rozhořčení, že by následovala by 

způsobilo, že tato osoba má být pověšen od nejbližší pouliční lampy. Přesto, o kolik 

horší je peklo - k provádění této mstivý mučení do věčnosti samotným Pánem na 

samém stvoření, které navrhl a vytvořil. Jak ohavný! Jak zkažený! A to je ten druh, 

milujícího Boha bychom měli uctívat? Pouze mučil, zkroucené mysli Žida nedokázali 

vymyslet takovou morbidní zrůdnost. A myslet si, White pohané byli dost hloupí, aby 

pokles o takové zkaženosti a naučit ji svým dětem! 

Myslíme si, že o tom, jak odporné divoši jsou ve svém válčení v mučí vězně. Myslíme 

si, že o zkaženosti Indů ze dne skalpování své vězně a možná mučí je na jeden den 

nebo dva, než zabíjet. Vicious a nekulturní, protože to může být, to je tisíckrát více 

laskavý a milostivý, než lití je do pekla, přehřátou uzavřeného mučírna, miliony a 

miliardy chudých lidských duší, které jsou údajně určených pro tento věčné mučení. 

A kdo připravil tento útulný trochu červené žhavé uhlíky "do ohně, že neuhasitelného 

v situaci, kdy červ neumírá a oheň nehasne?" Proč náš dobrý milostivý, laskavý a 

milující Bože, to je kdo, samozřejmě. 

Az jakých důvodů by náš dobrý, laskavý, milující Bůh haldy jako pomsta na nás? 

Proč, důvody pro něho dělá, že jsou téměř nekonečné ", možná jste nejedl ten správný 

jablko, to bylo zakázané ovoce, ale ty nebyli na tom příliš jasné. Nebo možná ve svém 

myšlení, že jste čestní, a přišli jste k závěrům, které nebyly přesně jako ty, které byly 

myslet a věřit, takže proto měli byste být odsunuty do věčného ohně pekelného. Nebo 

snad někdo žízeň a vy nepřinesl mu sklenici vody jen ve správný čas, takže by vás 

opravňují k věčnému zatracení; nebo možná jste byli oddaný stoupenec Mohammed a 

neslyšel příliš mnoho o Kristu, takže si věřil v Mohameda; že by příliš sklízet na vás 

pomstu Hospodina; nebo snad někdy v okamžiku rozptýlení, vy "rouhali" Ducha 

Svatého; to, že je "kardinál" hřích a nikdy odpuštěno, určitě přistát vás věčných žhavé 

uhlíky. V každém případě, tam jsou tisíce důvodů, proč byste měli být mučen navždy 

v horkém ohni, který se nikdy zastavena, a tam jsou téměř žádné prostředky uniknout 

to, že je to, co "dobrá kniha" říká. 

Takže jaké jsou "radostnou zvěst" a "Good News", že křesťanství přinesl do světa? 

Nejsou "Good News" vůbec. Jsou předzvěstí zkázy. Údajně "Dobrá zpráva" je to, že 

tam je věčné peklo, do kterého bude téměř jistě být odsunuta, a dokonce měli byste ji 

uniknout, jistě právem průměrů a podle zákona procenta, nejvíce z vašich příbuzných, 

svým bratrům, vaše sestry, vaše děti, vaši rodiče - většina z nich by věru skončí v 

pekle. Ti, kteří jsou "radostnou zvěst", že křesťanství přinesl do světa. Nemohu myslet 

na nic víc ponuré a více depresivní než takové zprávy. 

Samozřejmě, že zpráva "Good News" má být teď, když víte, že je peklo a že jste 

téměř jistě bude  



k tomu, Kristus přišel prosit se svým otcem, který je poněkud mstivý, požadoval 

krevní oběť, že jeho syn bude přibit na kříž, a jeho průtok krve z jeho stran, a to na 

"odčinit" Pro vaši " hříchů ". Samozřejmě, dokud vám bylo řečeno, že jste k ničemu, 

nízko, špinavý hříšník páchá hříchy po celou dobu, jste nevěděli, že jsi hříšník, takže 

tam je nějaký další "Good News" pro vás. 

Takže celý pochybný argument "Dobré zprávy", která byla podána pro vás přidává do 

něčeho takového. Ty přinesl "Dobré zprávy", že je hrozné místo zvané peklo na vás 

čeká v onom světě; že jste špinavý nízko "hříšník", se narodil v hříchu a bude s 

největší určitě jít do této hrozné místo, které je pro Vás připraveno "kde červ neumírá 

a oheň nehasne"; že máte zcela přepracovat a předělat sebe od podoby, ve které vás 

příroda vytvořili, a všechny zdravé instinkty, které Nature implantované ve vás pro 

vlastní sebezáchovy jsou špatné a všechno špatně; musíte se znovu narodit a "věřit 

Pánu", ať to znamená cokoliv, tak že on a jeho "Milost," co to znamená, zachrání vás 

z tohoto věčného zatracení. Tam v kostce je "dobrá zpráva", že křesťanství přinesl 

světu, nejvýraznějším rysem, který je strach - strach z tohoto hrozného nové 

monstrum - peklo - že najednou plněné jste plná. Vynikající charakteristika tohoto 

celého zchátralého výuky je hrozná psychologie strachu - to řídilo ty, kdož uvěřili 

tento odpad téměř šílená strachem, připraven vyhovět a dělat cokoliv, aby jejich 

"pastýři" kostela by je motivoval k tomu. 

Na druhé straně, samozřejmě, pokud jste zcela podřídit se vůli kostela, pak tam byl 

odměnou, je mlhavý místo zvané nebe, ale popis tohoto místa nebylo zdaleka tak 

specifické a tak dramatický, jak to peklo. V každém případě se tyto dva 

psychologických zbraní - mrkev a holí - nebe a peklo - křesťanství nastavit chystá 

dobýt Římskou říši a odstranit ji, a ponořte největší civilizace klasického historii do 

propasti temna. 

Historie nám ukazuje, že tyto dva psychologické zbraně dělal práci, a Řím dělal pád 

na kusy.  

Z těchto dvou psychologických zbraní, strach - monstrózní strach z pekla - byl 

zdaleka nejsilnější.  

Poté pevně stanoveny tyto dva pojmy nebem a peklem (a zejména pekla), dále jen 

"nové učení" pustil dát velký důraz na víře - víra v to, co vy nevidíte. Jednoduše 

řečeno, to znamená - věřit v to, co vám řekneme, že věří v, i když nemáme sebemenší 

důkaz, který by nabídnout. Bez ohledu na to, jak směšné učení, pokud byste mohli 

dělat jen lidé věřit, bylo to tak dobré, jako skutečná, bez ohledu na nedostatek důkazů. 

To je celá židovská síť nastavena o množit mezi Římany v plné síle. Bohužel, Římané 

byli tak hloupí koupit tento pytel odpadků a s ním přišel učení, které je opravdu 

roztrhal - ". Kázání na hoře" a to špatné sebevražedné rady vtěleny do 

Zatímco pojmy nebe a peklo bylo již zmíněno ve Starém zákoně, byly menšího 

významu, a rozhodně nebyly tak dramaticky vylíčený a centru pozornosti, neboť jsou 

v Novém zákoně Židé se zajímali především o překonání svých nepřátel, spáchání 

genocidy na všechny kmeny a města, které by mohly dostat do rukou, a pochodující 

vpřed s požehnáním svého Pána, Jehovy. To vše spíše sjednotit a formovat židovské 

rasy. 



S Kázání na hoře v Novém zákoně máme úplně jiný příběh, nicméně. Najdeme zde, že 

Kristus je dávkování nový druh rad a je to ten druh rad, že pokud se po ní, měli byste 

věru odtrhnout od sebe, zničit sám sebe, svou rodinu zničit a zničit svůj národ. A to 

moje drahá White kamarád, je přesně to, co to bylo navrhnuto dělat, nedošlo ke 

zničení Židů, kteří byli imunní vůči němu a byli spáchání ji na bílé rasy, ale zničit své 

nepřátele - celý římská civilizace té doby v zejména a bílé rasy obecně, potom. 

Když se řekne Kázání na hoře pro průměrného člověka nemá sebemenší tušení, co je 

to všechno kolem a myslí si, že se jedná o sbírku pěkné, idealistických frází, které 

možná nejsou snadné dosáhnout, ale nebylo by to hezké, kdyby každý udělal dělat ty 

věci?  

A odpověď je ne, nebylo by hezké, kdyby každý udělal ty věci.  

To by nás zničit, a to by také zničit naši civilizaci a naši rasu. Pojmy obsažené v 

Kázání na hoře nejsou idealistické - jsou vyloženě hloupé a v naprostém rozporu se 

všemi zákony přírody, v rozporu s dobrými, zdravým, čistý přírodní instinkty, které 

vám příroda nabitými pro vlastní sebezáchovy a obecně, v naprostém rozporu se 

všemi rozumnými, dobré zákony, které civilizace vybudovala v průběhu tisíce let. 

Většina z Kázání na hoře je obsažen v Matouše, kapitoly 5, 6 a 7, ale to je opět 

opakují v jiných místech. Mezi další podobné myšlenky jsou posypané zapojena do 

všech čtyř evangelií a zejména některé z nich po zbytek Nového zákona. 

Nyní bude zkoumat většina z vynikajících myšlenek obsažených v Kázání na hoře a 

vidět, jak  

"Úžasné", "krásné" a "idealistický" ve skutečnosti jsou. Přitom musíme po celou dobu 

mějte na paměti, co by se stalo, pokud například jedna skupina, a to bílá rasa, která 

byla přijata tato pravidla hraní hry, a na druhou stranu, tedy Židy, nepřijal jejich , ale 

zasekl se věčných zákonů přírody v boji za své vlastní sebezáchovy. Podíváme-li se 

na to z tohoto úhlu pohledu, výsledky jsou katastrofální pro bílé rasy. 

V Matouši 5: 3, Kristus říká: "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království 

nebeské." a verš 5 "Blaze tichým, neboť oni zdědí zemi." Jakmile se myšlenky na 

nebe a peklo jsou důkladně nasáklé do vaší mysli jako skutečný, pak, samozřejmě, 

každý by chtěl být "požehnaný". Proto, pokud chcete být "požehnaný", budete chtít 

být "chudí duchem" a "mírní." Vzhledem k tomu, tento druh člověka by normálně 

bylo obec idiot a klaun, on je nyní aktualizován k místu, kde je budoucnost dědicem 

země, a on také dostane do království nebeského, a nejen to, ale především , on je 

požehnán. Všichni víme, co se slova "chudým v duchu" znamená - oni ukazují, že je 

člověk němý, hloupý a neznalý. Nyní se slovo "mírní" není tak docela dobře 

definována v úvahu průměrný člověk, takže pojďme do slovníku Webstera a uvidíme, 

co to znamená. Webster dává tři odstíny významu pro slovo (1) ", projevující 

trpělivost a dlouhé utrpení; trvalou újmu bez odporu; mírné" (2) "deficitní v duchu a 

odvahy, submisivní, krotký" (3) "ne násilné nebo silný, jemný , střední, slabá. " Pak se 

nám také dává synonymum - slovo "skromný". 

A tady to máte popis typ člověka, který je nyní nejvíce žádoucí v očích Pána. 

Vzhledem k tomu, nejsme všichni narodili tímto způsobem, tedy hloupý, ignorant, 



němý, poslušný a pokorný, bychom se měli všichni, samozřejmě, vyzkoušet co 

nejvíce, aby se stala taková vesnice idioti, protože, samozřejmě, všichni chtějí být 

"požehnaný, "ne? 

Samozřejmě, že musíme vždy znovu mějte na paměti, že toto je to, co Žid říká Bílý 

muž být. Není to tak trochu zastrašit, submisivní člověk tak mnohem jednodušší 

podmanit a drancovat, aby znásilnit a zotročit, než silné, odvážné, inteligentní, 

odvážný a agresivní jedinci, který ví, jaké jsou jeho práva a má odvahu bránit svou 

život, jeho majetek, jeho rodina a jeho země? 

Toto pojetí se dobrovolně stávají submisivní je samozřejmě zcela rozpor a zvrhlost 

přírody zákonů. Všude v přírodě je silný, odvážný, rychlý a inteligentní, že přežijí, 

zatímco slabé a pomalé pád na vedlejší koleji. 

V Matta. 05:12 Kristus říká: "Vždyť veliký je vaše odměna v nebi" a Matta. 06:19, 

"Neskládejte sobě pokladů na zemi, kdežto mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a 

kradou, ale skládejte sobě poklady v nebi, kde mol ani rez kazí, a kde zloději ne 

prorazit ani ukrást. " Důsledky tohoto doporučení jsou, samozřejmě, katastrofální pro 

bílé rasy, kdybychom zase domnívají, že Židé nebudou mít část této idiotské rad, a to 

by se vztahovalo pouze na Bílé pohany. 

Ty jsou řečeno, že to je naprosto zbytečné být pracovitý a šetrný a být stavitel, jako je 

instinktivně charakteristické pro bílého muže. Ty jsou vyzýváni, aby zapomenout na 

zajištění pro svou rodinu, nebo plánujete budoucnost, nebo budování podnikání, nebo 

vytvoření podnik nebo jakýkoli jiný konstruktivní úsilí, které byste samozřejmě i zde 

platí sami. Pokud jste již udělal chybu a získal nějaký majetek v minulosti, proč zrušit 

tento rychle, a zbavit se toho. Samozřejmě, že to je velmi dobrý obchod pro Žida, 

který bude právě tam čeká ho chytit, jakmile jste připraveni nechat to jít. Zatímco Žid 

dělá jistý, že dostane jeho tady a teď, chce, aby se ujistil, že dostane i vaše tady a teď 

tím, že budete mít vaše oči na onom světě a pokorně podrobit se jeho lupu na této 

zemi, jediný místo, kde byl někdy známý člověk existovat, duchovně či jinak. 

Všimli jsme si v tomto případě, jak se to děje znovu a znovu po celé bible, použití 

argumentu sequitur ne. Non sequitur v latině znamená "nevyplývá." V tomto případě 

je definitivním argumentem má být, že je ve snaze uspět v tomto světě, nebo se snaží 

zachránit něco, nebo položit do jakékoliv poklady nemá smysl, protože tady máte dvě 

překážky zřejmě nepřekonatelné - a to máme rez, a máme zloděje, a v nebi nemáte rez 

a nemáte zloděje. Tak tedy zapomenout na to, co se snaží budovat něco, nebo nic 

zachránit, nebo vyrobit něco, nebo snášky nic zrušit nebo plán pro budoucnost. To je, 

samozřejmě, hloupé, non sequitur argumentem. Pokud dojde k nejhoršímu, co v tomto 

světě jsme museli obávat byly rez a zloději by to určitě bylo snadné plachtění. Osobně 

nevím, jestli jsem ztratil hodně ve způsobu látky od rzi a dosud velmi málo před 

zloději. Zatím jsem tedy úplně nepřesvědčil, že tyto dvě překážky jsou 

nepřekonatelné. Nejsem vůbec přesvědčen o tom, že bych měl dělat žádné úsilí k 

vybudování, nebo plán, nebo získat cokoli. 

Nyní, když jsme se zmínili o sequitur argument, non který se používá čas a znovu v 

celé Bibli, budeme používat tento termín opět tam, kde se uplatňuje.  



Sequitur argumentace non zní asi takhle - prší, a proto musí být v úterý. Samozřejmě, 

každý ví, že nemusí nutně následovat, že je úterý, protože je to prší, protože víme, že 

to také občas pršelo ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu, neděli a pondělí, a navíc tam 

byly nějaké množství z úterý, že nepršelo. 

To v podstatě je non sequitur argument, a to je používáno na reklamní nauseum celé 

Bibli.  

V Matta. 05:25 Kristus vydává pro nás tato volba radu, "souhlasí s protivníkem svým 

rychle, zatímco jsi na cestě s ním lest, že kdykoliv protivník vysvobodí tě na soudce a 

soudce dal by tě úředníka, a byl bys uvržen do vězení. " A v. 40 z téže kapitoly nám 

radí, "a jestli někdo bude žalovat tě ze zákona a odvézt svou srst. Ať mají tvé plášť 

také." Tyto dvě v podstatě říkají to samé a byla muž následovat tento druh tupého 

radu, že by v krátké době bude přešel tím, že jen asi každý, kdo se ubíral, zejména 

dravý, rabování Žida. 

To říká v podstatě tvrdí, že bez ohledu na to, zda máte pravdu ex špatně, nedávejte 

nějaké boj chránit svůj majetek - jen ať někdo přijít a přejet sebe a odejít s něčím 

máte.  

To je samozřejmě skvělé pro ostatní kolegy - zejména Žida, ale to je docela 

katastrofální pro sebe. V žádném okamžiku vše, co by bylo zbavený cokoliv, co kdy 

usiloval a pracoval, včetně vašeho domova, své peníze, vaše podnikání, a aktiva, které 

by vás mohly někdy měli. To je, samozřejmě, zcela v souladu opět s koncepcí je obec 

idiot a "nevyhovující v duchu" a je "mírný", jak bylo popsáno dříve. Mnohem 

rozumnější a vhodnější Odpověď na tuto otázku by bylo staré rčení, 

"Blázen a jeho peníze jsou brzy rozešli."  

Opět jsme na vědomí, že idiotský sequitur argument, než se používá, proč byste měli 

udělat, a sice, že pokud byste se měli bránit u soudu, proč soudce mohl jste ve vězení 

tak přirozeně (nebo je to?) byste není bránit.  

Ve stejné kapitole 5:29 do 30 let, tento skvost z rad je dávkován v Kázání na hoře, 

"jestliže oko tvé pravé horší tě, trhat to ven, v případě, že pravá ruka horší tě, utni ji 

..." Evidentně to znamená, že pokud vaše oči nebo ruce způsobily tě svádí, zničit a 

zmrzačit těch částí těla. Jedná se o non sequitur argumentem opět zvedne do své 

konečné blbosti. V první řadě ani oko, ani ruční žádné zvláštní roli v rozhodování. 

Pokud bychom měli sledovat tento stupidní kousek radu tato země bude překročen s 

hordami jednooký, jednoruký bezmocné Nitwits kteří by měli ze své vlastní vůle, 

poškozené části svého těla za účelem dosažení souladu s požadavky této idiotské kusu 

rad z Kázání na hoře. Jako údaj o tom, jak málo lidí skutečně řídit některý z tohoto 

druhu naprosto nemožné radu, nikdy jsem neviděl nikoho, ani neslyšel o nikom, který 

se utrhl ze své oko nebo uříznout ruku, jen aby se ujistil, že oko nebo ruka ne přimět 

je, aby opakovat nějaké údajné hřích. 

Chcete-li neochvějně jisti, že nebudete postrádat smysl, a že budete nastavit sami jako 

příslovečný sedící kachnu pro dravé Žida, v Matt. 05:39 Kristus říká: "Resist ne zlo" a 

"nastavit druhou tvář." Ve světě, kde příroda dala nejvyšší důraz na přežití, a jen ti 

nejsilnější přežijí, tato rada je tak zřejmě sebevražedný, že můžeme jen těžko splést 



své úmysly. Chápeme-li angličtinu správně, to znamená, že jakýkoliv podvodník, 

gangster, nebo zločinec, který chce přijít a okrást, plenit ti, zavázat zmatek a to o vás, 

proč být dobrým křesťanem vůl a nechat ho. Nebojují zpět, nebráníme, ve skutečnosti 

podporovat ho a nastavit druhou tvář v případě, že mu chybí k tomu, že jste měli dvě 

tváře rozbít do vlákniny, spíše než jen jeden. 

Pokud bychom měli následovat tento druh sebevražedného rad bychom skoncovat se 

všemi našimi donucovacích organizací, jako je policie, šerifa oddělení dálniční hlídky, 

FBI, a my bychom nejen nechat zločince běžet na denním pořádku, ale povzbuzovat 

slovem "otočením druhou tvář." Také bychom skoncovat s naší armády, námořnictva 

a letectva, ve skutečnosti celou naši vojenského zařízení a nechte například Rusové, 

Číňané nebo jakékoliv jiné agresivní nepřítel, nebo někdo jiný, spustit všude kolem 

nás. 

Co idiotské, sebevražedná radu! To je tak zcela v rozporu se všemi, že zkušenosti a 

historie nás naučila, a zcela v rozporu se všemi zákony přírody v živočišné říši. Každé 

zvíře, každý pták, každý jiný druh když hrozil z útoku, se instinktivně bránit. I ty 

bázlivé, jako je například králík, kdy do rohu se bránit. Dokonce i ty nesmělé hnízdění 

ptáků matka udělá vše pro to bránit své hnízdo a jeho mladý, když v nebezpečí, že se 

snaží odlákat hrozbu s předstíranou zlomeným křídlem, měl by nebezpečí objevit. 

Vzor sebedestrukce pokračuje. V Matta. 05:42 nám říká: "Dej mu prosí tebe a od něj, 

že bude půjčovat od tebe otočit ty ne pryč." To, samozřejmě, je skvělé rady, pokud 

chcete vytvořit celý národ freeloaders. Bohužel, celý národ freeloaders nemůže přežít, 

protože freeloaders mít podstatnou skupinu produktivních pracovníků, na kterého se 

mohou Freeload. V dnešním světě, kde stále více a více lidí se držel svou ruku a 

očekává druhého muže, aby je podpořit každý, kdo bude následovat tento hloupou 

radu budou brzy vyčerpány všechny své zdroje a brzy se ocitl mezi opuštěný. 

Samozřejmě, že není nic román o dnešním armádě freeloaders. Ve všech obdobích 

historie nichž došlo k parazity, výluhy a freeloaders, a to i v římských dobách a jasné 

poučení z historie je více než je věnována freeloaders větší taková armáda stane. Tím 

snazší je Freeload, tím více z jinak slušných lidí, kteří by pracovat pro bydlení brzy 

stát i výluhy. Takže celý dopad tohoto druhu filosofie je strhnout produktivní, 

pracovní, kreativní občanům a chovat generaci parazitů. Chcete-li dát všem, že prosí o 

vás, nebo půjčovat peníze všem, že vás zeptá, je o nejubožejší, hloupé, destruktivní 

poradenství kdokoli mohli byste dát, a samozřejmě, nikdo by i nadále cvičit to po 

velmi dlouhou dobu. To by bylo nemožné, protože jakmile tato osoba bude prostě 

nezbude nic dát. Jak se říká, "Blázen a jeho peníze jsou brzy rozešli," a člověk by 

musel být blázen, dát všechno pryč jen za optání. Ale jak to je správné v souladu s 

velkým "nové učení", jak učil Ježíš Kristus, tento hloupé rady, taky, je součástí tolik 

ballyhooed Kázání na hoře. 

Program pro naše sebezničení pokračuje v Matoušovi 5:43, kde se dále bude tento 

kousek velkorysé radu, "slyšel Ye, že to jest bylo řečeno, ty musí lásku, kterou 

bližního a nenávidět svého nepřítele, ale pravím vám, milujte své nepřátele, žehnejte 

těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ně, aby 

despitefully užití a pronásledovat. " Nyní, drazí přátelé, ne jen být příliš, příliš sladké 

na pomoc své nepřátele pomáhají spáchat harakiri? Jestliže někteří zloději, po zuby 

ozbrojení noži a pistolemi, bylo proniknout do vašeho domu a napadení vy a vaše 



rodina, proč by je máte rádi, a požehná jim, a to je dobré? Zatímco vy milovat, byli by 

okrádání tě a napadení vás a vaši rodinu. Ale nemáte opravdu nevadí, že ne? Nebo ne?  

Většina Košer Konservatives budou tvrdit, že "věří" v Kázání na hoře, a že oni také 

věří v  

Ústava Spojených států. Než se pustíme do těchto naprosto protichůdných a 

neudržitelných pozic, podívejme se, co definice Webster je slovo "nepřítel" je. Zde 

jsou některé z věcí, Webster říká: "Nepřítel: ten, který usiluje o zranění, svrhnout nebo 

porucha na osobu nebo věc, na kterou se staví, něco újmu, škodlivé nebo smrtelné." 

Tam je více, ale myslím, že jsme dostatečně vymezena ten, který jsme tak pošetile 

řečeno, milovat a konat dobro. 

A teď, co má ústava Spojených států říká o zacházení s nepřítelem? To jasně 

vysvětluje to: Dát pomoc a útěchu k nepříteli je vlastizrada. To bylo považováno za 

hrdelní zločin. Trestem za zradu v celé historii byl nejzávažnější - to byla smrt - až 

donedávna, kdy zákony pro naši vlastní ochranu byly kompletně rozebrán pomocí 

treasonous Židů v našem středu. Dokonce ještě v roce 1950 židovským atomu špionů, 

Julius a Ethel Rosenbergová, byly řešeny trest smrti. Jistě "milovat" své nepřátele a 

dělá jim dobře by bylo považováno za zradu, jak je definováno v samotné ústavě. 

Proto je samozřejmě směšné a vzájemně si odporující, aby někdo tvrdí, že věří v 

ústavě Spojených státech a také v křesťanských učení. Z těchto dvou, a to navzdory 

mnoha nedostatky, ústava, na toto téma je tisíckrát větší smysl než "milovat své 

nepřátele." 

Ve skutečnosti v celé historii bílé civilizace, zrádci byli pohlíženo jako bytí 

opovrhoval a více zavrženíhodné než vrazi nebo jakýkoli jiný faul zločince. A 

právem. Když je člověk zabývá život a na smrt boj a je zradil jeden z jeho vlastního 

druhu, důsledky mohou být katastrofální a dalekosáhlé.  

My, z Hnutí kreativity, kladou nový důraz na potrestání zrádců a zrady. Zatímco 

souhlasíme s zřízeného historického koncept, který zrady země je trestáno smrtí, 

považujeme rasovou věrnost jako ctnost vyšší než loajalitu k zemi. Považujeme 

závodní zrádce jako více ohavné zločince než kterýkoli jiný. Považujeme zradu na 

bílé rasy jako nejvíce opovrženíhodný zločin, každý člen může dopustit a zavede trest, 

aby se vešly zločinu. Nechte závod zrádci dnes, zrádci zradit bílá rasa beztrestně, dbát. 

Tento druh sebevražedného odpovědi je v rozporu se všemi zákony přírody a také 

zcela v rozporu se všemi zákony zdravého rozumu a zkušeností. Nevím o nikom, kdo 

vyznává křesťanství, kdo má sebemenší ponětí nebo záměr praktikování takovou 

hloupou radu. To samozřejmě, je opět odůvodněno jedním z těchto nesmyslných 

argumentů, které nejsou sequitur a úvahy stěží být více tenký, aby přinejmenším. 

Kristus říká, že byste měli dělat tyto hloupé věci, "abyste byli synové Otce vašeho, 

jenž jest v nebesích pro Udělal slunci svému stoupat na zlé i na dobré a vzkazuje déšť 

na to spravedlivé i na nespravedlivé" Teď, s takovým clincher přesvědčivé 

argumentace, nejste prostě ohromen s logikou toho všeho? 

V případě, že nejste, budeme ji opakovat. Zde je, jak to chodí: prší na zločince, stejně 

jako u dobrých lidí. Z tohoto důvodu byste měli drtivou, všemi prostředky, ať 

zločinců útok vy, okrást, drancovat vás, nebo co to je, že chtějí udělat pro vás, 



protože, a my jej opakovat, pokud ji vynechal poprvé : protože prší na ně stejným 

způsobem, jako to dělá na základě dobrých lidí. 

V případě, že jste ne zcela následovat tento argument, to je následováno skutečnou 

pádný důkaz, že to posiluje v v. 46, kde je velký "učitel spravedlnosti" říká, "Neboť 

pokud je máte rádi, které tě rád jakou odměnu máte? ani se publikáni udělat totéž? " 

Zde sequitur argument, non je, že zřejmě v žádném případě byste měli být jako 

publikáni, kdo jsou, a kdo jsou evidentně používá zdravý rozum. 

V případě, že publikáni, ať je to kdokoliv, jíst tři jídla denně, v žádném případě byste 

měli udělat totéž, i když to dává smysl, protože nechcete být jako celníky. V případě, 

že publikáni nosit oblečení, žijí v domech, jít do práce, vdávat, vychovávat děti, proč 

to neuděláš žádnou z těch věcí, protože nechcete být jako publikáni, kdo jsou. Jinými 

slovy, pokud Publican má dost rozumu, aby dostat do před deštěm, nechcete se dostat 

do před deštěm, protože nechcete být jako celník. 

V případě, že v tomto okamžiku ještě nebyly přesvědčit, aby se rozloučit s své těžce 

vydělané majetek a všech pozemských statků, které se nahromadily v průběhu celého 

života a ani jim dát pryč, ani půjčovat jim apeluje na vás, jste upozorněni, že existuje i 

jiná cesta že se můžete zbavit svého majetku. V Matta. 19:21 Ježíš říká: "Jdi a 

prodávat, což máš, a rozdej chudým, a budeš musí mít poklad v nebi." Jistě můžeme 

konstatovat, že všechny tyto rady je konzistentní - udržuje vás znovu a znovu říkat - 

zbavit se všeho, co máte. Pokud nechcete, aby prostě dát svůj majetek pryč, to ve více 

oklikou - prodávat své zboží a pak dát peníze pryč. Samozřejmě, že můžete skončit 

stejně jako předtím - nic - ale to je v pořádku, protože tak budete ", kterým poklady v 

nebi." 

Zde se dostáváme k další troše podivné, non sequitur uvažování. Pokud je to tak 

příšerný zločin mít majetky a poklady v tomto světě, ve skutečnosti jediný svět, ve 

kterém byl někdy známý člověk existovat, proč je to takový krásný a spravedlivý věc 

položit poklady v onom světě? Pokud je to špatně položit poklady v tomto světě, 

určitě to musí být špatně položit poklady na onom světě. Pokud je to dobré položit si 

poklady v příštím světě, pak to musí být stejně dobré položit si poklady v tomto světě. 

Samozřejmě, že velký trik je, že pokud jste se zbavili svých pokladů v tomto světě, 

bude Žid je získat, a není nejmenší obavy o tom, kdo je má v pravděpodobně 

neexistující onen svět bit. Všechno, co se ve skutečnosti týká toho, samozřejmě, se 

kterým se jeho špinavé ruce na zboží tak snadno, jak je to možné tady a teď. 

Postupujeme na Matouše, kapitola 6. Kázání na hoře a výdej špatnou radu pokračovat 

vesele na své cestě, ruku v ruce, v nezmenšené míře. První čtyři verše, aby co do 

činění s dávat almužnu v tajnosti. Ujistěte se, že "almužna tvá byla v skrytě, a Otec 

tvůj, kterýž vidí v skrytě sám ti odplatí zjevně." Jinými slovy, dáváte jen almužnu, 

takže budete mít lepší přínos a že budete mít lepší odměnu za to tak či onak, ale - jste 

na to v tajnosti. To je samozřejmě zcela v rozporu s tím, co Židé dělají. Kdykoliv 

dokonce předstírat, že něco charitativní, ale ujistěte se, že je vysoce inzeroval, a že 

celá země ví o tom. Ale ty, bytí Gentile, mají dávat a dávat a dávat a nikdy dostat 

žádné ocenění za to. 

To vyvolá celý předmět dávat almužnu, nebo jinými slovy, rozdávání milodarů, což je 

samo o sobě diskutabilní praxe.  



Celý předmět lásky v dnešním světě se stal obrovský trestuhodné raketa. Takže mnoha 

různými způsoby a prostředky a nevyzpytatelný praktiky se objevily s charitami, že 

dnešní dobrý, čestný, šlechetný občan, který není příliš jasný o tom, kam jeho peníze 

se děje, je obral a okraden a podvedeni kapelou profesionálů , 

Předtím, než někdo dává jeho tvrdá varoval peníze komukoliv, měl by vyšetřit a 

provést dvojnásob, zda právě to, co peníze jdou mají být použity pro. Měl by být 

jednoznačně jistý, že se nebude ve skutečnosti použity na podporu těch, které jsou 

nepřátelské k němu, že nebudou použity na pomoc lidem, kteří jsou naprosto cizí a 

hrozbou pro své vlastní existence, a že z jeho vlastní rodiny. Jsme neustále žádal, aby 

poslal peníze, aby pomohli korejské děti, peníze na nákup potravin balíčky, které mají 

být odeslány do lidí v Indii, peníze na pomoc indiány v Novém Mexiku, a kdo ví kde 

jinde. Byli jsme okradeni miliard ve formě zahraniční pomoci, který je používán k 

podpoře našich komunistických nepřátelům, aby podporovaly barevné závody, a ve 

skutečnosti, podporovat a propagovat černoši, barevné a všechny druhy lidí na obličeji 

ze země, kteří představují hrozbu pro naši samotnou existenci, a že na jejich první 

příležitosti nás zničí. 

Dále jsme projít asi tucet veršů, které tvoří velkou co do činění asi modlil v tajnosti 

Důvody nejsou kromě toho, že velmi jasné "tvůj Otec, který vidí v skrytě, odplatí tobě 

zjevně." Jsme zase hledá odměny, které budou přesahují naše investice, což je 

poněkud pokrytecké a v otevřeném rozporu s napomenutí "Neskládejte sobě pokladů 

na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou." Jsme opět trhá 

dvěma způsoby - jsme neustále řečeno, že nesmíme pracovat za jakékoliv zisky, nebo 

odměna, nebo jakékoliv zisky, nebo zboží, nebo některý z dobrých věcí ze života tady 

na zemi, ale pak nám řečeno, že Když se modlíme v tajnosti a dávat almužnu v 

tajnosti, náš nebeský Otec nás odměnit, jinými slovy, budeme sklízet nějaké pohledné 

dividendy, pravděpodobně v tady a teď. 

Tak daleko, jak je odměněn v níže jsme se mohou, ale nemusí dostat do tohoto níže, v 

případě, že ve skutečnosti je. Dokonce i když je tam jeden, je pravděpodobné tisíc ku 

jedné, a to i v souladu s pravidly stanovenými v "dobrá kniha", která se nikdy dostat 

do nebe vůbec, ale skončí ve věčném pekelného ohně. Z tohoto důvodu hraje všechny 

tyto šance (a), že neexistuje žádná taková místa v první instanci, a (b) že šance jsou 

tisíc ku jedné, že nebudeme dělat to, pak je to spíše špatná investice vzdát všechny 

odměny na této zemi a odložit je do ", kterým poklady v nebi." Je to spíše směšné 

soustředit se na ", kterým poklady v nebi," pokud je pravděpodobné, mimořádně 

nízká, že budete někdy tam dostat v první řadě. Rozhodně to zdát divné a rozporuplné, 

že je to taková dobrá politika mít všechny tyto poklady na vás čekají v příštím životě, 

když tam je málo nebo žádná záruka, jak se dostat tam, ale je to hrůza pracovat pro 

poctivé odměny pro sebe a svou rodinu v tento život. 

Pokud se jedná o takový trestný čin položit poklady, jinými slovy hromadit bohatství 

na tomto světě, proč je to takový ctnost položit poklady v onom světě? Pokud 

hromadění bohatství je trestný čin samo o sobě pak to jistě musí být trestný čin v 

posmrtném životě. 

V Matouši 6, v. 25, Christ rozhodně jde všechno zničit jakýkoliv smysl pro 

zodpovědnost dobrý čestný občan může mít získané z dobré výchovy ze strany jeho 

rodičů. Říká: "Proto pravím vám, Nemějte starost o svůj život, co byste jedli a co 



byste pili, ani o tělo, čím byste se na sebe." A v. 26 říká: "Hle ptactvo vzduchu nesejí 

ani nejsou však ani sklízet, ani shromažďují do stodol, avšak Otec váš nebeský krmí 

je. Zdaliž není o moc lepší než oni?" Vezmeme-li dobře tvrdý pohled na tento kus 

sebevražedného radu, pak to není těžké pochopit, proč celý Roman 

Civilizace rozpadla a rozpadla poté, co přijal křesťanství. Zde je nejvíce 

zavrženíhodný radu navržen tak, aby narušit odpovědnost, že otec by mohl mít při 

zajišťování jeho rodiny, ani odpovědnost občana vůči jeho zemi, nebo že vojáka při 

obhajobě jeho říši. Ve skutečnosti by to dokonce zabránit tolik jako péči o vaše vlastní 

výživu a péči o své vlastní tělo. 

Podobenství o vida ptactvo vzduchu, který nerozsívejte ani sklízet je zcela v rozporu 

se skutečností života. V první kapitole této knihy jsme studovali o životním cyklu 

tohoto velkého ptáka, orla, jeden z největších lovců přírody. Zjistili jsme, že orel tvrdě 

a důsledně pokrývat jeho území zhruba sto čtverečních mil, aby se shánět hry a jídlo 

přivést domů ke své rodině. Prakticky většina bdělém stavu ptáků jsou vynakládány 

buď lov pro potraviny nebo budování hnízda a zvyšování jeho mladý. A tak to jde 

prakticky každého ptáka můžete pozorovat v přírodě. To zhasne a bije keře a 

rozeběhne kolem práci přes většinu dne, sbírat potravu pro sebe a pro potomstvo ve 

svém hnízdě. Veverky položí do matice na zimu, včely sbírají med pro příští generace, 

stejně jako jídlo pro celé své kolonie. Bobři stavět přehrady a stavět domy, aby jejich 

skupina bude mít úkryt a musí být schopen akumulovat jídlo pro své vlastní přežití. 

Každá rostlina a každá květina, která roste v soutěži s jinými rostlinami a plevelem a 

formami života bojovat, aby propadne své kořeny a sbírat vlhkost a potraviny, aby 

mohly růst a produkovat osivo a přinese v příští generaci. Jakékoliv druhy života, 

který je příliš pomalý, aby tam nejvíce namáhavé úsilí o vlastní přežití v soutěži se 

všemi ostatními, je nemilosrdně vyřazen od přírody. 

Lidské bytosti mají nejmodernější intelekt, jsou nejvíce zodpovědné a jsou 

nejschopnější plánování a budování společnosti. Poradit jim, že by měli dát žádnou 

starost o zítřek, ani poskytnout žádnou starost o svůj život, za to, co jedí, nebo to, co 

se nosí, nebo to, co poskytují svým dětem, je nejfantastičtější, přinejmenším. V 

každém případě, to je jen asi nejvíce nezodpovědné typu radu byste mohli dát 

komukoli. 

Postupujeme dále v. 31, kde říká, že Kristus, "Nepečujtež tedy říkat, co budeme jíst a 

co budeme pít poté, co všechny tyto věci pohané hledají." Tady Kristus opět lišácky si 

libuje v jeho non typu sequitur argumentu a vrátí se k hloupým nesnesitelná argument, 

že v případě, že publikáni to udělat, musíme to jinak. V případě, že pohané dělat tyto 

věci, musí to být v pořádku. V případě, že pohané žijí v domech, musí to být v 

pořádku. V případě, že pohané pracovat pro jejich živobytí, musí být špatně. V 

případě, že pohané jíst tři jídla denně, to musí být špatně. V případě, že pohané dostat 

do svých kalhot jednu nohu v době, musíš to dělat jinak - skok se obě nohy současně. 

Kapitola 6 končí v. 34, který říká, "vzít tedy starost o zítřek, neboť zítřek bude mít 

starost o své věci." Jinými slovy, nemyslím, nepracují, nemají v plánu, nedělají nic, 

všechno bude o sebe postará sám. Pokud si můžete myslet na žádné lepší poradenství 

pro likvidaci společnosti, země, rodiny, a ve skutečnosti naší rasy, já rozhodně nevím, 

co by to bylo. 



Kontrastní tento druh poradenství s doporučením Židé ponechat pro sebe ve Starém 

zákoně, kde se napomínají "tam, kde není vize lidé zahynou." (Př. 29, v. 18.) 

Podívejme se nyní přistoupit ke třetí kapitole Kázání na hoře, a to Matouše, kapitola 7, 

které má hned v prvním verši, radu, že pokud po něm následuje, by se člověk 

kandidáta na ústavu pro duševně choré , První verš říká: "Nesuďte, abyste nebyli 

souzeni." Teď jsme všichni dána benevolentní Nature inteligenci, která nás odlišuje od 

ostatních tvorů tohoto světa. Jeden z nejlepších vlastností, které člověk může vyvinout 

v průběhu let s použitím této inteligence je dobrá zdravý úsudek. Průměrná, 

inteligentní, normální člověk používá úsudek alespoň přinejmenším stovky alespoň 

stokrát za den, pravděpodobně tisíckrát denně. Pokud se chystal opustit tento 

rozsudek, byl by ve skutečnosti budou opouštět jeho smysly, on by opustil dobrý 

selský rozum, že se narodil s, a ve skutečnosti, negovat a ničí vše, co se naučil v 

průběhu let od doby, kdy den, kdy se narodil. Chcete-li opustit něčí úsudek je opustit 

něčí smysly a je stát, ve skutečnosti, beznadějné imbecil. 

Opět v druhém verši jsme byli vystaveni skutečnému pádný důkaz, který není sequitur 

argumentem pro zálohování, proč bychom neměli soudit, říká, že "za to, co soudem 

soudíte vy musí být souzeni." Odpověď je, tak co? Samozřejmě, že budeme souzeni 

ostatními bez ohledu na to, co děláme a čím více idiotský jsme v upuštění od pomocí 

našeho úsudku více krutě budeme posuzovat jiní, kteří pozorují to, a bude s největší 

pravděpodobností vykonávat svá rozsudek. Každý, kdo ví, že v každém případě, aby 

mohli žít vůbec, za účelem splnění povinnosti života, určitě nejenom nutné použít 

úsudek, ale my jsme neustále nuceni použít náš velmi nejlepší možné rozhodnutí. 

V sedmém verši Kristus říká, "se zeptat a bude vám dáno." To samozřejmě není 

pravda. Pokud vše člověk musel udělat, bylo zeptat a vše bylo mu dáno, kdo by dělat 

práci, která by vytvořila všechny ty věci, které se všichni ptali na? Byla tato velká 

země Ameriky postavený jen ptáš? Byl vítězný ze západu a budování Ranče, farem, 

silnic a železnic vykonaném jen ptát, nebo to bylo provedeno namáhavé tvrdou práci a 

obětování? Tato teorie a filosofie je zcela v rozporu s veškerou dobré zkušenosti 

historie a jen neschopný idiot by to přijmout jako omluvu pro vyjetí z vydělávat 

poctivý život. 

Samozřejmě, že to je přesně v souladu s sebevražedného filozofií, že židovský řízený 

welfare Vláda se dnes sleduje v Americe. Je neustále přesvědčováním těch shifty se 

freeloaders, lenivý, černoši, negři, ti, kteří nebudou fungovat, že vše, co musíte udělat, 

je požádat o úlevu, zažádat o sociální podporu, předstírat, že jsou na mizině, 

předstírat, že mohou 't práce, ve skutečnosti jen o nějaké záminky bude dělat; 

zvyšovat velké množství illegitimates a vláda přijde na pomoc s penězi a pohodu, s 

jídlem a oblečení, přístřeší a všechny ostatní dobroty. 

Nyní vláda nemá ve skutečnosti produkují některé z těchto věcí. Co to udělá, je okrást 

a krást ty násilím z tvůrčích, odpovědných, produktivní občany, které se vyrábějí a 

dělat práci. Trvá tyto z výrobních prvků podle platných právních předpisů a hrozila 

odveta. Vláda trestá produktivní občany a odměňuje neschopný a freeloaders. To je, 

samozřejmě, přesně v souladu s Ježíšovým učením, "ptát se a bude ti dáno", "myslím, 

že ne zítra na zítřek se bude starat o sebe," a všechny ostatní destruktivní rady, které je 

tak velmi chválen v kázání na hoře 



Zatím jsem jen v podstatě citoval z Kázání na hoře a několika dalších navazujícím 

přídavků a my jsme přišli s přetrvávající vzorem ničem jiném než o skutečném 

špatném sebevražedné, destruktivní radu. Většina z Kázání na hoře je obsažen v 

Matouše, kapitoly 5,6 a 7. Nicméně, stejný špatná rada znovu opakuje u Marka a také 

v Luke a také u Jana a pak dále zesílen po zbytek Nového zákona. Domnívám se, že 

důkazy, teď je ohromně jasné, že celý záměr byl v té době Římanů, a je dnes, dát bílý 

muž takovou špatnou radu, že kdyby se ani v polovině pokusil se jím řídit, zničí sám 

sebe a slzu kromě látky jeho společnosti. Mohl bych pokračovat dál a dál hromada 

důkazů na základě důkazů, ale věřím, že bod byl učiněn, a dále pokračovat bude jen 

otázka přezbrojení. 

Poté, co ji zkoumat ve světle chladného rozumu, je těžké pochopit, proč by někdo 

umístit tolik důraz na takové shromažďování odpadků, nebo proč by koupit takový 

pytel odpadků. Nicméně, pokud se to ukáže nám, jak efektivně dobře položen plán 

propagandy a znečištění mozku může fungovat, pokud se použije obratně a vytrvale. 

Faktem je, že Židé se uplatňují svůj podvod obratně a vytrvale, a oni prodávají je do 

Římany. Ve čtvrtém století našeho letopočtu, Římané byli pohlceni něj a zničil ji. Bílá 

Race potom byla ponořena do tisícileté doby temna. Nyní, když jsme správně 

analyzovali, co je vlastní jed křesťanství je, můžeme snadno pochopit, proč. 

Ve shrnutí, křesťanství je výuka navržena tak, aby zmást, rozděl a zničit bílé rasy tím 

nejen odtržení struktury samotné společnosti, ale také nastavením jednotlivce v 

rozporu s sebe tím, že ničí přirozené instinkty, které mu od přírody pro jeho vlastní 

pud sebezáchovy.  

Pojďme pokračovat v této poslední obvinění dále: jak to roztrhat jednotlivce od sebe?  

Už jsme poznamenali, že křesťanské učení, jsou-li víru a náboženskou praxi, matný a 

potlačit všechny dobré instinkty, které nám příroda dala pro naše vlastní sebezáchovy, 

čímž ponechává nás frustrovaný a roztrhán. Dozvídáme se, že všechny ty věci, které 

bychom přirozeně dělat, jsou špatné, a musíme dodržovat tyto nové umělé učení, které 

jsou zcela v rozporu se zákony přírody. Bylo nám řečeno, jak to udělat, aby získal 

spasení. Zde je jádro věci, ať už věříte a po idiotský, self-destruktivní, sebevražedné 

radu - nebo jste odsouzeni k věčnému pekelného ohně. Ty jsou přirozeně narodil 

špatné, je nám řečeno. Všechny tyto Výtvarné instinkty Nature vám dal jsou špatné - 

takže argumentace -, a proto spolu přichází Kristus, aby vás zachránil od všech svých 

zlých přírodních touhy a aby vás zachránil od cesty do pekla. Tento jev se nazývá 

"spasení." 

Před tím, než Nový zákon byl napsán a před křesťanstvím se objevil na scéně soužit 

Římany zejména a bílé rasy obecně platí, že dobré lidi Říma, kde nejsou vědomi, že 

jejich duše byly v nebezpečí, že bude zatracen na "pekla". Oni nikdy neslyšel o 

"pekla". Nebyli zabývají zejména množstvím problémů, které by mohly mít v "dále", 

který jim byl koneckonců víceméně jen slabém pohádky. Římané byli dobří, pracovití, 

zákona dbalí lidé. Měli dost reálné problémy vyrovnat se s tím s nimi byli tady a teď, 

a starala se o ně poměrně dobře. Vybudovali síť silnic po celé Itálii a hodně z Evropy. 

Stavěli akvadukty a měst, přinesli zákon a pořádek na necivilizované kmeny západní 

Evropy. Na vrcholu slávy, který byl Řím a nádheru, která byla Řecko, křesťanství 

narazí na římské občany jako mor a Řím začal rozpadat. 



Jako šířit křesťanství, posedlost "šetří jejich duše" se stal hlavním zájmem těchto 

nových konvertitů. Místo toho, aby péči o jejich povinností v tady a teď, jediný 

skutečný svět, která kdy byla známa, jejich mysl se stal pomatený a byli stále zaujati s 

tím, co se s nimi stane v "onom světě", což je místo, nikdo nikdy nebyl , nikdo nikdy 

se vrátil z, a nikdo ve skutečnosti neměl nejmenší tušení o jeho existenci. Navzdory 

tomu, že tam nebyl sebemenší důkaz nějakého "onom světě," toto se stalo naprostá 

posedlost Římanů, na úkor svých povinností a povinností ke svým rodinám, do jejich 

země, a na jejich rasu. 

Představa, že potřebují "spásu", který až do té doby nikdo nebyl obzvláště vědom 

nebo znepokojuje, je velmi podobná Chicago gangsterů nadcházejících kolem různých 

majitelů obchodů a prodávají je na potřebě "ochranu". Dokud obešel gangsteři a řekl 

jim, že potřebují ochranu, anebo jejich výlohy by věru být rozbita létající objekty, jsou 

majitelé obchodů byly zcela vědomi případné potřebě "ochranu". Ale gangsteři, 

prodávat jejich "ochranu", představil jim to jako hrozba, že buď budou platit jim 

vydírání peněz nebo jejich výlohy by být rozbito. A hrozba byla jen tence zahalené. 

Prodávání "spásy" je velmi podobný. Pokud nechcete kupovat "spásu", hrozba je, že 

půjde do pekla a vypálit na věky věků. Jak jsem již řekl dříve, samotné slovo "peklo" 

shrnuje nejvíce zkažený, zlý, hrozný, pomstychtivou myšlenku, že pouze hloubi 

kolektivní zvrácené mysli židovského mohl vykouzlit. Na druhou stranu, na rozdíl od 

pekla, obraz nebes vymyslel jako samý typický představitel blaženosti a věčného 

štěstí. Použitím mrkev a způsob držet se nejvíce konečných extrémy lidské 

představivosti mohla otěhotnět - na těchto psychologických zbraní - oklamali, 

utloukaly a euchred bílí lidé z Říma do zničení sebe. 

Přírody Věčný Náboženství 1-13  

Unavenged Outrage: Novozákonní  

Přírody Věčný Náboženství 1-14  

Unavenged Outrage: Revelation: Židovské Noční můra v Technicolor  

Celá léta jsem slyšel všechny ty pohádkové tvrzení o Zjevení, poslední knize židovské 

bible. V tomto "zázračném" knihu, jsem slyšela celá naše budoucnost bylo 

prorokováno, odhalil, a vyložil pro všechny vidět. Vysoce výkonný rádiový 

komentátor jménem Armstrong byl ve vzduchu, noc co noc, po celá léta, říká nám 

všechny skvělé věci, které jsou předpovězeno ve Zjevení. Do té doby bral v něco jako 

40 milionů dolarů ročně, aby se vysílat své nadupané zprávu všem naivní, kteří čekali 

s zatajeným dechem slyšet, co přinese budoucnost příští konat v obchodě pro nás. 

Také jsem slyšel tolik odpadků o tom, jak bible musí nepochybně být božsky 

inspirovaný, protože to bylo předpovězeno tolik toho, co bylo třeba, které již byly 

splněny. Pouze božsky inspirovaný kniha by mohla takže taková věc, mi bylo řečeno. 

Bylo to teprve nedávno, že jsem se rozhodl přečíst znovu Zjevení a zjistit sám. 1 byl 

opravdu ohromen sběr odpadků zmatené, že jsem se setkal. Pokud ředitel Hollywood 

instruoval některé ze svých židovských scénáristy, aby jejich představivost běžet na 



denním pořádku a přijít s nejdivočejší scénář, že by mohl vymyslet. Jsem si jist, že 

nemohli přijít s něčím divnější než ty židovské scénáristé udělali téměř před 18 

stoletími. 

Je to jako groteskní cti filmu, minus pozemku, bez hlavy a paty. V naprosté příšerný 

hrůza, zabíjení, bolest a mučení, přesahuje cokoli Hollywood nikdy dát na obrazovce 

v celé své zvrácené židovské historie. 

Je těžké uvěřit, že takový odporný kus psaní by mohl být přijat tolika milionů za 

nedotknutelné, svatý a nedotknutelný. Chcete-li být upřímný, to je nejvíce bizarní, 

divoký a psychodylic kus psaní, které jsem viděl v mnoha měsíci. Nejlepší popis, 

který mě napadá, je, že to je něco, co zvrácená mysl Žida by přijít s v reálném divoké 

noční můra. 

Nemá smysl ve snaze pokrýt příběh toho, co je obsaženo ve Zjevení. Neexistuje žádný 

příběh. Je to jen jeden 

nezapojený, která nesouvisí kus naprostý cti za druhým. Nicméně vyobrazení jsou 

nejvíce rozhodně živé a grafiky. Vrci v ničem menším než Technicolor by to udělat 

medvědí službu. Nejsem proto bude snažit a revizi. Je to zbytečné. Neexistuje žádný 

ucelený příběh. Místo toho, dejte nám jen jezero pohled na obsazení charakterů, které 

jsou popsané v tomto divokém řádění nevyvážené představivosti něčí. 

Zjevení je evidentně má být odtáhla záclony ukázat St. John "služebník Krista," co je 

v obchodě pro nás chudé smrtelníky. Co je v obchodě pro nás je opravdu strašné, 

tragické a nesmírně bolestivé nepořádek. John, být věrný služebník, že byl s tužkou v 

ruce, rychle si poznámky celého Zjevení, který byl rozšířen před ním. Alespoň tak 

nám řečeno. 

Zde je seznam bizarních postav, které se setkáváme v těchto 18 stránek se skládá z 22 

kapitol.  

Chcete-li začít s, mimochodem John to říká, "a já se otočil, aby viděl ten hlas, který 

mluvil se mnou A právě otočil, viděl jsem sedm zlatých svícnů,. A uprostřed těch 

sedmi svícnů jeden podobný Synu člověka, oblečeni s oděvu dolů na nohy, přepáší o 

prsy se zlatým pásem jeho hlavou a jeho vlasy byly bílé jako vlna, bílé jako sníh,. a 

jeho oči jako plamen ohně, a jeho hlas jako zvuk mnoho vody. "  

Další sadu znaků, máme čtyři bestie plné očí před a za. "A první šelma podobná lvu, a 

druhé zvíře podobné teleti, a třetí zvíře měl tvář jako člověk a čtvrtá šelma byla 

podobná letícímu orlu. A čtyři bestie měl každý z nich šest křídel o něm a byly plné 

očí v rámci: a odpočívají ne ve dne v noci ... " 

Dále tu máme scénu, kde je to skvělá kniha zapečetěný sedmi pečetěmi na pravici 

toho, kterýž seděl na trůnu. Silný anděl která byla vyhlášena v mocným hlasem: "Kdo 

je hoden otevřít knihu, a ztratit pečeti jejich?" 

Zdá se, že nikdo nebyl hoden a dostatečně velký, aby tak učinily a John plakal hodně, 

protože nebyl nalezen žádný člověk hoden otevřít a číst tu knihu, ani se dívat na něm.  



Nicméně, ejhle, náhle někdo vyšel, která byla dost velká k tomu tento mocný, vysoké 

a mohutné skutek. A hádejte, kdo to byl? 

Nezapomeňte, cesta zpět v Genesis 38, že starý, kurva-štvaní nehodní, judský, který 

smilnili se svou dcerou-in-law, myslí si, že byl jen obyčejný děvka na silnici? No, teď 

v nebi, to obřezaný Žid byl inovován (židovskými scenáristů) být největší ze čtyř a 

dvacet starších, kteří sedí na trůně. Ve skutečnosti, že je jedním z prvních a především 

teď a on je "Lev z pokolení Juda, kořen Davidův," a je to právě on, kdo "kořen 

Davidův, aby otevřel tu knihu, a ztratit jeho sedmi pečetí. " 

Jak jsme přistoupit k těsnění otevřel, zjistíme, jak byla otevřena tam objevil bílý kůň 

první pečeť. Jak tam bylo otevřeno druhé těsnění objevil ryzáka. Jak tam bylo 

otevřeno třetí těsnění se objevil černý kůň, a když tam byla otevřena čtvrtá pečeť se 

objevil bledý kůň. Každopádně, jak sedí na bledém koni bylo něco, co seděl na něm a 

jeho jméno bylo smrt a peklo ním. 

Jak jsme se jít do Zjevení 9 máme hodně trápení a mučení, a na scénu dělat práci 

objevují různé podivné formy kobylek, kteří mají mučit lidi bez jejich zabití. Muka 

má být něco jako to štíra, když udeří člověka. Tvar kobylky byly jako "ke koním 

připravených k boji, a na hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře 

byly jako tváře mužů a měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly. jako zuby lví a 

měli prsu desky, jak to bylo pancíře ze železa,. a zvuk jejich křídel byl jako zvuk 

vozů, když množství koní běží k boji a měli ocasy jako k štíry i tam byli. smyčky v 

jejich ocasy: a jejich síla byla ublížit lidem za pět měsíců. " Kolik kobylky, stejně 

jako, že jste viděli ve svém životě? Divný, skutečný divné. 

Dále tu máme armádu jezdců skládající se ze dvou set tisíc. To by bylo armáda 200 

milionů jezdců. Nikdy jsem věděl, že tam bylo tolik koní existujících v jakékoliv 

vápno. Jak John jim mohl počítat všechny v krátké době, je záhadou. Mimochodem, to 

říká: "A tak jsem viděl koně ve vizi, a ty, seděli na nich, které mají prsní pláty ohně, a 

opál, a síra a hlavy koní byly jako hlavy lvů; a z jejich úst vydal oheň a kouř a síra. " 

Nejen, že jsem nevěděl tam bylo dvě stě milionů koně kolem, ale to, co koně! 

Jak jsme se přestěhovat do kapitoly 12, je to skutečný weirdie. V prvním verši 

najdeme "Žena oděná sluncem, a pod jejíma nohama měsíc a na jejíž hlavě byla 

koruna dvanácti hvězd a ona je těhotná, křičela, pracujici ku porodu a trápěci které 

mají být dodány." 

Jako drtivá hrozbou pro tento neobvyklý žena chystá porodit dítě bylo divoké a 

podivné velký červený drak "měla sedm hlav a deset rohů a sedm korun na hlavu. A 

jeho ocas kreslil třetí díl hvězd nebe a svrhl je na zem. " Dovedete si představit, 

hollywoodský scénárista přijít s více podivné potratu než tohle? Každopádně, tady byl 

ten drak se všemi těmi hlavami a rohy a korunek připraven, jakmile se narodil pohltil 

její dítě. 

Příběh pokračuje. Dítě nějak unikl, ale drak rozhněval se ženou a odešel svést boj s 

ostatnímu jejímu potomstvu. Nikdy jsme dělat zjistit, zda nebo ne on dostal tu ženu 

taky. 



Zdá se, že žádný konec podivné, podivné šelem, že průvod přes rychle se měnící 

situaci. V kapitole 13 máme zvíře zvednout z moře znovu, měla sedm hlav a deset 

rohů, a na jeho rozích deset korun. Vypadal "jako pardovi, a jeho nohy byly jako tlapy 

medvěda a úst, jako ústa lev: a drak mu dal svou sílu i trůn a velkou autoritu." V 

kapitole žumpy jsme jinou šelmu, jak vystupuje ze země a má dva rohy jako beránek, 

a "mluvil jako drak." 

vedle dojdeme k fialové oblečeni žena na sedmi kopcích V kapitole 17. Jeden ze 

sedmi andělů řekl John, "přijít sem, ukáži tobě rozsudek nad velikou nevěstkou, která 

sedí na vodách mnohých:" ... "a ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a 

ozdobena zlatem a drahými kameny a perlami, mající zlatý pohár v ruce ..." v každém 

případě to žena měla opilou krví svatých a mučedníků, a i ona se setkal s zvíře se 

sedmi hlavami a deseti rohy. nakonec to bestie "učiní ji opuštěnou .mil nahou, a tělo 

její jísti budou, a poflakovat ji ohněm." teď se tě zeptat, co byste myslet na hepped up 

Hollywood scenárista, který vyšel s příběhem takového?  

Existuje více znaků, avšak méně groteskní a rozbité, jako jsou lišky a hady a draky. 

Tam jsou také velké armády mužů na bílých koních, sedm andělů s lahviček, plněné 

ranami, "plný hněvu boha," a tam je bizarní popis veliké město, svatý Jeruzalém. I to 

je něco na pohled. 

Poté, co nám řekl, v prvních čtyřech evangeliích, jak zlý je položit si poklady na zemi 

a že bohatý člověk nikdy nemůže dostat do nebe, a že byste měli "prodat všechny což 

máš, a dej chudým" dostaneme velmi dobrý popis toho, co Žida verze věčné 

blaženosti a nebe opravdu je a jaký je jeho pojetí nového města Jeruzaléma je zřejmě 

jeho představa o nebi.  

Zde je popis ve Zjevení 21. Je to docela město. Je dvanáct tisíc honů široký a dvanáct 

tisíc stadií na délku a zřejmě výška je stejná, dvanáct tisíc stadií. Při kontrole si 

Furlong ve slovníku, já zjistí, že je 1/8 míle. Tento nový Jeruzalém proto by bylo 1500 

mil náměstí a také 1500 mil vysoko, pokud můžete představit takovou město. Stěna 

zřejmě bylo 144 loket, a díval se na loket, to je 18 palců, jež by představovaly zeď 

216 stop vysoký. Nicméně, to nám právě řekl, že město bylo 1500 mil vysoká. 

Neptejte se mě vysvětlit nesoulad. Židovští scénáristé to napsal, já ne. 

Mimochodem, samotná stěna byla z jaspisu a město bylo z ryzího zlata, "podoben jest 

čirého skla." Pak to dává podrobný popis dvanácti základů města, z nichž každý 

sestával z drahých kamenů. Základ první byl jaspis; druhý, safír; Třetí, chalcedon; 

čtvrtý smaragd. Pak se pokračuje po dalších osmi základů, které oblouk drahých 

kamenů každého z nich. Dvanáct bran bylo dvanáct perel. Ulice města byla ryzí zlato. 

"Jak to bylo průhledné sklo." 

Jak jste si jistě vědomi, Židé byli vždy jen divoká při pohledu na zlato a mají 

nenasytnou touhu dostat své ruce na všechno zlato a drahé kameny je to možné. Proto, 

když napsal scénář pro svaté město, Nový Jeruzalém, to bylo jen Chuck plné zlata v 

ulicích, smaragdy, diamanty a drahými kameny v základech, a perlami v branách. Je 

to jen o nejvíce opulentní fantastická by se dalo vymyslet, jeden, který by 

hollywoodský scénárista jen převařit zelení závistí. 



Ale pamatujte Kázání na hoře? Jste řekl, jak se zbavit vše, co musíte, "prodat všechny 

Ty jsi řekl." 

Druhá nejvýznamnější vlastnost o Zjevení je konstantní postoupení pomsta a hrůza a 

bolest a utrpení a bolest. Zdá se, že jen asi každý kapitolou je naloženo s pomstou 

boha, cvičení samo o sobě bez letup na nás chudých a dlouhodobě trpící pozemšťanů. 

Všichni jsme si vědomi, kolik lidí zabili na židovském televizní obrazovce každou 

hodinu, ale bolest a utrpení lidí, kteří jsou poražených ve Zjevení je něco jiného 

znovu. Každý, kdo se skutečným sadistickým ohýbal by opravdu mít pole den čtení 

Zjevení si. 

Máme tolik této "evangelium" a "Dobré zprávy" se rozšířil po celém Zjevení, že je 

těžké vědět, kde začít. Nebudeme dát všechny z nich ale jen rozptýlené odběr vzorků 

různých sadistických způsoby existují dělat v nás špatné lidské bytosti a dělat nás trpět 

bez konce. 

V kapitole 8 máme, například těch sedm andělů otevírací pečeť sedmou a sondážní 

sedm trub.  

Jako první anděl zatroubil jeho trubku, "následovalo krupobití a oheň smíšený s krví, 

a oni byli obsazeni na zemi,. A třetí pánev stromů byla spálena, a všecka tráva zelená 

shořel" Toto bylo následované druhým andělem zněl jeho trubku a "jak to bylo hora 

veliká ohněm hořící byla obsazena do moře a třetí pánev moře se stala krev." 

Přirozeně, že třetina všech tvorů v moři zemřeli a třetí pan lodí byla zničena. A tak 

jdeme dál po trati přes 3., 4., 5lh, 6. a 7. anděla, každý znějící jeho trubku a každý z 

nich vytváří velkou katastrofu na nás špatné lidské obyvatele země. 

Pak v další kapitole máme ty hrozné kobylky, které jsme popsali výše, a tady je to, co 

dělají pro nás, "A pro ně to bylo dáno, že by neměli zabít, ale že by měly být trýzněni 

pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když striketh muže a v těch 

dnech budou lidé hledat smrt, a musí ji nenajdou,.. a žádati budou zemříti, ale smrt 

uteče od nich " Zde se opět setkáváme s židovskou posedlost mučí své nepřátele, a to 

nejen k smrti, ale zbavuje milost umírání tak, aby je mohli mučit delší a vytrvale. 

Pak máme jednu katastrofu a utrpení v souvislosti s jiným, nil této kalamity prší dolů 

na takzvaný "zlý", dokud si bude myslet, že nebyly nic víc lidí opustilo zabíjet a 

mučit. Ale ty jsou špatné, zdá se, že nová čerstvá úroda v jednotlivých kapitolách, 

opět v mukách a mrzačit, zabíjet a mučit. 

Konečně se dostáváme k kapitolách 15 a 16, kde máme sedm andělů nesoucí sedm 

koflíků "hněv Boží". Zde je to, co se stane, když prýštit své koflíků hněvu Božího na 

zemi. 

Jako první, kdo vylil svou nádobu na zem, "padlo na odporné a těžkou bolák na muže, 

kteří měli znamení šelmy." Jako druhý vylil svou nádobu na moře, "se stal jako krev 

mrtvého člověka, a každá živá duše v moři umřela." 



Vzhledem k tomu, země a moře bylo postaráno, třetí anděl musel najít jinou zásuvku 

pro jeho smrtící lahvičky. To nalil svůj hněv na řeky a na studnice vod, "A oni se 

stali v krvi." Co krvavé, idiotské bordel! 

Kde by teď čtvrtý anděl nalít svůj koflík? No, nalil ji na slunci, a "síla byla dána jemu 

trápiti lidi s ploutvemi. A lidé byli páleni velikým léčit, a rouhali se jménu Boha." 

Můžete divit, proč by mu rouhat se místo něj milovat? 

Pátý anděl vylil svou nádobu na pečeť šelmy. "A jeho království bylo plné tmy a oni 

kousali lidé jazyky své pro bolest." Zřejmě to bylo ubohé ubohé lidské bytosti, které 

byly v jeho království, aby kousali lidé jazyky pro bolest. 

Šestý anděl vylil koflík svůj na tu velikou řeku Eufrat, která vyschla vodu z této řeky a 

tři duchové nečistí Tike žáby vyšel z úst draka az úst šelmy az úst falešný prorok. To 

je poněkud nejasné, co všichni tito duchové byli asi dělat, kromě toho, že jsou 

evidentně aby shromáždili a bojovat v místě zvaném Armagedon proti velkému a 

všemohoucího Boha. 

Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší. To zřejmě způsobilo velké množství 

hromy a blesky a velkých zemětřesení. A to veliké město (zřejmě se vztahuje k 

Babylonu zde), čímž byl rozdělen do tří částí. A každý ostrov pominuli, a "hory 

nebyly nalezeny." A to není všechno.I padlo na lidi velký kroupy z nebe, každý 

kámen o hmotnosti talent. "A rouhali se Bohu lidé pro ránu těch krup, neboť jeho rána 

byla 

veliká. "Každopádně poté, co toto vše bylo děláno sedmý anděl prohlásil hlasem 

velikým z chrámu nebeského," Z trůnu, řkouce se to dělá. "Díky bohu za malé 

milosrdenství.  

To v žádném případě není konec všech bizarních a směšných muka a trápení, které 

byly ohýbán na bezmocné lidi na Zemi. Máme jinou možnost, fráze jako "A každý, 

kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera." Dále na něm 

zmiňuje skupinu hříšníků. Pak říká, že to je to, co se s nimi stane: "Budou mít svůj díl 

v jezeře, které hoří ohněm a sírou:., Což je druhá smrt" Zabijte je znovu! "A sestoupil 

oheň od Boha z nebe a pohltil je." A tady je další: "Tím, že tito tři byl třetí díl lidí 

zabito, u ohně a kouře, a tím se sírou, který vydal z jejich úst." 

No, tam je mnohem víc morbidní, krvavý a groteskní detail, ale myslím, že jsme se 

zabývali dost. Zjistil jsem nic velmi povznášející v celé této politováníhodné, divoké a 

psychodylic nepořádek. Rozhodně to není nic, co bych chtěl, aby moje vnoučata číst a 

znečistit jejich mysl - všechny tyto podivné aberace zaklínán myslí zvrácenými Židů. 

Ani jsem se najít něco tam, že správně předpověděl a prorokoval budoucnost, která se 

nyní přijít k povolení. Celá věc je zkomolený a nechápající sbírka zvěrstev, ale určitě 

nevysvětluje žádnou racionální odhad událostí, které přijdou. 

Je to něco jako dívat se do šálku čajových lístků. Kdokoli může dělat to, co chtějí. 

Mohou citují tuto a tuto frázi v tom smyslu, takový a takový, a sedm v čele monstrum 

je takový a takový stát nebo takovou a takovou událost, nebo cokoliv jiného. V 

každém případě je zcela nesmyslné, a asi za relevantní, jako čajových lístků v šálku. 



Proto, když tito kazatelé přijdou a říkají, že mají vnitřní stopu, co všechny tyto věci 

znamenají, oni jsou vlastně lže. Nemají žádné další informace o tom, než vy nebo já. 

Co to všechno znamená. Kristus ví, a nenechal žádnou kódové knihy kterouž rozluštit 

tuto absurdní a bizarní kolekce katastrof. Na jednom místě se píše, že budou nakonec 

ležet až ďábla a hodil ho do bezedné jámy a že Kristus pak bude vládnout po tisíc let s 

vybranou skupinou. Potom však ďábel je třeba Lei opět volná a kdo ví, odtud na to, co 

se bude dít dál. 

Hodně k tomu došlo o této myšlence tisícileté království nadcházející nahoru. Máme 

vysoce výkonný programů v rádiu jsme poštovní organizace volat sebe "The Second 

Coming", atd., A všechny druhy hepped-up kazatelů tryskající o druhém příchodu 

Krista. 

Kristus říká: "Hle, přijdu brzy." Apoštolové pochopil, že přichází do jejich života. Po 

2000 letech "Věřící" jsou stále kvílení. Po 80 generacích, příroda pokračuje jako v 

miliony let předtím, a, jak to bude, miliony letošního dále. Po 80 generace, napálí se 

stále drží tašku, strach, ochrnutý a čekal. 

To vše má velmi neutralizační a katastrofální vliv na podvedeni a zmatené běloch, 

který se tím hypnotized a paralyzovala do nečinnosti, čekání na druhý příchod Krista. 

Koneckonců, pokud se domnívá, že všechny ty nesmysly, a pokud je vše 

naprogramován tak jako tak, a to bude horší a horší, a ďábel je plně pod kontrolou, 

proč není nic bílý muž může dělat, ale jen složit ruce , ať všechno jet a odevzdaně 

čekat na druhý příchod Krista. Je nejvyšší čas, abychom vystaveny všechny tyto 

zrádné znečišťování mozku zatopené na mysli bílé rasy, a vrátit se do reality. Poslední 

věc na světě, co potřebujeme, je představa blížící se katastrofy, stísněnosti a zkázy. 

Namísto toho potřebujeme nějaké dobré jasné myšlení, nové realizaci hodnoty naší 

rasy, společný dluhopis uvázat naší rasy dohromady, a pak do Spojených vůli bojovat 

a přežít. 

Přírody Věčný Náboženství 1-14  

Unavenged Outrage: Revelation: Židovské Noční můra v Technicolor  

Přírody Věčný Náboženství 1-15  

Unavenged Outrage: Jak se dostat do nebe: Project nemožné: Nebo Každý je  

Chystáte se do pekla  

Většina křesťanů žije v domnění, že pokud si jen věřit, pak se dostat do nebe je docela 

rovně vpřed. Většina kazatelé a různé kostely vám poradí, jak jednoduché to je mít 

"spásu", a to vše zdarma! Jediné, co musíte udělat, je - prostě věří - takže nám říkají. 

Ale, jak si přečíst rozmazané detaily, jak se uvádí v Bibli budete obavami najít to není 

vůbec tak jednoduché. Ve skutečnosti, čím více budete číst Bibli a pokusit se zjistit, 

jak si můžete gel se, že "záchrana" čím více matoucí je složitější, tím více 

nejednoznačná a těžší to dostane. Ve skutečnosti existuje tolik nejasné a rozporné 



citace od Krista, říkají, že z důvodu takový a takový se nemůžete dostat do království 

nebeského, že místo by bylo tak jednoduché, najdeme tam je tak mnoho 

protichůdných ujednání, z nichž všichni říkají že není možné získat spasení, říkají, že 

se nemůžete dostat do nebe. 

Do vápna se dostanete přes zkoumání a najít všechny zátarasy, které jsou umístěny v 

cestě, zjistíte, že si prostě nemůže tam gel - což znamená, že prakticky každý je 

odsouzen k jít do pekla a zadek na věky věků. Je zřejmé, že existují pouze dva tábory. 

Pokud se nemůžete dostat do nebe, budete jít do pekla. 

Jedná se o údajně "radostnou zvěst" a "Good News", že křesťanství přinesl.  

Podívejme se nyní zkoumat různé překážky na cestě. V Matta. 07:21 Kristus říká: "Ne 

každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli 

mého Otce, který je v nebi. Mnozí mi řeknou v onen den Pána ? Pane, copak jsme ve 

tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu vyhánět démony a ve tvém jménu divů 

mnohých nečinili a pak budu vyznávat jim jedno vás nikdy neznal: Odejděte ode mne, 

vy, činitelé nepravosti ". Jinými slovy, i přes veškerou snahu, přes vaše dobré skutky, 

a to navzdory vaši věrnost, Kristus říká: můžete jít do pekla. 

V Matta. 08:10 říká: "Amen, pravím vám, jsem nenalezl tak velkou víru, ne, ne v 

Izraeli. A já pravím vám, že mnozí přijdou od východu a západu a budou stolovat s 

Abrahamem, a Isaac ., a Jákobem v království nebeském ale synové království 

vyvrženi budou do temností tam bude pláč a skřípění zubů ... "Docela nejasný, ale v 

případě, že" synové království "jsou jít do pekla, můžete si být jisti, že ostatní 

nebudou do nebe jeden. 

Jsme teprve začíná, ale už začínáme vidět vyloučení kupí, jeden po druhém, a oni to 

vše přispívá k tomu: většina z těchto lidí jsou vyloučeny z vstupu do království 

nebeského, a samozřejmě, proto jsou naprogramovány , bylo plánováno, a plánuje jít 

do pekla. Neexistuje žádná střední cesta. Ale pojďme dál. 

V Matta. 10:37 Kristus říká: "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne 

hoden: A kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden A kdož nebéře 

svůj kříž a následovala po něm. mne, není mne hoden. " Můžeme zcela jistě 

předpokládat, že ti, kteří jsou dále zařazeni do této kategorie a nejsou hodny ním jsou 

s největší pravděpodobností nebude dostat do království nebeského, takže přidat tyto 

miliony dále do seznamu. I oni jdou do pekla. Kolik lidí to víte, že máte kategoricky 

vyjít ven a se zavázala, že milují Krista víc než oni svého otce nebo matku nebo jejich 

syn nebo dcera? Kolik lidí to víte, že vzali svůj kříž a šel za ním, zejména proto, že 

kříže jsou poměrně těžké přijít, a protože to je nejvíce zavádějícím způsobem nejasné, 

co to je, že se musí udělat, aby ho následoval? 

V Matta. 12:31 Kristus říká: "Protož pravím vám, všelijaké hřích i rouhání bude lidem 

odpuštěno:. Ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno lidem Kdokoli by 

řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdož by mluvil proti Duchu 

svatému, nebude jemu odpuštěno, ani na tomto světě, ani ve světě, který přijde ". 

Takže tam, pokud jste rouhal Duchu svatému, co to je, že jste ho měl. Máte žádnou 

další šanci na jakékoliv odpuštění nebo odkup nebo sebemenší šanci na milost. Od té 



chvíle jste ARC jít rovnou do pekla bez ohledu na to, co a neexistuje žádné další 

odvolací soud. 

V Matta. 12:36 říká: "Ale pravím vám, že z každého prázdného slova, které lidé 

řeknou, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov ty musí být 

odůvodněno, a podle svých slov ty nesmí být odsouzen ". Pokud taková jsou pravidla 

hry, každý by byl téměř v nepřetržitém ohrožení, protože kdo ví, nějaké slovo dalo by 

se říci mohl být ten, o kterou bude odsouzen. Není to uklidňující myšlenka? To je 

ještě trochu té skutečné "Good News", že křesťanství přinesl pro vás. 

Pojďme pokračovat dále s člověkem. 13:41. "Syn člověka pošle své anděly a ti 

vyberou z jeho království 

všecka pohoršení, i ty, které dělají nepravosti, a poskytují jim uvrženi do ohnivé pece: 

tam bude pláč a skřípění zubů "To je samozřejmě poněkud nejasný ale nepochybně 

tady jde další lodní náklad chudých duší určených pro. ohnivé pece.  

To opravdu není tak jednoduché se dostat do nebe po tom všem, je to? Ve skutečnosti 

jsme již nashromáždily dostatek kategorií, které by přijalo jen asi každou živou 

lidskou bytost. Ale vraťme pokračovat. 

V Matta. 15: 4 Kristus říká: "Neboť Bůh přikázal, řka: Cti otce svého i matku., A ten, 

kdo zlořečí otci nebo matce, ať umře." Připsat další přestoupení, který bude odsoudit 

pachatele do ohnivé jámy. 

Matt. 15: 22,23 a 24 dávají následující příběh: "A aj, žena Kananejská z týchž pobřeží, 

a zvolal k němu, řka: smiluj se nade mnou, 0 Pane, synu Davidův moje dcera hrozně 

trápí s ďáblem ale on jí neodpověděl ani slovo a jeho učedníci přistoupili a prosili ho, 

řkouce: Propusť ji,..., neboť volá za námi, ale on odpověděl a řekl: "nejsem poslán než 

k ztracené ovce z domu Izraele. "  

Tak tady evidentně máme nový vývoj. Zjistili jsme, že jediní lidé, Kristus prohlašuje, 

že on byl poslán přinést spásu byla Dům Izraele. Zřejmě to by zcela vymýt nás ostatní, 

že jsou pohané a ne Židé. Pak máme další matoucí situaci, že žádná z Židů věří v 

Krista, a tudíž by byla vyloučena ze spásy také. Takže kdo je tam zbylo? Matoucí, 

protože to vše může být, a nepochybně má být, je to dále potvrzena John 4:22, kde 

Kristus mluví k ženám Samaří a říká jí: "Vy uctíváte nevědí, co: víme, co my 

uctíváme nebo spasení z Židů ". Zřejmě je hláskování mezi pohany: spása je židovská 

věc a pohané jsou tak zmatená, že nevědí, co mají uctívat. S tímto srdečně souhlasit. 

Ale vraťme pokračovat. Tedy řekl Ježíš svým učedníkům: "Chce-li kdo přijíti za 

mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne Neboť kdo by chtěl zachránit 

svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne musí ji najít. " (Mat. 16:24). Je to 

jedna z těch matoucích kusů dvojitého řeči, kde nevíte, zda jste přichází, nebo jít, ale v 

každém případě, ti z vás, kteří se snaží zachránit svůj život oblouk bude ztratit a 

zřejmě nebude dostat do nebe. 

Probíhá ve stejné knize. Kapitola 18: 3, Christ další napomíná a vylučuje: "Amen, 

pravím vám, kromě ye být změněn, a stát jako malé děti, ye musí ne vstoupit do 

království nebeského kdož by se koli ponížil jako malé dítě se. Stejně tak je největší v 



království nebeském. " Přistoupí k v.6 "Ale kdo to bude pohoršil jednoho z maličkých 

těchto věřících ve mne, to bylo lepší pro něj, aby žernov osličí vložen byl na hrdlo 

jeho, a že se utopil v hloubce moře" Od to můžeme poznat, že máme-li jednat pokorní 

a stávají jednoduché smýšlející jako děti znovu a zapomenout na všechny zkušenosti a 

úsudek, které jsme získali prostřednictvím všech našich letech zralosti, jinak nejsme 

kvalifikovaní vstoupit do království nebeského. Kromě toho, pokud jsme urazili 

některý z těchto maličkých, tito lidé taky, jsou na tom lépe, kdyby měli žernov 

zavěšen na krku a utonulo. Evidentně tito také jsou vyloučeni ze vstupu do nebeské 

království a směřujících do záhuby. I oni jdou do pekla. 

Jsme ARC zjištění, že je to stále těžší a těžší se dostat do království nebeského. 

Seznam těch, kteří nebudou se tam dostat, se stává větší a větší, a ve stejné kapitole v. 

34, Kristus říká: "A jeho pán se rozhněval a vydal ho k trýznitelů, dokud nezaplatí 

celý dluh jemu. Takť i Otec můj nebeský učiní vám, budete-li z vašich srdcí 

neodpustíte jeden každý svého bratra jejich přestoupení. " Přidat další obrovské 

množství těch, které nebyly odpustit svým bratrům jejich provinění. Také oni musí být 

křídou off a "dodáno" na trýznitelů. I oni jdou do pekla. 

Tento seznam se rozrůstá a překážek, se hromadí. V Matta. 19:20, to říká, "Mladík 

řekl jemu Všechny tyto věci jsem si nechal od své mladosti až:.?, Co mi se ještě 

nedostává" a Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi a prodávat, což máš, a 

rozdej chudým, a budeš musí mít poklad v nebi.. a pojď, následuj mne" Když mladík 

odešel "smutný," řekl Ježíš svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý muž 

muset stěží vstoupit do království nebeského. Opět pravím vám, to je snadnější pro 

velblouda jít přes uchem jehly, než boháč vstoupit do Božího království. " A teď jsme 

přidali k vyloučení, která je nyní roste mílovými kroky, všechny ty lidi, kteří mají 

"bohatství". To říká dále ve verši. 25: "Když to jeho učedníci slyšeli, byli nadmíru 

překvapen, řka který pak může být spasen?" Skutečný dobrá otázka. Ježíš zdvořile jim 

tuto uklidňující dvojí-talk "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." To je 

typické. Pokud nemůžete vysvětlit věci rozumně a logicky, stačí říct: "No, působíme v 

oblasti magie, něco jde, a to nemá smysl." 

Doom a zatracení pokračuje. Máme-li být past a chytil s našimi kalhotami dole ve 

chvíli, kdy to nejméně očekáváme. 

To je hozen u nás jen proto, že budeme nervózní a na okraji za všech okolností, nikdy 

neví, kdy [he boom se bude snížena.  

"Pán toho služebníka přijde v den, kdy to vypadalo) není pro něj, a za hodinu, že si 

není vědom, a požádá ho řezat na kusy, a jmenovat mu jeho díl s pokrytci: Tam bude 

pláč a skřípění zubů. " (Man. 24:50, 51) 

Vengeance a zatracení pokračovat v nezmenšené míře. "Pak se řekne i těm, kteříž na 

levici, ode mne, zlořečení, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům." 

"Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi maso: žíznil jsem, a nedali jste mi napít."  

"Byl jsem cizincem a přijali jste mne není: nahý, a oblékli jste mě ne:, nemocný a ve 

vězení, a nenavštívili jste mne"  



"Pak musí být rovněž odpovědí jemu, řka: Pane, kdy jsme tě viděli hladověl, nebo 

žízeň, nebo cizinec, nebo nahého, nebo nemocného nebo ve vězení, a ne ministra 

tobě?"  

"Pak se mu odpoví jim, řka: Amen pravím vám, cokoliv jste to udělal, aby jednomu z 

nejmenších těchto, jste to udělal ne mně." "A tak tito půjdou do věčných muk:" Matt. 

25: 14-46.  

Myslíte si stále myslí, že je tak jednoduché, jak "jen věřit?" Zdaleka jednoduché, to je 

stále velmi složité a je pravděpodobné, sílí nejen sto ku jedné, ale tisíc k jednomu, že 

nikdo, ale nikdo nemůže překážkové všechny nastražené bomby, které jsou zaváděny 

do cesty, jak se dostat do "nebe ". Na druhou stranu neexistuje žádná střední cesta. Ty, 

které nejdou do nebe všichni jdou do věčného zatracení a pekelného ohně. 

Ale je tu víc, mnohem víc. Existuje mnoho opakování v kapitolách Marka, také Luke, 

a také John, s různými zdobení a jejich variací. Nebudeme se rozebírat téma mnohem 

dál. U Marka 11:26 říká Kristus, "jestliže vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v 

nebesích jest, odpustí vám hříchů vašich." V Lukášovi 6: 24,25, on jde po zase ty 

hrozné bohaté a říká: "Ale běda vám bohatým, nebo vy již máte potěšení své Běda 

vám, že oblouk plná, neboť budete hladovět Běda vám to.. se nyní smějete, nebo 

kvíliti a plakat. " Tady morální má být, že pokud máte věci docela dobře pod 

kontrolou, strach stejně, jen strach, strach a obavy. Viz nic než zmaru a beznaděje 

dopředu. Ty, po tom všem, jsou "dobré zprávy," víte. Vaše odměna bude v posmrtném 

životě, a šance jsou tisíc ku jedné vaše odměna musí být věčné peklo oheň. 

My přeskočit zbytek Marka a Lukáše a tak, že nebudeme úplně zanedbávat John, 

citujeme z Jan 3: 3, kde říká, že Kristus, "Amen, amen, pravím tobě, kromě člověk 

nenarodí znovu, nemůže spatřit království Boží. " A v. 5, "Amen, amen, pravím tobě, 

kromě člověk narodit z vody az Ducha, nemůže vejít do I. Božího království." 

Tak tady to máme, pekelného ohně a zatracení. Nářek, pláč a skřípění zubů. Věčné 

prokletí. Běda vám. Lepší žernov byl zavěšen kolem krku a uvrhli je do ohnivé pece. 

Ye musí být vhozen do naprosté tmy. 

Evangelia jsou jen plné zkázy a zatracení celém svém rozsahu. To má být "dobré 

zprávy", které Kristus přinesl světu. Spása, že váš kazatel udržuje houpající se před 

vámi, a to i podle svých vlastních pravidel, je tak absurdní, a tak nepřekonatelné, že 

nikdo, jen asi nikdo, bude nárok být jedním z těch, které jdou do "království 

nebeského ". 

Když už mluvíme o nebi, dejte nám stačí prozkoumat, jaké místo to má být. Zatímco 

peklo je popsán ve většině grafických a děsivých podmínkách, popisy nebes jsou 

nejvíce povrchní a přinejmenším velmi nejasný. V Matta. 13:31 Kristus říká: 

"Království nebeské je jako k hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli: 

což ostatně je nejméně ze všech semen, ale když se pěstuje, je to větší jest všech bylin, 

a bývá strom, takže ptactvo nebeské přijít a podat ve větvích z nich. " v. 33, 

"Království nebeské je podobno jest kvasu, který žena vzala a zadělala ve třech 

měřicích mouky, až celá zkysalo." Znamená to, že vám nějaký druh obrázkem místo, 

kam by jen zlomit vaz, aby si to? 



V další kapitole najdeme ještě několik dalších lahůdek a sousta, které nejsou příliš 

popisná, ale oblouku nejlepší, co jsme mohli najít. V Matta. 14 počínaje v. 44, Kristus 

říká dále. "Anebo je království nebeské je jako k pokladu skrytému v poli:. Kterémžto 

když člověk jest našel, skrývá, a radostí pro něj odejde a prodá všechno, co má, a 

koupí pole Anebo je království nebeské podoben jest člověku kupci, hledajícímu 

dobrých perel Kdo, když mu bylo prohledáno jednu velmi drahou perlu, šel a prodal 

všechno, co měl, a koupil ji Anebo je království nebeské podobno jest síť, která byla 

obsazena. do moře a ze všelikého plodu shromažďující: který, když naplněna byla, 

vytáhše na břeh a sedl, a shromáždili dobré do nádob, ale obsazení zlé pryč Tak se 

stane na konci světa.: andělé vyjdou a oddělí zlé z prostředku spravedlivých. " 

Dokumenty, které vám jakýkoliv druh obrazem nebe, nebo jste stále zmateni o povaze 

"odměnu v posmrtném životě?" Co se týče mohu sec, to nepředstavuje až takový 

obraz ničím jiným než hodně double-talk, a upřímně řečeno, nejsem vůbec typu, který 

by chtěl jít do takové mlhavé a špatně popsané místo. Ale jen aby se ujistil, že 

nebudete postrádat smysl, že druhá alternativa je dost hrozné, 50. verš následuje 49. 

který jsme právě dříve citovaný a Kristus tam říká: "A bude uvrhli do peci ohnivé tam 

musí bude pláč a skřípění zubů. " 

Můžete se dostat do nebe? Není pravděpodobné, že v každém případě, a už vůbec ne, 

takže pokud Kristus může pomoci. 

Poté, co Kristus položil víru a vysvětleny veškeré sebevražedné radu ke zničení těch, 

kteří by obejmout svou víru, že prý zorganizovala kampaň s cílem šířit toto učení dál 

do celého světa. Údajně, on pak shromáždil kolem sebe 12 učedníků, hodnost 

amatéry, které jsou vyjmenované v kapitole 10 plíseň. Těchto 12 klopýtat komplicové, 

kteří zřejmě nebyli příliš jasná a nedokázal pochopit, co to říkal. Ježíš pak vyslal a 

přikázal jim řekl: "Jdi ty nejsi v cestě pohanů i do jiných měst Samaritánského 

nevcházejte, já raději jděte ke ztraceným ovcím z domu Izraele." (Mt 10: 5.) Nyní je 

zde velmi rozporuplné průchod zde. Ježíš byl velí svým učedníkům, aby šířit slovo k 

novému učení do samařské nebo pohany, ale aby to výlučně k Židům. Je to poněkud 

zvláštní, a proto, že to byli Židé, kteří odmítli jeho učení, ale pohany, kteří ji 

zaváděná. Máme podezření, že to bylo nepochybně plánoval, jak se to stalo, ale že to, 

co se píše v Matt. 10: 5, 6, a to za svým učedníkům, aby učit, že mezi pohany nebo 

Samaritánů, ale pouze k Židům. 

V Matta. 10:21, on otevřeně předpovídá, co bude rozdělovat vliv jeho učení a říká: "A 

Vydáť na bratr lo smrt a otec dítě, a děti povstanou proti rodičům, a způsobit jim aby 

byl usmrcen. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé. " 

Když vidíme všechny ničivých válek, které byly bojovali ve jménu křesťanství, jako 

je například třicetileté války v letech 1618 až 1648, vidíme, co se rozumí pod pojmem 

této předpovědi. Během této války, spolu se stovkami dalších, bratr se povstat proti 

bratru a doručit ho k smrti, a ve skutečnosti, asi jedna třetina všech Němců byla 

zdecimována v tomto krvavý, bratrovražedné náboženské války, s bratrem zabíjení 

bratrem a 5 / 6 veškerého bydlení v zemi byla zničena. V žádném případě se tato 

jediná válka, která byla bojoval ve jménu křesťanství, ale v celé Evropě, bratr bojoval 

bratr, Protestant bojoval katolík, a Bílý muž zničil sám sebe s pomstou, to vše ve 

jménu Krista. Dnes, v Irsku, je to stále děje. Křesťanství, ve skutečnosti, je cvičení v 

sebezničení. 



Zajímavá otázka o tom všem "věřit" podnikání je toto: Proč by měl někdo být nucen, 

aby věřili něco? Pokud nejste přesvědčeni, svobodně o situaci na síle důkazů 

předložených nebo nedostatek toho, proč je třeba používat hrozí nebezpečí mučení, 

pomsty a odplaty? 

Není to metoda používaná tyrany a gangstery? Není to stejná metoda používaná 

komunisty? Buď přijmout komunismus nebo tě zastřelit - to je také kód židovského 

komunismu v Rusku, Číně a jinde. 

Jakákoliv víra dorazil pod hrozbou nebo donucování je v každém případě, 

nepoctivého jeden. Je to "víra, jeden by mohl být stampeded do dočasně pod vlivem 

paniky a strachu, ale to není ani racionální přesvědčení, ani nemůže být upřímná víra. 

Přesto celé Bibli, to gangster způsob hrozeb, nátlaku a strachu se používá, aby si lidé 

věřit: buď věříte v Krista a všechny jeho hokus-pokus, nebo jdete do pekla, říká, nebo 

lepší, židovští scénaristi říci. Co povrchní operace! 

V Matta. 10:34 říká dále: "Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na zemi,. Přišel 

jsem, abych pokoj uvedl, ale meč Ačkoli jsem přišel postavit člověka proti jeho otci a 

dcera proti ní matka a dcera-in-law proti matce-in-law. a nepřátelé člověka musí být 

oni jeho vlastní domácnosti. " 

V Matta. 12:25 Ježíš opravdu vysvětluje, že podstatou židovského techniky pro 

zničení pohany, když říká: "Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne, a 

každé město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí." 

Vidíme v předešlých učení se již řekl, že přišel rozdělit a rozdělit udělal. Čím více se 

tyto hanebné učení šíří po celém Římě a římské říše sama o sobě, tím více se proces 

rozpouštění a kvasu rozpadu nastavené v. Vzhledem k těmto učení šíří a římských 

občanů, dobří lidé, kteří byli spadl pro celou tuto špatnou radu se stali zmateni, oni 

stali se styděla, a oni stali se velmi liší. Opustili dobrý úsudek, že oni měli vytvořené 

během několika staletí a oni opustili své dobré smysly. Oni ztratili veškerý smysl pro 

odpovědnost vůči své rodině. Jejich vlastenectví byla naprosto zpochybněna, a víme, 

že zbytek je historie. Římská říše a bílá civilizace, která ztělesňuje to, rozpadl a spadl 

do záhuby. 
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Unavenged Outrage: Jak se dostat do nebe: Project nemožné: Nebo Každý jde do 

pekla 
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Unavenged Outrage: Kristovo Exsistence není doloženo Historical  

Důkaz  

V předchozím materiálu bylo poměrně dobře prokázána nade vší pochybnost, že 

křesťanství je sebevražedný filozofie nebo výuky. Pokud brát dostatečně vážně jeho 

následovníky, že je zničí, a je-li celá rasa nebo národ to bere dost vážně a poctivě se 

snaží následovat učení v kázání na hoře pak by celý národ zničí sám sebe. 

Velký římský národ, nejlepší civilizace vyrábí bílé rasy v klasických časech, v prvních 

stoletích našeho letopočtu, vzal křesťanství vážně, a to přece zničit sám sebe, nikdy 

znovu stoupat.  

Odkud pocházejí křesťanství? Čteme-li židovské Bible, Starý zákon a Nový zákon, 

nebudeme mít správné odpovědi. Faktem je křesťanství, je a byl židovský tvorba, si 

vysnil, složený, a prosazuje hierarchii židovské rasy, nepochybně, u starších 

samotného Sanhedrin. 

Je to ve skutečnosti, bezbožná výuka navržena tak, aby vysadit a rozrušit White 

Gentile intelekt a způsobit mu opustit své skutečné odpovědnosti tím, že za což mu 

příroda vytvořila. Je to nepřirozené a zcela zvrácené postoj vůči přírodním prostředí, s 

nímž Příroda nám poskytl. 

Zatímco celkový dopad to zcela zničil římskou říši v době kratší než dvě století poté, 

co se stal přijat náboženstvím Říma, to je dnes stále převažující vliv visí jako stín nad 

věcí a myšlení bílé rasy po celém světě. Je proto důležité, že jsme vystopovat jeho 

původ, a to navzdory skutečnosti, že mnoho důkazů byla úmyslně zničena a mnoho 

zátarasy byli P [přichycena v cestě objektivně, i s ohledem na důkazy, které stále 

přežívá. 

Každý, kdo zachytit smysly a při pohledu na tyto důkazní prostředky najde klobouk 

svůj původ je velmi odlišná od toho, co naši otcové dnes by se nám věřit. Nicméně, 

vezměme za bernou minci, co církevní otcové a "Svatá" Bible nás dnes učí. První 

strana Nového zákona, Matthew 1, okamžitě je jasné, že Ježíš byl Žid a to stopuje 

jeho genealogie celou cestu od Abrahama přes Davida skrze Josepha ke Kristu. Na 

jiném místě dává genealogii Marie, a zajišťuje, že jsme si plně vědomi toho, že i ona 

je Žid. 

Zde, hned první hlavní rozpor je odhalen, křiklavě odhalil, to znamená, že pokud Ježíš 

je Syn Boží, jak by mohl být také syn Josefův?  

V každém případě, ať už je to jakkoli, se nyní podíváme na Ježíšových učedníků a 

apoštolů a my zjistíme, že Matthew, který údajně napsal první knihu v Novém zákoně, 

byl také nazýván Levi, syn Altheus a byl, tak jako v mnoha Židé jsou, výběrčí daní v 

Kafarnaum. Zjistili jsme, že apoštol Mark, který napsal druhou knihu v Novém 

zákoně, byl také nazýván John Mark, že syn Marie, v jehož domovskou v Jeruzalémě 

první křesťané shromáždili a byl bratrancem Barnabáše. Zjistili jsme, že především 



Mark byl také Žid. Nyní přijde na svatého Lukáše, který byl pravděpodobně jediný 

Gentile ve skupině dvanácti. Historici považují jej za Gentile lékaře. Nicméně, on byl 

zcela pod dominance Paula, který byl proselytu Žid, a Luke strávil většinu svého 

života jako žák cestuje kolem ve společnosti Paul, Žida. 

Nyní přišel apoštola Jana, kterého najdeme je také Žid, spolu s jeho bratry Petra a 

Jakuba.  

Nyní se dostáváme k apoštola Pavla, který změnil jeho jméno od skutečné jméno 

Saula, narozený v Tarsu, židovských rodičů, a muž, který byl chovaných výhradně v 

židovské tradici farizeů své doby. Z celkového počtu 27 knih Nového zákona, to byl 

Paul, který je připočítán s psaním 14 z nich a připočítán s psaním více než polovina 

Nového zákona sám. 

A tak to jde.Z 12 učedníků, že Kristus údajně měl všichni Židé s možnou výjimkou 

Lukáše a jak jsme již poznamenali, že byl zcela pod vlivem Paula. To je více než 

absolvování podivné, že podle Nového zákona samotného, spisovatelé, kazatelé, a 

apoštoly této "nové učení", stejně jako údajný zakladatel sám, jsou všechny Židy s 

velmi malou výjimkou. To je více než absolvování podivné také to, že Židé sami 

nikdy nepřijali tento vysoce sebevražedné učení, ale byli nesmírně aktivní v podpoře a 

foisting jej na bílém pohany obecně, a velký římský národ zvláště. 

Nemáme pochyb o tom, že tyto židovské charaktery byly fanaticky aktivně podporuje 

sebevražedné nové učení křesťanství, ani my pochybovat o tom, že oni měli nejen 

stovky, ale tisíce židovských pomocníků, které byly dále jen "Hidden Hand", který 

podporoval šíření tohoto učení mezi Římané i Řekové v římské říši. Je zde však vážné 

pochybnosti, že takový charakter jako Jesus Christ kdy žil vůbec, a tam je však 

ohromující důkazy, které naznačují, že neexistoval, ale byl výplodem židovského 

židovského představivosti. 

Na začátku našeho letopočtu našel Řím v blízkosti vrcholu své civilizace. Její 

nadřazenost, v tehdy známém světě, bylo do značné míry bez povšimnutí a to byl 

začátek dlouhého období míru. Chcete-li být konkrétní, Pax Romana (římský mír) 

trvala přibližně 200 let počínající vlády císaře Augusta. Řím byl velmi gramotný, tam 

bylo mnoho skvělých spisovatelé, vědci, historici, sochaři a malíři, nemluvě o další 

významní muži filozofie a učení. 

Přesto je velmi zvláštní, že navzdory velkému rozruchu a slávou, která údajně 

ohlašoval narození Krista a také jeho ukřižování (podle bible), najdeme ani jediný 

historik ani jediný spisovatel éry, který našel čas, aby tale poznámkou že v jejich 

spisech. Mimo vyrobených biblické spisy, ne římský historik, ne římský spisovatel, a 

ne Roman play-spisovatel, opustil sebemenší náznak, že má nejmenší povědomí, že 

toto údajně největší ze všech velikánů té doby v jejich samotném středu a kázání, co je 

žádáno největší ze všech nových evangelií. 

Zatímco Caesar opustil objemné spisy, které jsou ještě existující dnes a lze studovat 

naše střední školy chlapců a dívek, samotného Krista, který údajně největší zprávu 

doručit potomstvu, že svět kdy poznal, nenechal sebemenší útržek papíru, na kterou 

napsal jediné slovo. To ve skutečnosti biblické literatury sám potvrzuje a uvádí pouze, 

že jakmile on přece psal do písku. 



Dnes můžeme ještě studovat Cicero, skvělé řečí a spisy. Zanechal za sebou více než 

800 dopisů, které můžeme studovat až do dnešního dne. Můžeme studovat celé knihy 

o tom, co Marcus Aurelius napsal, můžeme studovat co Aristoteles napsal, co napsal 

Platón, a skóre jiní napsal, že byl současný s prvním počátku křesťanské éry, nebo 

předcházela jej. Ale kupodivu není slovo, které je písemně klobouk lze připsat na vrub 

samotného Ježíše Krista. 

Kromě toho, Řekové a Římané té éry, a dokonce i předtím a potom, vyvinuli umění 

sochařství na jemný stavu. Najdeme busty Cicero, Caesara, Marca Aurelia a 

nesčetných dalších řeckých a římských hodnostářů a méně světla, ale ani jednou se 

zdálo, že to natolik důležité, aby sochu podobnost Ježíše Krista. A důvodem je 

nepochybně nebyl, kdo by modelovat v té době. Tam bylo nepochybně mnoho zruční 

umělci a malíři v té době, ale zase kupodivu nikdo vzal čas ani zájem malovat podobu 

této údajně největší ze všech učitelů, kteří se ve skutečnosti byla vyhlášena Boží Syn 

přišel na zem. Ale ne obraz byl někdy dělal tohoto muže, který je nám řečeno, 

shromáždil velké zástupy kolem něj a způsobilo velké zděšení a strach dokonce krále 

Heroda Judea sám. 

Nyní to vše je velmi, velmi podivné, když, pokud, jak Bible tvrdí, narození Ježíše 

Krista byl uveden v s velkou slávou a velkých proklamací. Andělé prohlásil jeho 

narození. Mimořádně jasná hvězda ukázala na jeho místo narození. V Matta. 2: 3, 

říká: "Když Herodes král slyšel o těchto věcech byl ustaraný a celý Jeruzalém s ním." 

Těžko můžeme sbírat z toho, že nikdo si byl vědom skutečnosti, že král Židů, velký 

Mesiáš, se narodil, protože nám řečeno v předchozím verši, že mudrcové přišli ke 

králi Herodovi sám říká: "Kde je ten narozený král Židů, neboť jsme viděli jeho 

hvězdu na východě a my jsme přišli jsme se mu poklonit. " Zřejmě událost byla 

dokonce rozzářila jasná hvězda z nebe. V každém případě, král Herodes, je nám 

řečeno, v Matt. 3, byl tak obavy, že poslal mudrci do Betléma k hledání pilně pro malé 

dítě, aby mu ji, aby mu nepochybně ho mohl dát k smrti. Jak se příběh dále rozvíjí 

dozvídáme, že Joseph neslyšel a tiše vyklouzla v noci vzal s sebou svou ženu, dítě i 

osla a odešel do Egypta. Když Herodes zjistil, že byl podveden, že říká, že "byl 

nesmírně rozhněval a poslal a pobil všechny děti, které byly v Betlémě i ve všech 

končinách jeho, od dvou let a pod." 

Nyní se jedná o nesmírně drastický akt pro krále vzít, to znamená, že zabíjejí všechny 

děti v zemi, které byly do dvou let věku. Opět stěží můžeme říci, že narození Ježíše 

byl neokázalým, bez ohlášení a nepozorovaně, podle příběhu v Bibli. Nicméně, to je 

velmi, velmi podivné, že tento akt Heroda, tak drastické a trestně drsné, jak to je, je 

nikde jinde zaznamenána v dějinách nebo spisy některého z mnoha dalších autorů 

doby. Všechno, co máme, je tvrzení těch lidí, kteří napsali Nový zákon. Ve 

skutečnosti ten, kdo napsal Nový zákon vynalezl tolik tvrzení, že jsou 

v rozporu se skutečností, že dokonce spíše do očí bijící chyby tahem krále Heroda do 

příběhu. Historie nám říká, že v roce 1 nl, kdy byl Kristus údajně narodil, Herodes už 

byl mrtvý po dobu čtyř let. Stěží mohl být narušen nebo velmi rozlítil o zrození 

kohokoliv v roce 1 nl 

Tam je další skvělý důkaz toho, že Matouš, Marek, Lukáš a John nikdy napsal některé 

z těchto kapitol, které jsou údajně přičítány k nim. Co historický důkaz může být 

vykopali ukáže, že oni byli napsáni mnohem později, a to v době, kdy Ježíš údajně 



řekl všechny ty věci, ale někde kolem 30 až 50 let později osobou nebo neznámými 

osobami. Kromě toho, když porovnáme první čtyři knihy evangelia mezi sebou 

navzájem, což pravděpodobně říci více či méně stejný příběh, zjistíme, že si vzájemně 

protiřečí v tolika detailů, že jeden je budete potřebovat číst pouze sám pro sebe, aby je 

rozeznat. Já ani mít čas, prostor, ne sklon jít do všech těchto rozporů. Jsou příliš 

mnoho. 

Nechci tvrdit, že to opravdu dělá velký rozdíl, jestli tam někdy byl židovský charakter 

ve jménu Ježíše Krista, která vedla k vytvoření nového náboženství, které mají být 

vnuceného bílé rasy pro jejich zničení. Jde o to, že v každém případě to byli Židé, 

kteří vytvořili společně a propagované toto nové učení na bílé rasy a to přece zničit 

římskou civilizaci. 

Nicméně, důkaz je ohromující, že tyto myšlenky dlouho předcházela křesťanské éry a 

nebylo to Kristus, který vyšel s nimi, ale židovská sekta s názvem Essenes, kteří žili 

na okraji Mrtvého moře. Byli to oni, kteří již vyvinuli myšlenky obsažené v Kázání na 

hoře, ale byly přiděleny ke Kristu. Nejenže se vyvinuly stejné myšlenky jak je 

uvedeno v Matouše, Marka, Lukáše a Jana, ale formulace, frazeologii a tresty byly 

stejné a oni předcházela předpokládaný čas Kázání na hoře tím, kdekoli 50-150 roky. 

Essenes byla židovská náboženská skupina žijící v přibližně v prvním století před 

naším letopočtem prvním století našeho letopočtu Máme významným zdrojem jejich 

současných spisů v historik Josephus, a také v filozofa Philo. Oni jsou také zmínil se o 

různých dalších římských a řeckých spisovatelů těch dob, v nichž jsou jejich 

náboženské učení odhalil velmi podrobně. Nicméně, v posledních dvaceti letech tisíce 

svitků od Mrtvého moře, z nichž mnohé byly napsané Essejských sami, odhalují 

obrovské množství vhled do svých náboženských učení a především, prozrazují, že 

předchází a předešel Kázání na hoře slovo od slova, takže takzvané "nové" učení 

postava údajně objevit z nebe v roce 1 nl a kázání během let 3- až 33 nl byli původní 

ani byli oni nové. 

Dále se dozvídáme, že Essenes byly pozoruhodné jejich komunistické společnosti, 

jejich mimořádné zbožnosti a čistoty a jejich praxe celibátu. Obsadili všechny své 

pozemské statky společné a díval se na soukromém pozemku jako zlo, které by je 

mohly odvrátit od svatosti. Oni zabývá zemědělstvím a řemesel, vzhledem k těmto 

profesím méně hříšní než ostatní. Oni také cvičil křest, a tato praxe předcházela 

křesťanské éry nejméně sto. Takže křesťanští apoštolové lze jen stěží připočítán s mít 

zavedený rituál křtu, jak se tvrdí. 

Proč je průměrná čtenář zeptat, jsme ještě bylo řečeno více o Essenes kdyby byly 

původní praktici křesťanství? Existují dva dobré a naléhavé odpovědi na to. Křesťané 

z jejich strany, i když raně křesťanské otcové si byli dobře vědomi učení a spisy 

Essene, vzal veškerá možná opatření k jejich zničení a vyčistí je z oběhu. Důvodem je, 

že nechtěli jejich přítomnost známý, protože by to ohrozilo jejich dogma, že Kristus 

byl původcem nové učení. To by znemožnit tvrzení, že to byla skvělá nová odhalení 

poslal samotným Bohem uprostřed hosanna a zpěv andělů. Židé, na druhou stranu, 

nechtěl odhalit přítomnost Essenes proto, že chtějí zcela skrýt žádné spojení mezi 

Židy a nové náboženské učení, že oni měli spravovat pohanům. Oni dokonce šli do 

velkých délek vypadat nepřátelský k němu. 



Než jsem se jít dál do vysoce svítící a velmi zajímavou svitků od Mrtvého moře chci, 

aby jen jeden další bod, který je, že originální rukopisy, na kterém Nový zákon údajně 

vychází vždy zmiňoval se překládá z řečtiny "Original". Vzhledem k tomu, Nový 

zákon se opakuje znovu a znovu a znovu, že Pavel promluvil ke svému stádu ve 

židovský a že Ježíš mluvil židovský a že apoštolové byli Židé, proč, pak je možné, že 

rukopisy byly všechny řecky? 

Historická fakta přidat až toto: židovské hierarchie a nepochybně celá konspirace byla 

dobře koordinovaná a měl mnoho, mnoho členů a spolupracovníků. To nebylo 

napsáno v době Kristově vůbec, ale pohyb byl dán velkou podporu tím spojeným 

úsilím židovského národa. Jak se organizovaná a dále propagovat své nápady, ty byly 

sníženy na značně písemně nejpozději v letech 30 až 33 našeho letopočtu Když 

Kristus prý vyšel s nimi překvapivě i "nových" odhalení. Tyto závěry jsou, že byla 

napsána židovských osob, jejichž totožnost budeme nikdy vědět a napsal kolektivně 

mnoho autorů, byly revidovány čas od času, a to nejen ve své původní tvorby a 

formulace, ale byly revidovány znovu a znovu po celou dobu staletí, aby se stala 

účinnější a přesvědčivý propaganda. Nicméně, chceme jít hlouběji do učení Essenes a 

co jsou zač a proč byly jejich konkrétní učení vrhli na Židy, které mají být formulován 

do dobře destilované jedovatého odvaru a pak se přivádí k pohanům. 

Svitky od Mrtvého moře, které jsou četnější a mnohem více odhalující než židovského 

tisku dnes informoval nás nám říkají hodně o učení a života Essenes. Jednou z 

důležitých věcí, které nám říkají o Essenes je, že zmizel z povrchu zemského asi po 

dvou staletích existencí a datu ukončení bytí někde kolem roku 100 nl byly, Netřeba 

říkat, že jen velmi malá sekty židovských kmenů a není součástí židovského spiknutí 

jako takové. Být mimo hlavní proud židovského činnosti a myšlení, Židé přesto 

pozorovat od nich, že tento druh výuky by mohla zničit a zničit lidi. Židé, kteří hledají 

způsob, jak zničit římský národ, který se v roce 70 nl zničil a srovnal Jeruzalém k 

zemi, poznamenal dobře, co toto učení bylo a rozhodl se je udržovat na Římany. 

Essenism byl opravdu revoluční nová forma společenského řádu, ideální družstvo 

Commonwealth v miniatuře. Namísto Mesiáše, ideál Essenes byl "učitel 

spravedlnosti". Oni založili nový kooperativní komunitaristický bratrství a oni byli 

první náboženská společnost zřídit a pozorovat svátosti křtu a eucharistické jídlo. 

Nejdůležitější ze všeho oni byli jedle skupina odsoudit a zrušila věkovou starou 

instituci otroctví. 

Kromě toho "učitel spravedlnosti", jak propagovaný Essenes nemůže byli první 

pacifista v historii, ale on byl první realizaci jeho pacifistické teorie s celkovým 

praktickým opatřením, která, pokud obecně přijaty, by zrušila válku. To, samozřejmě, 

byl báječný náboženství pro Židy prodat Římanům, protože pokud by převést Římané 

do submisivní pacifistů oni by jistě brzy poté dominovat jim v plné výši. A to udělali. 

Essenes žili v oblasti Kumránu u Mrtvého moře a podle Philo, židovského filozofa a 

spisovatele současném tohoto věku, dále jen "Essene bratrstvo nedovolí výrobu 

jakýchkoli zbraní nebo umožnit v rámci své komunity jakýkoli výrobce šípů, kopí , 

meče nebo jakékoliv výroba motorů války, ani žádný muž obsadil s vojenským zálibu, 

nebo dokonce s mírumilovnými praktik, které by mohly být snadno převedeny do 

neplechu. " Nejenže Philo řekněte nám o Essenes, ale také Josephus a Pliny, oba 

současní historici, řekni nám hodně o Essenes. 



Jak již bylo zmíněno dříve, hodně se vynořuje i ze studia svitky od Mrtvého moře. 

Prvořadým Skutečnost, že se vynoří ze studia spisů historiků té doby a svitky od 

Mrtvého moře, je to nesmírně významný fakt: že totiž přesvědčení, učení a praxe 

připisované Ježíši Kristu, i když ne přesně stejné ve všech ohledech ty školy Essene, 

byly nicméně blíže k těm Essenes než k těm biskupům Ekumenické rady, která určuje 

Nicene víru ortodoxního křesťanství. 

Takže můžeme dojít k zjevné závěru, že křesťanské víry a doktríny, jak údajně 

formulovaná Kristus v Kázání na hoře nevznikl vůbec v té době, ale alespoň o 100 let 

dříve z židovské sekty zvané Essenes žijící v blízkosti Mrtvého Moře; že sionských 

Sanhedrin uznal toto učení jako smrtící a sebevražedné; že dále vzali tuto doktrínu a 

destiluje a rafinované jej do pracovního víry; Židé pak, s velkým množstvím energie a 

obrovské množství propagandy (ve kterých vynikají), podporovány a distribuovány 

této jedovaté doktríny mezi Římany. 

Nastavení tohoto vyznání se v písemné formě iontu, co se nyní nazývá Nový zákon 

vyvíjel v průběhu několika příštích staletí. To bylo napsáno neznámými osobami pro 

nás dnes, ale nepochybně židovského původu. Kromě toho, aby to mystické a nebeský 

poslal zbožštění, vymysleli osobě Ježíše Krista a prohlašoval, že on byl Syn Boží. 

Poté, co položil základy pro tento nový kostel, oni upevnili tuto pravomoc na schůzce 

v Nicene, kde byla zpevněna vytvoření nového kostela, vyznání formalizovaný a 

vzhledem oficiální posvěcení. 

Tak ve zkratce, byl zahájen nový kostel a nové náboženství "Ježíše Krista", která byla 

vyrobena ze vzduchu. Ani jediná stopa osobnost Ježíše Krista lze nalézt v autentickém 

historii. Nicméně, tato nově vymyslel podvod Ježíše Krista, Syna Božího této 

myšlenky, se všemi svými sebevražednými doktríny, byl brzy strhnout v ruinách 

velkého římského císařství a velké bílé civilizace, která šla s ním. 

Už nikdy se bílé rasy setřást ovládání, pokud Židů. Už nikdy se Bílý muž znovu získat 

kontrolu nad jeho vlastním myšlení, jeho vlastní náboženství, vlastních financí, ani 

jeho vlastní vlády. Až do dnešního dne bílé rasy nebyl získal kontrolu nad svým 

vlastním osudem. 

To je nezměnitelný cílem našeho nového náboženství, tvořivosti a kreativity hnutí, 

opět mít White Man získat bezpodmínečnou kontrolu nad svým vlastním osudem a 

jeho vlastní budoucnost.  

K tomu my, v první řadě, musí narovnat bílý muž myšlení. To je to, co tato kniha je 

vše kolem. 

Přírody Věčný Náboženství 1-16  

Unavenged Outrage: Kristové lidové Exsistence není 

doloženo historický důkaz  
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Unavenged Outrage: Bližší pohled na židovsko-křesťanské Hoax  

Zkontrolovali jsme Starého zákona a zjistil, že je v podstatě sbírka příběhů o špinavé 

špinavé, děvka podněcující Židů, jako Abraham, Juda Davida, Šalamouna a mnoho 

dalších. Vzali jsme se blíže podívat na Novém zákoně a zjistil, že to, také, byl napsán 

Passel Židů. Zatímco Starý zákon sloužil jako shromažďovací vyznání pro sjednocení 

židovské rasy, zjistíme, že Nový zákon dělá pravý opak pro bílé rasy, a to byl navržen 

tak, aby plést, zmást, dělení a rozpadají bílé rasy, že bude zaplaven s takovou blbost a 

s takovým množstvím špatnou radu, aby byl ponechán bílé rasy nahý a bezbranný 

před dravé Žida. 

V této kapitole chci dále zkoumat starou křesťanskou Judeo- podvod Jak již bylo 

uvedeno ve Starém i Novém zákoně, protože v kombinaci, oni představují běloch 

Bible. Bible je zase základem jeho náboženství, zvané křesťanství, kterým bylo 

takové nešťastné katastrofa pro bílého muže během posledních 2000 let své historie. 

Poslední věc, bílá rasa potřebuje pro své přežití je sbírka špatnou radu. To je však 

přesně to, co křesťanské náboženství se dá bílý muž velké množství jen úplně špatné a 

sebevražedné poradenství radu, že pokud po něm následuje, bude s největší určitě 

zničit ty, které ji obejmout. Křesťanství pohrdá skutečností, že pohrdá důkazy a 

odůvodnění. To pohrdá myšlení mužů. Chce "věřit" ovce. Miluje naivní hlupáky. 

Kristus je citován jako pořekadlo: "Pokud budete stát jako malé děti, ye musí ne 

vstoupit do království nebeského." To chce snížit všechny, aby jednoduchý dětskou 

stavu, kde jsou snadno podvedeni a omyl se domnívat, cokoliv. To chce snížit tvůrčí, 

produktivní, hrdinské a energický bílé rasy dolů, kde jsou tichý a submisivní blázni, 

snadno zvládnutelný, snadno kontrolovány a snadno zotročených. 

Křesťanství je zrádná mentální léčka. To znásilní mysl jinak inteligentní lidé. Jakmile 

to má většinu pod jeho kontrolou je pak uchyluje nutit, pokud je to nutné, rozbít a 

zničit ty, kteří budou i nadále trvat na přemýšlení pro sebe. 

Když to skvělý brzy vědec, Galileo, v roce 1632 přinesl logické důkazy, které ukazují, 

že Země obíhá kolem Slunce, a že slunce sám byl součástí rozsáhlého inter-hvězdné 

soustavy, to byl křesťanský kostel, který byl okamžitě vzbudila zastavit tuto zálohu v 

vědeckého myšlení. V následujícím roce Galileo byl povolán do Říma, kde bylo 

zkoumáno inkvizicí, poníženého a nucený klečet před obrovské shromáždění a vzdát 

se jeho zjištění. To je jen jeden z tisíců případů, kdy křesťanské náboženství 

používaných silou a terorem potlačit a paralyzovat mysl myšlení lidí. 

Křesťanství se daří na lži. To vybudoval celou síť lží, jeden ležel parlayed na kameni, 

jedna lež navržen tak, aby zdánlivě podložit druhého, a nekonečný řetěz, dokud se 

průměrný člověk je zmatený a tak zahlceni mohutností toho všeho, že jeho je z 

psychologického hlediska dotlačen do přijímat celá celovozové lží jako Boží neměnné 

pravdy. 

Zde je jeden z prvních a nejvíce zřejmých lží 0 jedna, že i dítě může vidět přes to, že 

každé slovo v Bibli boží nezaměnitelnou slovu, je přesně tak, jak je nastaveno dolů a 

ne dopis, které byly změněny. Je zřejmé i těm jednoduché smýšlející osoba, že bible 

byla neustále a opakovaně změnit. Například, máme Vulgate vydání bible pro 

katolíky, máme verzi Kinga Jamese pro "Fundamentalista" Křesťané, máme 



Revidovaná standardní verze pro více moderní křesťany, a jen druhý den jsem šel do 

knihkupectví a koupil nový anglická Bible, která hází všechny ostatní přes palubu a 

vloží jej do "čitelnější prózy." Při návratu na encyklopedii Zjistil jsem, že Bible byla 

přeložena z řečtiny do latiny, od latiny do angličtiny, němčiny a mnoha dalších 

jazyků. Ať už jsou tyto překlady verze vyšla jako tomu bylo zcela závislé na rozmaru 

a výkladu překladatele. 

Ve skutečnosti, encyklopedie dále říká, že Bible, v posledním 1000 a několik let jeho 

existencí, že více než 100.000 změnám v tom, ale pak se rychle a omluvně dodává, že 

pouze pět procent z nich byly "významné". Zdá se mi, že veškeré změny v 

"nezměnitelné Boží slovo" by byly značné a 100.000 změny by způsobilo to úplně 

jiný zvíře, přinejmenším. Ale i brát pětiprocentní postavu jako takový, který by ještě 

udělat 5000 k významným změnám rozloženo přibližně 1000 stránek Bible. To by 

opustit 95 takzvaných "nevýznamné" změny a pět významných změn na stránce. 

Neznamená to však trvat mnoho mozků k závěru, že bible jistě bylo trvale a 

významně změnily a tvrdí, že byl nezměněný od samého začátku je jen jeden hlavní 

ležet v celém řetězci následovat. 

Celá síť sama Bible je výstřel přes rozpory a nesrovnalosti na to, co říká sám o sobě 

jednu část s jinou. Jinými slovy, bible je neustále protiřečila a dělat lháře sebe sama. 

Nejen to, ale celý příběh je tak nelogické a absurdní, že i jako teenager několik 

matoucích otázky vyvstaly v mé mysli. 

Jedním z prvních z nich bylo, že proto, kdyby Bůh byl takový hodný a milujícího 

Boha, byli většina lidí, které on dělal s takovým zadávací láskyplnou péči, byli tito 

lidé, a velký, všichni jít do pekla? To je ještě dobrá otázka, základní a zásadní, a to je 

ten, který žádný kazatel, bez ohledu na to, jak moc double-talk on mi dal ,. Kdy 

úspěšně odpověděl. 

Podíváme-li se celý příběh strukturu uvedenou ve Starém zákoně najdeme něco jako 

následující položky, pokud budeme dost naivní se domnívat, židovské scénáristům, 

kteří ji napsal:  

Na začátku bylo všechno neplatné a Bůh byl zřejmě právě kolovat v této prázdnotě se 

nic dělat, čem přemýšlet, nic k vidění (tam nebylo žádné světlo). Poté, co byl v 

pověšené animaci pro miliardy a miliardy a miliardy let, jako je to, že se náhle před 

pouhými 6000 rok dostal nápad vytvořit nebe i zemi. To neřekl, že on vytvořil peklo, 

ale zřejmě musel vytvořil ji ve stejnou dobu, s myšlenkou uvedení někoho v něm v 

budoucnu. Vzhledem k tomu, že je místo, kde většina lidí byly určeny jít, musel 

vytvořil mimořádně velkou peklo, poměrně. 

V každém případě šestého dne stvořil člověka k obrazu svému, požehnal mu a dal ho 

do rajské zahrady. Získáme dojem, že to byl původní Božím záměrem, aby člověk žít 

v zahradě Eden navždy. Nicméně, pak to zvláštní věc. Adam a Eva nebyli v této 

zahradě déle než jeden den, kdy byly past do jíst nějaké zakázané ovoce. Proč ten 

strom byl tam v první řadě, proč to byl takový čin jíst ovoce jeho, proč Pán tam dal 

hada, aby podporovaly a přesvědčit je do jedení ovoce, proč dobrý Bůh nedal Adam a 

Eva více smysl mají být přijata v hadem, nikdo nikdy mi vysvětlil. 



V každém případě za tuto "hroznou" trestný čin jíst ovoce z tohoto konkrétního 

stromu, zřejmě celé místo Pánova pro lidskou rasu okamžitě změnil, jsme vedeni k 

přesvědčení, židovskými scenáristů. Zlobil se na Adama a Evy pro tento malý hrubé 

chyby, a již byl on odpouštějící a milujícího Boha, ale v hněvu vyhnal ze zahrady 

Eden a proklel "vydělávat na chléb v potu své obočí". Z tohoto malého 

bezvýznamného incidentu, je nám řečeno, celá lidská rasa je nyní prokletý s 

"dědičným hříchem" Adama a Evy. 

Jako absurdní, protože to je příběh, velké množství logických otázek vznikají. 

Vzhledem k tomu, je nám řečeno, Pán ví všechno, vše vidí, zná budoucnost, stejně 

jako v minulosti, a ne vlasy vypadávají z naší hlavy ani vrabec ze střechy, aniž by mu 

to věděl, jak se to stalo, že Nevěděl " t vím dlouho dopředu, že Adam a Eva byli dělat 

jen to, co neměli dělat, a že se chystá vyhnat z rajské zahrady? Musel vědět to a 

plánoval to tak dříve, než on dokonce vytvořil jim, nebo cokoliv jiného. Kdyby to 

udělal to všechno víte předem, a ve skutečnosti, postavil celý vesmír, včetně stvoření 

lidstva, Bůh nemůže dobře uniknout odpovědnosti má to plánoval to tak. Konec 

konců, lidstvo bylo vytvoření samotného Boha, který ví vše, vše vidí, ví vše, co v 

budoucnu, dopředu a dozadu. Pokud člověk se ukázalo být takový podlý hříšník, pak 

musíme také předpokládat, že Bůh mu navržena tímto způsobem a jsou určeny ho, aby 

byl tímto způsobem. 

Jako lidstvo násobí, takže příběh pokračuje, se stal mimořádně "hříšný" a Bůh se 

rozhodl, že je utopí vše s výjimkou jedné rodiny, a sice, že Noe. Druh a milující Bůh, 

ten je nám řečeno, nás všechny miluje, pak začal topit všechny ty lidi jako mizerné 

banda krys. To podle jedné verze Bible, které jsem (která klade termín na všechno) 

došlo v roce 2348 před naším letopočtem, v záplavě, která trvala 40 dnů a 40 nocí. 

Podle židovského scénáristy, které napsal tento směšný příběh, Noah byl varován od 

Pána, postavil archu a vzal do ní všechno živé "z veškerého tvorstva, oba drůbeže a 

skotu, a všeliký zeměplaz, kterýž se plazí po Země." Když vezmeme v úvahu, že 

existuje 10 milionů druhů hmyzu samotných, nemluvě o množství plazů, ptáků, zvířat 

a jaké mají ti, tento příběh jistě stává více nepravděpodobné než příběhu Alice-in-

Wonderland. 

Ani skutečnost, že neexistuje žádný důkaz, že celá země byla pokryta vodou v roce 

2348 před naším letopočtem, nebo tak nějak zvlášť obtěžovat tyto židovské 

scénáristům, ani všechny tyto kazatele, které jdou kolem tryskající tyto nároky. 

Současná Egyptská historie zmiňuje žádné takové záplavy. 

Jak rozporuplné to vše je s důkazy přírody před námi! Když se podíváme na Grand 

Canyon, například, že bylo nahlodává ve svých kanálech pro mnoho milionů let, když 

se podíváme na ledovce, které byly kolem stovky tisíc let, když se podíváme na 

evolvement různé druhy, jako jsou koně, mastodons, nebo šavle zub tygr, nebo 

novější historický vývoj člověka samotného, která sahá daleko za 2348 před naším 

letopočtem, člověk má jen jednoduše vzít volno ze svých smyslů, stanou naivní jako 

dítě, aby se věřit takový nesmysl. 

Příběh pak pokračuje a brzy Abrahama, Izáka a Jakuba, Patriarches židovské rasy se 

objeví na scéně. Podle svých vlastních příběhů tito lidé byli všichni banda morálních 

profligates, jak jsme četli o v jednotlivých kapitolách dříve. Ale podle židovského 



scenáristů, Bůh vzal zvláštní fantazie do této skupiny a dělal všechny druhy bohaté 

farreaching a nadměrně velkorysé sliby k nim a jejich semena. On dělal speciální 

miláček dohodu s nimi. Židé ním tvrdí, že mají zvláštní smlouvu s Bohem, že jsou 

zvolili, že mají vnitřní stopu s Pánem samotným lidem. Jedním z jejich hlavních 

organizace, B'nai B'rith znamená "Synové Paktu." 

Opět vyvstává se otázka, proč by Pán, který má být tak spravedlivý, takže stačí, a tak 

moudrý, aby speciální miláček dohodu s, jako je skupina proradné hrdlořezů, 

darebáci, smilníci, pasáků a prostitutek, jako je například Abraham a Sára?  

Je to skvělý příběh pro Židy, ale docela hloupý příběh pro nás pohany začlenit do 

"našeho" náboženství.  

Zatím zjišťujeme, že Bůh učinil velkou chybu s Adamem a Evou a vyhnal je z rajské 

zahrady. Jejich semena zřejmě dopadlo špatně. Pokusil se napravit tuto druhou chybu 

tím, že se utopí všichni kromě pro jednu rodinu. 

Zřejmě to byla špatná volba také, protože Noemova potomci se ukázalo natolik, že 

Pán něco drastického musela být znovu provedeno, krátký je utonutí celou podruhé 

rozhodnuto. Vzhledem k tomu, lidstvo bylo tak špatné, tak zlý a hříšný tak se rozhodl 

udělat něco opravdu smysluplného. 

Ve druhé části Bible (což je Nový zákon), se píše, že Duch svatý sestoupil na Panně 

Marii a ona otěhotněla. Počala "Božího jednorozeného Syna", který měl zachránit 

lidstvo z této strašlivé osudu zřejmě jít do pekla. To to opravdu komický a fantastický 

příběh. Chcete-li si, že tento všemocný tvůrce, kteří by mohli vytvořit Země a slunce, 

a Mléčné dráhy a galaxie miliardy světelných let daleko, vesmír tak obrovský, ve 

kterém země je jen pouhé smítko, a člověk na to spíš jako atom, že takový 

nadpřirozená bytost by musel sehnout k myšlence mít pohlavní styk s pozemským 

tvorem a vdané židovská žena na to. To vše, aby se mohla pozvednout jeho syna, jen 

aby měl ho přibili na kříž, se zdá být tak fantasticky přitažené za vlasy a idiotský, že 

jste někdy uvažovat o duševním zdraví lidstva jako celku. 

V každém případě, že je příběh, jak je stanoveno židovskými scénáristy neznámého 

původu, a stovky milionů lidí byly natolik naivní, aby ji spolknout.  

Celá myšlenka "zemřel za vlastní hříchy" sám o sobě není příliš rozumné jedno. Je to 

něco, jako kdyby pro instanci, banda negrů spáchání počet vražd, krádeží a trestné 

činnosti, a vypálit město Detroit, a pak si vzal dobrý bezúhonný White občan, 

ponižován ho, plivali na něj, poslal ho ke kříži, a pak jel kopí do jeho boku, aby se 

jeho krevní běh, a to bylo "odčinit" ti negři spáchání všechny ty zločiny. Jaký druh 

spravedlnosti je to? Jak by to pykat za své zločiny? Jak by se to učit těmto negři lekci 

v žádném případě, tvaru nebo formy? Celý tento příběh o "zemřel za naše hříchy" je 

asi tak směšné a jak idiotský jako příklad jen jsem citoval. 

V každém případě evidentně 2000 let později, při pohledu zpět na to teď, rozhodně 

nelze říci, že tato podivná ponižující akt, který Pán ráčil, "aby zachránil lidstvo" 

pracoval, a zřejmě můžeme připsat další pitomost a selhání proti fungování boha.  



Zdá se, že na celém závitem a příběhem o Bibli, náš Stvořitel je jen klopýtat od 

jednoho špatného omylem do jiného, a žádný z programů zdánlivě fungovat tak, jak 

by měly. Když jsme kontrastují to s reálným světem a přírodních zákonů, jak zcela v 

rozporu je to s tím, co náš rozum, naše oči a uši nám říkají. Je to zcela nemyslitelné, 

že by některý z přírodních zákonů kdy členění, nebo jste někdy selhaly, nebo byly v 

rozporu s sebou, Nevíme o žádném případu, kdy byla pozastavena gravitační zákon, 

nikoliv zákony světla, ani zákony elektřiny, jinak zákony magnetismu, ani nebyly 

žádné jiné přírodní zákony někdy v rozporu s sebou, ani se jim nepodaří do práce. Ve 

skutečnosti mají přírody zákony provádíme bezchybně, nezměnitelně a neúprosně od 

nepaměti, a nepochybně tak činit i nadále v celou věčnost. 

V každém případě, pokud budeme stačí použít špetku zdravého rozumu a používat 

zpravodajské důvtip, který příroda nám tak bezdůvodně obdařena, nemůžeme si 

pomoci, ale dospěl k závěru, že Kristova vzhled na zemi a byl přibit na kříž neudělal 

nějaké velké divy pro lidstvo. Drtivá rozpor, který se projevuje tady je, že Židé (který 

napsal Nový zákon), prodal tento příběh pouze bílý lidu a židovské rasy, kteří jsou 

údajně Božího vyvoleného a Boží přednost, nikdy však věří v Krista. Zeptejte se 

nějaké kazatele vysvětlit tento rozpor idiotský k vám, a on ti dám hodinovou hodnotě 

dvojitého řeči. 

Proto je další zřejmý rozpor stavy před našima očima, a to je, proč by Žid to být 

Božím vyvoleným lidem, proč by Kristus, který je Boží syn, být provedeny zemřel na 

kříži, aby "zachránil lidstvo" a přece ve stejnou dobu nepodaří přesvědčit Židy, Boží 

vyvolený národ? Celé to nedává smysl. Kromě toho v první kapitole Matouše to dělá 

to jasné, že Kristus byl přímý potomek od Abrahama, Izáka a Jákoba prostřednictvím 

těchto whoremongering králů Davida a Šalamouna a přímo na až po Josefa, Kristova 

otce. Kromě toho je jasné, že Kristus byl obřezaný Žid (u Lukáše 2:21). To říká, že 

"když se naplnilo dní osm pro obřezat dítě, nazváno jest jméno jeho Ježíš." Proto jsme 

se v Novém zákoně říká, že Kristus byl Žid, potomek v dlouhodobém řádků od 

Abrahama, Izáka a Jákoba. Zároveň je nám řečeno, nicméně, že on byl nazýván Syn 

Boží. Zároveň Boží "vyvoleným" nevěřila. Poněkud rozporuplné a nejabsurdnější 

příběh, přinejmenším. 

Tak tady je bílý muž, tíží náboženství, které je v první části drtivá o Židech a Boží 

pobláznění s touto zákeřnou parazitní závod; a ve druhé části, Božího impregnaci a 

hnojení židovskou vdanou ženu, která má syna, údajně proto, Syn Boží, ale současně 

on je syn Josefa, a hrdě když jeho mužský rod uvedené celou cestu zpět Abrahamovi, 

Izákovi a Jákobovi. Pak máme situaci, kdy samotní Židé nevěří druhou část příběhu, a 

to v Novém zákoně, ale obrovským společným úsilím, které trvalo asi 300 roků oni 

nakonec přesvědčil White římskou civilizaci, že to měl být jejich nový náboženství. A 

Bílý muž ho koupil. 

Jak hloupý můžete získat?  

Kazatelé a misionáři budou mít velký úkolů o tom, jak nás Kristus dal "věčný život." 

Měli bychom být tak navěky a navždy vděčný za tento skvělý velkorysý dar. To je 

opět zcela v rozporu s tím, co vidíme v přírodě. Víme, že o žádných druhů, žádný 

jednotlivec, že příroda někdy dala "věčný život" kdekoli a kdykoli. Tam prostě není 

jediná sebemenší důkazy, které by některý z těch nesmyslů. Většina rostlin žít jen 

jednu sezónu, produkovat jejich semeno a zemřít, jen aby měl novou generaci přijít do 



následujícího jara. Většina savců, jako jsou jeleni, králíci, kojoti atd žít jen otázkou 

jednoho na dva až asi šest let v průměru, a zemřít. Během svého životního období, 

které vyrobili dostatek potomstva k provozování tohoto druhu. Není sebemenší důkaz, 

že muž tarify jinak. 

V každém případě, který řekl, že bychom chtěli věčný život, i když bychom mohli mít 

na výběr, a to zejména v případě, že by mohl být skličující a mučivé peklo čeká na nás 

a my nemůžeme ukončit období našich mučení? Nebo i když tam bylo takové místo 

jako nebe jít do, který říká, že jsme především rádi hrají na harfu navždy a chválí 

Pána? 

Zdá se mi, že taková shovívavost mohl dostat příšerně nudné po relativně krátkém 

čase. Kromě toho se bible nám říká většina z nás jít do pekla stejně, pravděpodobně 

asi 99 procent, což je tak velká, o věčný život? Odpověď není nic, samozřejmě, a to je 

velký velký židovský podvod. Tam prostě není jediná sebemenší důkazy, které to. To 

je v rozporu se všemi připomínkami, které jsme byli svědky v přírodě, a můžeme 

křída toto dole také jako další jeden z židovského sítě lží. 

Když přijde na děsivé a terorizují mysl svých obětí s otřesný a odporné charakteristiky 

pekla, podrobnosti jsou brutální a živé. Velký "milující" Bůh, který stvořil nás 

všechny, očividně plánoval od začátku poslat 99 procent z nás do stísněného mučírny, 

kde bychom mohli být navždy mučen v planoucího ohně, z něhož není úniku. 

Když přijde do nebe, ale detaily jsou zcela chybí, ve skutečnosti popis, s výjimkou jak 

to lemované zlatem a drahými kameny a vše to, že jsou dost mlhavé. Zřejmě naší 

hlavní starostí bude chválit Hospodina. Nemohu myslet na nic víc nudné a více 

ungod-, jako než mít obrovské stádo v zajetí předmětů vykreslování chvála ve dne v 

noci, aby svého pána. Jak tyranský! 

Neustále se nám říká v Bibli, že bychom měli být pokorní a není marné a že jakákoli 

pýcha, že bychom mohli mít, je hříšné. Ale jak domýšlivý je náš Stvořitel měl? Tady 

je, vytváří obrovské stádo, nedobrovolné publikum, které stráví další miliony let dělat 

prakticky nic, ale plácání chválu. Pokud je to božský atribut pak to popírá všechny 

ostatní hodnoty, které jsou předepsal v Bibli. 

Na druhou stranu, to nám pak obrázky jako andělé hrají harfu, možná. Upřímně 

řečeno, nikdy jsem se těšil s žádným velkým očekáváním směrem hraje harfu. Pokud 

by to bylo tak báječný a radostný zábava bych koupil jedno dávno, ale nevidím velmi 

mnoho jiných lidí, zvláště okouzlen o hraní na harfu. Takže, co jiného tam to dělat v 

nebi? Jíme? Máme nosit oblečení? Budeme spát? Jsme pevná? Jsme parta duchů 

poletování éterem? Ještě máme křídla? Jediná odpověď je, že nevíme žádné z těchto 

věcí. Je to všechno velmi vágní, velmi mlhavé, velmi mlhavé. 

A pokud jde o umístění této nádherné nebeské, že bychom měli být klepání sebe 

pozor, právě tam, kde se to nachází? Je to tisíc mil nad zemským povrchem? Milion 

mil pod zemí? O sto milionů mil daleko? Je to blízko Slunce? Je to v této galaxii? Je 

to opravdu kdekoliv? A opět odpověď je vágní a mlhavé. 

Ježíš je citován jako pořekadlo, "Nebe a země pominou, ale má slova nikdy 

nepominou." Máme pak si uvědomit, že nebe je pouze dočasné? No, někteří říkají, že 



je druhý nebe. Takže, je to také dočasné, nebo co? Je to všechno velmi povrchní, 

velmi tajemný, velmi blátivá a velmi pochybné. To vše sestoupila k nám ze sta 

ručních pády z druhé ruky doslechu, která byla revidována a přepsány a repatched 

stotisíckrát, a my jsme měli mít vše jako "svatá pravda." 

Zdá se mi, že pokud je rozdíl mezi dělá správnou věc a špatné věci by znamenalo 

mezi jít do nebe a věčného pekla, že Bůh, by bylo zcela jasné, co to je, že chce, 

abychom dělali. Kdybych měl najal muže a dal mu jinými možnostmi, které tím, že 

dělá správnou věc, že bude odměněn milion dolarů, ale kdyby to udělal něco 

špatného, tak bych ho zastřelit, pak to nejmenší, co jsem mohl udělat, by bylo aby 

bylo naprosto jasné, jaké to je, že musí udělat a co nesmí dělat. 

Stejně tak, pokud to, co Bible říká, že má nějakou platnost vůbec (a není), pak by Bůh 

jistě ne nás zaměňovat s tisíci odlišnými náboženstvími, mohamedánství, judaismu, 

mormonismus, Confuscianism, křesťanství a řadou menších vyznání.  

On určitě by se roztříštil křesťanské náboženství na tisíce různých oborů, jako je  

Katolíci, Unitarians, metodisté, Holy Rollers, a jaké mají ti, z nichž všechny odsuzují 

a zdiskreditovat sebe. Dokonce i když jste chtěli udělat správnou věc, která je na 

správné cestě? Muslims? Židé, kteří nevěří v křesťanství? Z takového množství 

zmatku, jak by si možná někdy říct? 

Celá nepořádek odpadků, samozřejmě, porouchá nešťastně. Vrátíme do našich 

smyslů, nadechnout chladného čistého vzduchu a vrátit se k zákonům přírody, které 

jsou skutečné, které jsou v harmonii, které jsou věčné. Všechny pravda a všechno 

poznání pochází z našich pozorování přírodních zákonů. 

Co tyto "znovuzrozeni" Křesťané se bude snažit pasti jste se zní: "Jak si vysvětlujete 

celém vesmíru kolem vás někdo musel dělat to všechno." Jsou-li sofistikovanější 

filozof, budou fráze to takhle: ". Musí tam být první příčina, a to první příčina je Bůh" 

Jedná se o lame předpoklad a většina neodůvodněné domněnky. Nemáme žádný 

důkaz vůbec, že tento předpoklad má nějaký základ ve skutečnosti. Nevíme ale, že 

vesmír nebyl tu navždy a bude tu věčně v budoucnosti. Zatímco scény z přírody jsou 

věčně mění, nicméně je vždy stejná a zákony samotné přírody se nikdy nezměnilo. 

Jsou to věčné. 

Ve skutečnosti, pokud jde o "čas" se obává, my ani nevíme, co pojem sám o sobě 

znamená, že s výjimkou případů souvisí s pohyby planet, nebo nějakou jinou 

pohybujícího se objektu. Lze tvrdit, stejně efektivně, že vesmír byl vždy tady, jak říci, 

že Bůh vždy tady. V odpovědi na tvrzení, že někdo musel vytvořit tohle všechno, to 

může stejně tak být platně tvrdit, že dobře, pak někdo musel vytvořit Boha na prvním 

místě. Je to stejně jako rozumné předpokládat, že vesmír neustále mění, jak to je, 

nemůže náhle vyskočit do existence z ničeho, jako že Stvořitel vyskočil z ničeho. To 

dělá jen tolik rozumu, aby argumentovat, že někdo musel nejprve vytvořit Boha jako 

to dělá tvrdit, že někdo musel nejprve vytvořit vesmír. 

Takže nám zbývá zřejmé. Odpověď je prostě nevíme, jak to všechno začalo, jestli tam 

někdy byl začátek. Vesmír, pokud víme, vždy byl tady. O tajemství Boha nebo bohy, 

nemáme žádný důkaz, nevíme nic, a pokud někdo může říct, tam jsou tisíce mýtů a 



příběhů a pohádek o bohů a bohyň, duchů a andělů, čertů a víl a duchové a Gremlins, 

ale pokud jde o jakýkoli důkaz, všichni víme, je, že jsou pouze produktem 

představivosti úrodné člověka. 

Podlehnout křesťanské filosofie je dopřát zbaběle letu z reality, uniknout do světa 

fantazie Alice-in-Wonderland, a zničit rozum a zdravý rozum. Opakujeme: 

Křesťanství pohrdá skutečnosti důkazy a odůvodnění. Křesťanství pohrdá logiku. Aby 

se stal křesťanem, je podlehnout zvrácenosti něčí mysli židovského manipulace mysli. 

A "znovuzrozeni" Christian je zvrhlík. Měl instinkty zdeformován jeho mysl 

pomatený a jeho celkový pohled na život, výhled na pohlaví a na přežití svého druhu, 

naprosto perverzní od toho, který jako přirozené lidské bytosti, byl původně vytvořen 

přírodou. Stává ničitel jeho vlastní rasy. 

Ačkoliv otázka stát se křesťanem je záležitostí míry, a jen velmi málo lidí bílé rasy 

skutečně brát vážně, nicméně, všichni docela dobře pasivně souhlasí s jeho nadvládě 

našeho výhledu a naší společnosti. To samo o sobě je velmi významný ústupek a ten, 

který má katastrofální dopady na kulturu, zdravotnictví a výhledu bílé rasy za 

posledních 2000 let. A zde leží běloch dilema. 

V politice, v obchodě, ve válčení, a to ve všech svých dalších akcí se využívá 

instinkty a zdravý rozum, s nímž ho přírody obdařen tak bohatě. Odvolává zákony 

přežití, zákony přírody a ti jeho vlastní zkušenosti. Pak jede v neděli do kostela a jeho 

mozek znovu upraveny tak, aby zapudit všechen svůj zdravý rozum. On zhasne na 

oběžnou dráhu do nereálné, mlhavé světě. Jeho mozek vypustí kolečko a zcela 

vykolejí od reality. Ten vyjde zmatené a svědomí zasažený, betwixt a mezi jeho 

mozek v limbu, aby znovu řešit problémy světa v pondělí. Zůstává roztrhané, betwixt 

a mezi dvěma neslučitelných světů světě reality a neskutečný svět, jak je předepsáno 

banda židovských scénáristy neznámé identity. Jeho mysl je ochromená strachem z 

pekla, který ohnivé jámy, že příšerný omezeny mučírna připravil vašeho druhu, 

milující, milostivý, laskavý (a židovského) Bohu, neboť 99 procent jeho "milované" 

obětí. 

V tomto okamžiku můžeme klidně také položit otázku: ve chvíli, kdy Bůh ", ve své 

velké moudrosti", vytvořit peklo a ďábel? Bylo to od prvního dne, kdy stvořil nebe a 

zemi? Copak Kristus, jeden z Nejsvětější Trojice ", který byl vždycky," a nepochybně 

musel v té době existoval pekla byl vytvořen, se mu rovněž podílet na navrhování a 

vytváření pekla? Vzhledem k tomu, Bůh ví všechno, vše vidí, jak dopředu, tak 

dozadu, se mu tedy v plánu posílat všechny tyto lidské bytosti, že se vytváří do pekla 

někdy v budoucnu tak, aby je mohl mučit podle libosti? 

Při bližším pohledu na ďábla, jsme dáno na srozuměnou, že i to byla nehoda, že Bůh 

skutečně vytvořil jej jako anděla, ale že "padl." V důsledku této nevysvětlitelné malé 

nehody máme vážný protivník na druhé straně od Boha, který soupeří Zdá se, že ve 

hře na kočku a myš k ohradě více z nás ubohé pěšáky na jeho straně plotu než Bůh je 

schopen se dostat na svou stranu plotu. Způsob, jakým se příběh je pro nás by se 

mohlo zdát, že Bůh se zoufale snaží, aby nás všechny zachránit pro nebe, ale ďábel je 

chytřejší a více nevyzpytatelný a úspěšnější ion inveigling nás do pekla. Mohlo by se 

zdát samozřejmé, že Bůh ztrácí a jeho "nehoda" je vítězství. 



To je ale absurdní a komický situace je to! Zde jsme vedeni k přesvědčení, že Bůh je 

neomylný, vševědoucí, ani vlas vypadne z naší hlavy, ale to, co je pod kontrolou a na 

starosti, ale ve všech hlavních bodech se zdá, že podělal, všechno naše, lidské bytosti 

újmu. 

Především Adama a Evy pokazilo prvního dne a upadl do léčky, že Bůh očividně 

nastaven. Za druhé musel utopit všechny miliony potomků, která následovala, s 

výjimkou jedné rodiny. Pak šli všichni špatně tak jako tak. Tato komický příběh pak 

jde o to nám říkají, že musel zplodit syna z manželského Židovka jménem Marie a 

nechal ho přibili na kříž a krvácel suchý, protože to měl, aby nás zachránil ubohé 

hříšníky od cesty do pekla. Ale po 2000 let, která zřejmě šly daleko od pravdy také, 

protože dnes najdeme méně lidí než kdy jindy věřit v křesťanství už, a Židé a 

komunisté jsou ovládnout svět. Ale v každém případě je tvrzení, že tady je to všechno 

věděl neomylný Bůh, který, o vtípek nehodě vytvořila ďábla místo anděla. To ďábel je 

nyní horkou konkurovat svému, a podle příběhu iontů bible, se chystá vyhrát zápas, 

tlačí lidi do svého pekla (vytvořený boha) daleko za cokoli, co původní Creator bude 

schopen zachránit pro jeho nebe. Napadá vás něco více směšné? Jako slavný generál 

kdysi řekl komukoliv, kdo bude věřit, že druh báchorka budou věřit všemu. 

Nicméně, zjistíme, že bible byla zapsána, a stovky milionů příslušníků bílé rasy 

podlehl na to. Tam určitě musí být nějaký motiv za ním jiný než říkat hloupé příběhy, 

a tam je. 

Odpověď se stává docela zřejmé, když se podíváme na (a), který napsal staré i Nový 

zákon a (b), která má prospěch tím. Když vezmeme v úvahu, že Starý a Nový zákon 

byli oba napsal Passel ze slizkých Židů, pak celý hanebné spiknutí začne dávat smysl. 

Již jsme provedli prověrku zrádné a konspirační povahu židovské rasy v průběhu 

tisíce let. Prověřili jsme též jejich historii a jak m když Římané zničili Jeruzalém, se 

vrátili na na Římany, nikoliv silou zbraní, ale zrady, podvodu, intrikování. Tím 

foisting na kdysi hrdé a mocné říše římské sebevražedný křesťanské náboženství, 

zničili Řím. Všichni víme, že za tisíc let temna po pádu Říma, během kterého bílé rasy 

válel v nevědomosti, chudoby a pověry. Víme, že když se bílá rasa konečně vymanit 

(částečně) z této perverze mysli, (během renesance) Žid tam byl v jeho středu, stále 

pod kontrolou bílého muže financích, jeho vlády a jeho náboženství. 

Víme, že Římané, kteří produkovali největší civilizaci starověku, a pravděpodobně 

všech dob, před 2000 lety byly dominantní bez konkurence v tehdy známém světě. 

Víme, že to byl jeden z pokut projevů energetických a výrobních charakteristik bílé 

rasy. Jsme si také vědomi skutečnosti, že jakmile tento velký hrdý závod podlehl 

věrolomná a zrádné křesťanského učení, to bylo nikdy stejné, a že bílá rasa nikdy 

nebyl pověřen jeho osudu. Parazitní Žid byl pověřen světě dodnes. 

Odpověď je tedy zcela zřejmé, že křesťanství bylo a je dnes mocným nástrojem 

používá koupit potměšilý a spiklenecky židovskou rasu překonat, rozpadnout, a zničit 

velkou bílou rasu. Je používán více nápadně než kdy jindy, aby mongrelize a urychlit 

bílý muž má zkázu, že může být trvaleji zotročeni a tím se stal tichý a pokorný a 

přesto produktivní soumar pro parazitní Žida. 



Stručně řečeno: Žid vynalezl křesťanství, je zvěčněna na bílé rasy, aby ho mohl 

proměnit v dokonalý "gojimu," jeho termín pro submisivní dobytek.  

Ano, to je můj závěr, a to je můj verdikt. Je to jediný závěr, který dává smysl. 

Čas je dlouhá přezrálé pro White Man mít náboženství sám, ten, který byl formulován 

běloši, a ten, který byl navržen pro přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. Je to hlavním 

záměrem této knihy a položit tak základy pro takové náboženství. 

Přírody Věčný Náboženství 1-17  

Unavenged Outrage: od A Bližší pohled na židovsko-křesťanské Hoax 



přírody věčného náboženství 1 - 18 

Unavenged Outrage: Talmud  

Skutečnou podstatou židovské víry není Starý Zákon jako takový, nikoli Pentateuch, 

nebo svazek Mojžíše, ale základní krédo, jak je uvedeno v Talmud. S vnějším světem, 

Židé vyznávat o připojí ke starému zákonu. Opět platí, že toto je jen částečné podvod 

a také částečné kouřová clona pro jejich skutečného programu. Když židovští chlapci 

a dívky dosáhnou věku třináct, to není Starý Zákon, který sledují, podívejte se na 

vedení, ale do této doby mají absolvoval důkladnou studii a indoktrinaci průběh 

Talmud. To je jejich skutečný Bible. 

Židé tvrdí, že vzhledem k tomu, Mojžíš obdržel písemný zákon od Boha na hoře Sinaj 

na kamenných deskách, obdržel také výklady něj, nebo "ústní zákon," ve stejnou 

dobu. Oni prohlašují, že toto je důvod, proč Mojžíš zůstal tak dlouho na hoře, neboť 

Bůh mohl mu dal psaný zákon v jednom dni. Zatímco toto všechno zase tolik fikce a 

židovský vynález, nicméně je důležité poznamenat, jejich vysvětlení původu jejich 

vyznání. 

Mojžíš se říká, na oplátku, aby předaly tento ústní zákon Jozue; Joshua zase údajně 

přenáší i do sedmdesáti starších; Tyto Starší pak předával je proroků a proroků k 

Velké synagoze. Tedy Židé prohlašují, že to bylo později předány postupně k určitým 

rabínů, dokud již nebylo možné udržet to ústně a začali ho položil v písemné formě. 

To je opět jejich mýtická vysvětlení původu jejich posvátné víry. To je, samozřejmě, 

není založen na skutečnosti. Stejně jako zbytek jejich self-vymyslel historie, to je ryzí 

mýtus. Je velmi pochybné, zda znaky jako Mojžíš Jozue nebo dokonce existoval. 

Přesto se vrací do historických pramenů, je dobře vědět, že před příchodem 

křesťanství, škol existovalo v Palestině, v němž "posvátný:. Židovská literatura byla 

učena komentářích lékařů práva byly zaznamenány dolů v přehledných tabulkách a 

seznamech jako pomoc do paměti, a tito shromážděné dohromady tvořily počátky 

židovského Talmudu. 

Tam je dlouhá historie odtud ven pokud jde o jeho kompilaci a jeho růst až po 

současnost Talmud. Nechci, aby zabírají prostor jít do všech složitých machinací, 

které se konaly za účelem vybudování ji až do své p [vadí obrovské objemy. 

Postačí, když řeknu, že Mischnah je základem a princip částí celého Talmud. Tato 

kniha byla přijata Židů všude a bylo uznáno jako autentické zákoníku. S postupujícím 

časem, výklady tohoto kódu zvýšil a spory a rozhodnutí lékařů z právních předpisů 

vztahujících se Mischnah byly napsány dolů. Tyto spisy, které byly výklady právních 

předpisů, představují další část Talmud nazývá se Gemarah. Celkově tedy tyto dvě 

části, a sice Mischnah, který slouží jako textu židovského práva, po nichž následuje 

Gemary který slouží jako analýza a interpretace tohoto zákona, představuje židovskou 

Talmud. 

Do roku 500 nl Talmud byl víceméně sestavil ve své současné podobě. Dokonce v té 

době existovaly dvě hlavní 



Talmuds používané Židy, jeden byl palestinský Talmud, a druhý byl Babylonian 

Talmud, z nichž posledně, Babylonian Talmud, byl obsáhlejší. To nebyl sestaven 

každou osobu ani v jednom okamžiku, ale mnozí význační židovští představitelé 

pracoval přes něj po mnoho let. 

Babylonský Talmud je ten, který je dnes přijal většinou Židů, ale ne všechny. Když se 

zmiňujeme Talmud v této kapitole, budeme v podstatě mluví o babylonském talmudu. 

Tak Mischnah se Gemarah, Tosephoth a Perusch Hamischnaioth Maimonides, 

všechny shromážděné do představovat obrovské dílo, které se nazývá Talmud. 

Kompletní Talmud obsahuje šedesát tři knihy v pěti set dvaceti čtyř kapitol. 

Je to obrovský kus literatury, která obsahuje hodně smetí a také hodně špíny, která 

však vetkána do a po celé délce tom, základní židovského učení. Stanoví linky pro 

zničení pohanských národů světa se všemi jeho bohatství, zotročení všech národů. Je 

to v podstatě obsahuje všechny židovské zákony ve svých vztazích mezi sebou, ale i 

ve vztahu Židů vůči křesťanům. 

Talmud také obsahuje hodně podrobnější informace o používání plody, semena, 

byliny, stromy, atd jde do velkých podrobností o židovských svátcích, o tom, kdy mají 

začít, když mají být ukončeno a jak mají být slaven , Má objemný množství právních 

předpisů ošetřující předmět op manželství a odvržení manželek svých povinností, 

vztahů, nemoci a mnoho dalších subjektů v této oblasti. 

Pole, která se jí týkají, je téměř neomezené. Trvá na sankcích a vyrovnání ve vztahu k 

poškození, to je velký dělat o obětech a posvátných obřadů a svátcích. Rovněž jde do 

předmětu očišťování ve velkém detailu. 

Talmud dále jde do velké délky asi o samotných zákonů., Má léčbu zákonů týkající se 

nákupu a prodeje, právních předpisů týkajících se nemovitostí a obchodu. Jde do 

léčby soudů a jejich řízení a potrestání hrdelní zločiny. Dále se zabývá různé druhy 

přísahy a jejich lámání. To má sbírku tradičních zákonů a rozhodnutí shromážděných 

z výpovědí svých významných učenců a židovských učitelů. 

Knihy pokračovat dál a dál. Tam je stěží téma, které není kryto, pokud jde o život 

Žida se týká. Hodně z toho je triviální, hodně z jeho nesmírně nudné. Přesto se 

závitem na celém Talmud je základní filozofie a víry v Žida samotného, který dělá 

takový nebezpečný parazit na každé společnosti se nudí do. 

Není mým úmyslem trávit příliš mnoho času na masivní detailu zakotvené v 

Compedium knih Talmudu. Postačí říci, že tato práce byla vždy považována Židy jako 

svatý. Oni také držel ji, a stále drží ji za více důležité, aby takzvaných svatých 

písmech. Talmud sám o sobě ukazuje velmi jasně. V jedné části se říká: "Ti, kdo se 

věnují četbě Bible vykonávat určitý ctnost, ale ani moc; ti, kteří studují Mischnah 

cvičení ctnost, za které obdrží odměnu, ti však, kteří se na sebe ke studiu Gemarah 

vykonávat nejvyšší ctnost. " V další části Talmud to říká, že "Písmo svaté je jako 

voda, je Mischnah vína, a Gemarah aromatické víno." 

Níže je dobře známá a vysoce ocenil stanoviska ve spisech rabíni: "Můj syn, dávat 

pozor na slova zákoníků, spíše než tot ezi slovy zákona". Jinými slovy, mladý Žid 



jsou školeni pro jeho budoucí funkcí a částečně v židovském světě spiknutí je řečeno, 

znovu a znovu, že zatuchlý věnovat velkou pozornost učení Talmudu spíše než 

psaného práva Starého zákona sám. Zatímco oba jsou součástí jejich základní 

náboženské vyznání, učení Talmudu převažují a jsou převládající. 

Skrz Talmud slova Goi je používán v odkazem na pohany a zejména Bílých pohany a  

Římané.To je jejich hanlivý termín pro slovo dobytek, nebo šelmy, a někdy je napsána 

gojimu. Od raného dětství Židé se učí, že křesťan, jakýkoliv Gentile, je šelma a má 

být zacházeno stejně jako by se léčit dobytek. Protkán skrz výuku Talmud je 

myšlenka na nepřátelství a nenávisti vůči gojimu. 

Ačkoli Talmud nebyl sestaven až do roku 500 nl, hodně z toho bylo napsáno před 

křesťanské éry a v době, kdy Řím byl v jeho výšce. Politika parazitních Židů od 

nepaměti byla vždy ventilovat své nejdivočejší nenávisti vůči dominantní a 

převládající bílou mocenskou strukturou. Není proto překvapivé, že hodně z nenávisti 

v Talmud je namířena proti Římu přímo. 

Když Babylon byl v jeho výšce jejich nejnásilnější nenávist byla namířena proti 

Babylonu. Poté, co zničil Babylon jejich nejprudší nenávist byla namířena proti 

Římanům. Jako vždy Židé napadnout a rozptýlit se po celém zdravé bílé produktivní 

společnosti. Pak se křičet pronásledování. Říkali tyrany Římanů. Tvrdili, že 

Romans držena v zajetí synové Izraele. Židé zoufale pobízel své lidi, že pouze zničení 

Římanů by Židé být osvobozen od toho, co říkají jejich čtvrté zajetí. Proto vyzval, aby 

každý Žid byl vázán aby udělali vše, co mohl, aby zničil tento Bohapustá království 

Edomites (Řím), který ovládal celý svět. 

Protože však není vždy a všude možné provést vyhlazovací gojimu Talmud příkazy, 

které by měly být napaden alespoň nepřímo, a to tím, že zranění všemi možnými 

způsoby, a podle tím snižování jejich sílu, pomoci k jejich konečným zničení. Všude 

tam, kde je to možné, měl by žid zabije gojimu, a to bez slitování, říká Talmud. 

Jejich nenávist k Římu neznala mezí ,. Říká se, že Princetom, jehož hlavním městem 

je Řím, je ten musí být nenáviděl ze všeho nejvíc Židy. Nazývají ho království Ezau, a 

Edomites království Pride, Zlá království, bezbožní Řím. Turecká říše se nazývá 

Království Ismaeklites, které si nepřejí, aby zničil. Království Říma, však musí b o 

vyhlazeni, protože když poškozený Řím je zničen, záchrana a svoboda přijde k 

Božímu vyvolenému lidu. Tak praví Talmud. 

Jak všichni víme, zničit Řím oni. Zbraň, která byla nápomocna při zničení byl Řím 

sebevražedné křesťanské učení že Židé zachráněna na White římské civilizace. 

Talmud dále říká: "Ihned po Řím je zničen budeme vykoupeni." Přeloženo z 

židovského žargonu to znamená, že jakmile oni zničili Řím, které budou nejvyšším. 

Historie ukazuje, že poté, co zničil Židé a rozpadly Řím se svými sebevražednými 

učení, Bílý Člověk nikdy získala kontrolu nad svým vlastním osudem. 

Zničení Řím nebyl konec židovského programu jakýmkoliv způsobem, samozřejmě. 

Žid, tím, že patří k vyvolenému lidu a je obřezaný, má tak velký důstojnost, že nikdo, 



dokonce ani anděl můžete sdílet rovnosti s ním, tak praví Talmud. Ve skutečnosti on 

je považován za téměř se rovnat boha. "Ten, kdo udeří Izraelitský" uvedl rabi Chanina 

"úkony, jako kdyby plácne tvář Boží Božského Veličenstva." Žid je vždy považována 

za dobrou, a to navzdory neomezených hříchů on může se dopustí; ani nemůže mu 

jeho hříchy kontaminovat, nic víc, než špína kontaminuje jádro v matici, ale pouze 

půdách jeho shell. Žid je vždy pohlížet jako na zvěř; celý svět je jeho a všechno mu 

sloužit, a to zejména "zvířata, která mají podobu lidí." 

V právních záležitostech o "A indická nebo služebník není schopen působit jako 

svědek." Kromě toho může Žid lhát a lhát sám odsoudit gojimu. O této Talmud dále 

říká "Naše výuka je stejně velkými prohlubněmi:. Když žid a Goi přijít k soudu, 

absolvovat Žida, pokud je to možné, v souladu se zákony Izraele Pokud Goi vyhraje, 

řekni mu, že je to, co naše zákony vyžadují. je-li však Žid může být zproštěn podle 

zákona Gentile, zbavit ho a říkají, že to je kvůli našim zákonům. Pokud to nelze 

provést, postupuje necitlivě proti Goi, jako rabi Ischmael radí. " 

V každém případě, jejich válce proti gojimu je neúprosný. Uvádějí Přísloví 24: 6 "od 

moudré rady uděláš válce proti nim" a Talmud pak položí otázku dále jaký druh 

války? "Kin dělat válku, že každý syn člověka musí bojovat proti jeho nepřátelům, 

které Jacob používaných proti Ezau podvodem a lstí kdykoli je to možné. Musí být 

bojoval proti bez přestání, až do správného pořadí může být obnoven. (Obnovení 

pořádku na prostředky Židů finále židovský tyranie po celém světě.) Tak je to s 

uspokojením, že jsem, že bychom se měli osvobodit od nich a vládnout nad nimi. " 

Tolik k citovat z Talmudu. Svou naprostou délkou objemu skrývá většina z bludného 

a zákeřné materiálu z očí gojimu. Je to pouze intenzivní a zdlouhavé studie 

následované židovského učení, že celý import f smrtící programu je odhaleno. Není 

mým záměrem, byť jen částečně přezkoumat takovou dlouhou objem knih. 

Postačí, když řeknu, že je podrobný program pro vázání Židé společně na základě 

kódu práv a dlouhodobého programu sem tam zničení bílé rasy. Konečným cílem je 

úplné zničení národů a ovládnutí světa pohanů, jehož bílá rasa je jejich nejvíce 

nenáviděný nepřítelem. 

Budu dále vystavovat obsah Talmudu tím, že jde do podrobněji v kapitole o Protokoly 

sionských mudrců. Vzhledem k tomu, protokoly jasněji definovat a stručného podstatě 

učení Talmudu, bude více místa věnováno na ně. 

V souhrnu, mimo toho, co jsem již citoval o Talmud, protokolů a Komunistickém 

manifestu docela dobře pokrývají celou zemi židovského programu na zotročení světa. 

Protokoly a samy o sobě Komunistický manifest nejsou nic víc než destilací učení 

Talmudu. Talmud přišel jako první, a to je samo o sobě vrcholným židovský hlavní 

plán zastiňuje všechny ostatní židovské knihy. 

Přírody Věčný Náboženství 1-17  

Unavenged Outrage: Talmud  



Přírody Věčný Náboženství 1-19  

Unavenged Outrage: Protokoly sionských mudrců  

Řekl jsem již dříve, že Židé napsal pět hlavních knih, které byly z obrovského 

významu ve svém programu pro zničení bílé rasy. První dva byli Starého a Nového 

zákona. Třetí byl Talmud. Čtvrtý je Protokoly sionských mudrců. 

Protokoly jsou nepochybně nejvíce smrtící, nejproblematičtějším, nejvíce ďábelský 

program pro podrobení a zničení lidstva, která kdy byla koncipována kolektivními 

zvrácených myslích člověka, představují tajný program vnitřního kruhu mocných 

židovských zasvěcenci, že vládnout světu. Předpokládá se, že tento kruh, tyto mocné 

zasvěcenci, jsou složeny z asi 300 mužů, všichni Židé, z nichž všichni navzájem 

poznali, ale jsou neznámé pro zbytek světa, ale jsou také neznámé židovského 

následujících jehož podporu, kterou požadují a jehož podpora je baví. Tyto starší, 

Nejvyšší nervové centrum moci židovského diktatury, po staletí uzurpoval samy o 

sobě svrchovanou moc na světě. Jsou také řídícím orgánem Kehilla a židovské rasy. 

Program, který je uveden v protokolech je velmi koncentrovaný program, a to 

vzdoruje sumarizace, protože to je samo o sobě sumarizace skrytých programů, které 

Židé prokládaných ve složitých a měnících se objemech Talmud. Na programu je také 

destilovaná koncentrovaný jed uvedeny v Karl Marx je Das Capital a Komunistický 

manifest. To je také rozšíření filozofie stanovené ve Starém zákoně a Novém zákoně 

židovské bible. Nicméně, vzhledem k tomu, Starý zákon je pro spotřebu za 

Židovského členství zeširoka a Novém zákoně speciálně navržený zmást a zmást 

pohany, Protokoly jsou tajné kompilace. V žádném případě byli oni někdy být viděn 

očima pohanů. Poznámka dokonce byl židovský členství zeširoka vůbec znát přesné 

údaje o tom, co vedení měl na mysli. 

Skutečnost, že Protokoly jsou nyní k dispozici k pohanům a bílé rasy, zejména je 

jedním z největších dopravních nehod v historii. Oni byli nejprve publikoval profesor 

Sergyei Nilus, který byl knězem v pravoslavné církvi v Rusku. On publikoval první 

ruskou jazykovou verzi z roku 1905, v jeho úvodu říká, že rukopis byl předán k němu 

asi čtyři roky dříve přítele, který se zaručil, že je to pravda překlad originálního 

dokumentu ukradené ženou z jedné nejvlivnější a vysoce zahájené představitelé 

svobodnému zednářství, na konci zasedání členů "zahájena" ve Francii, že "hnízdo 

židovsko-zednářského spiknutí." Profesor Nilus dodal, že Protokoly nejsou přesně 

zápisy z jednání, ale zpráva s částí zjevně chybí, vyrobený z nějakého mocného 

člověka uvnitř židovského spiknutí. 

Protokoly byly publikovány v knižní podobě Sergyei Nilus v Rusku v roce 1905. 

Kopie tohoto je v britském muzeu nesoucí datum jejího vzniku, 10. srpna 1906.  

Zveřejnění této knihy byl velmi vážnou hrozbu pro židovském spiknutí a Adolf Hitler 

říká, že vždy, když tato kniha stává společným majetkem národa židovského škodlivý 

software může docela dobře být považovány za rozbité. To dokazuje, jak důležitý je 

tento dokument. Židé si to uvědomil, a všechny kopie, které byly známo, že existují v 

Rusku v Kerenski režimu těsně po revoluci byly zničeny a pod jeho nástupci držení 

kopie protokolů ze strany každého, kdo v Sovětském svazu byl považován za trestný 



čin pojistit majitele bytí střílelo na potkání. Důrazně se doporučuje, aby každý Bílý 

muž a žena studovat tento divoký a smrtící dokument pro sebe, a přesvědčit se o jeho 

pravosti a získat lepší pochopení židovského spiknutí. 

Přirozeně Židé udržet znovu a znovu křičel, že jsou padělky, ale to, co oni jsou 

padělky neříkají, protože padělání znamená, že existuje skutečná článek být padělky. 

V každém případě, židovský program podvracení a dobývání světa následovala tento 

plán tak věrně, že události z historie mluví samy za sebe. Oni jsou nejlepším důkazem 

toho, že Protokoly jsou pravé. 

Pan Henry Ford, v rozhovoru zveřejněném v New York svět, 17. února 1921, dal 

důvod pro Nilus stručně a přesvědčivě takto: "jediný výrok mi záleží, aby se o 

protokoly je, že zapadá do toho, co se děje dál. jsou to 16 let a oni seděli světové 

situaci až do této doby. jsou to vešel teď. "  

Vzhledem k tomu, pan Henry Ford učinil toto prohlášení, více než 50 let uplynulo. 

Dnes můžeme vidět na vlastní oči světový obrázek, který se projevuje v mezidobí. 

Vidíme přesněji potvrzení programu obsaženého v protokolech. Prakticky celý svět je 

nyní pod židovskou kontrolou, a ještě mnohem více smrtící programu byla rozpadly 

před našima očima, že člověk musí být buď židovská činidlo, nebo úplný idiot popírat 

pravost Protokolů sionských Sionu. 

Mezitím, Židé důsledně držet popírat, že Protokoly jsou pravé. Ve skutečnosti, oni 

dokonce zřídit výbor v senátu provést vyšetření a vydá zprávu, že byly padělané. 

Přirozeně to bylo děláno pod vedením takových židovských senátorů jako senátor 

Javits a jiní, se značným podporou prožidovský lokaji. V každém případě nárok Židů, 

že Protokoly jsou podvrhy a skutečnost, že Židé jsou největší lháři a mistři klamu 

světa, je nejlepším důkazem o jejich pravosti. Je s podivem, že Židé nikdy pokusí 

odpovědět na skutečnosti, korespondující s těmito hrozbami, které protokoly obsahují, 

a opravdu, je vztah mezi proroctví protokolů a plnění, který byl již přinesl je prostě 

příliš zřejmé, které mají být argumentoval pryč. Tento Židé vědí až příliš dobře, a 

proto nikdy se dohadují o materiálu obsaženého v samotném a zřejmá rozpletení 

spiknutí před našima očima protokolů. 

V každém případě, ďábelský plán se uvádí v Protokoly sionských mudrců není nic 

nového k židovské historie. Odhalují koordinované akční plán židovského národa, 

který se vyvíjel v průběhu věků a editoval sionských sami do tohoto data. Podle 

záznamů z tajného židovského sionismu, King Solomon a další židovské učenců, v 

929 před naším letopočtem, už měl promyšlené schéma v teorii na mírové dobytí 

celého vesmíru Sionu. 

Jako historie vyvinula tento program byl vypracován v detailu a dokončeno do mužů, 

kteří byli následně zahájeném do tohoto programu. Tito učenci rozhodli, jakýmkoliv 

způsobem, dobýt svět Sion s lstivost symbolického hada, jehož hlava byla 

reprezentovat ty, kteří byli zasvěceni do plánů židovského podání a tělo hada 

reprezentovat židovské osoby. Správa byl vždy být držen v tajnosti, a to i ze 

samotného židovského národa. Protože tento had pronikl do srdcí národů s ním setkal, 

to podkopal a pohltil všechnu nonJewish sílu těchto stavů. Je předpovězeno, že had 

musí ještě dokončit svou práci, musí striktně dodržovat navrženého plánu, dokud se 

během nichž má spustit, je uzavřen návrat hlavy Zion a dokud ne, to znamená, že 



Snake dokončil své kolo Evropy, pak bude zahrnovat celý svět. Toto je dosáhnout 

pomocí všech možných prostředků, podrobovat zemí ze strany hospodářského 

dobývání, propagandou, podle mazaný, podvodem, podvodem, válkou, podle financí, 

násilím, nebo všechny potřebné prostředky cokoliv. 

Každý, kdo studuje Talmud naleznou zasazen uprostřed hodně plev a ostatní 

dlouhodobé krouceným diatribe podstatu programu stanovené v protokolech. Ukázat, 

že ďábelské spiknutí obsažené v protokolech není nic nového, máme stejné principy a 

morálku druhého dne protokolů (které jsou ve skutečnosti stejně staré jako kmen sám) 

stanovené v programu z 15. století, která byla vytištěna ve francouzštině časopis 

financovaný Rothchilds a publikoval v roce 1889. Čtyři sta let dříve, 13. ledna 1489, 

Chemor, židovského rabína Arles, v Provence, Francie, napsal velkého velerady, který 

pak měl sídlo v Konstantinopoli, o radu, protože lidé z Arles hrozilo synagog. Co by 

Židé dělat? To byla odpověď: 

"Drahý milovaní bratří v Mojžíše,  

Obdrželi jsme Váš dopis, ve kterém byste nám říct o úzkosti a neštěstí, které jsou 

trvalé. Jsme propíchnutí velké bolesti, aby ji slyšel, tak jako vy. 

O radu Velkého satrapové a rabínů je následující: 1.As na to, co říkáte, že král Francie 

zavazuje, abyste se stali křesťany: to, protože nemůžete udělat jinak, ale ať Mojžíšův 

zákon být uchovávány ve vašich srdcích ,  

2.As na to, co říkáte o příkaz, aby vás oloupit vašeho zboží (zákon bylo, že když se 

stane převedeny, Židé se vzdal své majetky): aby vaši synové obchodníky, že kousek 

po kousku mohou oloupit křesťany z jejich.  

3.As odmašťovací, co říkáte o jejich tvorby pokusy o svém životě: vaše syny lékařů a 

lékáren, které mohou odnést křesťanský život.  

4.As na to, co říkáte o jejich ničí své synagogy: aby své syny kánony a duchovních, 

aby mohly zničit jejich kostely.  

5. Co se týče mnoha dalších Vexations jste si stěžují: zajistit, že vaši synové stali 

advokáti a právníci a uvidíte, že vždy smíchat se s záležitostí státu, aby tím, že 

křesťany pod jhem může ovládnout svět a pomstu na nich. 6.Do ne faleš z tohoto 

pořadí, dáme vám, protože najdete ze zkušenosti, že ponížil jako ty, dostanete se 

aktuálnost síly. 

Podepsáno VSSVFF, princ Židů, 21. Caslue (listopad 1489)  

V roce 1844 těsně předtím, než židovští rok 1848 přehnala ve většině evropských 

zemí, Benjamin Disraeli, jehož skutečné jméno bylo  

Izrael, a který byl tlumen nebo pokřtěný Žid, publikoval svůj román Conningsby, ve 

kterém on odhalil následující: ". Svět se řídí velmi odlišnými osobnostmi z toho, co je 

představovali ti, kteří nejsou v zákulisí" Dokonce pokračoval ukázat, že všechny tyto 

osobnosti byli Židé. 



Mapa průběhu symbolického hada je zobrazen následujícím způsobem: její první 

etapa v Evropě byla v 429 před naším letopočtem v Řecku, kde v té době Pericles, 

Had první začali jíst do moci této nešťastné země. Druhá etapa byla v Římě zhruba v 

době Julia Caesara. To může přijít jako překvapení pro mnoho čtenářů, že Julius 

Caesar, který má pravděpodobně obdržel více slávu a publicitu než kterákoli jiná 

Roman, byl cenný agent Židů. Bylo to z toho důvodu, že byl zavražděn malou 

skupinou vlasteneckých Římany, kteří riskovali své životy, aby se pokusila odvrátit 

zničení římské republiky. Židé plakali a křičeli kolem těla Julius Caesar jako vždy, 

když jeden ze svých agentů byl zabit. 

Třetí etapa se koná v Madridu v době Karla V., 1552. Čtvrtý v Paříži kolem roku 1790 

v době Ludvíka XVI a francouzské revoluce. Pátý pohyb symbolického hada je určen 

v Londýně od roku 1814 po pádu Napoleona. Dalším a šestá etapa je symbolický 

Snake přesune do Berlína v roce 1871 po Franco-pruská válka. Sedmá etapa probíhá v 

Petrohradě, během kterého se tažené hlavu hada pod datem 1881. Všechny tyto stavy, 

které Snake prošlo mají své základy a jejich ústavy otřesený ke kořenům. 

K dispozici je 24 Protokoly všichni spolu a každý z nich je naloženo s smrtící 

koncentruje jedem. Pod pojmem "goyim" se používá v celém a to je židovský termín 

pro pohany a nežidy. Je to hanlivý termín a je synonymem pojmu dobytka. Jinými 

slovy, oni si prohlížejí pohany (včetně bílé rasy) je tolik dobytka, které mají být 

manévrovat, nahnali kolem a nakonec poražená nebo zotročili ve prospěch Židů. 

Jak bylo uvedeno výše, par protokolů se považuje za chybí. Mám silné podezření, že 

záležitost týkající se ohromně silným části židovsko-křesťanské podvod se hrála v 

podrobovat se "goyim" je to, co chybí. Vzhledem k tomu, Profesor Nilus byl také 

kněz, on sám by mohl vymazány či zničeny tuto část, cítit, že to bylo škodlivé pro své 

církvi. 

V každém případě, Protokoly jak máme nich jsou neúplné. Nicméně, ve svých 70 

krátkých stránek, které obsahují tolik, že je základní v židovském programu, že je 

naprosto nezbytné, abychom je studovat. Jsou životně důležité pro naše chápání 

židovské poděkování a jejich taktiky. 

V další kapitole jsem tedy přezkoumání znění 24 protokolů ve zkrácené podobě.  

Přírody Věčný Náboženství 1-19  

Unavenged Outrage: Protokoly sionských mudrců  

Přírody Věčný Náboženství 1-20  

Unavenged Outrage: Text protokolů  

Následuje zkrácení z 24 protokolů. Při jejich shrnutí, mnoho musel být vynechán. 

Myšlenky vyjádřené jsou implicitně těch samotných Židů, ne moje.  



Měli bychom mít na paměti, že tyto protokoly byly psány nejméně před 70 lety, a 

formuloval století dříve.  

Protokol č 1  

Tento protokol je koncentrovaná pojednání o ABC politické moci. Zabývá se všemi 

naivních představ o demokracii, o sebeurčení, a mnoho dalších iluzí, že jsme hýčkané 

v průběhu všech těch letech, a líčí je jako pouhý podvod. 

Tvrdí, že politická svoboda je jen nápad, ale nikdy skutečný fakt. Myšlenka svobody 

může být použita jako návnada pro přilákání masy lidí na něčí straně za jediným 

účelem drcení jinou stranou, která je u moci. Uvedeného plyne závěr, že zákon 

přírody, přímo spočívá v platnost a hned spočívá v síle. Je třeba zdůraznit, že slepá 

síla národa nemůže za jeden jediný den existovat bez vedení. Abychom pochopili tuto 

moc úloha je vykreslen snadnější, pokud soupeř sám byl napaden s myšlenkou 

svobody nebo takzvaného liberalismu a kvůli nápadu, že je ochotna přinést některé z 

jeho moci. V každém případě je celá myšlenka samosprávy je podvod a podvod a byl 

používán jako iluze, kterouž zachytit davy, kteří při ponechány svému osudu vždy 

skončí ve zmatku. 

Anarchie je něco, co Žid podporuje neúprosně. Zatímco v úplnou kontrolu finančních 

pravomocí státu, aby podporovaly bratrovražedné sváry, které brzy zhoršit do bojů 

mezi třídami, uprostřed kterých se uvádí, spálit a jejich význam je zredukovaná na to 

hromadu popela. 

Když je stav byl vyčerpán sama ve svých vlastních křeče, zda je její vnitřní svár 

přenáší ji pod mocí vnějších nepřátel, nebo občanské války, to může pak v každém 

případě však musí být účtovány jako nenávratně ztraceny a v síle Židů ,  

Oni pak racionalizovat, že není nic nemorálního o použití lsti, mazaný, zrady nebo 

jiného zařízení, aby stát v jejich silách. Říká se, po tom všem, že stát bojuje vnějšímu 

nepříteli budou používat stejné prostředky zrady, mazaný, podvodu nebo jiného 

zařízení s cílem vyhrát válku a překonat ten nepřítel můj stav. Z tohoto důvodu, jaký 

je rozdíl o vedení války vnitřně proti tomuto státu v případě, že síly, které stojí v cestě 

jsou jejich nepřátelé? 

Oni pak pokračoval ukázat, že despotismus je jediným možným druhem vlády, dav je 

slepec, slepá síla, bez možného vedení. Dokonce i když vůdce vynoří z davu, nemá 

žádný program, nemá představu o principech politické vedení. Neexistuje žádný 

možný úspěch vedení těchto davy podporou přiměřených rad a argumenty. Pro 

jakékoliv námitky, rozpor, nesmyslnou když to může být, mohou být vyrobeny. 

Taková nesmyslná námitka může najít další přízeň s lidmi, než rozum. Pravomoci 

národy "úvahy jsou koneckonců čistě povrchní. Masy jsou vedeny výhradně 

malichernými vášněmi, tak chabé víry, zvyky, tradice a sentimentální theorism. V 

důsledku toho propadat neshody stran, což znemožňuje jakoukoliv dohodu, a to i na 

základě dokonale rozumné argumentace. 

Politika nemá nic společného s morálkou. Jakýkoli vládce, který se řídí morálkou je 

nekvalifikovaný politik, a proto je velmi zranitelný a nestabilní na trůně. Každý, kdo 

chce vládnout, musí uchýlit k oběma mazaný a podvod. Výsledkem světí prostředky. 



Proto Židé říkají, jejich záměry jsou zaměřeny ani ne tak na to, co je dobré a co je 

morální, ale to, co je potřebné a užitečné. 

Jsou proto tvrdí, že žádní lidé je schopna vládnout sama, že si myslí, že mohou 

vládnout se společným souhlasem většiny a pro dobro všech. Mají tedy trénoval své 

muže z dětství pro nezávislé pravidlo, kteří 

porozumět mechanismu vládnoucí davy a vládnoucí národy. "Je nemyslitelné," (oni 

říkají, pro dav, aby sami vládnout) "pro plán rozpadl na tolik částí, jak jsou jsou hlavy 

v davu ztrácí veškerou homogenitu, a tím se stává nesrozumitelný a není možné 

popravy." V důsledku toho poukázat na to, že jediný způsob vlády je prostřednictvím 

uplatňování zásady vedení. Závěr je takový, že je naprosto vyhovující forma vlády pro 

každou zemi, je ten, který je soustředěna v rukou odpovědného pracovníka. Bez 

absolutního despotismu nemůže existovat žádná existencí civilizace, která je 

prováděna na ne masy, ale jejich vůdce, každý, kdo tato osoba může být. Dav je 

divoký a zobrazuje barbarství při každé příležitosti. 

Proto cítím, že bez pochyb o tom, že jsou oprávněni rozhodovat nejen jeden národ, ale 

všechny národy, a že nesmí  

zastavit na úplatkářství, podvodu a zrady, když by měla sloužit k dosažení svých cílů. 

Jejich spolupodepsat je síla a Make Believe. 

Spíše než dobývat stavy silou zbraní, které chtějí pochodovat na cestě mírového 

dobývání a nahradit hrůzy války i méně foreceful a více vyhovujících vět smrti, 

kterými se zabývají ven pro každého, kdo stojí v cestě popadat moc. Ve skutečnosti 

kladou velký důraz na nutnost zachování teror, který inklinuje k produkci slepé 

podrobení. Jen, ale nemilosrdný závažnost, je největším faktorem v síle státu, 

"doktrínou přísnosti budeme triumf a přinese celou vládu do podrobení naší super-

vlády." 

Oni připouštějí, že už daleko do starověku, oni, Židé, byli první, kdo plakat mezi masy 

lidí slovy: "Volnost, rovnost, bratrství". Oni používají tato slova nebo jejich 

ekvivalent, nesčetněkrát od roku a měli z nich opakují hloupých papoušky, kteří se ze 

všech stran slétl na těchto návnad a spolu s nimi se unést blaho světa, unést pravá 

svoboda jednotlivec, který dříve byla tak dobře střežen proti tlakům davu. Poukazují 

na to, že gojimu nezaznamenali rozpor významu těchto slov a neviděl, že v přírodě 

neexistuje rovnost, nemůže existovat svoboda; že příroda sama vytvořila nerovnost 

myslí, postav a kapacit stejně neměnně jako ona zavedla podřízenost jejích zákonů. 

Židé ukazují, že bílý muž, kterému říkají gojimu, rozhodl, přes jeho šlechty pouze 

dynastií. V těch, otec zemřel k synovi znalosti o průběhu politických záležitostí 

takovým způsobem, že nikdo by se to ale členy dynastie znají a nikdo by to měl ale 

členy dynastie znají a nikdo by ho zradil na ty, které byli řízeni. Jak šel čas a židovské 

myšlenky demokracie pronikl hlouběji a hlouběji do myšlení a vládou bílí lidé, 

skutečná pozice panovnických dynastií se stal zmatené a jejich politické dovednosti 

byly ztraceny. To byla velká pomoc pro úspěch židovského příčinu v převzetí těchto 

národů. 



Proto v křik slova, "Volnost, rovnost a bratrství" oni přinesli k židovským řad, a to 

díky své vlastní agenty, celých legií, kteří nesli transparenty s nadšením. Celou tu 

dobu tato slova byla červy vřed v práci, vrtání do blaho gojimu ukončila všude mír, 

klid, solidarity a zničit všechny základy států gojimu. 

Židé ukazují, že jejich triumf byl vykreslen mnohem jednodušší tím, že ve svých 

vztazích s muži, kterého by chtěli mít, vždycky pracoval na nejcitlivější akordy lidské 

mysli, a to na jejich touze po penězích, na dědice hlouposti a na nenasytnost 

materiálních potřeb člověka. Přičemž každá z těchto lidských slabostí přijatých 

postačuje paralyzovat iniciativu, dohromady to předává Zámek, akcie a barel vůli 

mužů k dispozici těch, kteří byli za jejich zradu a zrady zaplaceno. 

Použitím síly svého zlata, jejich finanční síly, a pomocí mazaný lest a zrada jim 

umožnily nahradit zástupce He lidí a dát na jejich místo namísto jejich poskoků a 

jejich agenty.  

Protokol č 2  

Židé zde, odhalují obrovskou důležitost podněcování a vést ekonomické války a 

vojenské války mezi gojimu státy. Války byly označovány jako "židovské sklizně." Je 

to prostřednictvím válek, které Židé sklízet a položí základy židovské převaze. Když 

války skončily obě strany jsou zdevastované a na milost mezinárodního židovského 

financí. Říkají: "naše mezinárodní práva setře národní práva." Zatímco ničit obrovské 

aktiva, kterým se odpadní velké části obou stranách národů Gentile, když válka 

skončila obě strany ocitnou ve finanční tísni a v drtivé většině v dluzích. Tak najdeme 

Židé sklízí trojí úrodu válek: první dělají obrovský zisk forma munice výroba a jiné 

finanční šlachy války, jednak jsou s nimi schopni oslabit rasové výdrž bílé rasy tím, že 

pošle zpět do boje o květina mužnosti Bílých národů obou stranách, zatřetí, když 

válka skončí, a obě strany jsou vysílené, Židé pak dále polapit národy Gentile tím, že 

řetězení s obrovským zadlužením a sbírání úroky z úroků. Tím Bílé národy (a bílé 

rasy) jsou dále chycen do otroctví a židovské sevření postupně zpřísnila. 

Židé pak chlubí, jak se rozhodnou goyim správcům pro veřejnou funkci, lidé, kteří 

budou front pro ně a jejichž věrnost jako loutky mohou počítat s. Přirozeně se bude 

jednat o lidi, kteří jsou ochotni být zrádci bílé rasy a kteří vědí velmi málo o umění 

vlády. Zadní strana těchto poklonkování bude jejich vlastní židovští poradci, kteří 

Tvrdí, že jsou muži učení a geniality, speciálně chované od raného dětství vládnout 

záležitosti celého světa. 

Poslední část vypráví o mocné role, kterou hrají v tisku v rukou Židů, 

"prostřednictvím tisku jsme získali moc ovlivňovat při zachování sebe ve stínu, díky 

tisku nyní máme zlato v našich rukou, přesto, že jsme ho museli shromáždit z oceánů 

krve a slz. "  

Jsou to shrnout slovy, že triumf židovského systému se nezdaří úspěchu v případě, že 

praktická aplikace něj není založen na shrnutím poučení z minulosti s ohledem na 

přítomnost.  

Vidíme tedy, shromažďování otěže moci do rukou Židů jejich zrádné zařízení. Jsou 

to: pomocí válek; ponořením zpustošené národy do zadluženosti; o kontrole loutky do 



fronty v mocenských pozicích; podle dovedné využití tisku udržet ukázal naše 

požadavky jsou prý nepostradatelné, dát hlas stížnosti lidí, vyjádřit a vytvořit 

nespokojenost. Av neposlední řadě síla zlata. 

Protokol č 3  

S dominující arogance a dokonalou jistotou nám Židé říkat: "to ven Cílem je nyní jen 

pár kroků mimo starý, dlouhá cesta, kterou jsme si trodden je nyní připraven z 

blízkosti její cyklus symbolického hada, který my symbolizují naše lidi.. když tento 

prsten je zavře, budou státy Evropy bude uzamčen ve svém cívce jako silný svěráku. "  

Dále ukazují, jak jdou k nám, gojimu zamknout ve své mocné svěráku. Zatímco 

gojimu si myslí, že mají ústavy, které jsou dostatečně silné, aby loď státu v 

rovnováze, Židé mají naši králové, vládci a zástupci obklopen svými poradci, kteří 

"radí" je do jednoho pošetilého, nezodpovědné tahem za druhým. Mícháním vytvořit 

řadu zmatených otázek, které stále více rozšiřují propast mezi vládci a lid. S výkonem 

tisku v rukou Židů, podporují zneužívání moci vládci na jedné straně. Mícháním a 

míchání až dav na druhé straně "bude klást konečný vzhled při přípravě na všechny 

instituce pro jeho svržení a všechno poletí k nebi pod údery na rozzuřený dav." 

Mezitím tím, že neustále zhoršuje a dosažení finanční a hospodářské krize všichni lidé 

jsou připoutány až těžkou dřinu chudobou pevněji než oni někdy byli připoutaný tím, 

otroctví a nevolnictví. "Naše síla je v krátkosti potravin a fyzické slabosti pracovníka, 

protože všichni, že to znamená, že je vyrobena otrokem naší vůli." Tím, že dále 

podporovat nenávist a závist, která se bude pohybovat davy se obrátit na ty, a vyhladit 

všechny ty, kteří jsou překážkou v cestě Židů a jejich převzetí moci. "Když hodina 

udeří pro náš Svrchovaný Pán celého světa (jinými slovy židovský diktátor), které 

mají být korunován, je to tytéž ruce, která smete vše, co by mohlo být překážkou k 

němu." Jelikož tyto davy pak zuřit a zničit, Židé se ujistit, že nebudou dotýkat svůj 

majetek, protože moment útoku budou známy pouze na Židy, a oni připravena 

přijmout opatření k ochraně jejich vlastní. 

Oni otevřeně přiznávají, že navrhovaný francouzská revoluce a že tajemství jeho 

přípravách byly dobře známy nimi "bylo zcela díla našich rukou."  

Zesměšňují při slově "svoboda," říká, že to vůbec nic neznamená, ale je užitečným 

nástrojem pro ně použít k rozpálit davy a vyvedu celé komunity mužů k boji proti 

všem druhům síly proti každému druhu úřadu. Davy pod kontrolou Židů, pak zabije 

poslední visages vůdcovství Gentile a osvobodit zločinců, takže nakonec bude dav 

nevědomky pomáhají Židé dosadit na trůn "Král-despota krve Sionu, kterého jsme 

připravujeme pro celý svět. " 

Protokol č 4  

Zde Židé odhalí nám řečeno, že mají organizovaný pohany do zednářských řádů, které 

jsou jedním ze svých nejsilnějších nástrojů pro řízení svět a pro pohánění Gentile státy 

do zničení za jejich celkového židovského převzetí světa. "Gentile Zdivo slepě slouží 

jako obrazovka pro nás a naše objekty, ale akční plán našeho platnost, i samého 

abidingplace, zůstává po celých lidi neznámá záhadou." 



Posunout dále spiknutí k jeho konečnému závěru, že je nutné, aby Židé zničit všechny 

základy, na nichž byla gojimu společnost postavené. Budou dále udržovat gojimu 

tolik práce, vydělávat na živobytí, že nebude mít žádný čas na přemýšlení, nebo vzít 

na vědomí, co se děje. Zatímco gojimu pracuje a vydělávat si na živobytí a sledují 

průmysl a obchod Žid bude sleduje spekulace. To bude mít za vše, co se vyrábí z 

půdy, nebo v průmyslu, proklouznout rukama a přechází do spekulací a přechází i do 

on rukou Židů. Poté, co zničil všechny morální principy mezi pohany, že se bílí lidé, 

kteří se obrátil svou mysl zcela na průmyslu a obchodu a vydělávat na živobytí, ale 

uvedu je do stádia, kdy "jejich jediným vodítkem je zisk, který je zlato, které postaví 

do opravdového kultu, v zájmu těch materiálních požitků, které může dát, ani získat 

bohatství, ale pouze z nenávisti vůči privilegovaných, bude nižší třídy gojimu nás 

následovaly proti ven soupeři o moc, intelektuálové gojimu, "s cílem zničit. 

Opět bude použit hloupost gojimu zničit jejich vlastní.  

Protokol č 5  

Vytvoření zesílené centralizace vlády. Metody uchopení moci od zdiva. Příčiny 

nemožnosti dohody mezi státy. Stav "předurčení" Židů. Zlato motor strojního států. 

Význam kritiky. "Zobrazit" instituce. Únava z slovní předení. Jak se přilnavost 

veřejného mínění. Význam osobní iniciativy. Super-Government. 

Protokol č 6  

Vznik velkých židovských finančních monopolů, který obsahuje zásobníky kolosální 

bohatství je zde vysvětleno. Tyto monopoly budou tak silné, že bohatství jakéhokoliv 

Gentile bude záviset na ně do té míry, že nežidovské bohatství nebude moci existovat 

mimo kontrolu a manipulaci s těmito židovských monopolů. Dnes vidíme tyto jako 

prokázané, že. Bez ohledu na to, co firma se podíváte na to, zda se olej, cukr, filmy, 

televizní sítě, ocel, železnice, v automobilovém a sto dalších řádků úsilí, všichni jsou 

v rukou Židů. 

Zatímco oni jsou sbírat veškeré bohatství země do velkých židovských monopolů 

pořád říkají, že všemožně jim musí vyvinout význam jejich výborný vlády tím, že 

reprezentuje ji jako ochránce a patrona všech těch, kteří se dobrovolně podrobily.  

společnosti V další části se prostřednictvím odnětí gojimu své země, a říkají, upřímně 

řečeno, to musí být provedeno za každou cenu. Nejlepší způsob, aby byl tento cíl je 

načíst pozemků a nemovitostí s dluhy a tím udržovat ji ve stavu pokorného, průběžné 

a bezpodmínečné podřízenosti. 

Další způsob, jak se zbavit bílí lidé své těžce vydělané peníze a majetek je v první 

řadě pro Židy, aby se zapojily do spekulací a monopolizovat jej. Tímto způsobem 

odtékat z průmyslu az práce a kapitálu a ze země a přenést do židovských rukou 

všechny peníze světa. "The goyim se sklonit před námi, když už pro nic jiného 

důvodu, ale dostat právo na existenci." 

Aby se další krach na gojimu budou podporovat a povzbuzovat propagandou 

chamtivý poptávka po luxus, který pohltí veškeré příjmy, které by mohly mít zbude. 



"Budeme zvýšit míru mezd, které však nebude žádnou nevýhodu přinášejí dělníkům, 

protože ve stejné době, budeme vyrábět růst cen v prvních nutných životních tvrdí, že 

to vyplývá z poklesu zemědělství. " Na vrcholu tohoto budou dále podporovat a 

navyknout pracovníci k anarchii a opilosti. Zároveň budou mít veškerá možná 

opatření k vyhladit z povrchu zemského všechny vzdělané síly gojimu. 

I když to dělají všichni budou maskovat své ohavného destrukci bílé rasy za údajné 

horoucí touhy sloužit dělnické třídy a velký principů politické ekonomie.  

Protokol č 7  

Chcete-li zálohovat a prosazovat všechny tyto viskózní programů hospodářské škrcení 

gojimu, Židé plánují intenzifikace zbrojení, zvyšování policejních sil a setí kvasu 

sváru a nepřátelství po celém světě. Když se dostanou přes všechno, co bude 

ponecháno ve všech různých zemí světa budou masy proletariátu, několik milionáři 

vyčleněné na židovské zájmy, a policie a vojáci. 

Tím, že židovské agenty vlád všech zemí na světě; ekonomickými smluv; závazky z 

úvěrů; kterou fermentů a nepřátelství, které vytvořili; budou se svými intrikami, které 

tak zapletený všechny závity vlád světa, které nikdo z nich budou moci jednat, aniž by 

Židé manipulaci mocenské páky. 

Pokud některá země se odváží proti nim, Židé se pak společně organizují své sousedy 

do společného podniku stát kolektivně společně proti této zemi a zničit tuto zemi na 

základě všeobecného válkou. Jak strašné a reálný tato síla je bylo ukázáno ve druhé 

světové války, kdy Německo, a to prostřednictvím odvahy a síly, setřásl Žida, pak 

okamžitě prostřednictvím bludného propagandy, intrik, finančních prostředků a 

dalších mocenských pák Židé organizovaný okolní sousedy na A beastly válka 

zničení. 

To mohou udělat, protože jak se říká. "Musíme přinutit vlády gojimu podniknout 

kroky ve směru zvýhodněný naší široce pojatého plánu, již blíží požadované dovršení, 

podle toho, co budeme představovat jako veřejného mínění, tajně podporované nám 

prostřednictvím prostředků, které takzvané "velmoc" - Press, který, až na několik 

výjimek, které nemusí být dodržena, je již zcela v našich rukou. " 

Evropa by měla dostat mimo jejich kontrolu, pak Židé jsou odhodláni ukázat svou sílu 

tím, že reaguje se zbraněmi Ameriky nebo Číny nebo Japonska, k rozbití Evropu, 

pokud je to nutné.  

Protokol č 8  

Manipulace soudů je tímto diskutována. Jejich plán je zničit kurty bílého muže je 

práva a degradují a zvrhnout do právní džungli. Dále se především plánu ochromit a 

obtěžovat poctivé občany, Židům silně zaměstnancům celý právní systém s vlastním 

chovu. Podíváme-li se kolem nás dnes je stěží možné ignorovat, jak silně Žid 

zamořené náš právní systém. Většina soudců jsou Židé. Počet advokátů je silně 

zatíženého Židů. 



Aby však bylo možné kruh B o jejich nepřirozený a perverzních rozhodnutích a 

odůvodnit je veřejnosti dělají to pokutu věda na pokrytí jejich idiotské rozhodnutí s 

Nejvyšším znějící, vznešenými morálními principy přecházelo do právní formy. Školit 

své plemeno právníků pro celou tuto složitou zradě a finagling, mají školy, které 

připravují jejich vybraných pracovníků podle zvláštního super-vzdělávacího kurzu ve 

svých speciálních židovských škol. S jejich speciální školení budou "seznámen s celou 

spodní straně lidské přirozenosti, se všemi svými citlivými akordů, ve kterém budou 

muset hrát." 

Židé jdou těžce do studia ekonomie, nikoli k objasnění otázky, ale lépe s nimi, aby je 

zmást. Kolem jejich vlády, která je židovská vláda, bude celá konstelace bankéři, 

průmyslníci, kapitalisty a především milionářů, protože, jak se říká, všechno se řeší 

otázka peněz. Židé budou instalovat Gentile sluhy, aby měl až vládní ministerstva, ale 

budou lidé a osoby, jejichž minulost a pověst jsou takové, které mají kriminální lidé, 

kteří mají nějakou tmavou, temnou skrytou minulost, a jsou snadno vydíral. Takoví 

lidé nikdy zastupují zájmy své vlastní rasy, ale vyložené zrádci bílé rasy, a to, jak 

říkají Židé ", na aby byly bránit naše zájmy jejich posledního vydechnutí." 

Protokol č.9  

Židé v plném rozsahu a podrobnou studii o charakteru lidu země, které mají v úmyslu 

zničit. Opatrným uplatňování tohoto principu, "uvidíte, že deset let projde před 

nejtvrdohlavější charakter se změní a my budeme přidávat nové lidi do řad těch, kteří 

již utlumený u nás." 

Oni svěřit, že zednářské watchwords "Volnost, rovnost, bratrství", byli mocný nástroj 

pro zničení různých národů světa. Zatímco tato slova vyjadřují nesmyslné a nemožné 

idealismus, který je irelevantní. Bylo nesmírně užitečná a funguje. 

Krátká diskuse pak následuje o využití uměle řízené antisemitismus jsou nesmírně 

užitečné pro ně pro řízení "našich menších bratří." Jinými slovy, kontrolovaný 

antisemitismus je velmi užitečný nástroj pro sjednotit a přivést všechny Źidy ve 

spolupráci se svým celosvětovým územním plánem. 

Pro Židy nejsou žádné kontroly nebo omezení rozsahu jejich činnosti. Jejich Super-

Government není omezena žádnými zákony nebo podmínek. "V pravý čas, my, zákon 

dárců, konati bude soud a trest, budeme zabíjet a budeme šetřit, my, jako vedoucí 

všech našich vojáků, jsou namontovány na oř vůdce." 

Mají zaplétají do své sítě službu osobám všem názorům, všech doktrín demagogové, 

socialisté, komunistů a utopické snílky všeho druhu. Každý z nich dostal úkol. Každý 

z nich, na jeho vlastní účet je nuda pryč na poslední zbytky autority, snažit se svrhnout 

všechny zavedené formy pořadí. "Tím, že tyto úkony jsou všechny státy jsou v 

mučení, ale nebudeme jim klid, dokud se otevřeně přiznat naše mezinárodní Super-

Government, a poddajností." 

Na paměti, že tyto protokoly byly napsány před více než 70 lety, i Židé pak otevřeně 

chlubil, že už měli ve svých rukou správu státu, průběh voleb, tisku, svobodu člověka, 

ale především, vzdělávání a odborné přípravy mladých lidí. Dále chlubit, že mají 



zmást, použitý, a poškozený mládí gojimu tím, že odchovu v principů a teorií, které 

jsou známy k Židům, že je falešný. 

Dále se otevřeně chvástá, že mají v západních zemích prostředky a manévr takové 

otřesné teroru, že i velmi stoutest srdce budou křepelka. Mají undergrounds zvané 

Metropilitains "ty podzemních chodeb, které předtím, než přijde čas, bude dán v rámci 

všech hlavních městech a odkud těchto metropolích bude vyhozena do vzduchu se 

všemi svými organizacemi a archivech." 

Protokol č 10  

Ilustrující, jak snadné je oklamat gojimu, Židé státní bod prázdnou, že lidé jsou 

naprosto spokojeni s vnějšími vystoupení svých vlád a nemají nejmenší pochopení 

podkladové významu věci nebo akce děje v zákulisí , Za účelem, aby to tak, jak to je 

důležité, aby všechny otázky by neměly být dotkl přímo a otevřeně před lidmi. Tím, 

že pojmenování princip Židé nechat se zdarma pro jakoukoli akci, kterou si zvolí. 

Politická darebák, který je darebák, ale chytrý, bude obdivován lůzou pro jeho 

hanebný troufalost. 

Židovská Hierarchie vypracovala rámcový plán pro stavět novou základní struktura 

zahrnuje všechny národy země (OSN). Znamenají, aby všechny národy pod jejich 

jedné despotického diktátora židovského nejprve podrobí národy světa, aby tak strašné 

utrpení, zmatek a trápení, které se budou hodit své ruce v zoufalství. Židé pak jim 

nabídnout řešení pro všechny jejich problémy. Od převratu, že budou následně 

vyústit, budou samy stanovily na trůně světa. 

Některé z nástrojů pro dosažení tohoto jsou dát každému hlas bez rozdílu tříd nebo 

bez kvalifikace; tím, že ničí mezi gojimu význam rodiny a její vzdělávací hodnotu; 

vytvořením davu slepou mocnou sílu, která nikdy nebude schopen pohybovat v 

jakémkoli směru bez vedení židovských agentů stanovených v hlavě jako vůdci lůzy. 

Židé jsou dobře vědomi této zásady vedení a mají ji využil od počátku svých dějin 

přivést je k současnému stavu napájení. Uvědomují si, že režim vlády musí přijít 

ready made z jednoho mozku a nesmí být rozdělena na dílčí části z mysli mnoho. 

Vzhledem k tomu, že je přípustné jen vybraná společnost jejich hierarchie mít znalosti 

z obecné systematiky akci, nesmějí diskutovat o podrobnosti, protože to by zničilo její 

rafinovanou design, vzájemnou závislost jeho součástí, a tajný význam každé 

klauzule. 

Berou velmi matný pohled na užitečnosti ústavy jako prostředku k ochraně lidí z 

jejich spiknutí. Uvádějí otevřeně "ústava, jak dobře víte, není nic jiného než škola 

neshod, nedorozumění, hádky, 

neshody, agitaci marné party, rozmary strany ve slovech, škola všeho, co slouží ke 

zničení osobnost státní aktivity. "Demokracie a republiky se každý má hlas až do 

posledního pěny a sebranka poskytuje Žida s nejjemnější prvek s což zničit stát a lid v 

tomto státě. k tomu, aby mohly co nejlépe manipulovat takový stát, že zařídí, aby volit 

prezidentů a další úředníky, které mají ve své minulosti nějaké temné neobjevené 

skvrnu. Tito agenti pak dělat jejich nabídky, aniž by některý strach z odhalení ze 

strany Židů.  



A konečně, prostřednictvím tvorby svár, drancováním lidi slepé z daní tím, že 

zpackanou roli tím, že zhroucení práva a pořádku tím, že neshoda, nenávisti, boje, 

závisti a dokonce i Sue mučení hladem, podle naočkování nemoci tím, že nouzi, 

nakonec lidé budou tak vyčerpaní a tak zoufalý, že uvidí jinou možnost než najít 

útočiště v židovské vedení. Lidé budou předkládat a vzdát se jejich bezpodmínečnému 

židovské suverenity. 

Protokol č 11  

"Gojimu (White pohané) jsou stádo ovcí a my jsme jejich vlci. A víte, co se stane, 

když vlci sehnat stáda?"  

V tomto protokolu jdou do detailů o tom ničí poslední zbytky našeho druhu vlády a 

nahradit ji s jejich židovského světového řádu, který přijde v podobě revoluce státu. 

Jako předpoklad tohoto nového světového pořádku, mnoho kombinací pojmů, které 

máme nyní přijmout, jako je svoboda tisku, práva na sdružování, svobodu svědomí, 

princip hlasování, a mnoho dalších, musí navždy zmizet z paměti člověka. Židé chtějí, 

aby se ujistil, že když jaro konečnému uzavření čelistí na gojimu takové oběti musí 

uznat, jednou provždy, že Židé jsou tak silné, takže super-hojně naplněn mocí, že v 

žádném případě nebude berou v úvahu jakýkoli protest, ani nebudou věnovat 

pozornost vůbec na názory či přání gojimu, a chtějí udělat dojem na nás, že jsou 

připraveny a schopny rozdrtit s neodolatelnou silou všech projevů takového protestu v 

každém okamžiku a al každé místo. Ve strachu a třásl gojimu zavře oči, aby všechno a 

být spokojen počkat a uvidíme, jak to všechno skončí. Do té doby, Židé udrží gojimu 

pohany uklidněn tím, že slibuje vrátit se na ně všechny svobody Vzali jakmile mají 

potlačený 

"nepřátelé míru."  

Proč to dělají?Za účelem získání v oklikou, což jejich rozptýlené Kmen by nebyl 

schopen získat přímými metodami. To je důvod, proč zorganizovali armádu 

zednářských lóží hodit kouřovou clonu přes jejich skutečných cílů, které nejsou ani 

tolik jako podezření "těmito Goy dobytek." 

"Bůh udělil nám Jeho vyvoleného lidu, dar disperze, a to, což se objevuje ve všech 

očích, aby byl naším slabost, který vyšel veškerou svou sílu, která se nyní nás přivedl 

na práh suverenity nad všemi svět."  

Literatura a publicistika jsou považovány Židy jako dvou nejdůležitějších 

vzdělávacím sil, a proto co  

Ujistěte se, že jejich vláda se stane jediným vlastníkem většiny všech časopisů. 

Považují svobodu tisku nebo svobodu jako takovou, jako je právo dělat jen to, co 

zákon umožňuje. Vzhledem k tomu, že se chystáte vytvořit nebo zrušit takové zákony, 

které jsou vhodné pro ně, budou všechny svoboda je v jejich rukou. 

Propaganda a stiskněte tlačítko, které ji tvoří jsou proto považovány za klíč k ovládání 

přes gojimu. "Budeme sedlo a nelibě ho s pevně obrubníku: budeme dělat to samé i se 

všemi výrob tiskařského lisu:. Bude třeba někdo v tiskovém aby měly podniky daň 

razítkem a vklady opatrnosti peněz Pokud někdo napadá Židé, jestliže je to ještě 



možné, budeme působit pokuty bez milosti. " Mají v úmyslu tak rozkročit tisku, že 

nikdo nesmí beztrestně zvednout prst o správnosti a neomylnost jejich vlády. 

Budou také navázat časopisy a noviny své vlastní, který bude dělat falešný útoky na 

jejich židovské založení, ale samozřejmě, budou omezeny na takové triviální bodů, 

které způsobí t lemu žádný problém. Budou rozebírat sto stranách každého bodu, ale 

nikdy vychovávat žádné skutečné problémy, dokud nebudou mít veřejnost, tak 

zmatené, že nebudou vědět, kde stát nebo co platný názor ještě není. V každém 

případě se ani jeden oznámení dostat k veřejnosti, aniž by prostřednictvím kontroly 

Židů. Gojimu bude vypadat po událostech ve světě přes barevné brýle ", které jsme 

nastavení obkročmo na jejich nosy." Oni chlubit, že ještě teď (a to byl napsán před 

více než 70 roky) není státním tajemstvím, že Židé nemají přístup. Nyní, 70 let 

později, můžeme si představit, jak mnohem dále, že jsou pod kontrolou. 

Budoucí despotický Židovský stát bude mít tři třídy časopisů, které budou 

kontrolovat. V první řadě bude stát orgánů oficiálního charakteru. Tyto časopisy 

budou vždy hlídat židovské zájmy a oni připouštějí, že proto jejich vliv bude poměrně 

malý. Ve druhém hodnosti budou polooficiální orgány, jejichž součástí bude 

přitahovat vlažný a lhostejným gojimu. Ve třetím místě budou nastavit své vlastní 

dokumenty, ale podle všeho budou v opozici k jejich režimu. To bude (a) zachycují 

jejich reálných soupeřů přijmout tento simulovaný námitky jako jejich vlastní. (B) 

Mohou vést názor opoziční do samotných kanálů, které pak touhy, a tím neutralizovat 

je. 

Tímto způsobem budou pokračovat v jejich vlastních klamných soubojů, které budou 

zmást a matou gojimu. Současně gojimu bude stále v iluzi, že se těší svobodu tisku. 

Dokonce i v době, kdy Protokoly byl napsán Židé se chlubil, že s francouzským 

tiskem všechny orgány tisku jsou k sobě vázány profesním tajemstvím. Žádný novinář 

by se odvážit zradit toto tajemství, protože ani jeden z nich nikdy přijat do praxe 

literaturu, pokud jeho minulost má nějaký hanebný epizodu, s nímž Židé by tak mohla 

vydírat a ovládací prvek, který člena tisku. Když Židé konečně dosáhnout světovou cíl 

a mít despotický režim plně pod kontrolou, chtějí, aby se ujistil, že tam nebudou žádné 

zjevení od stisknutí jakéhokoli veřejného nepoctivosti. Nový režim musí být myšlenka 

mít tak dokonale spokojený všem, že i kriminalita se zdá k mizeli. 

Protokol č 12  

Tato kapitola je poměrně dlouhá a pojednává o nesmírně důležitou roli židovského 

vytvořen zednářských řádů a zednářských lóží hrát v kontrole tisku, vlády a národů 

jako celku.  

Zednářské význam slova "svoboda". Budoucnost tisku v království zednářského. 

Řízení tisku. 

Korespondence agentury. Jaký je postup, jak jej chápe zednářství? Více informací o 

tisku. Zednářské solidarity v tisku dnes. Vzbuzovat "veřejných" nároky v provinciích. 

Neomylnost nového režimu. 

Protokol č 13  



Potřeba náš denní chléb bude nejsilnější klub Židé mají v úmyslu vládnout nad hlavou 

gojimu, aby ho udržel v tichosti jako jejich pokorný služebník. Budou používat své 

Gentile agenty tisku diskutovat ty otázky, které jsou nevhodné pro jejich úředních 

věstníků nemluvě. Židovský řízený režim se pak jednoduše vzít a pro úspěšné 

provádění těchto opatření, jak si přejí a pak jim nabídnout veřejnosti jako dokonalý 

fakt. Poté, co udělal, nikdo se neodváží požadovat změnu v této oblasti, a to tím spíše, 

protože židovský tisk pak bude zastupovat jejich nová opatření jako velké zlepšení. 

Bezprostředně poté stiskněte bude odvádět aktuální myšlenku směrem k novým a 

frivolní otázek. 

Jako gojimu lidé stále více zotročeni, Židé mají v úmyslu dále rozptýlit jim na zábavu, 

her, zábavy, vášně, paláců lidí a mnoho dalších rušivých vlivů, jako je soutěží v umění 

a sport všeho druhu. Židovská řízený lis sám povede lidi i všem dalším formám 

stanoviska, které lidé se pak považují za vlastního, protože Židé, bude mít všechny 

monopol nabídnout jim nové směry myšlení. 

Liberálové a utopické snílky budou hrát svou roli při vyprošťování zbytky Goy vlády, 

dokud židé převzít.  

Poté se tito liberálové budou mít absolutně žádnou hodnotu k nim. Ve skutečnosti, oni 

mohou dokonce být nebezpečné a musí být zrušeno. I když naruší celou naši 

bělošskou civilizací a zase společnost vzhůru nohama, jejich řečníci vykládat obšírně 

o tom, jak nás teď zotročil. "Kdo bude vždy podezření, pak se, že všechny tyto národy 

byly fáze řízené námi v souladu s politickou plánu, který nikdo nemá tolik nenapadlo, 

že v průběhu staletí?" 

Protokol č 14  

Když Židé založili své despotické říše chtějí, aby se ujistil, že žádné jiné náboženství 

než bude existovat t dědic náboženství, náboženství Mojžíše, ve kterém vynikne jako 

vyvoleného národa. Všechny ostatní formy víry budou smeteny. Budou pak klamat 

gojimu, že v jejich náboženství existuje mystický obřad, na kterém je založen celý 

vzdělávací energie. 

Poté, co zotročili všechny národy světa a uložili jejich tyranský režim na ně budou pak 

při každé příležitosti publikovat články a provést srovnání mezi jejich benevolentní 

vládou a těmi z minulých věků. Budou opěvovat požehnání klidu, ačkoli to klid byl 

násilně přinesla staletí židovské agitace. Doby z předchozích goyim vlády bude 

vypovězena Židů v nejsilnějším jazyce. 

Všechny zbytečné změny formy vlády skrze něž běží gojimu kdy byly podkopává 

struktury jejich stát má, bude tak mít obtěžoval národy, které nakonec budou raději 

trpět nic pod židy, spíše než je riziko, že přetrvávající opět vše tyto agitaci a utrpení. 

Když jsou v plné síle se budou dále zdůrazňovat opět znovu všechny historické chyby, 

které jejich předchozí Goy vláda dělala tak mnoho staletí jejich nedostatkem 

pochopení všeho, co představuje skutečné dobro lidstva. Naproti tomu budou vysvětlit 

jim, jak štěstí, lidé jsou nyní na rozdíl tot mrtvý a rozloží starý řád věcí. V zemích 

znám jako progresivní a osvícený Židé přiznat, že to byli oni sami, který vytvořil 

nesmyslný, špinavé a odporné literaturu. Přesto to bude později vyvedl jako poplatku 

a zdiskreditovat do starého pořádku. 



Nikdo nebude nikdy být dovoleno, aby v rámci diskusí svou židovskou víru od 

jejího skutečného úhlu pohledu. Nikdo ale Židé budou plně instruováni a plně se 

dozvěděl o jeho obsahu. Žádná z "vyvolených" nikdy neodváží prozradit některé z 

jejích tajemství ne, jak to bylo používáno zotročit zbytek lidstva. Protokol č 15  

Jednodenní převrat (revoluce) po celém světě. Popravy. Budoucí hodně gojimu-

zednáři. Mystika autority. Násobení zednářských lóží. Centrální řídící rada zednářské 

starších. Tyto "AZEV-taktiky." Zdivo jako vůdce a průvodce všech tajných 

společností. Význam veřejného potleskem. Collectivisim. Oběti.Popravy zednářů. Pád 

prestiže zákonů a autority. Naše pozice jako vyvoleného národa. Stručnost a jasnost 

zákonů našeho království do budoucna. Poslušnost objednávek. Opatření proti 

zneužití pravomoci. Výše trestu. Věková hranice pro soudce. Liberalismus soudců a 

orgánů. Peníze z celého světa. Absolutismus ze zdiva. Právo na odvolání. 

Patriarchální "vnější vzhled" o síle jedné a jedině správné. Král Izraele. Patriarcha 

celého světa. 

Protokol č 16  

Uvědomil si, že univerzity jsou klíčové instituce tváření a tvarové myšlenku lidu, Židé 

plánují oslabit univerzit tím, že je re-orientaci v novém směru, ten, který je vhodný k 

Židům. Všichni úředníci a profesoři budou mít detailní programy připravené pro ně, 

ze kterého budou pokračovat učit a nemělo být dovoleno, aby se rozcházejí v 

nejmenším. Budou vybrány opatrně a být uveden do takové polohy, že budou zcela 

závislé na vlády. 

Žádné smysluplné kurzy ve studiu státního práva nebo politické otázky bude dána k 

jiným účelům, několik desítek pečlivě vybraných osob vybraných pro jejich zvláštních 

schopností a pocházejících z řad svých židovských bratří. Během přechodného 

období, zatímco jsou stále bojují za absolutního despotismu, Židé zavede do 

vzdělávacích programů všechny ty rozporuplná principy, které byly použity tak 

brilantně rozbít na objednávku vlád gojimu. Ale jakmile jsou zcela v moci hodlají 

odstranit každý druh rušivý předmět z průběhu vzdělávání. Místo toho budou dělat 

mladí lidé poslušné děti autority, milovat ho, kdo vládne, takže ho podporuje a doufá 

v klidu a pohody. 

Studie Classics, bude studie dávné historie a poučení z minulých zkušeností nahradit 

teoretickým studiem programů pro budoucnost. "Budeme vymaže z paměti mužů 

všechna fakta minulých stoletích, které jsou nežádoucí pro nás a ponechat jen ty, které 

zobrazují všechny chyby vlády gojimu." Zvláštní důraz bude kladen na studium 

praktického života, povinností lidí vůči státu a práva a pořádku. Každý jiný obchod a 

frakce bude věnována zvláštní a odlišné zacházení. 

K tomu, aby despotický židovský král bude pevněji se sídlem v kontrole, bude nutné, 

aby všechny jeho aktivity budou předány k národu jako celku, ve školách a na 

tržištích takovým způsobem, že lidé budou mít jasnou představu o všech svých činů a 

jeho mnoho velkých a obecně prospěšných úspěchy.  

Tam bude žádná taková věc jako svoboda výuky. Zvláštní skupiny bude probíhat ve 

filozofii nových teorií, které nebyly ohlášeny do zbytku světa. Tyto teorie bude v 



povaze dogma víry a používá se jako přechodnou fázi zahájení lidi k víře, tj židovské 

víry. 

Uvádějí, že zkušenosti z mnoha staletí učil, že lidé žijí a jsou vedeny myšlenek, a že 

tyto myšlenky jsou absorbovány lidí pouze prostřednictvím vzdělání. Všechny různé 

věkové skupiny jsou stejně vnímavé k myšlenkám. Konečný výsledek usilovat v tzv 

systém výuky bude obrátit gojimu do nemyslící bestie, poslušný, čeká na věci, které 

mají být předloženy před jejich očima, aby se vytvořil nějaký nápad vůbec. 

Protokol č 17  

Speciální školení vlastních právníků. Budoucí právníci placené státem. Informace 

používané právníky omezena na velikost, podle stavu. Král Židů bude skutečná Pope 

vesmíru, patriarcha mezinárodního kostela. Destrukci daného kostela, když sloužila 

svému účelu. Funkce dobového tisku. Organizace policie. Dobrovolnické policie. 

Špionáž podle vzoru Kabal špionáže. Zneužívání a ponižující gojimu autoritu. 

Protokol č 18  

Uvědomil si, že nic poškozuje prestiž úřadu více než to samozřejmě je obklopen 

hmotou tajných policejních sil pro vlastní ochranu, hodlají chránit své židovské 

despotismus o více nevyzpytatelný prostředky. Budou nastavit spiknutí jejich vlastní 

mezi lidmi v čele s brilantními řečníky, kteří budou shromažďovat okolo nich všechny 

ty soucitný s jejich protest opozice proti režimu. Tímto způsobem budou moci 

odstranit slabé a kolísal mezi členy své vlastní policejní síly a také mít možnost 

zaokrouhlit nahoru potenciální opozici, která by mohla vyvinout přirozenou cestou. 

Tímto způsobem budou moci hned v zárodku a vykořenit nějaké spiknutí, které ještě 

před začít. 

To je měřítkem slabostí pro příliš mnoho spiknutí, které mají být známy mezi lidmi a 

donutit pravítka uznat svou slabost v reklamě své tajné opatření na obhajobu. Stejně 

tak, pokud jsou známy několik pokusů na život místních vládců, i to oslabuje jejich 

prestiž a jejich autorita nad těmi, že jim bude vládnout. Židé otevřeně přiznávají, že 

mají podnítil libovolný počet vražd a pokusů o vraždy králů a vládců v minulosti. Oni 

čímž pomohl zničit autoritu celého gojimu vládě podkopává představu o absolutní 

autoritu a podporuje myšlenku, že pod ním se rozprostírá rozlehlý opozici. 

Když jejich vrcholným židovský Král světa je u moci hodlají posílit jeho ochranu tím, 

že vytvoří takovou auru moci a mystickou Božstvo o něm, že chudí hloupý goyim 

bude myslet na něj jako bytí vedle Boha. Gojimu pak bude dělat vše pro to, aby ho 

chránit a informovat orgány o každé opozice, která by mohla ležet někde mezi jeho 

předměty. 

Političtí zločinci budou řešeny s mimořádnou krutostí. Budou zástava v prvním 

podezření, zda je to dobře uzemněné, nebo ne. Žádná příležitost budou mít úniku lidí i 

podezřelých z politických trestných činů a v těchto věcech hodlají být zcela 

nemilosrdný. Proto, někdo dokonce přemýšlet o politických idejí již vinným z 

trestného činu, neboť by neměla mít znalosti o tom na prvním místě, a za druhé, 

neměl by být zabírat se s takovými záležitostmi. 



Protokol č 19  

No pustily do politických záležitostí, která bude mít nějaký smysl vůbec budou moci 

mezi subjekty nebo, řekněme, obětí židovského režimu. Židé poukázat na to, že za 

dobře organizovanou, mocné vlády, pro každého jednotlivce nebo skupiny 

jednotlivců, aby se jakýkoliv pokus na to, co říkají "pobuřování-štvaní," je zhruba 

stejně významná jako břišního pes štěkat na slona. 

Takže žádný jednotlivec získá představu o tom, že je hrdina a vedl lidi k opozici, 

budou všichni jednotlivci, kteří dělají takové pokusy být dán k soudu do stejné 

kategorie jako krádeže, vraždy, nebo jakýkoli jiný druh ohavného a špinavého trestné 

činnosti. To bude ostuda tyto hrdinné lidi v očích veřejnosti a budou značkou se 

stejným opovržením, neboť by mohlo platit pro jakoukoli nízkou zločince. 

V každém případě, vše bude provedeno zcela vyhladit jakoukoli možnost pobuřování 

nebo opozice. V minulosti rozebrat 

Goyim režimy, mají do učebnic dějepisu vkládá představu o hrdinství a mučednictví 

těch, kteří byli proti vládám gojimu. To bude zcela změnil a vyhladili, kdy byla 

prokázána jejich židovský režim. Průměrný občan nebude mít žádný větší vliv nebo 

kontrolu do záležitostí politiky než kolik stádo dobytka. 

Protokol č 20  

"Celkový součet našich akcí je vyřešena otázka postav." Tím Židé znamenají peníze a 

že peníze ovládá vše. Protokol č 20 je dlouhý a komplikovaný z nichž jedna má 

většinou dělat s penězi, zdanění a úroků. 

To vyloží plán pro své fiskální politiky, kdy Král světa vládne. V první řadě židovský 

král bude nyní právní fikci, že všechno ve svém státě patří jemu. Uvádějí v závorce to 

"může velmi dobře být skutečnost." Ten pak bude proto mít právní moci zabavit 

jakýkoli a každý druh částek na jakoukoli záminkou, že si může vybrat. 

Židé bezostyšně chlubí, že hospodářská krize byly vyrobeny jimi za zničení gojimu 

velmi jednoduchými prostředky: odebrání peněz z oběhu. Oni připouštějí, že zatížilo 

finance státu s velkými úvěry, na nichž získávají obrovské sumy zájmu a z nich otroky 

dluhopisů svých mezinárodních bankéřů. Dále se mohou pochlubit tím, že 

koncentrace veškerého průmyslu v rukou svých židovských kapitalistů a ven z rukou 

malých mistrů odteče pryč všechnu sílu národů, spolu se silou státu. 

Židé bod s hrdostí na to, že zlatý standard byl zřícenina států, které přijaly ji, protože 

nebyla schopna uspokojit poptávku po penězích, tím spíše, že vyčerpaný zlato z 

oběhu. Čtenář by si měl uvědomit, že to bylo napsáno před rokem 1900 a poté 

připomenout, že v roce 1933 Židé v první řadě vzal všechno zlato od americké 

veřejnosti a dělal to trestný čin amerického občana vlastnit zlato. Od této chvíle se jim 

dodává prakticky všechno zlato jsme měli ve Fort Knox ven ze země. Malý, že 

Spojené státy již zbývá, je nyní u konce-spáchal, a přes povinnost. Jsme nyní zcela 

vypleněn a postrádá zlata. 



Oni pat se na zadní straně pro jejich vynalézavost a mazaný ve srovnání s "čistě 

hrubou mozku gojimu." Mohou se pochlubit, že se svým chytrým bankovní systém 

gojimu byl výpůjčkou z nich se placení úroků, aniž by myslel, že všechny stejné, 

všechny peníze, které byly placení úroků z musel pocházet z vlastních státních kapes 

příkaz k úhradě jim tyto obrovské částky úroků. Dokud půjčky byly vnitřní gojimu 

opravdu zamíchal své peníze z kapes chudých do těch velmi bohatých. Ale to se 

změnilo, když to přišlo k půjčování z cizích zdrojů. Co to tedy činila bylo, že 

bohatství této země proudily do pokladních boxů Židů a gojimu byl opravdu hold 

Židům jako předměty nebo otroci. 

To vše je součástí jejich územního plánu. "Bez určitého plánu je nemožné 

vládnout. Marching sebou na neurčitou silnici a neurčitých zdrojů přináší zničit 

tím, jakým způsobem hrdiny a polobohů." A tak v souladu s plánem, chudé goyim 

stěží uvědomí, co to stav finanční katastrofu teď je v navzdory udivující průmyslu 

a produktivitě svých lidí. Protokol č 21 

S uchopit absolutní kontrolu nad všemi peněžních systémů různých států světa a má 

monopol na bankovnictví a úvěrových produktů, Židé se chlubit, že dostanou své 

peníze dvakrát, třikrát a vícekrát v průběhu jeho zapůjčením do Goy vlády. Oni 

otevřeně přiznat, že většinu času vlády Goy nemají obchodní a žádnou potřebu dělat 

tyto půjčky. Nicméně, pomocí uplácení státních úředníků, a ochablost samotných Goy 

pravítek, oni mají nyní nalákat je do obvyklé polohy, kde jsou beznadějně al 

zaplavený s ohromující sumu dluhu. Nejen, že si budou muset půjčit více peněz každý 

rok, ale oni mají půjčit peníze, aby i zaplacení úroků z hor dluhů, které vložily na 

stupidní Goy. 

Ale když Židé vystoupit na trůn světa, všechny tyto finanční posuny, které nemají 

sloužili jejich zájmy budou smeteni, aby nedošlo k zanechat stopy. Peněžní trhy bude 

zničena a oni nedovolí prestiž jejich silách, aby protřepat žádnými pohyby cen, ale 

oni, Židé, oznámí hodnotami práva a cen. 

Musí nahradit peněžní trhy grandiózních státních úvěrových institucí, bude jejímž 

předmětem bylo stanovit cenu průmyslových hodnot v souladu s tím, co vláda určí. 

To umožní, aby všechny průmyslové podniky stala zcela závislá na Židech a 

arogantně přidat, "můžete představit sami, jaký ohromnou sílu budeme tím 

bezpečnější pro sebe." Protokol č 22 

Konečným cílem pro které Židé se snaží je dále definován a objasnit v tomto 

protokolu.  

"V našich rukou je největší síla naší denní zlata." Když vezmeme v úvahu, že tato 

slova byla napsána před nejméně 70 lety a podívat se na obrázku dnes o tom, jak mají 

vyplenili a vyplenili rezervoárů zlata různých národů dnešním světě, začínáme mít 

docela reálnou představu o úspěch jejich hlavního plánu. 

Arogantně, oni pak poukazují na skutečnost, že poté, co nahromaděné všechno toto 

bohatství, není to jistě důkazem toho, že jejich pravidlo je předurčen Bohem? Ačkoli 

mnoho násilí bude nutné, nicméně, oni jsou k závěru, že bude prokázána jejich 

ďábelský a ďábelský pravidlem. Poté, co kdysi učinili, budou vymýšlet, aby prokázal, 



že jsou dobrodinci, kteří obnovené svobody, pořádek a klid na zmatené a svárů 

roztrhané světě. 

"Náš úřad bude slavná, protože to bude všemocný, bude vládnout a průvodce, a ne 

kalí spolu po vůdci a řečníků ječet ochraptění s nesmyslných slov, která tyto rezoluce 

vyžadují velké principy." Jejich autorita, ale přísahám, bude koruna pořádku a bude 

mít o tom auru Božstvo, které budou inspirovat mystickou ohnutí kolene před ním a 

uctivým strachu před ním ze všech národů. "To je pravda síla neposkytuje žádné 

termíny se jakéhokoli práva, ani se to od Boha: nikdo neodváží přiblížit k ní tak, aby 

se tolik jako rozpětí od ní pryč." 

Protokol č 23  

Snížení všem lidem naprosté otroctví a jejich ohýbání do jejich nejvyšší autoritou je 

hlavní nit, která prochází všemi protokoly. Ještě jeden způsob, jak je vštěpovat lekce 

pokory, která je, aby lidé skromnější, a proto budou poslušnější. (Vzpomeňte si na 

Kázání na hoře?) Snížením produkce luxusních výrobků a zbavuje lidi všech forem 

luxusní zboží, které je donutí, aby se stala skromnější, a proto poslušnější. Dále budou 

narušovat a snížení velkých výrobců k lidu malých mistrů a malých jednotek. Jedná se 

o návrat zpět do středověku. Opilost bude rovněž zakázáno zákonem a bude trestat 

jako trestný čin. 

Zatímco Židé vzbudil neshody, revoluci a oheň anarchie po celém světě, když je 

vybrána jedna z Boha, to znamená, že jejich židovský král, je na he trůnu, pak 

všechny tyto míchadla budou hrály své role. Poté, co sloužil svou užitečnost, že pak 

bude zlikvidována. "Pak bude nutné je smést ze své cesty, na kterých musí být 

nezanechali uzel, ne odštěpené." To vše, aby o zkáze, a postavit na těchto troskách, 

konečně trůn krále Židů. 

Protokol č 24  

Příchod King of the World a král Židů musel jeho rodové linie potvrzeno v 

dynastických kořenech krále Davida. Bude zřejmě být vybrány a podporovaný třemi 

nejvyššími sionských mudrců. Bude nanejvýš pečlivě vybrány, nikoliv případném 

právu dědictví, ale čirou, vynikající schopností. Pak následuje nejintenzivnější a 

přesné stanovení školení (jejich budoucího krále) od těch starších, které jsou na vnitřní 

straně, aby ho seznámili se všemi svými tajemstvími židovského sionistického 

programu. Král pak bude uveden do nejtajnějších záhad o politická a do systémů 

veřejné správy, a do celého programu. Všechny tyto tajemství, nicméně, bude striktně 

udržován ve velmi omezené vnitřního kruhu. 

Král žádný nutně následovat přímými dědici, ale jeho dědicové budou promítány na 

schopnosti. Pouze ti, kteří jsou schopni bezpodmínečně firmy, i když to bylo kruté, 

přímé pravidlo, budou moci převzít otěže vlády od siónských. V případě, že král 

onemocní, nebo zobrazí slabost vůle, nebo jakoukoli jinou formu pracovní 

neschopnosti, musí ze zákona, předat otěže vlády do nových a schopných rukou. 

Poté, co že je na trůně jen král a tří starších, kteří stáli sponzora pro něj bude vědět, co 

bude program pro budoucnost. "Žádný bude vědět, co král chce dosáhnout jeho 

dispozice, a proto nikdo se neodváží postavit přes neznámou cestu." Král Židů musí 



být zbaven všech pocitů a vášní a musí vykonávat studené uvažování sílu svého 

nadřízeného mysli. "Zdarm lidstva v osobě Nejvyššího Pána z celého světa svatého 

semene Davidova musí obětovat svému lidu všechny osobní sklony." 

Přírody Věčný Náboženství 1-20  

Unavenged Outrage: Text protokolů  

Přírody Věčný Religion 1 až 21  

Unavenged Outrage: Marxismus: Moderní Jedovaté Brew  

V žádném uznávané normy mohou Karl Marx být považován za velký spisovatel, 

dokonce ani velký myslitel. Jeho slavná výroba Das Kapital je tak nudné a tak nudné, 

že je téměř nemožné číst. Navzdory tomu, že to bylo velmi nabízený židovskými 

propagandy sítí a ohromně prosazují mezinárodní židovstvo, tato kniha byla přečtena 

velmi málo, a je ještě dnes velmi zřídka číst kdokoli. Ve skutečnosti byla kniha ani 

napsal Marx sám, ale byl sestaven s velkou pomoc od Friedericha Engels, svému 

židovskému spolupracovníka a jeho finanční anděla. Engels revidován a re-

uspořádány Marxovy poznámky ve více čitelné formě, ale i tak celá produkce je stejně 

obtížné prokousat jako brodit proti proudu v řece studených melasy. 

Ani tato kniha neobsahuje žádné skutečnosti vnitřní nové teorie. Marx půjčil většinu 

svých socialistických teorií z Condorcet, SaintSimon, Auguste Compte a další. Teorie 

práce, Antithesis a syntéza, kterou nazývá dialektický materialismus byl vytažen z děl 

GW Hegel Friedericha. Je to zbytečné a neproduktivní teorii, že není nic víc než hra 

na slovech a lze nejlépe popsat jako semitské sémantické sofistice. 

Přesto Marxovy spisy byly schopny pronikat a otrávit mysl většiny dnešním světě, a 

proto nám sluší analyzovat a studovat, proč tak učinil, a právě to, co se stalo, že Marx 

napsal.  

Je třeba dodat, že šíření učení Marxových neuskutečnilo kvůli jejich lesku, nebo z 

důvodu své přesvědčivosti, ani kvůli své výmluvnosti, ani proto, že něco konstruktivní 

nabídnout, dokonce ani proto, že tam bylo něco zvlášť novinky jeho spisy a jeho 

myšlení. Důvod, proč dosáhli celosvětovému rozšíření je, protože oni byli horlivě 

prosazuje židovské propagandy síti a silou vší silou a vlivem celkového židovského 

spiknutí, stejně jako křesťanství. Opakuji, že marxismus se nerozšířila, protože to byl 

prodejný produkt, ani bylo to zabalené v atraktivní a žádané obalu - ne, to bylo 

rozšířeno a šířeny a dopouštějí pouze silou židovského celosvětově organizované 

spiknutí s tisíci reproduktorů v unii haly, v rozhlase, v televizi, vstřikování jedů 

destilovaný Marx dole hrdla miliony a miliardy bezděčné oběti. Stejně jako Kázání na 

hoře, neměla nabízet nová řešení, ani to nabídnout novou naději, ani se nenabízí žádný 

konstruktivní učení, ale naopak, stejně jako Kázání na hoře, to nabídlo sebevražedný 

program pro zničení naše Bílá civilizace. 



Druhá práce, že Karel Marx napsal ve spolupráci s Friedericha Engels je 

Komunistický manifest. Je kratší a byl napsán podstatně dříve než Das Kapital. To je 

mnohem více široce četl a je považován za základ komunistické doktríny. 

Marx se narodil v Trier, Prusko v 1818. Jeho skutečné jméno bylo Moses Mordecai 

Levy, syn židovského rabína. Jeho otec byl Žid, který proselytu zdánlivě opustil 

židovské náboženství a obrátil ke křesťanství v roce 1824, kdy mladý Marx bylo šest 

let. Musíme opravdu brát tuto konverzi vážně, protože Židé mají zvyk pochodovat 

pod falešnými barvami, a stejně jako chameleon, splynout s prostředím, ve kterém se 

snaží infiltrovat. Vzhledem k tomu, z dnešního pohledu můžeme nyní vidět závažný 

roli, kterou Židé udělené na Karla Marxe, je nejen možné, ale velmi pravděpodobné, 

že skrytá ruka židovstva pomohl Engels a Marx psát své jedovaté diatribe. Dále, 

nepochybně, zejména vybral Marxe jako autor, takže by to mohlo zdánlivě být 

přiřazeny jako pocházející z non-Žid. Poté, co sestavil toto sestavený doktrínu navržen 

tak, aby otrávit mysl Gentile, celá židovská síť horečně propagovat a distribuovat tyto 

revoluční myšlenky, to vše ve službách židovské rasy. 

* * * * *  

Pojďme odbočit na tomto místě a dostat naše ložiska rovnou v souvislosti s socialismu 

versus komunismu. Ačkoli většina lidí si plete dva jako úzce souvisí, bychom prosit, 

aby rázně liší. Socialismus není zlá jako takové, nic víc, než je kapitalismus nebo 

peníze nebo vládní či organizace či vzdělání, nebo mnoho dalších základním 

stavebním kamenem naší civilizace. Ve skutečnosti může být pokrok lidstva měřeno 

mírou, v němž lidstvo byl schopný žít spolu, Ústav vládu a právo organizovat dělení 

práce a vytvářejí společenskou komunitu, která, jak to rostlo, stal národy a země. Na 

tom není nic špatného. Ve skutečnosti je to všechno konstruktivní, a všechny tyto 

aktivity jsou socialistické činnosti nebo kolektivismus v jeho pravém slova smyslu.  

Ve skutečnosti samotná myšlenka skupiny lidí, kteří žijí pod organizované vlády je 

socialistický úsilí jako takový, není pochyb o tom. Když jsme se dát dohromady, aby 

vybudovat národní dálnice, stavět letiště, vytvořit armádu a námořnictvo na obranu 

naší země, když jsme se spojili v běžných úsilí o vybudování školy či školách 

vzdělávat naše děti, jsme určitě zapojí do socialistický podnik. To vše znamená, že 

lidé spolupracují při společném nebo kolektivistické úsilí o jejich společné dobro a 

dosáhnout výhodu daleko za cokoli, co by mohli dělat v případě, že jednal výhradně 

jako sobeckých jedinců, z nichž každý se svou vlastní individuální cestou. 

Socialismus v krátkosti, je organizovaná společnost. 

Lze skutečně říci, že míra lidského pokroku může být přímo vypočteny ochotě jedince 

obětovat své vlastní zájmy za to společné dobro, a to je podstatou socialismu. 

Neexistuje absolutně nic špatného, opakujeme, se socialismem, samo o sobě, nebo 

kolektivismu a během Hitlerova krátké mírové době v Německu od roku 1933 do roku 

1939 v rámci národního socialismu, Německo postavena a vytvořil a postupovala na 

ohromující rychlostí nikdy předtím neviděl jakýmkoli jiným národ v historii. To byl 

běloch socialismus pod vedením velkého bílého muže a opakujeme, výsledky byly 

nesmírně konstruktivní, kreativní a produktivní. 

Je to jiná záležitost s komunismem, židovský perverzi socialismu navržen tak, aby 

stavět na společném úsilí, ale navržen tak, aby zničil bílého muže je národ, bílý muž v 



zemi a bílý muž civilizace. Z trosek Židé pak padělat pekelnou židovskou diktaturu. 

To je to, co komunismus je navržen tak, aby udělat, a to je to, co Žid znamená, že 

když mluví o socialismu. 

Opět je to jako každý jiný nástroj, který Žid používá ve svém programu pro dobytí 

světa: neexistuje nic, co s penězi špatně, ale když on používá peníze, ji použije ke 

zničení bílé rasy a pro vytvoření židovského světové diktatury ; není nic špatného na 

vládu jako takovou, ale když Žid dostane do rukou vlády, on používá to, aby zničil 

Bílé pohany a pomáhá navazovat řetězy pro jejich zotročení; není nic vzdělávání jako 

takové špatné, ale když Žid sa zmocňuje z toho, že používá to, aby převrací mysl 

našich dětí, a proměnit je v nenávistných nepřátel jejich vlastní kultury, jejich vlastní 

civilizaci, ze svých vlastních lidí, a jejich vlastní zemi; není nic odborů jako takových, 

špatně výjimkou případů, kdy Žid dostane pod kontrolou z nich, kterou má, obrací je 

do úderné jednotky strhnout naši ekonomickou a národní struktury; a tak to jde se 

vším, co Žid dotýká a vše, co řídí Žid. 

Bohužel, většina z bílých intelektuálů nebyli schopni rozlišit mezi socialismem jako 

takové, a forma, kterou Židé převraceli a převede jej do, jmenovitě židovského 

komunismu. Bohužel, ve své neznalosti bílé rasy byl soustředěný komunismus a 

socialismus spolu jako dvojče zla rozdělených pouze stupněm, a pokud jste socialista 

proto musíte být pokrevním bratrem komunisty. To je zjevně nepravdivé a zavádějící. 

Naopak, socialismus je základní tkanina civilizace. To je základem organizované 

společnosti. Je základem každého možného vlády a základní složkou veškerý pokrok, 

že civilizovaná bílá rasa má někdy dělal. Neznamená to však trvat hodně myšlení 

dospět k závěru, že pokud by každý člověk pracoval pouze v jeho vlastní sobecké 

zájmy, jinými slovy byl zcela ponořen do "jednotlivému podniku", jak konzervativci 

jsou tak dočkat, až se přihlásí, lidstvo bude stále zpět ve fázi barbar. Ve skutečnosti by 

ani být schopen sestavit základní jednotku společnosti - což je rodina - protože i to 

bere kooperativní oběť jedince pro dobro skupiny, malých i když to může být. 

Komunismus, na druhé straně, je úplně jiné zvíře. Ve skutečnosti je to grizzly zvíře. 

Zatímco národní socialismus v Německu udržel soukromý majetek pro jednotlivce; to 

udrželo soukromé podnikání jako takové; to nejen zachován, ale podporovat rodinnou 

výstavbu a rodinného života; podporovala myšlenku vlastenectví a představu o 

loajalitě vůči něčí rasy; komunismus dělá nic z těchto věcí, ale snaží zlomyslně, aby je 

všechny setřít z povrchu zemského. Pod záštitou národního socialismu v Německu, 

během posledních šesti krátkých let Hitler přestavěn v konkurzu a zlomený národ, 

národ zlomený morálně, finančně i duchovně. Postavil si ho a kované ji do jednoho z 

nejprogresivnějších a produktivních národy, které se ohromeně oči na světě kdy viděl. 

Skutečnost, že Židé později prostřednictvím lže, connivery a spiknutí se podařilo 

ohradě zbytek bílých národů světa dohromady rozbít Německo zvenčí je jiný příběh. 

Přesto úspěchy národa 

Socialismus, který byl socialistická vláda během šesti mírových letech v Hitlerově 

Německu je něco, co není výše ležící židovské propagandy lze vymazat z historie naší 

doby.  

* * * * *  



Nyní, když jsme vypracovali rozlišovací čáru mezi tvůrčí a konstruktivní myšlenku 

socialismu jako takového a oddělené ho od komunismu, pojďme prozkoumat, co 

některé pojmy židovského komunismu byla, jak říhnul zavedený tímto Žida, Karl 

Marx.  

Židé jsou skvělé děliče, a teorie rozděl a panuj byl vyvinut jimi do zrádně výtvarného 

umění. Existuje celá řada způsobů, jak dělení lidstva - podle pohlaví, podle věkových 

skupin, náboženstvími a národy, a různé jiné způsoby. Ale Karl Marx rozhodl se 

rozdělit na "Bourgeois a Proletáři." Vzhledem k tomu neměl zrovna vymýšlet tato 

slova, že pro všechny praktické účely, vytáhl je z klobouku a dělal jim bojové slova 

jsou dnes, s pomocí, samozřejmě, z celkového celosvětového spiknutí. 

Pod pojmem "Bourgeois" mínil lidi ve třídě moderních kapitalistů či vlastníky 

výrobních prostředků a zaměstnavatelů pracovníků. Ve skutečnosti jen o kohokoliv ve 

střední třídě, který vlastnil i malý obchod, nebo malý obchod by se klasifikují jako 

"Bourgeois." Jak všichni víme, střední třída je skutečná síla a páteř národa, ale to bylo 

dokonce proti nim, a to zejména ty, které Marx obrátil svou plnou invektivy a jeho 

hněv, že jako třída musí být zničeny. 

"Buržoazie" původně znamenal obyvatele měst, ale do romantického věku už termín 

přišel znamenat střední třídy, zda žili ve městech, nebo ne. Podnikatelé z největších 

textilních magnátů až do nejmenšího hole-in-thewall prodavači chovatelé, lékaři, 

právníci, učitelé a další vzdělání a profesionální lidí, všechny skupiny, které dnes 

říkáme "bílé límečky" byly součástí "Bourgeois" podle Marxe, a musí být všechny 

vyhladily. Marxův vlastní definice byla nová ekonomická definice Bourgeois 

"vlastníky prostředků kapitalistické výroby." A použil tuto definici patří do střední 

třídy v plném rozsahu. 

Marx tvrdil, že je velký bojovník dělnické třídy, pro koho on razil slovo "proletáři." Z 

tohoto slova sáhl hluboko do starověké římské historie, pro proletáře původně byl 

chudobný třída (menšího dovozu) ze starého Říma, který měl žádný majetek zachránit 

své děti (prolétů). Ačkoli Roman chudý měl nic společného s továrnami, Marx rád 

termín, protože on věřil, že měl velkou romantickou historickou zatáčku. Podle 

Proletáři on zahrnoval nejen tovární dělníky ale všechny městské chudiny, ať už 

pracovali v továrnách nebo ne, stejně jako rolníci, kteří si byl jistý, budou 

vypracovány do města dříve či později ekonomickou nutností. Buržoazní Také by 

dříve či později stanou proletáři, protože by bankrotu sebe tím, že kapitalistické 

hospodářské soutěže a ponořit se do masy proletariátu. Skutečnost, že o sto let později 

se to nestalo, ale naopak, střední třída se nesmírně rozrostla a prosperoval daleko za 

cokoli představil v polovině devatenáctého století, není problém židovský 

propagandista dneška ani v nejmenším. Prostě držet přihlásí stejný marxisticko-

židovskou nauku, kování směrem k zotročení světa. Mohli bychom dodat, že to je jen 

jedna z mnoha teorií a předpovědi Karla Marxe, že čas se ukázala úplně špatně a 

klamný. 

Marx dále píše v Komunistickém manifestu "dělníci nemají vlast. Národní rozdíly a 

protiklady mizí postupně ze dne na den, vzhledem k vývoji Bourgeois, na svobodu 

obchodu, na světovém trhu." To byl také zjevně nepravdivé, pravděpodobně více 

zřejmě i hloupě nepravdivé, než mnoho jiných věcí, které napsal ve svém pojednání - 

a napsal mnoho věcí, které byly hloupé a nepravdivé. Vzhledem k tomu, 



Komunistický manifest byl napsán v předvečer řady židovských revolucí uvolnila v 

roce 1848, Marx rozhodl, že nacionalistické pocity byly na cestě ven. Nemohl být více 

špatně. To byl začátek velkého oživení nacionalistických nálad mezi pracující člověk, 

právě v době, kdy Marx prohlásil, že pracující člověk neměl země.  

Marx byl mistrem vymezení štěpení mezi dvěma třídami, že se prakticky vynalezl. V 

první kapitole Komunistického manifestu, Marx snímku Evropu jako v urputných 

bojích obrovské boje za "horní straně mezi stoupající Bourgeois a rozvíjejícího se 

proletariátu". Představil si budoucnost boj měl být poznamenán stávek, výluk, 

sabotáže, mzdových lomítka, bankroty, obchodní krizí, současným vzestupem 

průmyslových zájmových skupin a odborů, zvýšení proletářské "třídní uvědomění" a 

násilí. On proto vytáhl plán pro odtržení zemi a národ, který mocný skrytá ruka Žida 

bylo podpořit s velkým zápalem a energií, měl být používán rozbít některé z velkých 

národů světa, a je dnes podkopává ty, které dosud klesly. On viděl to jako obrovské 

dramatického střetu dvou nesmiřitelných a nepřátelských tříd společnosti, kteří by 

mohli usilovat o žádný jiný průběh, ale bojovat do posledního dechu. Jako stoupenec 

Hegel, on příliš věřil, prošel že pokrok "plodné boj opačných principů", a tento proces 

Hegel a Marx dal slavnou jméno "dialektiky." Tím popsal boj mezi dvěma protiklady, 

práce a protiklad nakonec přechází do syntézy. Syntéza pak se stal novou práci, která 

brzy vyvinul protiklad, který by pak opět vyvíjet do nové syntéze a tak dál a dál ad 

nauseum. Toto nesmyslné teorie byl pak dán vymyšlené jméno, nazvaný "dialektický 

materialismus." 

Ve druhé kapitole Komunistického manifestu s názvem Proletáři a komunisté on 

představuje hádku s Bourgeois kritiky komunismu o tom, zda Komunismus je dobrá, 

nebo ne. Když se položí otázku "V jakém vztahu se komunisté stojí na proletáře jako 

celek?" čestný odpověď by se, že neexistuje žádný vztah, protože nebyl ve skutečnosti 

jakýkoliv komunistická strana v této fázi. Nicméně, Marx byl za klamavé, jako byl 

arogantní, (zvláštnost velmi časté, aby své rasy), nestydatě vykročil vpřed, jako by 

jeho strana a hrozící zničení Bourgeois byl již prokázanou skutečností v této kapitole 

se stanovuje komunistický program zrušení soukromého vlastnictví a pak jde o 

zneužívání a hanobit buržoazní. Maluje je jako krádeže, nafouklé, hloupý darebáků 

nějaké vulgární koňské opery, postoj, který byl od té doby následován svými 

židovskými příznivců v průběhu minulého století. 

V této druhé kapitole Marx stupňuje svou invektivy, a útok proti Bourgeois stává 

mstivý a brutální. Hájí komunistický program a jeho záměry a cíle zničit stát, zničit 

kulturu, náboženství a rodiny, prohlašovat, samozřejmě, Bourgeois tak již učinila vše. 

Tvrdí, že není nic s Bourgeois ztrácí svůj soukromý majetek, neboť již ukradeno 

veškerý svůj majetek z těžce pracujících hrdinských Proletáři a zemědělce, které bylo 

vyrobeno v pořádku. Podle Marxe, zpět do 1848 vše, co již bylo zničeno Bourgeois a 

toto zahrnovalo kultury, stát sám, náboženství, rodinného života, soukromého 

vlastnictví a na takovém šíleném základě se zdůvodňuje komunistických cílů 

sebevražedného vyhlazení pro národ, argumentovat že všechno bude báječné, jakmile 

vše bylo rozbité a dělnická třída byla pod kontrolou. Tyto poplatky jsou tak absurdní a 

tak oddělen od reálného světa, že průměrný člověk může klást otázku, jestli Marx 

nebyl již ztratila své mentální zázemí, a kdyby nebyl, že určitě nemohl věřil tomu, co 

sám napsal. 



Odpověď na tuto otázku, samozřejmě, je to rozhodně nevěřil, co napsal, rozhodně si 

nemyslel, že dělnická třída bude mít prospěch z toho, co bylo obhajovat. Neměl v 

úmyslu dělnické třídy těží z čehokoliv. Musíme mít na paměti jeden pevný a rychlý 

skutečnost, Karl Marx byl žid, oddaný své rasy ve snaze o zničení bílé rasy. Stejně 

jako Kázání na hoře, která obhajuje "Milujte své nepřátele, nastavit druhou tvář, 

prodávat veškerou co máš, a dej chudým, velmi dobře odolávají není nic zlého," 

Marxovy myšlenky byly čisté zničení, vyhlazení a sebevražda. Nikdo nebyl příliš 

zájem a nikdo vlastně koupil. Ale to bylo s obrovským propagandistickým programu 

mezinárodního židovstva za těmito myšlenkami, které jim vnuceného světu jako to 

udělali v minulosti téměř před dvěma tisíci lety, kdy Židé podporoval sebevražedné 

myšlenky Nového zákona na nejvyšší pak římského White světě. 

Marx pak pokračuje obhajovat zrušení rodinné jednotky jako takové. On obhajuje 

tento sebevražedný návrh (který má rozhodně žádnou podporu od dělnické třídy nebo 

kohokoliv jiného) od zahájení další začarovaný útoku na "Bourgeois." Musíme mít na 

paměti, že termín "buržoazní" neznamenalo nic, dokud Marx a židovská propaganda 

síť dělal to slovo pro domácnost, a to ještě nic neznamená, protože tam jsou lidé ve 

všech oblastech života s různými velikostmi příjmů a všechny druhy odchylky ve výši 

svého čistého jmění. Nicméně, Marx pokračuje kladivo "Buržoazní", jako kdyby byli 

ďábel zosobněné a položí otázku "na co základem je současná rodina, rodina 

Bourgeois, založený?" Pak se dá non sequitur (to není vůbec následovat) odpověď a 

říká: "kapitálu, na soukromém zisku." Ten dále uvádí, že devět desetin všech lidí 

podle všeho v Evropě nevlastní žádný majetek. Jsou-li tyto dva výroky dohromady, 

ale samozřejmě navzájem odporují, protože proletáři Tvrdí, tvoří 90 procent lidí, mají 

také své rodiny, ve skutečnosti, pravděpodobně, v celku, mají větší rodiny, než tzv 

nazývaná "Bourgeois." Podle jeho směšné logice, ti 9/10 (protože nemají žádný 

kapitál a od té doby se rodina je založena na kapitálu) by neměla být s žádnou rodinu 

vůbec. A tak to jde. On přeskočí z jednoho non sequitur argumentu k jinému směšné a 

neopodstatněné tvrzení, ale přesto pořád odůvodňuje své pivo pro likvidaci 

společnosti, která je bílá společnost.  

On pak pokračuje v tomto duchu idiotství a zastává názor, že ženy mají být 

"osvobozen" a mají být objekty "volné lásky". Hájí tím, že říká, že není potřeba 

komunisté opravdu představit to jako takové, protože v každém případě "existuje již 

téměř od nepaměti." Proto všechny jeho dobré malí komunisté chtěli udělat, je "zavést 

náhradou za pokrytecky pod omítku, otevřeně se soudním systému volné lásky." 

On pokračuje. Zničit, zničit, zničit. Všechny známé hodnoty, které předchozí 

civilizace zřídila, Marx chce zničit. 

Je velmi podivné, že celý program a celá kniha je spotřebována s tím, jak zničit 

současný systém "buržoázní", jak podpořit revoluci, jak svrhnout, jak zničit. Když se 

člověk podívá za revoluce a za stržení a za zničení, najdeme jen velmi málo, pokud 

vůbec, konstruktivní myšlenky o tom, jak vybudovat něco vzít jeho místo, nebo ve 

skutečnosti, jak vybudovat cokoliv. Je to starý židovský program bourat, bourat, 

zničit, zničit. A další komunistická prkno je zrušení zemí a národnosti, argumentovat, 

že dělníci nemají vlast, zrádný lež! On pak říká, že národní rozdíly a protiklady mezi 

národy jsou denně mizí, prohlášení, že již v 1840 byl zcela v rozporu s fakty a historii. 

Velmi zřídka se nacionalistické cítění byla stejně vysoká jako v průběhu tohoto 



období, a to nejen to bylo nezmenšuje, ale pokračoval růst ještě silnější během příštího 

půl století. 

Marx pokračuje v tomto druhu idiotský blábol, zcela mimo kontakt s faktů, historie 

nebo skutečnosti je hlavním tématem bytost zničit všechno, se vším. Konečným 

výsledkem bude "Proletariát využije svého politického panství k tomu, postupně 

veškerý kapitál z Bourgeois, soustředil všechny výrobní nástroje v rukou státu, tedy z 

Proletariát organizovaný jako vládnoucí třídy. "Jde o to, že se mu nepodaří zmínit, je 

jehož rukou stát bude skutečně mít. To, co opravdu má na mysli, je, že to bude 

soustředěna v rukou samotných Židů, jak historie ukázala více než posledních 50 let 

některé židovské komunistické tyranie v Rusku.  

Konec a vyvrcholení druhé kapitoly pak končí s nastavením tam slavné deset bodů z 

Komunistického manifestu a jsou proslulé ne kvůli nějakému vnitřní moudrosti v nich 

obsažené, ale opět jen proto, že židovská celosvětově spiknutí zapustila z nich a 

vnucený a propagoval je na zbytku světa, k velkému zármutku jeho nešťastných 

obyvatel.  

Jsme tímto bude obsahovat deset bodů doslovně, aby můžeme zkoumat, jak velký 

pokrok Židé již učinili  

při jejich provádění, a to nejen v komunistických zemích, kde se nyní vládnou 

nejvyšší, ale také v takzvaných "svobodných" západních zemích, jako jsou Spojené 

státy, kde jsou rychle strhávat rámců těchto národů a základy bílé rasy sám.  

Zde je blábol, že Židé učinili tak okázale slavný:  

Komunistický manifest  

1. Zrušení pozemkového vlastnictví a používání všech nájmů pozemků 

pro veřejně prospěšné účely.  

2. Těžký progresivní nebo odstupňovaná daň z příjmu.  

3. Zrušení veškerého práva na dědictví.  

4. Konfiskace majetku všech emigrantů a rebelů.  

5. Centralizace úvěru v rukou státu prostřednictvím národní banky se 

státním kapitálem a výhradním monopolem.  

6. Centralizace prostředků komunikace a dopravy v rukou státu.  

7. Rozšíření továren a výrobních prostředků ve vlastnictví státu; uvádění 

do kultivací pustiny a zlepšení půdy celkově v souladu se společným plánem. 

8. Rovné odpovědnost ze všeho práce. Zřízení průmyslových armád, 

zejména pro zemědělství. 

9. Kombinace zemědělství s zpracovatelského průmyslu; postupné 

odstranění rozdílu mezi městem a venkovem, o spravedlivější rozdělení 

obyvatelstva po celé zemi. 

10. Bezplatné vzdělání pro všechny děti ve veřejných školách. Zrušení 

dětské práce továrny v jeho současné podobě. Kombinace vzdělání s 

průmyslovou výrobou, atd., Atd. 



Ne, že tam je nějaký velký logika připojené k výše uvedeného programu, ani není 

zřejmé, přebytky na koni Potřeba takovýchto změn. Nicméně, když vezmeme v 

úvahu, jak velký pokrok Židé dělali v zahájení a aby byl tento ďábelský plán se stal 

skutečností, je příšerný spatřit. Je fantastické vzít v úvahu, že Židé vytvořili dvě 

zdánlivě protichůdné skupiny, které je uměle rozdělen, byly synteticky označené jako 

je "Bourgeois" a "Proletáři," a postavené na této nepodložených a chatrné tvrzení 

program pro dobytí světa. Přesto, jak fantastické, jak se zdá, s mocí peněz, 

propagandy a organizace ve svých rukou, to Židé udělali. 

Ve třetí kapitole Marx nemá žádný nový materiál nebo nápady, které stojí za zmínku. 

Tráví většinu kapitoly odůvodňující s malým zdůvodnění a mnoho kroucené logiky, 

se snaží podepřít tu, kterou již řekl dříve. Většinou se jedná o případ dále snaží, aby 

bogey muže z toho, co dává přednost nazývat "Buržoazní" a snaží se vybičovat na 

nepřátelské skupiny nepřátelské kterou nazývá "proletariátu". 

Jeden bod, že on přece dělá, že je poměrně zajímavý a významný, i když ne v tak měl 

v úmyslu, je to, že komunismus a křesťanství mají hodně společného. Říká: "Není nic 

jednoduššího než dát křesťanskému askeze socialistická nádech. Copak Křesťanství 

deklamoval proti soukromému vlastnictví, proti manželství, proti státu? Má to není 

kázal v místě z nich, lásky a chudoby, celibátu a umrtvování maso, klášterní život, a 

matka církev? Christian socialismus není ničím jiným než svěcené vody, s níž kněz 

posvěcuje trápení aristokrata. " 

Zatímco Marx neměl vůbec stavu věci správně, on bezděčně vychoval bod, který 

potřebuje zdůrazňovat, a to je podobnost mezi židovským křesťanství a židovského 

komunismu, který Tvrdíme, jsou překvapivě podobné, i když ani komunisté, ani 

křesťané někdy přiznat. Přesto, že jsou velmi podobní a budeme dělat srovnání obou. 

Jedním z hlavních prkny komunistického programu je zrušení soukromého vlastnictví. 

Křesťanství také podporuje takové, ve skutečnosti to znovu a znovu kritizuje proti těm 

produktivní členy společnosti, kteří mají energii a předvídavost starat se o jejich 

rodinám. Nový zákon říká, že znovu a znovu, "prodat všechno co máš a dát to 

chudým." "To bude těžší pro bohatého muže vstoupit do království nebeského, než 

pro velblouda projít uchem jehly." "Moje království není z tohoto světa." 

"Nehromaďte poklady na zemi, ale skládejte poklady v nebi." "Pohleďte na lilie na 

poli, ale dře ještě není váš nebeský Otec se stará o to." A tak dál a dál. Téma je znovu 

a znovu zopakoval, že někdo, že je energický a dostatečně ambiciózní, aby práci na 

živobytí a zajistit jeho rodina je velmi chudá kandidát pro vstup do království 

nebeského. 

Pak se dostáváme k otázce rodinného života. Na to jsme zjistili, že Ježíš je citován 

jako pořekadlo, (Matouš 10, verš 34) "Nedomnívejte se, že bych přišel pokoj dáti na 

zemi:. Nepřišel jsem, abych pokoj uvedl, ale meč Ačkoli jsem přišel postavit člověka 

v rozporu proti svému otci a dcera proti matce a snacha proti její matka-in-law. a 

nepřátelé člověka musí být oni jeho vlastní domácnosti. nebo kdož miluje otce nebo 

matku víc nežli mne, není hoden já a ten, kdo miluje syna nebo dceru více nežli mne, 

není mne hoden. " Zde máme jasný důkaz, jak citoval sám Kristus, že cílem nového 

křesťanského náboženství je rozdělit - rozdělit domácnost, rozdělit rodinu, zničit 

rodinu. 



Můžeme mít jiné projevy křesťanská církev strhávání rodinu, která by zadusila 

plození svých členů. Za téměř 2000 let katolická církev prosazuje celibát mezi svými 

lidmi. Kněží byli a stále jsou, zakázáno vzít. Zřídila četné kláštery, jejíž členové, 

jmenovitě Monks, se věnují žít svůj život v nesezdaných státu ". Nejlepší a nejvěrnější 

z mladých žen jsou oklamáni do spojení klášter a stát jeptiškou a odizolování se 

jakékoliv formy ženské odvolání, které by mohly mít původně měl. Oni jsou pak 

pevně regulována "Matky představené," strávit zbytek svého života v bezútěšné 

klášter, nakonec zaniknout a umírání, neproduktivní a bezdětný, když zničil svůj 

dědičný souladu s jejich náboženskou zvrhlost. 

Další významnou podobnost mezi židovským komunismem a židovské křesťanství je 

filozofie, s nímž oba zaútočit na produktivní, tvůrčí představitelé společnosti. Už jsme 

dobře pokryta zákeřné útoky, že komunismus je na takzvanou '' Bourgeois, "a jak to 

velebí ctnosti" Proletáři ", to znamená, že tito lidé, kteří se podařilo získat nic. To je 

důvod tedy může být vzhledem k jejich vlastním nedostatkem ambicí, není uvedeno. 

Stejným způsobem Nový zákon neustále odsuzuje bohatého muže nebo muže, který 

nabyla jakýkoli majetek nebo majetek. Ať už to udělal dána jeho vlastní tvrdé práce a 

vytrvalosti je ignorován. Udržuje znovu a znovu, že je zcela vyloučen z vůbec dostat 

do nebe opakování a říká: "Nebo co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale 

ztratí svou duši?" Poté v Kázání na hoře je velebí ctnosti neschopný, ambicí a líné. To 

říká: "Blahoslavení chudí duchem", "Blahoslavení tiší," a tak dál a dál. Tyto pojmy 

jsou zcela v rozporu s ideály a ctnosti bílého muže, který vždy konal takové ctnosti 

jako produktivity, kreativity, ambice, pokrok, ve velké úctě. 

V jedné z dalších kapitol, ve druhé části této knihy, půjdu ve větší míře do 

podrobného srovnání mezi komunismem a křesťanstvím. Postačí zde říci, že 

marxismus je židovská tvorba, navrženy tak, aby oslabit a rozpadat se bílý muž je 

společnost, aby ho roztrhat na kusy, a položit ji dokořán jako mrtvý kostra pro 

parazitní Žid hodovat. 

Pokračování na třetím a čtvrtém kapitol Komunistickém manifestu, najdeme (a) 

rozptýlené a zmatené přehled historie jako celku, s Marx dělá mnoho násilí k historii a 

snažil se ospravedlnit jeho idiotské argumenty (b) své zhodnocení tehdejší stávající a 

soutěžit socialistické strany. Má velmi málo dobrého říci o některý z nich, a 

předpovídá své předčasné smrti. Trval na tom, že měl pravdu a že každá jiná skupina, 

která volala sebe socialistická byla nedostatečná, nevědecký, špatný, a odporná. 

Správné nebo špatné, všechny tyto skupiny brzy zmizela, jako Marx předpovídal. 

Je však třeba zdůraznit, tu, že to nebylo vzhledem k tomu, že Marxovy myšlenky, v 

případě, že lze nazvat jako, nějaké vynikající zásluhy na tyto ostatní. Ne, naopak, byly 

pravděpodobně nedostatečná, více nevědecký, více špatně, a více odporná než 

kterýkoli z těch, které se udal. Úspěch Marxových myšlenek je pouze kvůli tomu, že 

to byla jeho ideologie, že obrovský židovský konspirativní aparát vybrán, aby se jejich 

vozidlo pro svůj program zničení bílé rasy. 

To je to, co celý program je zaměřen na. Ten trvá na "násilným svržením celého 

dosavadního společenského řádu," s bezstarostnou nenuceností z pyroman. Ten končí 

poslední kapitolu s ohnivé odvolání k dělníkům: "Nechť se panující třídy třesou před 



komunistickou revolucí. Proletariát v ní nemá co ztratit, ale jejich řetězců. Mají svět 

vyhrát. Dělníkům všech zemí, spojte se!" 

A tady máme sčítání vysoce nabízený Komunistického manifestu. Stručně řečeno, 

Marx vytáhne z dávné historie dvou termínech, proletářské a buržoazní, kroutí jim 

dává jim nový význam, a používá je jako dělící klín vytvořit dvě antagonistické 

skupiny, kde neexistovala předtím. On pak rozpoutá kampaň hanobení, pomluv a 

nenávisti rozvířit pracovní skupinu, aby zničil jen asi každý, kdo získal jakýkoli 

majetek během jejich životnosti produktivní práci. Na této chatrné "teorie", pokud to 

lze nazvat takové, je vypuštěn celý program, zničit společnost, zničit rodinu, zničit 

stát, a v krátkosti, jak sám říká, zničit "celého dosavadního společenského řádu. " Das 

Kapital  

Nyní se obrátit na této monumentální produkci jednoho tisíce stránek, která je ctěn 

jako jeho mistrovské dílo, a to, Das Kapital. Nejsme však bude ztrácet tolik času na to, 

protože to nestojí za to. Ve všech těchto tisíc stran odpadků existuje jen velmi málo 

obilí sbírat. Většinou je to všechno plev. Ve skutečnosti je to velmi nudné, suché 

plevy, na to. Snaží se sloučit a směs ekonomickou teorii a politickou teorii s historií, 

sociologie a jeho vlastní utopické myšlení. Výsledkem je jeden nesvaté katastrofa. On 

dělá velký dělat o jeho teorii "nadhodnoty", něco, co opravdu nevynalezl, ale 

odvozený od klasické britské ekonomické doktríny času. 

Celá metoda Marxův nebylo tak pozorování a logické dedukce toho, co ho pozoroval. 

Spíše měl některé velmi pevné koncepce - a sice, že společnost by měla být zničena - 

a pak šel do práce táhnout dohromady hmotnost klamné "důkaz", že zkroucené 

takovým způsobem, že by se zdají podporovat jeho neudržitelné teorie. Dokonce i na 

to se mu to nepodaří bídně. Nicméně, po 1000 stranách tohoto druhu odpadu, zdá se, 

že přesvědčil mnoho lidí (i když nejsou ve skutečnosti si ho přečetl a ačkoli oni 

opravdu nechápu to), že nějak musí existovat něco k tomu. Dokonce tak, že přesvědčil 

sotva někdo, kdo nebyl už zabarvený s myšlenkami revolučního marxismu dříve. 

Ekonomové, historici a filozofové již dávno přestala brát jako vážný příspěvek k 

některému ze svých polí. Je to tak dlouho a tak nudná kniha, která ještě velmi málo 

marxisté může stát si ji přečíst, nebo jej pochopit. 

Nejlepší funkce knihy, Das Kapital, do světa marxistického socialismu je sedět na 

polici, hledá těžké a působivé, a je třeba zdůraznit, aby jako důkaz, že někde ve všech 

těch stovkách stránek, musí existovat nějaký hluboký intelektuální důkaz čehokoliv, 

co by jakýkoliv daný marxista může stát cítit v každém okamžiku  

Komunistický manifest byl publikován v roce 1848. Svazek I Marxova Kapitálu byla 

zveřejněna v roce 1867, téměř dvě desetiletí později. To činil zhruba 800 stran. Když 

Marx zemřel v roce 1883, svazky II a III nebyly nic víc než zmatené množství 

poznámek, odkazy a základních rysech. Bylo Engelsovu hodně dát dohromady do 

finální podoby a připravit je ke zveřejnění. Ty se objevily v roce 1885 a 1894, 

respektive uvedení této masivní hromadění odpadu na více než tisíc stránek. 

Většina z organizačních aktivit Marxových zapojil jej do dlouhotrvajících sporů s 

ostatními socialistickými vůdci, zejména německé odboráře Ferdinand Lassalle a 

Ruské anarchistická Michail Bakunin. On pomohl založit asociaci nezdařeném 

pracující muž v roce 1864, který je známý v socialistickém dějin jako "First 



International." Nicméně, jeho boj o udržení Bakunina od převzetí této organizace 

pomohla zničit ji na počátku 1870 let. Když zemřel, nebyl komunista organizace jako 

takové mluvit. 

Čím větší rozvoj organizací, které se hlásí marxistické doktríny přišla až po jeho 

smrti. Od roku 1880 je na Mezinárodní židovská přístroj opravdu uchopil jeho teorií, 

které pomohl předložit a postavil je do stran zásadního významu ve většině 

kontinentálních evropských zemích, zejména v Německu, Francii a Itálii. 1889 oni 

tvořili mezinárodní koordinační výbor nazvaný "Druhá internacionála." 

Zatímco Marx na míru svůj program s myšlenkou, že Německo je první oběť, historie 

dopadlo trochu jinak. To zůstalo pro Nikolai Lenin, další židem, abych našel důležité 

ruské marxistické strany. Bolševici, v letech 1909 a 1913. Ty později přejmenovaná 

na sebe "komunisti" po Marxově termínu v Komunistickém manifestu. 

Leninova strana však byl velmi odlišný od teorií rozvedené Karl Marx a sotva mohli 

být nazýván marxista vůbec. Ve skutečnosti Lenin zvedl většinu z jeho doktríny 

"dialektického materialismu" od jiných ruských revolucionářů, zejména NG 

Chernyshevskii spíše než od Marxe. On tvořil jeho plány bolševické strany, malé, 

dobře disciplinované, konspirační, elitní skupiny v obrovském zaostalé rolnické zemi, 

z dřívější ruské revoluční teorii a praxi, a nikoli z Marxe, který odmítlo takové nápady 

jako "nevědecké avanturizmu." Jediná věc, která Lenin skutečně přijal od Marxe byl 

"vědecký" Myšlenka "nevyhnutelnosti" socialistické revoluce a důraz na proletariát. 

Zatímco my nemají ani čas ani prostor, aby týkat sami s historií ruské revoluce, dejte 

nám však namlouvat, že to bylo přitažlivost buď Marxových "brilantní" teorií, ani ty 

Leninovy. Grizzly příběh o zničení ruského lidu je něco úplně jiného. 

Rusko po staletí byly nakaženy více Židů než kterákoli jiná země na světě. Tito Židé 

byli konspirovat, míchání a plánování anarchii a revoluce po dlouhou dobu. Lev 

Trockij, jiný Žid, byl vyškolen spolu s dalšími 3000 Cut Throat židovskými 

revolucionáři v East Side v New Yorku dělat silné paže práci za svržení ruské vlády. 

Jacob Schiff, židovský finančník New Yorku, přispěl 20 milionů dolarů této věci. 

Když nastal správný čas, Trockij a jeho skupina revolučních hrdlořezů byly odeslány 

do Ruska, a spolu se svými židovskými bratry se jim podařilo vytáhnout krvavý puč. 

Bylo to přesně příklad židovské konspirační taktiky v celé jejich kráse. Ruští lidé a 

ruské "proletariátu" nemohl být chápán méně o tom, co se děje. Židovská propaganda 

síť v Rusku i ve vnějším světě pak hlasitě prohlásil triumf na "chudé, dolů 

přeplněných" ruských dělníků nad "tyranské" režimu cara. 

Oba tyto reprezentací byly ohromující, brutální lži. V případě, že ruský car nějaké 

chyby, které nebyly na straně tyranie, ale spíše na straně tolerance, slabost a kolísání. 

Ruští dělníci ani pochopil, co se děje, ani nemají žádnou představu, jaký je příšerný 

osud, který byl v obchodě pro ně. 

Poté, co Židé byli u moci v Rusku, které se rychle chopili všech strategických míst ve 

vládě i v propagandě. Oni okamžitě zahájila masivní kampaň s cílem usmrtit 20 

milionů Bílé Rusy. 



Zde je třeba zdůraznit, že to bylo severské Bílé Rusy, kteří po staletí intelektuální a 

tvůrčí vedoucí představitelé ruského lidu, ve skutečnosti postavil moderní Rusko. 

Bylo proto tato vybraná skupina elitních bílých Rusů, že byl terčem židovského 

převzetí ihned poté, co měl revoluční vládu ve svých rukou. Oni pokračovali na 

hrůzovlády likes který svět ještě nikdy neviděl, je teror, který pokračuje až do 

dnešního dne. Za pár let budou bídně poraženo 20 milionů Bílé Rusy, smetanu a 

vedení ze strany ruského obyvatelstva, přičemž ruské Slované a kulaků jako hmota 

otroků v rukou svých židovských mistrů. Ty nyní staly hewers ze dřeva a zásuvky 

vody pro své židovské pány - který jim slíbil ráj pracovníka. 

Tak jsme byli svědky smrti ruského národa a ustavení židovského komunismu s 

celosvětovou provozní základně v největší zemi na tváři země, as ním i kontrolu nad 

svými obrovskými přírodními zdroji.  
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přírody Věčný Náboženství 2-01 

Spásy: Příroda a náboženství  

Při studiu tvory přírody, jsme pozorovali stále zřetelněji, že každý tvor má své vlastní 

podivné prostředky k přežití, množení, shromažďování potravy, obrany, a ohlašovat 

další generace. Nejen, že každé zvíře má své zvláštní vzor pro přežití, ale v tomto 

modelu jsou zapuštěné mnoho zvláštností, které jsou pro každou bytost, ze své 

podstaty jeho vlastní. Například, bobřího instinktivně ví, jak vytvořit přehrad a to 

poskytuje užitečný nástroj pro jeho přežití. Kočka instinktivně ví, jak chytat myši, a to 

je také velká pomoc v jeho přežití. Kočka může dělat mnoho jiných věcí, které jsou ze 

své podstaty příznačné pro kočky, ale určitě budování přehrad není jedním z nich. 

Navíc, my jsme mohli nikdy doufat, že naučit kočku plavat jako včelička, stavět 

přehrady jako včelička, kácet stromy jako včelička, a se chovat jako včelička. 

Instinktivní inbredních zvláštnosti bobra je jeho vlastní, a ty kočky jsou jeho vlastní. 

Stejně tak v pozorování zvláštností lidského pokolení, najdeme vlastní charakteristiku, 

která je univerzální a typické pro lidských ras, a to je snaha o nějaké náboženské 

vyznání nebo jiný. Když studujeme historii různých civilizací, z různých národů, kteří 

žili na povrchu země, z různých ras, najdeme téměř bez výjimky, že každý z nich měl 

nějaký druh náboženství. Ať už to byl jeden z vysoce vyspělých civilizacích 

Egypťanů, nebo Řeků nebo Římanů, nebo zda to byl nějaký dozadu barevné kmen 

jako indiánů v oblasti Amazonky v Jižní Americe, nebo na velkých pláních severní 

Americe, nebo zda Hottentots v Africe, bez ohledu na to, jak primitivní jsou, nebo jak 

primitivní byli, všichni měli náboženství, a všichni mají nějaký druh náboženství 

dnes. 

Faktem je, že lidské rasy, od nejprimitivnější k většině vyspělých zemí světa dnes, 

byly zamořeny s tisíci náboženství, všichni se liší od sebe navzájem. Dokonce i v 

rámci jednotlivých náboženství, které rozdělil a rozdělil se do většího počtu dílčích 

náboženství, jako je křesťanství, například, až do téměř každý chůzi Christian má 

víru, který se liší od jeho souvěrci, každý z nich putování kolem víra, že má nejvyšší 

klíč k poznání a moudrosti, a že všichni, ale každý, která se liší od něj je do té míry, 

jak se liší od jeho vlastního náboženství špatně. 

Malý dělá takový oklamal Christian si uvědomit, co klamné a chatrné principy jsou 

základem jeho víry, ani si uvědomil, jeho skutečný původ.  

V žádném náboženství má roztřepení řezné hrany, fragmentace, vnitřní hašteření, 

hašteření a nesouhlas byl více zřejmý než v křesťanském náboženství sám. Můžeme si 

být jisti, že Žid, že plánuje tímto způsobem. 

Nicméně z výše uvedeného vyplývá, musíme dojít k závěru, že náboženství a afinita 

lidstva pro náboženství je vrozená vlastnost, s níž Příroda nás obdařila, a je vrozený v 

našich genech. zřejmě potřebujeme náboženství pro naše přežití, tak či onak. 

A faktem je, že děláme. Jak říká Starý zákon, lidé bez vize zahyne. Všichni lidé, s 

cílem přežít a prosperovat, potřebují náboženství, krédo, na životní filozofii. Jsou 

naléhavě potřebují náboženství dát jim směr, cíl a účel. Musíme pocit sounáležitosti. 



Bez ní lidstvo vázne, vadne a umírá jako ryba na suchu. Kromě toho, náboženství tím 

přesněji lidovou má kořeny jejich rasové duše, tím více zdravý a dynamický to je pro 

daný závod. Štěstí je, že závod, jehož náboženství našla svůj vlastní rasové duši. 

Mnoho náboženství byly notoricky špatné pro závody, které přijali jim, jako je 

například bílé rasy, kteří přijali křesťanství, nebo bychom měli říci, co mělo to 

vnucený na ně Židy. Některá náboženství nebyly ani dobré, ani špatné, ale byly 

naprosto směšné a nesmyslné. Takový příklad je náboženství s několika bohy, že 

Římané a Řekové, bohů, že dováděli kolem v nebi, které se dopustily všechny druhy 

nevěry, cizoložství a triviální nesmysly. 

Existuje málo, velmi málo, aby byly dobré pro závod který obsahoval náboženství, 

které vytvořili. Jeden dobře známý příklad je židovský náboženství Židů, který byl 

šitý na míru pro parazitní závod. Bylo to největší věc, kterou produkovali a utrpěla je 

za posledních několik tisíc let. 

V úhrnu částky, můžeme bezpečně vyvodit závěr, že většina náboženství byly 

notoricky špatné, a to bylo nešťastné hodně bílé rasy, které mají být prokletá s jedním 

z nejhorších z nich v posledních 2000 let.  

Cítím se velmi požehnaná a štěstí být členem velkého tvůrčího bílé rasy. Jsem velmi 

hrdý na to být členem bílé rasy a já jsem rád bílé rasy víc než cokoli na světě. Příroda 

vybavila bílé rasy s hlubokou instinktivní loajalitu vůči příslušníkům vlastního druhu - 

Rasová loajalitu. Byli jsme obdařeni touto instinktivní charakteristické pro naše 

vlastní přežití ze strany bezdůvodné Nature. Tento zdravý instinkt byl otřesně 

doléhala odporné cizí náboženství, které jsme proklet a zdá se být schopen setřást. 

Ano, jsme prokleti s židovským náboženstvím křesťanství, ať se nám to líbí nebo ne. 

Je to nemocný náboženství, smrt orientovaný náboženství, náboženství, které nás ničí. 

To je dusí každý zdravý instinkt, s nimiž Příroda nás obdařila a otupení a převrací 

všechny nejlepší vlastnosti, s nimiž příroda tak štědře požehnal bílé rasy. To, co 

nejvíce zoufale potřebujeme, je nové náboženství, náboženství naše vlastní, 

náboženství, který byl vytvořen podle tvůrčího ducha bílé rasy samotné, nikoli 

vnucená nám zrádný Žid. Zoufale potřebujeme dobrý náboženství. 

Ale to, co je dobré náboženství?  

Je to opravdu není příliš těžké odpovědět. Dobrý náboženství je ten, který pomáhá 

podporovat a prosazovat závod, který objímá. Pokud to pomůže zvláštní závod, je to 

dobrý náboženství. Pokud se ani pomáhá ani bolí, je to k ničemu, náboženství a je 

spíše na obtíž, než cokoliv jiného. Pokud se brání závod, který objímá ve svém boji o 

přežití, pak je to špatné náboženství a škodlivé pro jeho přívrženců. 

Slyšeli jsme nespočet dobách lidé říkají: "dobře jste v něco věřit." To je pravda do té 

míry, že každý dělá potřebují životní filozofii, která se týká i nás smiřuje s přírodním 

světě, ve kterém se nacházíme, ten, který nám pomáhá mít reálný a racionální pohled 

na naši boj o přežití v konkurenčním prostředí a nepřátelský svět. Čím blíže je tato 

filozofie či náboženství nebo vyznání, co se nám může rozhodnout, že říkat, 

harmonizuje se zákony přírody, bude výhodnější, realističtější a užitečnější takové 

krédo být. Čím více se odchyluje od přírodních zákonů a oddává se letu z reality do 



vysněného světa fantazie a pověr, tím více bude umělé, nereálné a nebezpečně 

škodlivý taková víra stala. 

Vzhledem k tomu, Obracím se sám pouze a výlučně na členství v bílé rasy, mohu říci, 

bez váhání, že jediná věc, kterou jsme opravdu zájem je víra, která pomůže 

propagovat, chránit, podporovat, chránit, prosazovat a rozšiřovat bílá Rasa. Máme 

zájem o náboženství, které napomůže i prospěch bílá rasa ve svém boji o přežití v 

konkurenčním a nepřátelském světě. Nejsme zájem o víru pro Papuans Nové Guineje; 

nejsme zájem o víru pro indiány; nejsme zájem o víru pro negři, ani tady v Americe, 

ani negři Afriky; nejsme zájem o náboženství pro hinduisty, ani pro Číňany. Ani jsme 

zájem o univerzální náboženství pro "záchranu" celého lidstva. Vůbec ne. Zajímáme 

se jen a jen v náboženství pro přežití bílé rasy a bílé rasy samotné, a pomáhat že rasa 

postup do výšky větší než kdy byly snil předtím.  

Když jsme ji na tomto prostý a jednoduchý základ, a to ze dvou pojmů formuloval, 

jedna, že náboženství je dobré, pokud to pomůže ve prospěch závod, který ji objímá, a 

za druhé, že jsme pouze a výhradně zájem o vyznání bílá rasa, pak se roztok stává 

poměrně jednoduché. Ve skutečnosti formulace víry pro bílé rasy Nyní lze v zásadě 

shrnout do jedné věty - vůdčím principem našeho nového náboženství musí být: má 

nárok bílé rasy? 

Zatímco formulace nové víry je relativně jednoduchá a poměrně jednoduchá, my jsme 

konfrontováni s mnohem větší obrovského problému čistit půdu všech suti, odpadků a 

trosek tohoto náboženství, které jsme nyní zabředli. Stejně jako je tomu často bývá při 

budování krásný nový budovu, kde jsou všechny země již byla předjímána odpadků a 

slumů, zúčtování požadovanou oblast často představuje větší problém než stavba nové 

struktury samotného. Tak je to s naší vlastní situaci. Budování nové náboženství není 

zdaleka tak složité, jak odklízet odpadky a zmatek impregnované v mozcích našich 

bílých příbuznými. Naším největším úkolem je vystavení monstrosities křesťanských 

učení a přináší naší bílé Brothers a naší bílé Sestry zpět k rozumu, aby jasně vidět, co 

je pro nás dobré, dobré pro naše děti, dobré pro naše budoucí generace, a dobré pro 

naši rasu. Jsme postaveni před úkol uklízet v aberace, které narušeného mysl bílé rasy 

v posledních dvou tisíciletí a mají téměř způsobil trosek naší rasy. Naším 

nejdůležitějším úkolem je: narovnat bílý muž myšlení. 

První a nejnaléhavější otázkou, kterou Bílý muž musí vyrovnávat s je to, najít sám 

sebe a po brilantní osud Nature zmapoval pro něj. Všechny ostatní problémy, jako je 

zásobování potravinami, znečištění, dopravní zácpy, přelidnění, financí, atd, se stane 

hračkou, jakmile White Man získá plnou kontrolu nad jeho schopností a svého 

vlastního osudu. Nemá-li vyřešit tento primární a naléhavý problém, všechny ostatní 

nebude nikdy vyřešen a nebudou opravdu záležet. V případě, že White Man zůstává 

zachycena v židovském rámci myšlenky, že bude tápat a zmítal se ve zmatku, dokud 

není vymazány z povrchu zemského a všechny ostatní problémy se stanou naprosto 

nesmyslné. 

Stejně tak je náš hlavní problém překonat Židů, negry a druhý barevný spodina světě. 

Vůbec ne.Naším velkým problémem v první řadě je narovnat bílý muž myšlení. 

Musíme přeorientovat jeho myšlení k základním hodnotám. Poté, co jsme si pročistil 

mozek židovského jedu, vyklízení Židy a negry z našeho středu taky, bude hračkou. Je 

tohoto ušlechtilého cíle, že naše nová víra je věnován. 



Bílý muž musí být navrácen zpět k rozumu. Než budeme moci dokonce začít narovnat 

bílý muž myšlení, existuje několik základních předpokladů, že musíme být naprosto 

jasné, o Prvním z nich je právě tam, kde dělá, zatímco člověk je věrnostní lež? A za 

druhé, co je smyslem jeho života tady na této zemi? 

Při hledání odpovědi na první otázku musíme si uvědomit, že my, bílá rasa, jsou nyní 

v zoufalém boji o přežití. To je vedena prostřednictvím zrádný a mazaný nepřítel, 

který tak zmatená mysl bílé rasy, že převážná většina bílých lidí ani neví, kdo je 

nepřítel, a ve skutečnosti většina z nich ani neví, že jsou v hořké války, v níž se 

nacházejí oběť označen k zániku. Bílý muž je smrtelným nepřítelem, Mezinárodní 

židovská přístroj, který tak zmatený a míchaná mozek bílého muže, který on je nyní 

ani uvedení do nejmenší trochu boj, nebo sebemenšího odporu. Ve skutečnosti, bílý 

muž v mozky jsou tak znečištěné s nesprávnými konceptů a špatných myšlenek, které 

se skutečně spojeny s židem ve svém vlastním zničení. 

V každém boji je nesmírně důležité lo vědět, kdo je váš nepřítel je; jaké jsou jeho 

zbraně; jaká je jeho síla; jaká je jeho způsob provozu, a mnoho dalších životně 

důležitých faktů, které může být sbíráno od inteligence. Poznej svého nepřítele. Čím 

více budete vědět o svém nepříteli a čím více budete vědět o své vlastní silných a 

slabých stránek, tím lépe připravených jste. 

Nejen, že musíte znát sílu, slabosti svého nepřítele, a to sami, musíte také vědět, kdo 

je na vaší straně a vím, co to je, co bojují. Kromě toho musí mít konkrétní podrobný 

agresivní plán boje, který bude inspirovat důvěru vítězství. Musíte mít specifický 

program. Musíte mít cíl. 

Jednou z nejsilnějších zbraní Žid má v jeho prospěch, je jeho mistrovská manipulace 

zmatek do mysli bílé rasy. Ten se šíří zmatek jako farmář rozšíří hnojivo na svých 

polích a Židovský sklizeň ve válce a ničení našich lidí je dokonce tisíc násobně více 

produktivní než hnojivo zemědělce. Jednou z oblastí, že většina Bílé lidé jsou zoufale 

zmatená o tom, je - právě tam, kde dělá jejich loajalitu lži? 

Další hlavní otázka zní: Co je naším cílem v životě?  

V následujících dvou kapitolách chci diskutovat o tyto dvě zásadní otázky - otázky, 

které byly zaměněny bílá rasa k žádnému konci. Je mým záměrem explicitně uvedeny 

pozici Creativity hnutí k těmto základním otázkám života. 

Přírody Věčný Náboženství 2-01  

Spásy: Příroda a náboženství  

Přírody Věčný Náboženství 2-02  

Spásy: Váš Loyalty- Na Písmo svaté Důvěra  

Kde se vaše loajalita lhát?  



Pokud patříte do jedné ze skupin košer Konservative, budou mít udeřil do vás znovu a 

znovu, že musíte být loajální ke své zemi, loajální k vlajce, a především loajální k té 

pra, pra americká ústava. "Vlastenectví" je velká ctnost, říkají. Dokonce i židovští 

kontrolované noviny vám řekne totéž, ačkoli oni pak budou probíhat ihned znesvětit a 

poskvrnit všechny z nich se nejvíce sprostý smetí a odpadků, které obecně halda na 

všechny instituce a emblémy bílého muže. 

Faktem je, že mužská věrnost nepatří do žádné z nich. Mužská loajalita je v prvé řadě 

na jeho rasový rodině, což je okamžité prodloužení platnosti jeho vlastní rodiny. 

Jinými slovy, běloch první řadě loajalita patří k bílé rasy. Každý druhý závod 

instinktivně ví, že jejich loajalita leží s vlastní rasy. Židé ho známe, negři to vědí, a 

každý jiný závod to ví kromě average bělošské Američan, který to tak stane, je 

základním cílem pro ničení v tomto zrádný a choulostivé války jsme nyní zapleteni, ať 

se nám to líbí nebo ne , ať už to vědí nebo ne. 

Žid může být občan ve Francii nebo v Anglii nebo Německu, nebo ve Spojených 

státech. Je zcela lhostejné o blaho své hostitelské země. Přiznává žádnou loajalitu ke 

každé takové zemi. Naopak, obvykle se aktivně podílí na zbourání rámec země, ve 

které žije, plenění a drancování ostatky v tomto procesu. Má jen jednu loajality - 

židovské rasy. Nechť některé země hrozí poškodit žida kdekoli na světě - jako 

například nedávné ruské únosců, nebo rožmberských atomových vyzvědači před 

několika desítkami let - a to vše Židů světového růstu na člověka a křičet do nebes: 

"Save Rožmberkové! " "Nechte naši lidé jít!" Skutečnost, že odsouzenci Židé jsou 

vinni zločinci, je irelevantní, pokud se jich týkají. Zachránit za každou cenu! Scream 

pronásledování! Křičet nahlas a dlouho! Cokoliv zachránit každého Žida, bez ohledu 

na to, jak provinile, bez ohledu na to, jak zločinec 

Nikdy nezapomínejme, že je to rasová loajalita a solidarita, která učinila Židům 

světovou velmocí jsou dnes.  

Rasová loajalita je základní instinkt nám dal by Nature pro uchování každého závodu. 

Zdravější tento instinkt je a čím závod využije tento zdravý instinkt, tím větší je 

pravděpodobnost, že je přežít. Čím více je doléhala podvodného jednání nebo 

znečištěním mozku, tím zranitelnější takový závod do záhuby od těch, kteří využívají 

své rodné instinkty rasové loajalitu. 

Černoch má to i Žid zjistí, že je snadné, aby podporovaly rasovou loajalitu mezi 

negry, aby ji organizovat a využívat, pokud pro zničení bílé rasy. Má negry mluví o 

"černé kultury" kde žádný existuje. Má je mluvit o "Black Pride", kde existuje velmi 

málo být hrdí. Žid, přes jeho obratné manipulace propagandy má černocha křičel 

"zabít Whitey." On fanoušci emocionální nenávist k bílé rasy nejen u černochů a 

mulatů Ameriky, ale mezi všemi barevnými národy světa. Jeho plány volají po 

zavedení nižších barevných závodů na světě jako úderné jednotky k mongrelize 

vynikající bílé rasy a zabít a vyhladit ty, které nebudou mongrelize. 

Tento program mongrelization nebo vyhlazovací se dnes odehrává před našima očima 

v Americe. Nucené škola vývodky, podlý pobouření a ostudnou urážkou bílé rasy, je 

významnou součástí programu, který má mongrelize příští generace. Je to jejich cílem 

je pumpovat krev černé Afriky do žil bílých Američanů. Nikdo nemusí klamou sami 

sebe, že židovský program "sounáležitosti" a "prolínání" během školních let, která 



jsou zpevněna masivním znečištění mozku programu ve školách, v televizi a ve 

sdělovacích prostředcích, že to nebude skončit ve smíšených manželství a závod 

mixování. Ve skutečnosti, mongrelization je ohromující masivní pohon, že Židé mají 

v obchodě pro nás dnes. Chystají se využít každou přesilovku, každý trik propagandu, 

a každý neústavní zákon, aby mohly vnutit nám k dosažení tohoto cíle, jejich cíl, 

mongrelization bílé rasy. 

Zrovna dnes jsem četl o Židovku jménem Cohen přednáší skupiny "křesťanských" 

bílých žen o tom, kde jejich "křesťan" povinnost položit. Podle tohoto paní Cohen, 

Bílé rodiny žili v umělém světě a lepší, když se s ním a začátek přijímání černé děti, 

protože tam byl přebytek černých miminek k adopci a bylo to jejich "křesťanskou 

povinností", aby jim domov. zlověstně dodala, že kdyby to nebylo provádět s důrazem 

a nadšením, bylo již zákony ve stavu zrodu, které by byly nuceny přijmout tyto malé 

černé džungle králíčky. A opět nesmíme klamat sami sebe, pokud máme skoncovat s 

tímto pobouření, budou Židé úspěšně spáchat tento a další ošklivé programy na nás 

zahladit a mongrelize nás. 

Další část programu, který má omezit a snížit smetanu amerického Bílého mládí je 

přítomen nesmyslná válka  

Vietnam, kde každý týden něco jako 50 a více mladých bílých Američanů v nejlepších 

letech svého mužství jsou zabiti v džunglích Vietnamu, Kambodži, Jižní Korea a 

jinde. Několik stovek dalších se zmrzačeno a zmrzačil na celý život. Tisíce vracejí z 

těchto džungle válek závislí na drogy, jejich životy tragicky zničené a to nejen 

zbytečné, ale mnohé z nich se dostalo do nebezpečného zločince, když se vrátí k 

americké půdě. 

Zopakujme: Žid ví, kde jeho loajalita leží, a každý jiný barevný závod ví, kde leží 

jejich loajalita, a to se svou vlastní rasu. Je to jen bílé rasy, která je zmaten - kupodivu 

- to velice závod, který Příroda korunován jako vrchol její tvorby a předurčen 

vládnout světu. 

Díky naprosté kontrole Židů nástrojů propagandy, Bílý muž je teď tak naplněn 

horlivostí být dobrodinec a uložit všechny bezcenné spodinu a parazita na tváři země, 

že nemá ani Uvědomujeme si, že paraziti se neustále rozšiřují, zatímco bílá rasa klesá, 

a že paraziti mají v úmyslu ho, jakmile budou mít moc zničit.  

To je rasová sebevražda.  

Takže my, členové velké bílé rasy, musí přijít k rozumu a takové idiotské, 

sebedestruktivní filozofii zbavit. Je v rozporu s rozumu. To je v rozporu se všemi 

dobré, zdravé instinkty, které nám příroda pro náš vlastní sebezáchovy. To je v 

rozporu se všemi zdravého rozumu. Musíme věřit v první řadě v praxi rasové loajalitu 

- loajalitu k bílé rasy a bílé rasy samotné. 

Musíme opustit idiotský sebevražedný postoj jsme sledovaného v minulosti a obrátit 

se na rozumný, realistický samozřejmě, jak je předepsáno sama příroda. Ze všech 

miliony druhů v přírodě, vím o žádném, který říká: "Z úcty k oslabení a podřadný 

druh, budeme držet zpátky v expanzi naší, v spravedlnosti k nedostatečné 



privilegované budeme poskytnout pomoc na spodina tak, aby mohly množit, outbreed 

nás, a tlačit nás z povrchu zemského. " 

Ne, žádný z nich praxi to idiotské program soucitu pro spodinu, tím slabší a inferior. 

Nic, to je, s výjimkou bílé rasy. 

My z Hnutí kreativity, tedy zcela odmítají košer Konservatives 'myšlenku, že loajalita 

k zemi, k vlajce a ústavy je na prvním místě.  

Kdo by mohl být loajální k Americe, když se stala zcela niggerized a Judaized a jehož 

hlavním cílem je národní mongrelization a vyhlazení bílé rasy? Jistě každý dobrý 

inteligentní člen bílého závodu je povinen si uvědomit, že tato země je jeho nepřítel, 

ať se mu to líbí nebo ne, a dluží mu vůbec žádnou loajalitu. V této souvislosti také 

musíme si uvědomit, že to není samo o sobě země, která je viník, ale zrádný struktura, 

která uzurpoval moc nad zemí, v čele s Židem. 

Kdybych viděl americký negra mlátí bílou Kanada, já bych neměl být na straně 

černocha, protože byl  

Američan, ale já bych spěchat na pomoc kanadské protože byl bílý. Považuji za 

nemožné, aby vůbec vděčí za jakoukoliv loajalitu k vládě, pokud taková vláda je 

neustále dokazuje svými činy, že je podporují blaho a násobení černochů a prosazují 

zničení bílé populace. Bez promyšlené Bílé rodiče by se staral, aby zůstali a 

vychovávat své rodiny v zemi, která se stala niggerized, jako Haiti, například. 

Vzhledem k tomu, mnozí rodiče vidět tento děje ve velkých městských džunglích 

Spojených státech, řada z nich plánuje opustit tuto zemi a přestěhovat se do Austrálie, 

nebo jinde, kde nejsou negři. Mnozí tak již učinily. To ukazuje, že když se hraje o 

hodně zodpovědný rodič si bude myslet, první z jeho rodiny a jeho rasového 

budoucnosti - nikoliv s nemovitostmi, na kterém má bydliště. 

Zatímco Chválím takové rodiče za jejich věrnost k jejich rasu, nemohu souhlasit s 

chodem. Domnívám se, Bílí Američané musí zůstat v Americe a bojovat o 

znovuzískání kontroly nad naším osudem. Tato země je naše. Musíme být stanovena 

tady zůstat a bojovat za to, co je naše. Měli bychom pokračovat, neutíká. 

Spojené státy americké Nyní je jedinou zásobárnou Bílé zbývající energie na světě 

dost silný na překonání zrádné Žida. Bílí lidé Ameriky musí stoupat až k člověku, 

stejně jako bílí lidé v Německu před jednou generací. Když se to stane v Americe, 

naštěstí pak masivní produktivní síla této velké země bude zarovnán na straně zájmů 

bílé rasy a ne proti němu, stejně jako v druhé světové válce. Opakuji, není řešení pro 

Bílý muž běžet do Austrálie, nebo kdekoliv jinde. Řešením je přesunout negry out - 

zpátky do Afriky, kam patří - před tím, než přetáhnout tuto velkou zemi naše do jímky 

díry dějin. 

Musíme změnit náš postoj. Měli bychom pokračovat, neutíká. 

Uvažujme nyní věrnost vlajce jako prvořadý ctnosti. Faktem je, že vlajka je jen 

symbol, ten, který byl změněn mnohokrát v naší minulost. Ve skutečnosti, to se změní 

pokaždé, když vezmeme v novém stavu, jako na Havaji či na Aljašce. Ale mnohem 

důležitější, vlajka je symbolem pouze jako čestný jako země, která letí. Letěl s armádě 



odboru, kdy Židé Bílí Američané organizovány zabít další skupinu bílých Američanů. 

Říkali jednu skupinu bílých "severu" a druhé skupiny Whites "na jihu." Tento podlý 

bratrovražedné válce byla židovská sklizeň, ve kterém Židé zbohatli a tuku, ale byl 

velice ostudná a destruktivní epizoda v dějinách bílé rasy. Světové války I a II měla 

opět bílé bratry zabíjejí bílé bratři a opět Židé sklízeli bohatou úrodu v kořisti a bílá 

krev, která vytekla. Bílí Američané pochodoval do těchto židovských uspořádaných 

porážek pod praporem s hvězdami a pruhy, ale není to něco, co můžeme být hrdí. 

Dokud nebudeme čistí naši zemi a naši historii a příznak, který letí nad ním Židů a 

negrů nemáme vlajku z nichž můžeme být obzvláště hrdí. 

Když my, bílí lidé, opět mít kontrolu nad naším vlastním osudem budeme nepochybně 

chtít označit to dokonce s novým příznakem, což je neposkvrněná vlajka, která je 

skutečně symbolem bílé rasy. Bude to ten, který můžeme být hrdí opravdu. 

Náš soused na sever, v Kanadě, v poslední době zlikvidovat jejich sto let starou vlajku 

a navrhl nový - převážně červená - tvarovky barva s ohledem na směr, kterým se země 

přijala. V každém případě vždy můžeme navrhnout vlajku bez velké bolesti, ale 

jakmile bílá rasa je zničen, je nenávratně pryč a nic nemůže přivést ji zpět. 

Ne! Naše věrnost není s naší země, ani naši vlajku, ale naši lidé - náš vlastní závod.  

Pak máme konstitucionalistů, kteří nám připomínají naše "velké" Ústavy, Listiny 

práv, a prohlašují, že jen on sám je zodpovědný za velikého America dosáhla. Říkají 

nám, že je to kvůli naší jedinečné a nádherné ústavy, které jsme v Americe mají 

životní úroveň vyšší než kterákoli jiná země na světě. Je to kvůli naší ústavy - 

"největší svoboda dokument koncipována lidské mysli" - Říkají nám, že nás baví 

mnoho "svobody". 

To je hodně Bosh. Existuje několik závažné nedostatky v odůvodnění, že "my to 

všechno vděčím našeho krásného ústavy." Ústava má vlastní v ní mnoho vážných 

nedostatků, z nichž některé skutečnosti, jsou fatální. V každém případě, dnes už víme, 

že to není a nebude, zachraň nás z Bolshevized židovského převzetí. 

Některé z vážných defektů, které má, jsou:  

a. To nezaložila vznik této velké zemi v otázce rasy. To nedokázalo to v 

době, kdy Bílý muž stavěl Ameriku a byl neobvykle závod při vědomí a 

sjednocená v boji rudého muže. Kromě toho je možnost v této době byla velká, 

protože židovského napadení byl ještě relativně malé, i když roste. 

b. Namísto začlenění princip vedení, jediný skutečný základ pro 

vybudování stálé a trvalé společnost, to si vybral místo toho, aby ji založit na 

fragmentaci orgánu, který je takzvaný princip demokracie. To pak velebil své 

nádherné zásada "rozdělených sil", "kontrola a rovnováha systému" a nazval 

jej "Republiková" forma vlády, jako kdyby vytvořili něco nového. Ve 

skutečnosti to nebylo nic nového. Římané měli republikánskou formu vlády 

více než 2000 lety a nakonec zlikvidován za lepší formu, když se změní na 

formuláři Empire s císařem v čele poroučet absolutní autoritu a začlenění 

princip vedení. 

c. Hloupě, a na rozdíl od všech běžných smyslu, oni začleněna do 

Deklarace nezávislosti dále jen "hrdinný"  



proklamace, že "všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Jedná se o podvodné lež tváří v 

tvář historie, přírody a zkušeností. I když je Deklarace nezávislosti není součástí naší 

ústavy, význam tohoto prohlášení má opravdu vzhledem k liberály, Židé a krvácející 

srdce pole den v rozvrací náš smysl pro realitu, při prosazování nižších ras a maří a 

trestání lepší prvky bílé rasy. Celá síť škodlivých lží bylo se třel z této nešťastné a 

nejvíce lstivého prohlášení. 

d. To má další vlastní slabost dělení církev a stát. Zatímco ideologie 

církve propaguje myšlenky "Resist ne zlo", "Milujte své nepřátele", "Otočte 

druhou tvář", atd je základním základem každého státu je orgán, právo a 

pořádek. 

Mnohem více harmonický vztah je dosaženo, když vláda, církev a náboženství jsou 

ideálně harmonizovány na stejných principech. Samozřejmě, že nemůžeme vinit ze 

zakladatelů pro ne být schopný dosáhnout v té době, protože neměl dobrý rasové 

náboženství s ním pracovat, ale bohužel uvízli s sebevražednými ideologií 

křesťanství. Bohužel, příliš mnoho z nich byli sami nad prodchnutý touto židovského 

podvodu. 

(E) Konečně a co je nejdůležitější ze všech, ústava nevedl ven Židy a aby byl tento 

parazitní závod kontaminaci tento skvělý nový zemi slibu. Měl duchovní otcové dbal 

Benjamin Franklin radu a jen dát v tomto jednom stanovení - vyloučit Židy - to by 

udělal více dobrého než všechny ostatní ústavy a listiny práv dohromady. 

Zde je to, co říká na první ústavní shromáždění ve Spojených státech v roce 1778, 

před téměř 200 let Benjamin Franklin:  

"V jakékoli země Židé se usadili v žádných velkých počtech, oni snížili svou morální 

tón; odepisovalo její obchodní integritu, byly odděleny sebe a nebyly asimilováni, 

které ušklíbl a snažil se podkopat křesťanské náboženství, na kterém je tento národ 

založený námitky k jeho omezení; vybudovali státem ve státě, a když rozdíl se snažil 

uškrtit tuto zemi k smrti finančně, jako v případě Španělska a Portugalska.  

"Již více než 1700 let Židé byli bewailing svůj smutný osud v tom, že byly vypovězen 

z vlasti, jak říkají Palestiny. Ale, pánové, to dnešní svět dát jim poplatku jednoduché, 

oni by okamžitě najít některé přesvědčivé důvod k tomu vracet. Proč? Protože oni 

jsou upíři, a upíři nežijí na upíry. nemohou žít jen mezi sebou. musí existovat na 

křesťany a jinými národy není z jejich rasy.  

"Pokud nechcete vyloučit je z těchto Spojených státech, v této ústavě, v době kratší 

než 200 let budou mít vyrojily v takovém hojném počtu, že budou dominovat a pozře 

zemi, a změnit naši formu vlády, pro kterou my Američané mají vrhnout naše krev, 

vzhledem k tomu, naše životy, naše látku a ohrozil naši svobodu.  

"Pokud nevylučují jim za méně než 200 let naši potomci budou pracovat na poli, aby 

jim poskytl látku, zatímco oni budou v počítání domech mnul ruce. Varuji vás, 

pánové, pokud nechcete vyloučit Židé jednou provždy, budou vaše děti vás proklínají 

ve svých hrobech.  



"Židé, pánové, jsou Asiatics, ať se narodí, kde budou, nebo kolik generací jsou daleko 

od Asii, ale nikdy nebude jinak. Jejich nápady nejsou v souladu s americkým je, a 

nebude, přestože žijí mezi us deset generací. leopard nemůže změnit své skvrny. Židé 

jsou Asiatics, jsou hrozbou pro tuto zemi připouští-li vstup, a měly by být vyloučeny 

ústavou. "  

V první řadě Amerika vděčí za svůj úspěch do své rasové skladem - skutečnost, že 

původní přistěhovalci byli z velkého bílého  

Race - dobré anglické, irské, skotské, Němci, Švédové a ostatní Bílé evropské závody. 

Za druhé, na rozdíl od Španělů Jižní Ameriky, oni měli dost rozumu, aby mongrelize s 

divokými domorodci - oni drželi jejich pokrevní příbuznosti čisté. Jeli zpět horší 

divocha a vybudoval velkou říši od Atlantiku k Pacifiku - době, která je 

nejdramatičtější sága a nejproduktivnější epocha v historii velké bílé rasy. Jejich 

životní úroveň brzy překonaly ty jejich evropských forbearers protože měly a mají 

dnes více dostatečný přívod půdy a přírodních zdrojů s ním pracovat. 

Naše forbearers neudělali stejnou chybu, že Španělé udělali, kteří kolonizovali Jižní 

Ameriky. Zatímco Španělé, kteří byli silněji náboženské a pod vlivem katolické 

církve, intermarried a inter-choval s nižší indiánů a otrávená krev svých budoucích 

generací, můžeme nyní vidět rozdíl v stránek historie. V mongrelized Jižní Americe a 

Mexiku, vidíme trvalé revoluce, chudoba, zaostalost a budoucnost je napsaný v 

rozpuštění a anarchie. My Bílí Američané jsou nyní (blbě) dotuje mongrelized 

nemanželského potomka těchto Španělů ve výši miliard dolarů. 

Jako další důkaz, že mnohem ballyhooed americká ústava měl málo co do činění s 

americkou vynikajícího úspěchu, musíme jen třeba připomenout, že pokud země 

Latinské Ameriky se staly nezávislé ze Španělska, z nichž každý a každý z nich 

zkopírován ústavu Spojených států téměř na dopis. Nebyl tento pojistit svůj úspěch a 

velikost? Většina rozhodně ne. Jižní Amerika a Střední Ameriky byly nasbíral 

složitou situací, revoluce, nestabilita, chudoba a inflace téměř neustále.  

Mít stejné "nádherné" Ústava, proč se pak ani dosáhnout stejného úspěchu jako ve 

Spojených státech? Odpověď je jasná a jednoduchá: Nachází se v prvním závodě a v 

krvi. Jsou mongrelized konglomerát, zatímco ve Spojených státech byl postaven bílé 

rasy. V tom spočívá odpověď, a ne v ústavě, vlajky nebo území, pro určitě. Jižní 

Ameriky je stejně bohatá na přírodní zdroje na svém území, ne-li víc. 

Ne, náš úspěch v Americe nebylo vzhledem k naší "nádherné" Ústava. Bylo to kvůli 

dobrému bílé rasové zásob a bohatství a hojnosti naší země. Ústava měl málo co do 

činění s ním. Dnes, stejně jako Žid pracuje na plný úvazek za zničení Ameriky a 

bílých mužů, kteří ji postavena, naše ústava se nebude ukládat buď našich svobod, 

naší zemi, nebo naši rasu. Jsme již zdarma. Ve skutečnosti lstí podvodu a zrady, kvůli 

nedostatku rasového loajality potomků zakladatelů Ameriky, jsme okupovanou zemí - 

jsme u moci a milosrdenství Mezinárodního Žida. Jsme ekonomicky zotročil. Jsme 

kulturně právě Judaized. Naše děti jsou bused kolem jako dobytek, aby se mongrelize 

budoucím generacím a realizovat bílé rasy. 

Největší chybou Otcové zakladatelé předloženy písemně ústavy Spojených států byl 

nedostatek dbát rady Benjamin Franklin - jedna z našich největších státníků White.  



Je důležitou součástí naší víry opravit tento fatální pochybení při psaní ústavy. 

Musíme se řídit Žida od moci a řídit jej z našich břehů, aby se kultivovat vládu z 

těchto Spojených státech a zajistit osud bílé rasy. Máme na mysli to vzít zpátky do 

rukou bílých lidí a zbavit volebního práva Žida, činí ho neškodné, takže už nikdy bílé 

rasy být umístěn v hanbě a nebezpečí, ve kterém se nachází. 

Ne, moje bílá Rasové soudruzi, náš první loajalita není ani na zemi, ani na vlajku ani 

ústavy, z nichž všechny jsou přechodné a mohou se změnit. Naše první loajalita 

spočívá v naší krvi, k našim vlastním lidem, k velké a nádherné bílé rasové rodiny. 

Nikdy nezapomínejme tuto ohromně důležitý fakt, že je základním stavebním 

kamenem, na kterém je naše nová náboženství založená - náboženství, která bude 

nejen obnovit nezávislost bílé rasy, ale aby to velký nad naše nejhezčích sny.  

Jsme tímto založení nové náboženství pro bílé rasy. Žádáme nového náboženství 

kreativitu. Naše církev se nazývá Hnutí kreativity. Členové našeho náboženství se 

nazývají tvůrci. 

V další kapitole se budeme zabývat náš cíl a naše poslání. Budeme zkoumat důvod 

naší existence a smysl života. 

Přírody Věčný Náboženství 2-02  

Spásy: Váš Loyalty- A svatou 



přírody Věčný Náboženství 2-03 

Spásy: smyslem života  

Po tisíciletí lidstvo obecně, a filozofů zejména byly přemýšlel o smyslu života. Tato 

otázka má nepochybně trápí a týká prakticky každý přemýšlivý lidskou bytost. Jen 

málo z nich přišel k jakémukoliv závěru během svého života, takže na otázku 

nezodpovězenou v okamžiku jejich zániku. Jistě tato otázka mě týče, více či méně, v 

mnoha fázích svého života, počínaje rané pubertě. I když jsem zkoumali v Písmu, se 

náboženství, filozofie různých významných osobností v historii, žádný z nich se zdálo 

mi dát uspokojivou odpověď. Nakonec jsem dospěl k závěru, že neexistuje žádný 

smysl k životu, že neexistuje žádný smysl k tomu, že náš pobyt zde byl nesmyslný, 

zbytečný výkon, který by mohl dobře byli vlevo nehotový lépe. Ve skutečnosti, před 

deseti lety jsem byl tak přesvědčen o marnosti naší existence zde na zemi, že jsem 

začal psát knihu na toto téma s názvem Rat Race to Oblivion. 

Ale skutečnost průběžně přetrvávající že jsme tady a budeme tady a naše potomstvo 

se bude tu po generace a staletí a tisíciletí přijít. Je zřejmé, že ten typ lidí, kteří šli žít 

zde v průběhu staletí a tisíciletí přijít bude do značné míry určuje každé generaci, aby 

co udělali, jaké je jejich pohled na život byl co jejich páření byly a jaké jsou jejich 

filozofií a náboženství byli. Také bylo zřejmé, že podmínky, za kterých se naše 

budoucí potomstvo se bude bydlení by do značné míry určuje, co jsme teď udělali, 

stejně jako podmínky, za kterých nyní žijeme byl určen podle toho, co naši předkové 

udělali, nebo neměl hotovo. 

Čím více jsem studoval historii tím více se ukázalo, že v průběhu závity historie byla 

tkaná ten nekonečný a převažující faktor rasy. Nejviditelnější všech faktorů se začala 

objevovat - že jedna rasa a jeden závod podél postavil a rozkvetla a květovaný 

všechny civilizace - a to bylo bílé rasy. Kromě toho stále více zřejmé, že pokles každé 

civilizace byla otrava krve tvůrčího bílého závodu a jeho pád byl vždy předcházela a 

která je způsobena nedbalostí bílé rasy střežit a chránit čistotu jejích pokrevní 

příbuznosti. 

Dále studiu, zkoumání a sondování fakta historie, bylo zřejmé, že lidstvo jako celek 

postupoval stejné evoluční vzory stejně jako každé jiné druhy, a že vývoj každého 

druhu následoval přísné a neměnné zákony přírody. Muž byl žádná výjimka vůbec, i 

když v jeho ješitnosti a hlouposti se tak často snažil se přesvědčit sám sebe, že je nad 

rámec zákonů přírody a ve skutečnosti si podmanil Nature. 

Tak uvažoval. Nicméně, nic nemůže být dále od pravdy. Chladný, kritická analýza 

historie a zákony přírody, ukazuje, že vývoj lidstva se řídí zákony přírody stejně věrně 

a stejně pevně jako rozvoj, řekněme, Bluebird nebo dinosaurů. Kromě toho, úpadek a 

zánik člověka je stejně možné jako mizející dinosaurů z povrchu zemského. 

Z toho všeho studovat některé nejzřejmější závěry začaly objevovat. No. 1, že člověk 

je druh, jehož evolvement a pobyt na tváři země podléhá organizovaných přírodními 

zákony. Č.2, že jeden přírody je nejvíce neúprosným zákonům je přežití nejsilnějšího. 

No. 3, které Nature, aby se zlepšila její druh, podporuje a podporuje segregaci druhů, 

u nichž jeden druh soutěží s vzhledem k druhému, a tím lépe vybavených přežít. Ti, 



kteří jdou dolů kanály, které se jim nehodí do tvrdé konkurenci, tyto druhy do 

nepřežije, ale zahyne. 

Zřejmě se ukázalo, že příroda není obavy o přežití jednotlivce, ale moudře umístěna a 

vrozený do každého jedince druhu prostředky a vůli šíří a podporují a udržují druhové 

sebe, a přitom v ostrý konkurenční boj o přežití, to nutí druhy s cílem zlepšit a 

aktualizovat sám, jinak zahyne.  

To je v této třetí zákon přírody, který najdeme v drtivé většině na smysl života a 

účelu, pro který jsme jsou umístěny na této zemi. Jsme tady, abychom zachovali a 

podpoří naše vlastní druh. Ne jen to účel lidského druhu, ale účel každých dalších 

druhů, které vidíme kolem sebe, ať už se jedná o Bluebird nebo jelena, nebo ryby na 

moře, nebo na nebeským ptactvem. Celá součet jejich úsilí a úplné časové rozpětí 

svého života se věnuje této velké účelu, který Příroda stanovené pro jednotlivce: 

podporovat, šíří, a přetrvávání druhů, a přitom zlepšit to jak to jde ruku v ruce , Je to 

buď to, nebo zánik. Příroda není ani druh ani nevlídné, ani milosrdná ani nemilosrdný, 

při prosazování svých zákonů. Dělá to bez výjimky a toleruje žádné výmluvy. Pouze 

pompézní, ješitný blázen dokáže představit sám sebe jako bytí nad rámec zákonů 

přírody. 

Každý pták a každé zvíře ví, co jeho účel je. Jakmile jsou dostatečně zralý k tomu, 

začnou množit svůj vlastní druh, a zvyšování jejich rodin do splatnosti. Je to jejich 

hlavní starostí po celou dobu jejich dospělého života. Jasně Zdá se, znát jejich účel. 

Pouze bílé rasy se zdá být velice zmatený o jejich účel-Nature se rozhodla náš účel, 

pro nás, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Člověk, stejně jako každý jiný tvor, vede 

nejvíce obohacující život po cestě Příroda vyhlásila pro něj: rozmnožovací svůj vlastní 

druh, zvyšovat svou rodinu a udržovat svou rasu. 

A tak jsme přišli na velkém a konečné odpovědi na to, co náš účel v životě je: Účelem 

nastavit před námi příroda sama pro nás, bílá rasa, je, totiž množit, záloha a rozšířit 

bílá rasa, nejvyšší vrchol dosáhla v výtvor přírody.  

My, bílá rasa, je to, že nejvyšších druhů. Jsme přírody koruna slávy. Neseme velkou 

čest a nesmírně důležitou zátěž. Trvalo miliony let pro bílé rasy vyvíjet jako druh ke 

své současné vysoké vrcholu. Je na nás, abychom pokračovali v propagaci, šíření, 

zachovávání, zdokonalování a rozšiřování tohoto nejelitnější ze všech druhů 

podivuhodných přírody. Ne jen to na nás, abychom pokračovat, ale také záleží jen na 

nás, abychom zvednout někdy vyšší, urychlit vývoj tohoto nejúžasnější ze všech 

stvoření, a zlepšit z generace na generaci. Je možné v tomto okamžiku v historii, který 

výrazně urychlit a urychlit zlepšování bílé rasy, a stejně tak je možné zničit bílé rasy v 

krátkém pořádku a vrátit tento podivuhodný fenomén v dějinách stvoření. 

Ano, to jsou nesporné poučení z historie a nevyhnutelným závěrům vyplývajícím ze 

zákonů přírody sama. Někteří lidé stráví své životy hledáním pravdy. V tomto procesu 

mohou běžet čelně do pravdě oni hledali, aniž by uznal to, klopýtat přes to, pick up 

sebe a uchovávat na vyhledávání navždy. Tam jsou některé pravdy, které jsou tak 

ohromně zřejmé, že uniknout pozornosti přes sofistikovaný hledači. A právě tato 

pravda, že se tu mluví o tom, je jedním z nejvýraznějších všech zřejmých pravd, které 

byly ignorovány a přehlíženy, klopýtl a nakonec obešel. 



To však nic nemění o jednu jota zákony přírody víc, než tupě ignoruje zákony 

gravitace změní tento tuhý a neúprosný zákon. Je to prostě tam pro všechny vidět - 

Příroda chce, aby si zachovali a nést na svých druhů a vylepšit ji budete buď udělat 

nebo váš druh bude vymazán z povrchu zemského. Příroda se stará na tom, zda 

přijmout nebo odmítnout tuto skutečnost, bude poslechla její zákony, bez ohledu na 

to. Je to fakt, že celá naše filozofie je založena na. Je na této přírodní zákon, že celá 

naše náboženství je založena. 

To je tak, jsme přesvědčeni, že jakýkoli životní filozofie nebo jakékoliv náboženství, 

které je v souladu se zákony přírody je dobré náboženství pro takový závod. Jakékoli 

náboženství, které nemá pletivo v souladu se zákony přírody je nepřirozený 

náboženství, je umělá náboženství, a je škodlivá náboženství, které zničí závod nebo 

lidi, které zahrnují takové umělé a nepřirozené náboženství. 

Naše náboženství je proto navržen tak, aby byl v souladu s tím, co příroda chce, 

abychom dělali. Naše náboženství je určen k pomoci propagovat, propagovat, rozšířit 

a urychlit bílá rasa ve všech neomezenou dobu. Můžeme si představit žádný vyšší cíl, 

ani více vznešené náboženství než ten, který pomáhá udržovat a zlepšovat nejlepší 

dílo přírody - bílé rasy. 

Domníváme se, že v procesu šíření našeho druhu, jednotlivec najde největší význam v 

životě. Přitom se získává největší uspokojení a radost ze svého pozemského rozpětí 

pro roky, které příroda umístil jej na tváři této planety. V páření, při budování rodiny, 

ve které mají děti, a zajištění jejich dobrých životních podmínek a při sledování jejich 

zdravý růst a vývoj, muž a žena najdou své největší naplnění a nejtrvalejší 

spokojenost. Všechny ostatní činnosti tíhnout kolem tohoto velkého centrálního účel - 

zvýšit děti do dospělosti, kde se opět zase páří s opačným pohlavím jejich vlastního 

druhu, tvoří rodinu, propagovat svůj vlastní druh, zvýšit jim být silnější, zdravější, 

inteligentnější, krásnější, schopnější. Stručně řečeno, ony zlepší příští generace a 

odeslat ji na své cestě opět přivést do nastupující generace. To je velkým cílem v 

životě, že příroda ve své věčné moudrosti stanovila před námi, ať už je to bílé rasy 

nebo jakýkoli jiný druh tohoto obrovského a rozmanitého vesmíru. 

Jakákoli aktivita, která narušuje nebo ohrožuje tento ušlechtilý cíl je nepřirozená, a 

tudíž k porušení přírody zákonů. My všichni jasně rozpoznat, například, že 

homosexualita je nepřirozená a že tito lidé jsou nazýváni odchyluje. Musíme si rovněž 

uvědomit, že příroda krutě trestá odchyluje a zhasíná je z povrchu zemského. Je zcela 

jasné, například, že společnost sexuálních odchylek by mít krátké trvání a příroda by 

vytírati z povrchu zemského. 

Není tak jasné, do dnešního myšlení je, že jedním z hlavních přírodních zákonů je 

udržet tento druh čisté a v našem případě udržet naši rasu čistý a neznečištěnou od 

krve, která z jiných závodů. Příroda nesnáší bastardy. opovrhuje 

mongrelization. A protože příroda si vybrala nás, bílé rasy, jako vrchol a vrchol jejího 

nejvyššího vývoje je více než kdy jindy naší svatou povinnost chránit tuto čest za 

každou cenu. 

To je pro tento účel, že naše nové náboženství je formulována, a že Hnutí kreativity je 

založen.  



Přírody Věčný Náboženství 2-03  

Spásy: smyslem života 



přírody věčného náboženství 2 - 04 

Spásy: Všech 16 přikázání  

1. Je doznal povinnost a svatá odpovědností každé generace ujistit a 

zajistit pro celý čas existenci bílého závodu na tváři této planety.  

2. Buďte plodní a množte se. Dělat svou roli v pomoci k naplnění svět s 

vlastním druhu. Je to náš posvátný cíl obsadit přes země této zemi s bílými 

lidmi výhradně. 

3. Nezapomeňte, že dolní barevné závody jsou naši smrtící nepřátelé a 

nejnebezpečnější ze všech je židovský závod. Je naším bezprostředním cílem 

je neúprosně rozšířit bílé rasy, a udržet zmenšuje naše nepřátele. 

4. Vůdčí princip všech vaše akce musí být: Co je nejlepší pro bílé rasy?  

5. Vy uchová vaše rasa čisté. Znečištění bílého závodu je odporný zločin 

proti přírodě a proti své vlastní rasy. 

6. Vaše první loajalita patří k bílé rasy.  

7. Ukazují přednostní zacházení v obchodních jednáních se členy vašeho 

vlastního závodu. Vyřazovat veškerého nakládání s Židy co nejdříve. 

Nepoužívají negry ani jiné barevné lidi. Mají společenské kontakty jediný se 

členy vaší vlastní rasové rodiny. 

8. Zničit a vyhnat všechny židovskou myšlenku a vliv od naší 

společnosti. tvrdě pracovat, aby co nejrychleji dosáhnout bílé světě. 

9. Práce a kreativita jsou naše genialita. Považujeme práci jako ušlechtilý 

pronásledování a naše ochota pracovat požehnání naší rasy. 

10. Rozhodnout v raném mládí že během svého života budete dělat 

přinejmenším jeden hlavní trvalý příspěvek k bílé rasy.  

11. Obhájit čest své rasy za všech okolností.  

12. Je to naše povinnost a naše výsada k dalšímu Nature plánu tím, že 

usiluje o povýšení a zlepšení našich budoucích generací.  

13. Budeš ctít, chránit a ctít svatost jednotky rodiny a držení to posvátný. 

To je přítomen odkaz v dlouhodobém zlatý řetěz naší bílé rasy. 

14. V celém svém životě musí věrně dodržovat naše stěžejní krédo krev, 

půdu a čest. Cvičit pilně, protože to je srdce naší víry. 

15. Jako hrdý člen bílého závodu, myslet a jednat pozitivně. Být odvážný, 

sebevědomý a agresivní. Využít konstruktivně vaše tvůrčí schopnosti. 

16. My, rasové Soudruzi z bílé rasy, jsou určeny získat úplnou a 

bezpodmínečnou kontrolu nad naším vlastním osudem.  

Šestnáct přikázání definované  

1. Zajistěte existence naší rasy.  

Tam jsou některé druhy rozkvétá na tváři naší planety dnes, které byly v existenci pro 

více než 200 milionů let. Pokračující existence bílé rasy v tomto okamžiku v jeho 

historii, na druhé straně, je velmi nejistá. Pokud nepřijmeme opatření výrazně odlišné 

od trestně neodpovědným programu jsme byli sleduje v minulosti, je velmi pochybné, 

zda bílé rasy jako takové přežije další dva nebo tři generace. 



Pozorovali jsme dříve, že přirození nepřátelé bílé rasy jsou barevné závody obecně, a 

nejnebezpečnější z nich je židovský závod, a to zejména. Naše pokles nebyl kvůli 

méněcennosti našeho závodu v jeho schopnost udržet sama. Naopak, naše převaha v 

dál a dál soutěž o přežití proti barevnými závody je tak zřejmé, že jsme se nechá to 

být použity proti nám, k naší vlastní škodě, a směrem k naší vlastní konečné 

katastrofě. Náš problém nebyl nedostatek síly, nebo neschopnost, ale slabost soucitu, 

hloupost přetrhnout, aby se více než fér k nižší, a obecně zmatek hlavy, ne-li 

kriminální nedbalost, v střeží to, co je nejcennější. 

To je opět zcela v rozporu se zákony přírody. Nikde Nature říci jakýkoli ryb, rostlin, 

ptáků a zvířat: v úctě k ostatním slabší, méně schopných druhů, držet se zpátky a dát 

podřadný druh přestávku; být spravedlivý k nim; dát jim větší šanci znásobit na 

vlastní náklady a ať vás dav z povrchu zemského. 

Ale to je přesně to, co bílá rasa má již ve své posedlosti upustit od "bratrskou lásku" k 

nižší spodinu světa. Nyní, že naše záda jsou proti zdi, budeme nuceni hodit přes 

palubu takové sebevražedné myšlenky. To softheaded, kašovitý, Christian 

sentimentalita nyní musí být nahrazeny věčný, železných pěstí přírodními zákony. 

Proto musíme přeorientovat naše myšlení zcela v tomto ohledu. Musíme zajistit nejen 

jisti, že naše přežití na tváři této planety nebude nikdy být ohrožena našich 

přirozených nepřátel, ale aby smrtelný jisté, že to nemůže být nikdy znovu ohrožena. 

Jedná se o první a nejvyšší zákon, který ukládá příroda na nás. 

Prostředky pro splnění těchto požadavků jsou uvedeny v další části přikázání.  

2. Naplnit svět.  

vzor přírody u většiny živých tvorů lze stručně shrnout takto: narození, růst, 

reprodukci a smrt. Jedná se o model Nature nařídil všem svým živých tvorů, ať už je 

to ten nejnižší hmyz, který žije, ale den, nebo nejvyšší pořadí člověk sám, kdo by 

mohl žít svůj rozpětí tří bodů a deset let. Příroda není určen pro každého jednotlivce 

jakéhokoli druhu žít dlouho. Ne opravdu, každý jednotlivý jen hraje svou roli v což je 

současná spojení v dlouhém zlatý řetěz vlastních druhu. To je příroda záměr, že tento 

druh by měl žít dál a dál. Nicméně, sám druhy, pokud je to energický v boji o přežití, 

nakonec za následek zánik. Některé druhy, které se přizpůsobily samy dobře jejich 

prostředí a v boji o přežití, které trvalo po miliony let. Ve skutečnosti rodina žralok 

existoval alespoň dvě stě milionů let, aniž by prošly nějaké velké změny, hold své 

úžasné schopnosti přežít. Porovnat dvě stě milionů let, než krátkém intervalu, který 

existuje nějaký zvláštní jedinec tohoto druhu na této planetě. 

Je to také tím i lidské rasy, a zejména bílé rasy, s nimiž jsou výlučně týká. Měli 

bychom si připomenout, že se jedná přírody vzor, a připomeňme účelu, k němuž 

Nature vložil nás na této zemi. Příroda nám říká, hlasitě a jasně, že smyslem je 

propagovat naše vlastní druh, a tím udržovat náš druh. V procesu přirozeného výběru 

a přežití nejsilnějšího, to nám říká, abychom neustále zlepšovat náš druh ve stále 

nahoru stoupání. Příroda se nikdy nařízený věčný život každého jednotlivce, nebo pro 

jakoukoliv generaci. 



Ne, naopak, smrt je jistá, ale udržují se ve svých dětí a generace, které následují. To je 

skutečná nesmrtelnost Příroda má v obchodě pro vás. 

Stanete zasazen uprostřed nádherné krevních linií svého závodu a jako patriarcha nebo 

matriarch vaší lince, mají nekonečnou linii potomků, které jdou dál, a to nejen po celá 

staletí, ale pro tisíce let a miliony let. To je možnost věčného života, že příroda nám 

udělil. Ale jen pokud jsme plodní a množte se, jinými slovy, pokud budeme mít 

potomky. 

Ať už jste muž nebo žena, nejdůležitější akce kdy budete mít je to vdávat a 

vychovávat rodinu. Mít děti své vlastní je nejvíce smysluplná, nejuspokojivější a 

nejvděčnější úspěch celého svého života. Je to jediná skutečně trvalé a trvalá věc, 

kterou budete někdy dělat. Bez ohledu na to, kolik peněz budete dělat, nebo co sláva 

byste mohli aspirovat, budou vymazány a vymazal pokud jde o čas. Ale výsledné 

důsledky akci, kterou vzal z ženit a mít potomstvo, půjde z generace na generaci. To 

bude zvonit v průběhu věků - a to nejen v průběhu staletí - ale přes tisíciletí a přes 

miliony let. 

Dlouho poté, co jakékoli jiné akce, které jste někdy vzít bude muset být zcela 

vymazán z povrchu této zemi, budou vaši potomci pochod kupředu přes historii. To 

platí pouze, samozřejmě, v případě, že bílá rasa přežije. Pokud tomu tak není přežít, 

nejen že vaši potomci být zničen s ním, ale všechny zápasy těch, které šly před vámi 

stejně. 

Pouze současná generace může učinit zadost minulých generací a znovu přinést 

budoucí generace. Jste souvislost mezi bílé rasy, který prošel před vámi a bílé rasy, 

které přijdou po vás. V případě, že současná generace neplní své povinnosti, bude to 

vytřít těžce vydělané boj, že tisíce generací bylo dosaženo v přinášení nás na vysoké 

úrovni, že jsme nyní dosáhli; to bude také nepodaří na scénu v budoucích generací, 

které budou nést ten úžasný vývoj ke stále čím dál větší a vyšších úrovních. 

Samotný boj o existenci pro všechny druhy, a v této fázi v historii, a to zejména bílá 

rasa, závisí na tom, jak plodný a jak plodná každý z nás je v přinášení v příští 

generaci. Jedině tak naplňování naší osud manifestu můžeme dosáhnout plného a 

obohacující život. 

V přední The Good Life sami, při plnění své povinnosti vůči minulých generací, které 

vás vyráběné a při plnění své povinnosti vůči nádherné generace, které budou 

následovat, dělat svou část a mít tolik dětí, kolik můžete. Pamatujte si, že je osud 

manifestu bílé rasy k naplnění svět, nebo zahynout. 

Není to jen závod s časem, ale to je také závod s čísly. V případě, že směr, kterým se 

světová populace trend Nyní se nezmění, budeme se přemožen a rozdrcený barevnými 

závody přes pouhou vahou samotných čísel. 

Je naší povinností manifest k překonání tohoto problému, a pohánět lidstvo ke stále 

vyšší úrovně evoluce. Pouze bílé rasy to může udělat. 

Navíc je morální povinností těch členů naší rasy, které jsou nad průměrem inteligencí, 

schopností a fyzické přitažlivosti, aby se zvláštní úsilí v tom, že větší než průměrné 



rodiny. Jakmile je bílá rasa je pod kontrolou svého vlastního osudu, bude slušet naši 

společnost nastavit určité motivační programy dohlédnout na to, že jemnější 

exempláře naší rasy jsou speciálně povzbuzována ke zvýšení objemu a násobit a dále 

propůjčit výhody svého genetického dotace k dobru závodu. 

3. Rozbalte bílá rasa, zmenšit naši nepřátelé.  

Prakticky každý druh přírody má své konkrétní přirozené nepřátele a některé z nich 

mají více než ostatní. Zatímco kojot má málo přirozených nepřátel mimo člověka 

samotného, králík má celou hejno predátorů, sleduje ho jako lovnou zvěří pro jejich 

potraviny a výživu. Mezi nimi jsou jestřábi a orli, kojoti a vlci, rysi Bobcats, a řada 

dalších. 

Člověk také má své přirozené nepřátele skrz historii, a po celou historii nejvíce 

smrtelný nepřítel Každý kmen má obvykle byla nějaký jiný kmen lidstvo samo. Ještě 

předtím, než Bílý muž někdy přišel v Americe, jsou indiánské kmeny provádí na 

neustálé válce proti sobě, zabíjení a skalpování navzájem a převzetí honiteb druhého 

kmene. Mezi negři Afriky, konstantní válčení zvítězil, jeden kmen zabil druhého, s 

vítězem často končí jíst poraženého nepřítele. Je zřejmé, že je v režimu přirozeného 

vývoje přírody vyššího druhu se mají vynikající závody přežití a nižší poraženi a 

zničeni. 

Nechtěl jsem vymýšlet tento program. Jsem jenom břidlicové fakt přírody, která 

existovala od nepaměti. To se děje neustále, a to nejen v boji mezi rasami, ale také v 

boji o přežití mezi zvířat, ptáků, ryb a jiných království. 

Tento systém evidentně fungovalo docela dobře a lidstvo se vyvíjí udržet do vyšších a 

lepších typů. Ve skutečnosti příchodem křesťanství bílého muže, jak ztělesněný 

velkého římského impéria, byl úplně svrchovaný a dominantní skrz pak známý a 

hodnotné světě. Nejen to, ale měl přirozený průběh událostí pokračoval, bylo by to 

nepochybně dobyl zbytek světa, jako je Indie, Afriky, Číny a Ameriky, a bílá rasa by 

dnes zcela dominantní a svrchovaný po celém světě. Není pochyb o tom, že by zřejmě 

naplněna úplně teď. To by nepochybně došlo, měl Římany v té době teprve vědomi 

svých drahých rasových hodnot a pokračoval, aby jejich rasu čisté. 

Je smutné, že tento vývoj nepokračoval po přírodních tratích. Římané, bohužel 

neuvědomil hodnotu svého superlativů rasy. Římané, inteligentní jako oni byli, se 

nepodařilo rozpoznat jeden z nejdůležitějších přírodních zákonů - to udržet druh čisté. 

Zaplatili nejvíce draze za jejich prohřešky proti této smrtící hříchu. 

Pracovní mezi nimi byla jejich nejnebezpečnější přirozeným nepřítelem, šíří jako 

virus po celou dobu jejich říše, připravený rozpadat a odstranit velké římské říše a sám 

bílé rasy. Tento smrtelný virus mezi nimi byla židovská populace. Už jsme na jiném 

místě přezkoumat spoušť židovského síť napáchané mezi římskou obyvatel o zavádění 

a šíření smrtící jed "nové" křesťanským učením, že pomatený a dementní římskou 

mysl. V průběhu několika století, to indukované jim spáchat sebevraždu, aby 

podporovaly zničení vlastního říše, svých vlastních zákonů, ve svém vlastním 

náboženství, a konečně svůj vlastní závod. 



Dokonce i během římských časů, Žid, jako vždy, byl především v dopravě lidských 

otroků. To byl židovský obchodník s otroky, více než kdokoliv jiný, který táhl otroky 

z jiných částí světa do říše římské. Dokonce i v těch časech Žid povýšen závod 

míchání a mongrelization, který spolu s křesťanstvím, zničila římskou říši. Je tragické, 

že to bylo nikdy znovu stoupat. 

Žid již dlouho vědom svých schopností jako parazit se brání a omezují bílý muž mysl, 

a on je  

divoce sledují tento kurz dnes, když se v průběhu tisíce let. Žida, který učinil obrovské 

majetky v průběhu staletí tažením černé negry z Afriky do Ameriky, je nyní tlačí s 

bezkonkurenční zuřivosti program závodního míchání a mongrelization tady na 

severoamerickém kontinentu. Negři, s pomocí Žida, jsou nejvíce jistě zničí bílou rasu, 

jdou zničit naši civilizaci, a přetáhněte svět dolů do mongrelized pekla, ne na rozdíl od 

toho, co někdo může jít a vidět pro sebe v sub-kontinent mongrelized Indii. Ještě blíže 

k domovu můžeme jít na Haiti za pár hodin času létání a vidět, než na vlastní oči, co 

se stane do krásné přírody, když mongrelized, napůl divoký hmotnost pěny převzít 

jednou krásnou krajinu. 

Musíme proto vždy mějte na paměti, že: (a) Židé jsou naše nejnebezpečnější 

přirozeným nepřítelem; (B) negři jsou vedle Židů, naše nejvíce smrtící hrozbou, se 

kterým nemůžeme existovat ve stejné zemi, nebo dokonce na stejném kontinentu; (C) 

všechny barevné závody jsou nepřátelští k bílé rasy a jejího přirozeného nepřítele. 

Skrz Nature zákony jsou poměrně jasné: aby přežil, když hrozba nebo nebezpečí 

hrozí, že hrozba je napadena a zničena. Musíme proto učinit z něj náš primární cíl 

vymazat Židy a negry z Ameriky, v podstatě od všech ostatních bílých ploch. 

Musíme si také uvědomit, že všechny barevné závody jsou naši přirození nepřátelé, že 

jakmile jsou stále schopny během chodu nás a zničí nás, budou s největší 

pravděpodobností učinit. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme nuceni zaujmout stanovisko, 

že bílá rasa, stejně jako Římané, musí naplnit svět - nebo být zničen. Opět jsem 

nevynalezl tuto situaci, ani jsem ji vytvořit. Jsem jen břidlicové historický fakt a 

ukazoval na neúprosným a neochvějný přírodními zákony. 

Navzdory skutečnosti, že všechny idiotské, kňučení, krvácející srdce budou volat o 

opaku, a snaží se popřít: navzdory jejich blabbering o humanismu, soucitu a bratrské 

lásky, co jsem staled jsou tvrdé studené fakta o životě a nic v svět je měnit. Bude to 

buď bílé rasy nebo nižší spodina barevnými závody, které zdědí zemi. 

Jako členové bílé rasy, to je náš osud manifestu a naší morální povinností, aby se 

ujistil, že jsme přežili, a že bílý  

Závod nezaniká. V tomto bodě v historii, Židé a barevné závody vyhrávají vítězství po 

vítězství, a Bílý muž byl ustupují, dávat zemi, spuštěn před podřadného druhu. Jedná 

se o případ silnější prchání před slabší, fenoménu svědkem nikde jinde v přírodě. 

Zatímco v roce 1920 bílé rasy byl přesile barevnými závody v poměru pouze dva k 

jednomu, to je nyní v menšině barevnými závody v poměru sedm ku jedné a 

škodolibý (židovské) OSN předpovídá, že v dalších dvacet let bílá rasa bude zmenšit 

do bodu, kdy budou přesile barevnými závody v poměru čtyřicet devět ku jedné. 



Náš nezměnitelný program pro budoucnost musí být: rozšířit bílá rasa, smrštitelná 

barevné závody, dokud bílá rasa je nejvyšším obyvateli země.  

4. Všechny přínos pro bílé rasy: Zlaté pravidlo.  

To je základem celého našeho náboženství: to, co je dobré pro bílá rasa je nejvyšší 

ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. To je jasný a jednoduchý. Z tohoto 

pevného základu můžeme rozšířit a definovat donekonečna o tom, co je dobré a co je 

špatné, a to jsme udělali v této knize. Nicméně, pokud každý člen bílého závodu 

udržuje tuto jasnou a jednoduchou víru v mysli, a používá ho jako měřítko v celé jeho 

činnosti, bude to relativně snadné rozhodnout, co dělat v různých životních situacích. 

Naše Zlaté pravidlo zní: dělat to, co je nejlepší pro bílé rasy. Pevně držet tohoto 

velkého principu, jak si cestu životem, a to vás udrží až do konce svých dnů. 

5. Rasové čistoty.  

Příroda sama ve své věčné moudrosti rozhodl, že každý druh udržet svou linii čisté a 

nekontaminované od jakéhokoli jiného blízko příbuzných druhů. Příroda jasně 

vysvěcen vnitřní segregace jednotlivých druhů. Tam jsou, například, 175 druhů datle, 

265 druhů Mucholapky a 75 druhů skřivani. Existuje 258 druhů žraloků v oceánu. Bez 

ohledu na to, kde se podíváme na důkazy, je ohromně zřejmé, že příroda ve své 

nekonečné moudrosti vyhlásila to jako jednu ze svých velkých přírodních zákonů. 

Porušit tak jasnou a základní zákon je naprostý ohavností proti přírodě. Kromě toho 

každý druh, včetně lidské rasy, má vrozený a instinktivní lásku k páření se, sdružovat 

se s, a žít ve skupině, svého druhu. Příroda dále vzhledem k tomu, každý druh a 

zejména lidskou rasu, instinktivní odpor proti křížení a smísit s cizího druhu, nebo v 

případě lidské rasy, s jakýmkoliv mimozemskou rasou. 

Když je vynikající bílá rasa má velký štěstí, že je koruna slávy přírody vlastní tvorby, 

jeho nejlepší dílo, jsme o Creativity hnutí považují to za nejodpornější trestné činnosti 

znečišťovat nejlepší úspěch přírody s některou z nižších druhů. To je hlavní výsměch 

proti přírodě sama vidět znečištění bílé rasy probíhá po celém světě dnes. Nejen že je 

to trestný čin byl spáchán před našima očima na velkoobchodním měřítku, ale bílou 

rasu není prstem, aby se zabránilo jeho děje. Zid na druhé straně se nalévá palivo na 

oheň, aby podporovaly jeho zrychlení. 

Bílá rasa musí rychle přijít k rozumu a vědět, tyto přírodní pravdy, že i ptáci, ryby, a 

každý jiný tvor přírody je známé instinktivně po všech tisíciletí své existence.  

Rasová loajalita je klíčem k tomuto dilematu. Rasová loajalita je rasové přežití. 

Mongrelization je rasová sebevražda. 

Civilizace je vlastnost bílé rasy a její nejvýznamnější charakteristikou. Dále je 

obývací smlouva zakořeněny v našem závodě mezi naším dosud nenarozeného, naše 

živobytí, a naším velkým předků, ti, kdo nesl pochodeň a vedl před námi. 

V našich obývacích rukou nyní leží odpovědnost nesl v noblesní dědictví, které je 

naším dědictvím. Máme smlouvu, aby jej odkázat na naše potomky - bílé rasy, která je 

dosud nenarozené děti. Nejen, že dlužíme příchod bílého generacím povinnost předat 



veškeré dobro minulosti, ale musíme usilovat o to, aby dále přispívat k němu během 

naší doby. Především je to naše svatá povinnost udržovat naše krevní linie čisté a 

pokračovat v modernizaci geneticky, takže příští generace bude jemnější, silnější, 

inteligentnější a krásnější než jakýkoliv v minulosti. 

Nechť tedy bílá rasa stoupne až k člověku, v blízkosti řadách a řídit negry, se Mulattos 

i Židy zevnitř našeho středu. Učiňme to ohromně jasné, že budeme již nyní nebo 

někdy v budoucnu už nikdy tolerovat znečišťování tohoto velkého dar od přírody, 

korunní vrchol její tvorby. 

6. Rasová loajalita.  

Již jsme hovořili v předchozích kapitolách, že na rozdíl od toho, co jsme se učili 

konzervativci a liberálové, vaše první věrnost nepatří do vaší vlajky, své zemi, ani 

ústavy. Vaše loajalita, první, poslední, a vždy, patří do své vlastní rasy, svého 

vlastního druhu. Příroda vám to říká velmi jasně v ní každý úkon, jak se díváme 

kolem nás - vaše první povinností spočívá v zachovávání své vlastní rasy a vaše 

vlastního druhu. Je to tragická skutečnost světových dějin, že bílá rasa byla tak 

zmatená, a tak zmatený židovsko-křesťanského učení, které ztratily ze zřetele tohoto 

věčné pravdy. 

Je to nekonečná úkolem tohoto našeho náboženství. Kreativita, k impregnaci mysl a 

duše bílé rasy s touto ohromující skutečnost, vypálit navždy do jejich vědomí, že tento 

velký realita je základem pro naše přežití. 

Rasová loajalita znamená rasové přežití.  

Příroda nás obdařila instinktivně s touto důležitou charakteristikou pro naši vlastní 

ochranu. Ona obdařen nám s přirozeným odporem všech ostatních ras a odpuzování, 

aby nás udržela od křížení s, nebo smísit s, nebo podporu, jiné než naše vlastní 

závody. Jasně vidíme tuto silnou loajalitu mezi dokonce i barevné a nižších ras. 

Negrem má rasové loajalitu k jeho vlastního druhu, Indové mají rasovou loajalitu k 

sobě, Číňané ho mít, a Hottentots mít. Rasová loajalita a rasové solidarita je nejsilnější 

ze všech v židovské rasy. V žádném jiném závodě je tento atribut více než jasné, než v 

této parazitní závod, a žádný jiný atribut, než židovského solidarity přispělo tolik k 

převaze Žida v získání nadvlády nad bílé rasy a svět jako celek. Žid může také 

vynikají v mazaný, v zrady a v mnoha dalších základních rysů, ale je to jeho 

nepolevující rasovou solidaritu, který byl pomocný v zotročení zbytku lidské rasy. 

Rasová loajalita pro bílý muž může a bude stát jeho nejmocnějším nástrojem při 

získávání jeho vlastní svobodu a svou spásu. 

V budoucnu boje v znovuzískání kontroly nad naším vlastním osudem, musíme 

rasové Věrnostní problém kardinál. Musíme kreslit ostrou a zřetelnou čáru mezi těmi, 

kteří jsou loajální k bílé rasy a ti, kteří nás zradil. Musíme přinutit každý běloch vstát 

a být započítány - on je buď nám, nebo že je proti nám. Bude to buď deklarovat jeho 

loajalitu vůči bílé rasy tím slovem i skutkem, nebo mu bude označen jako zrádce své 

rasy. 

Zrada na bílé rasy budou považovány námi jako nejvíce zlověstný trestného činu 

každá osoba může spáchat, ještě ohavný a opovrženíhodné než zradou do země. 



Budeme dělat pojem "závod" zrádce nejvíce odporný a bludný přízvisko v našem 

slovníku. 

Přijde den, kdy zrádci, kteří dnes zrazují bílé rasy beztrestně budou postaveni před 

soud. Že spravedlnost bude shrnutí a bude konečné. Běda zrádci našeho závodu! 

7. Preferenční obchodů.  

Dnes je Žid má ohromující monopol v oblasti podnikání a obchodu, a to nejen v 

Americe, ale po celém světě. Je tedy téměř nemožné, stejně jako otočit, ale to, co 

děláte podnikání s nějakým židovského obchodního řetězce nebo nějaký jiný 

židovského oblečení, bez ohledu na to, zda kupujete oblečení, nebo auto, nebo 

potraviny. Je proto obtížné, ne-li téměř nemožné, v tuto chvíli není obchodovat s Židy, 

a to buď neúmyslně či jinak. Nicméně, to jsou jen některé z transakcí, v nichž 

nemáme na výběr. 

V profesích, například při výběru právního zástupce, účetního, zubař, lékař, určitě 

může a musí zabránit tomu, aby žádné jiné jednání s Židy. Cvičení rasové loajalitu. 

Při výběru realitní agent, nebo dodavatele na stavbu domu, určitě může a musí dát 

naše podnikání členům naší vlastní rasy a vyhnout Žida jako čert kříži. Ve jít do 

železářství nebo jiných maloobchodních prodejnách, které nejsou součástí obchodních 

řetězcích, můžeme samozřejmě zvolit ty, které nejsou ve vlastnictví Židů. Můžeme 

docela dobře brát za samozřejmost, že většina obchodních řetězců jsou ve vlastnictví 

Židů, nebo pod kontrolou Židů. V každém případě, pokud jsou všechny Běloši byli 

naočkovaný s myšlenkou vyhnout podnikání s Židy ve skutečnosti bojkotovala jim to 

nebude trvat dlouho, než se bílá podniky by supreme. Dokonce i obchodní řetězce by 

se snížil na významu a Židů řízený ke zdi. 

Vzhledem k tomu, že to není hlavním prostředkem jízdy Žida od moci a vlivu, je 

nicméně důležitým doplňkem našeho celkového programu kácení Žida a vytvoření 

rasovou loajalitu mezi bílých lidí. Budeme čímž se dále bude utvářet politické a 

náboženské sílu, která bude řídit Žida od moci a řídit jej z našich břehů. Součástí 

tohoto programu by také měla být odmítnutí běloch nikdy pracovat pro Žida nebo 

židovského oblečení. 

Co se týká černocha, zatímco my jsme v přechodném období, kdy ještě nejsme 

jednotní natolik, aby loď negra zpátky do Afriky, měli bychom okamžitě zavést 

politiku stále odmítá poskytnout jakékoliv práci vůbec k negry. Neměli bychom 

zaměstnat je jako údržbáře trávník, nebo jako služky, nebo jako číšníci v restauracích, 

dokonce ani jako myčka nádobí. Měli bychom jim odmítnout uplatnění jako taxikářů, 

příkop rypadla, dělníků, jako pomocníky tesařské, nebo jakoukoli jinou práci. 

Někteří lidé argumentují tím, že by se pak automaticky přepne na podpoře a dále 

zhoršit zatížení na Bílé poplatníka. Bohužel, to je pravda, ale je to lepší z našeho 

pohledu degradovat toho negra do pozice, že je úplně k ničemu parazit v naší 

společnosti. Je lepší mít ho zničit sám sebe droga, nápojů a shiftlessness. Brzy se 

ohromně jasné, average bělošské osobě, že negr je k ničemu, parazit v naší společnosti 

a musí být odstraněny. To se pak stanou zřejmé nejvíce idiotský krvácejícího srdce, že 

jediné, co můžeme dělat s nigger je dodávat ho zpátky do Afriky. 



Podobná politika dále by měla být rozšířena v přítomnosti výrobků vyrobených 

barevnými závody. Naše země v současné době je zaplaven výrobky vyrobené v 

Japonsku, nebo z Hongkongu, nebo na Tchaj-wanu, či dokonce v Izraeli, v továrnách 

vybudovaných s americkou peněz. Je mnohem lepší si koupit americké výroby zboží 

na prvním místě, nebo zvýhodňování musí být dána přednost těm, vyrobený v 

řekněme Anglii, Švédsku, Německu, Rakousku, nebo jiných bílých zemích. 

Jedná se o pokyny pro pouze přechodného období. Poté, co jsme úplně na starosti 

vlastního osudu, žádný z těchto faktorů bude déle problém. 

Nejhorší chyba, můžeme v našem myšlení je, že můžeme použít negra jako levnou 

pracovní sílu. To je fatální chybou, že Bílý muž učinil v celé jeho historii. Dovolil Žid 

přetáhnout negra do našeho středu dělat těžkou manuální práci, věřit, že to bylo nutné 

a byl levnější než zaměstnávat White práce. To bylo fatální chybou, že Bílý muž 

vyrobený v Indii asi před 4000 roky. Byla to chyba, že jižní majitelé plantáží v 

Americe před více než dvěma sty lety, hodně k našemu lítosti. Je chybou, že bílá 

podnikatelé a zaměstnavatelé jsou dnes dělat v Jižní Africe a Rhodesii. 

Faktem je, že nepotřebujeme toho negra. V době moderních technologií je negr je 

kompletně zastaralý. On je ještě dnes zastaralé, než je kůň a kočárek. S příchodem 

spalovacího motoru po moci a novějším případě elektrické energie, poslední věc na 

světě, bílý člověk potřebuje je negerská levnou pracovní sílu. Faktem je bílý člověk 

nikdy neměl potřebovat negra pro jakýkoliv druh práce. Historie jasně ukazuje, že 

zatímco jižní udělal využívat toho negra jako prostředek levnou pracovní silou, západ 

byl vyhrán a vyvinut a postaven zcela bez jakékoliv pomoci od nigger vůbec. 

Dokonce i v severovýchodních Spojených státech, včetně New England státy 

americké, pokroku a prosperity rozhodně nebyl bráněno absencí negrů. 

Dnes, více než kdy jindy, co se spalovacím motorem a slouží k napájení motoru, s 

hydro-elektrické energie, s obrovskými parních elektráren, a novější příchodem 

jaderné energie je negr je asi nejvíce zbytečné, zastaralé komponenty v moderním 

bělocha světě bychom mohli možná napadne. Je však velmi nebezpečná, hnisající, a 

rychle se šíří rakovinu v naší rasové těle. Velmi naléhavá a drastické operace musí být 

provedena a musí být provedeno brzy. 

8. zničit židovský vliv.  

To je opět program pokračovat během přechodného období, dokud ještě máme Židy 

na zádech. Existuje mnoho věcí, které můžeme udělat, aby pomohla zničit a zabránit 

tak židovský vliv, a jeden z nejúčinnějších je v bodě a vysílat ty věci, které jsou Židé a 

naléhala na ostatní bílí lidé bojkotují. To by zahrnovalo kampaň proti židovskému 

herců, židovských knih, židovští politici, a židovských veřejných činitelů. Být aktivní 

v ferreting ven zákulisí židovských manipulátorů. Mít je objevil, pak agresivně šířit 

slovo. Vzbudit bílí lidé. Dostat je organizována v oponovat jakoukoliv židovskou 

činnost, která vychovává svou ošklivou hlavu. 

Lidé jsou efektivněji ovlivněny ústně a řečí, než jakýmkoli jiným způsobem. Je proto 

obzvláště účinná neustále a průběžně vystavit Žida, dohadují o spiknutí, kárat o jeho 

zradě, a nepřetržitě, aby mu bod sváru. 



Organizovat proti Židům, bojkotovat jim vystavit je. Proti nim bojovat o každou píď z 

cesty, dokud jsme řízený každou poslední pozůstatek židovského vlivu z naší země i 

samotní parazity z našich břehů. Budeme a musí vymazat Židy z našeho středu a očistí 

naši společnost od každého poslední stopy přešlapu židovského vlivu, který nás sužuje 

příliš dlouho. 

Vítězství bude naše. Je to nevyhnutelné.  

9. Práce požehnání.  

Podle židovské Bible, když Pán vyhnal Adama a Evu z ven z rajské zahrady, on 

proklel a řekl mimo jiné "V potu tváře tvé budeš jíst chléb." Důsledkem je, že muž byl 

prokletý práci. 

To je židovský nápad. My, z Hnutí kreativity, odmítnout tuto židovskou myšlenku ve 

své celistvosti. 

Věříme, že práce je požehnáním. Jsme přesvědčeni, že příroda zejména obdařen bílé 

rasy s určitými vlastních kvalit v jeho schopnosti pracovat, vytvářet a produkovat. To 

je nejvýraznější charakteristikou bílé rasy. Jedná se o dotace, které jsme obzvláště hrdí 

a snaha že my z Hnutí kreativity, nadšeně podporovat a povzbuzovat. 

10. Trvalý přínos pro bílé rasy.  

Užívání lekci ze stránek židovské historie za posledních mnoho tisíc let, zjistíme, že 

hlavním důvodem pro úspěch Žida v jeho cíli směrem stává mistr světa byl jeho 

stálým zaujetí pro blaho své rasy a jeho štědrý oddanost této věci. Bylo mu zaplatil 

dobře osobně, a závod jako celek těžila slušně. 

Židovská úspěch lze přičíst především tři hlavní důvody.  

1. Oni držet pohromadě.  

2. Jsou jednomyslně věnovány jejich rasu nad všechno ostatní.  

3. Mají dalekosáhlý plán, jak se říká "lidí bez vize zahyne."  

Židé jsou stát ve státě. Většina židovského bohatství obecně se nalije zpět do příčinu 

židovského závodu. Židé zřídili stovky základů odčerpat své obrovské bohatství do 

židovsko-komunistických cílů. Obrovské částky jsou zasílány do Izraele, a všechny z 

nich osvobozeny od daně. Nejen, že samotní Židé posílat své vlastní peníze do Izraele, 

ale mají nastavit různé přesilovky čímž by vydírat obrovské sumy peněz z národů 

Gentile poslat do Izraele. K dnešnímu dni má více než miliardu dolarů bylo vytěženo, 

například z poválečného Německa, a poslal do Izraele jako "odškodnění", ale v 

jednoduchém podstatě to je ven a ven krádež a vydírání. Představte si, že nutit Bílé 

německý lid platit miliardu dolarů do stavu, který nikdy neexistoval, kdy údajné 

"zločiny" měli ke kterému došlo proti Židům, jako restituce pro akce, které nebyly 

nikdy spáchán, z milionů Němců, že nebyli 't dokonce narodili v době údajné 

"zločiny". Americký Běloši, na druhou stranu, jsou neustále posílat pomoc do Izraele, 

v podobě bojovníků Falcon Jet, ve formě přímého "cizí pomoci", která vede ve výši 

stovek milionů ročně. Nicméně, měli bychom to nechat zakrýt skutečnost, že sami 

Židé dát, a dát velkoryse, aby stát Izrael a jejich stovky a tisíce židovských organizací 



v této zemi. Obvykle, když Žid zemře, opustí masu jeho obrovské bohatství do 

židovského příčiny, v jedné cestě nebo jiný. 

Podle židovského Independent, informační bulletin ekonoma je, že průměrný 

Američan Žid zanechává majetek ve výši $ 126.000.  

To je, samozřejmě, jejich uváděnou bohatství. Skutečné číslo je pravděpodobně 

mnohem blíže k půl milionu dolarů. Naproti tomu průměrná White Man, když zemře, 

odejde jen skromné panství něco jako $ 2,500.00, sotva dost, aby ho pohřbít. Ale pak 

máme velké množství bílých podnikatelů, kteří se nahromadily značné jmění během 

tehdejšího života - majetky, které běží do mnoha milionů dolarů. A kde jejich peníze 

jdou, když zemřou? No, protože oni nijak zvlášť plánováno příliš dobře dopředu, a 

nemají opravdu vypadalo pro dobrou věc přenechat, ai kdyby, tak by asi těžko najít 

jeden, obvykle jejich bohatství, moc, končí v rukou Židů. Jak tragické je, že člověk 

jako Henry Ford, který bojoval Židy většinu svého podnikatelského života, bylo 

vytvořit obrovský multi-miliard dolarů štěstí, jen aby měl tyto peníze dostanou do 

rukou nepřátel po své smrti, jen které mají být použity na věčné časy na podporu 

židovsko-komunistické příčinu. 

Kdyby osobně zřídit nadaci podporovat příčinu bílého muže v tak či onak, dát 

vyhrazené mužům na starosti tohoto základu a přenese velkou část svého majetku 

ještě předtím, než zemřel, to by se nestalo. Kromě toho tam pak byla dynamická nová 

náboženská hnutí, jako je Hnutí kreativity, oddaný uchování a podpoře bílé rasy, tento 

velký bílý americký nepochybně by opustil většinu svého majetku na takovou věc. 

Tam teď je a bude navždy víc, Hnutí kreativity bojovat za, a podporovat příčinu bílé 

rasy. Apelujeme na všechny věrné bílých lidí, kteří se zabývají přežití svého vlastního 

druhu, aby se vůli a opustit své bohatství naší vlastní náboženství - vlastní 

náboženství, a ne nechat padnout do rukou Židů na podporu židovský příčina, nejvíce 

smrtelný jed na bílé rasy tam je. 

Já také naznačují, že mnoho dalších nadace by mohla být zřízena, která by mohla být 

věnována podpoře bílé rasy. V každém případě takové nadace nebo organizace by 

měly být dobře naplánovaný a dobře promyšlené předem. Určitý musí být podniknuty 

kroky k pojistit majetek přejde pokud jsou určeny až přijde čas. Ve všech dalších 

událostí, navrhuji, aby člověk obdařen značným množstvím bohatství by neměla 

čekat, až zemře, než se přenese velkou část svého majetku na příčině bílého muže. 

Opět platí, že při lekci od Židů, dávají a štědře v každém získávání finančních 

prostředků kampaně, která zaváží věnování do židovského příčiny. To není vůbec 

neobvyklé, Židé, aby měl "Dluhopisy pro Izrael" Drive v Miami Beach, například, a 

za několik dní zvýšit $ 200,000,000.00. Na rozdíl od toho, svědky skromné reakci v 

získávání finančních prostředků kampaně nějaké pravé křídlo strany k dalšímu jejich 

příčinu. Možná, samozřejmě, může to být způsobeno tím, že Bílý muž ve skutečnosti 

nebyla věnována hodnotný program ani velmi hodný příčina v minulosti, na kterou by 

mohl skutečně zasvětit sebe a přispět svou těžce vydělané bohatství. 

doba však nadešel a příčina je teď tady.  

Existuje mnoho dalších způsobů, jak spolehlivý a loajální člen bílého závodu mohou 

přispět ke svému vlastnímu druhu, na bílé rasy, jiné než finančně. On může, například, 



našel novou hodnotnou organizace věnující se příčině jeho rasy. Ten může vstoupit do 

politiky a bojovat za příčinu v politické aréně. Umí napsat knihu, která by trvalé 

hodnoty pro své rasy. K dispozici je například obrovská potřeba přepsat historii 

lidstva, uvádění do pravda perspektivní neslavném vliv věrolomná Žida při 

manipulaci s lidmi celého světa. Žid byl ohromně vlivný v manipulaci války a zničení 

národů za posledních několik tisíc let. Napsal také do dějin světa. Vzhledem k tomu, 

jeho vliv byl chytře odstraněny z učebnic dějepisu, bude tento významný projekt 

přepisování historie brát obrovské množství výzkumu a kompilace, aby se to udělat 

spravedlnosti. 

Dalším životností a velký projekt, který by mohl být proveden by bylo založit instituci 

pro výzkum a studium White historie. Další výzkumný ústav, který by bylo obrovskou 

hodnotu pro budoucnost bílé rasy by bylo zkoumat způsoby a prostředky podpořit 

zvýšení jemnější exemplářů naší rasy a odrazují od množení dolního spektra naší rasy. 

Seznam příspěvky, které by mohly být provedeny našich lidí je téměř nekonečný a je 

omezena pouze na plodnost naší představivosti.  

11. Rasová Honor.  

Historie ukázala, že jakýkoli závod, nebo jakýkoliv národ, který by ohrozilo jeho čest, 

brzy ztratil svou integritu, a také jeho svobodu. Bílá rasa byla vždy neodmyslitelně byl 

hrdý a čestný závod. Hrdost, sebeúcta, hrdinství, byly vždy vynikající vlastnosti bílé 

rasy. Právě tyto atributy, které dělaly bílá rasa dominantní vládce světa během období 

římské říše. To bylo, když zákeřné židovsko-křesťanské učení pokory a pokorou; 

Představa, že jsme byli nehodný; že bychom měli nastavit druhou tvář; to byl tento 

druh zvrácené myšlení, který způsobil pád římské říše a bílé rasy. Musíme zrušit tento 

zločinný a sebevražedné myšlenky z naší filozofii a výhledu, a znovu obnovit ty 

charakteristiky, které jsou základní pro náš přirozený instinkt. 

Znovu se musíme vážit a ctít takové základní ctnosti, jako jsou vlastní bílé rasy. Tyto 

ctnosti jsou statečnost, ochota obětovat svůj život pro svou rodinu, a pro jeho rasu. 

Jedná se o nejvyšší atributy hrdým a hodný závod. 

Když člověk začne vážit svého života více než základních hodnot cti a rasy, pak 

učinila zjevnou krok směrem k dovolovat sebe být zotročen.  

Veškeré osoby nebo jakýkoli závod, který klesl tak nízko, aby hodit tyto kardinální 

ctnosti stranou pro dočasné výhody, obvykle zjistí, že se obvykle nejen ztratit svou 

čest, ale v tomto procesu bude také ztratit svou svobodu, a často jejich životnost.  

Musíme mít na paměti, že pro běloch nejstrašnější a nejvíce ošklivý situace není 

záležitostí tváří v tvář smrti, ale je v otroctví, být otrokem. Pro hrdého bílé rasy je to 

katastrofa mnohem horší než smrt. 

12. Up-Chov.  

Příroda ve své nekonečné moudrosti usiluje o to, up-plemeno a zlepšit druhy. To je 

nikdy nekončící proces. Je to přirozený proces, že příroda se neustále snaží dále bez 

konce. 



V průběhu posledních 2000 let tento přirozený proces byl zadržen nejen, ale vzhledem 

k parazitní židovského manipulaci bílé rasy, byl tento proces byl obrácen. Geneticky, 

bílá rasa učinila jen málo, pokud vůbec, pokrok od doby Římanů a Řeků klasické 

historie. 

Nyní, když máme víru, která je bílé rasy, u bílé rasy, a vědomé své hodnoty a její 

osud, musíme se aktivně ruku v jeho up-chov. Musíme pracovat s přírodními zákony. 

Musíme pomáhat prosazovat lepší prvků v našem závodě množit hojněji, a odradit 

chudší prvky v jejich šíření. Dále musíme dbát na to, aby lidé na nesprávných místech, 

ti idioti, a mentálně vadná nejsou reprodukovány vůbec se množit jejich trápení na 

novorozence generací. 

Jsem si dobře vědom toho, že bílá rasa byla rozdělena a rozděleny do různých skupin. 

Jsem si dobře vědom toho, že byl vyhlášen do tří klasifikací, například Aryan nebo 

Nordic, Středomoří, a Alpine. Existuje mnoho dalších klasifikací a větve bílé rasy, 

které antropologové použili. Jsem záměrně vyhýbal se používat tyto pojmy v celé 

knize, protože v tomto stavu našeho boje jsou preponderantly rozdělující, spíše než 

konstruktivní. Naším hlavním boj je sjednotit bílé rasy, dát mu smysl pro solidaritu a 

společný cíl. Že společný cíl je osvobodit se od židovského nadvlády, znovu získat 

kontrolu nad naším vlastním osudem, a naplnit svět. 

Ještě předtím, než jsme dosáhli tohoto cíle bychom však měli myslet a plánovat, 

nahoru chov a up třídění naší vlastní rasy.  

To však vůbec neznamená, že musíme použít nátlak nebo usměrňování při plánování 

rodiny. Vůbec ne.Bez destruktivní interference Žida, chov toto nahoru by se vyvíjet v 

bílé rasy přirozenou cestou, v každém případě. Nicméně, tam je hodně, že můžeme 

udělat, aby pomohla prosazovat takové povzbuzení šlechtění. 

Můžeme to udělat ze samotného postojem jsme se kázat v našem náboženství. Pokud 

jsme v naprosté většině věnována přežití nejnižších prvků naší rasy budeme 

podporovat dolů chov. Je-li celá naše filozofie zaměřena na zvedání nahoru a rozvoj 

naší rasy, budeme automaticky podporovat až chov. Tento program může být dále 

povzbuzen podporu vzdělávání, podpory kultury, a dokonce i vládní podporou. Podle 

židovského demokracie, které nyní žijeme, zcela jistě můžeme vidět, že vláda 

prostřednictvím velkého množství sociálních programů, a to prostřednictvím podpory 

rasové míšení propagandy, různými dalšími zločinný programy, skrytě podporovat 

mongrelization a dolů chov z bílou rasu. Není tedy těžké pochopit, že pravý opak, a to 

povzbuzení zlepšuje, postupujících a až chov naši rasu lze provést stejně snadno na 

pozitivní straně. Rozhodně Věříme v eugeniku a rasové zdraví. 

To je důležitou součástí programu Hnutí kreativity. Během několika generací poté, co 

jsme rekultivovaných kontrolu nad naší vlastní osud a jsou na dobré cestě k programu 

modernizace, postupující až chov naši rasu, výsledky budou naprosto ohromující 

představivosti. Zatímco bílá rasa je tak lepší než všechny ostatní druhy na tváři 

planety až do té doby, s tímto programem obsaženou v našem náboženství, bude 

budoucí vývoj bílé rasy být zázrak na pohled. 

13. Posvátnost rodiny.  



V sklízí zkušenosti poučení z historie, zjistíme, že pouze ty závody přežily, aby 

potvrdil a ctí rodinu.  

To je tak zásadní, že je téměř samozřejmé, ale v dnešním rychle degeneruje podnebí, 

tato základní pravda byla téměř pohřbena a zapomenuta. Historie ukázala, že při rodinné 

vazby oslabují a rodina jako celek degeneruje na národní úrovni, tak ten národ také 

degeneruje a rozpadá. 

My Tvůrci pevně věří v rodinném životě a posvátnost rodiny jednotky. Jsme 

přesvědčeni, že je základním stavebním kamenem národa a rasy. Jsme hrdí na 

zodpovědnost, že hlava rodiny bere na sebe při péči o své vlastní. To je jeden z 

vynikajících ctností bílé rasy, na rozdíl od černocha, který se chová nevybíravě mimo 

posvátnost rodiny jako celku a s kompletním nezodpovědnosti. 

Proto považujeme to za odpovědnost každého bílá osoba jejímž cílem je napomoci 

udržovat, chránit a podporovat posvátnost rodiny White. Ale budeme předpokládat 

žádnou takovou zodpovědnost za rodinám barevných závodů. 

Je v našem zájmu a je naší povinností jako závod podpořit tyto podmínky 

ekonomicky, sociálně a duchovně, který bude pomáhat rodinného domu. Náš závod je 

jen tak zdravé, jak jsou naše rodiny a držíme těmito dvěma pojmy, rasu a rodinu, jako 

posvátný a vzájemně zaměnitelné. 

13. Krev, půdy a čest.  

1. Krev znamená pokrok naší rasy, bílé rasy a udržet ji čistou. Je to náš 

závod, který vybudoval všechny civilizace na tváři země, který vytvořil 

kulturu, pokrok, civilizace a technologie. To dobyl všechny země a vzhledem 

k tomu, právo a pořádek a vládu, aby všem národům. Je to nejvyšší ctnost 

našeho náboženství podporovat, předem, a rozšířit bílou rasu. Jsme pevně 

odhodlána k myšlence eugeniky. 

2. Půda se rozumí půda. Aby závod expandovat, musí mít prostor a 

úrodnou půdu. Historie ukazuje, že za stísněných podmínek na růst lidí 

stagnovaly. Jako příklad lze uvést, irský, za posledních 1000 let nikdy 

zvyšovány nad 3,500,000 ve své vlasti. Ale vzhledem k tomu více prostoru - 

více půdy v Americe - v níž expandovat, existuje více než 20,000,000 

Američanů irský decentní v Novém světě. To je téměř šestkrát tolik, kolik 

obyvatel v zemi jejich původu. A to navzdory skutečnosti, že tady byl ještě 

před pár sty lety. 

V případě, že bílá rasa je přežít - a to musí přežít - pak to musí růst. Žít je růst. 

Stagnovat je zemřít, které mají být přemožen barevnými závody, našich 

nejnebezpečnějších přirozených nepřátel. 

Za účelem splnění mise přirozený Nature který pro nás připravil-růst a množit - 

musíme mít stále větší pozemky pro bílé rasy, dokud bílá rasa obývá svět.  

Nechceme jen ovládat svět - pochybení takovými předchozími White civilizací jako 

Římané. Ne, to by vedlo ke stejné katastrofě jako bílé rasy se zkušenostmi v Egyptě, v 

Číně, Indii a jinde. Ne, ani chceme zotročit někoho nebo vládu nad ostatními 



méněcenných ras. Nechceme žádné otroky. To by opět vedlo k našemu 

mongrelization. Chceme řídit stejnou politiku jako našich prvních amerických předků 

sledovanými - chceme naplnit zemi - chceme bílé rasy výhradně naplnit svět. 

Budeme buď zvýšit, násobit a obsadit zemi, nebo budeme tlačil z povrchu zemského 

záplavou barevných závodů. My raději bývalý, a mají v úmyslu pokračovat v této 

politice své slavné naplnění 

3. Nyní se dostáváme k té nejpodstatnější složkou, čest. Žádný závod může zůstat 

volné, pokud to ohrožuje její čest - Chloubou závodu a cti jdou ruku v ruce. Je 

nesmírně důležité, abychom vštípit do našich lidí myšlenku hrdosti rasy, že čest je 

lepší než život sám, a to jen lidé, kteří pečlivě střeží svou slávu může být zdarma. 

Dále si musíme uvědomit, že v intenzivním boji jsme nyní zapojeni pouze hrdý a 

volný mohou přežít. 

15. Pýcha a důvěra.  

Po zvolení bílé rasy jako korunní vrchol všech svých výtvorů. Příroda vybavila ho s 

některými unikátními vlastnostmi, které v kombinaci jsou charakteristické vlastnosti 

samotného bílé rasy. Rozlišují bílý muž z jiného tvora. 

Některé z těchto vlastností jsou: jeho nadřízený intelekt; Jeho obrovské kreativity a 

produktivity; Jeho neklidný duch dobrodružství a jeho nekonečné hledání nových 

horizontů, ať už v oblasti geografických objevů nebo při hledání poznání, nebo ve 

snaze o nových vynálezů. Bílý muž je obdařen vynikajícími síly tvořivosti, které se 

projevují v oblasti umění, sochařství, hudby, literatury, architektury, vědy, 

matematiky, technologie a vynálezu. Ve skutečnosti, pole je nekonečný výpis všechny 

ty činnosti, u nichž tvořivost bílého muže vyniká. 

Bílý muž ve svém přirozeném prvku je největší bojovník na světě. Je agresivní, on je 

statečný a hrdinský. Před dvěma tisíci lety bílá rasa, jak ilustrovaný Římany, dobyl 

zbytek světa za několik staletí. Bílý muž ocitá v mizerné situaci, že je v dnešní proto, 

že nenásleduje své přirozené instinkty. On jim umožnilo by měl zůstat utlumený a 

ničena židovsko-křesťanská podvodu, který se bez ostrých hran, zmařil a ztlumen ty 

báječné instinktivní atributy, se kterými ho Nature obdařeny tak velkoryse na prvním 

místě. My, z Hnutí kreativity, proto prosit a velení Bílý muž opět vrátit k těm krásným 

instinkty, s nímž ho Nature dotované a který dělal jemu skvěle v jeho nepřekonatelnou 

minulosti 

Je charakteristický běloch vždy doufat v lepší a dívat se dopředu ke zlepšení situace v 

jeho vlastních podmínek, zlepšení osudy bílé rasy a zlepšení světového obrazu 

obecně. Je charakteristické pro bílého muže být pozitivní ve svém myšlení, ve svých 

akcích, ve svém plánování a jeho světového názoru. 

Na rozdíl od křesťanství, nechceme představit pokrytecký postoj zbožného, slepá 

humanitární filozofie. Musíme být upřímní k naší nejvnitřnější já, stejně jako nám 

příroda navrženy - tvrdý, agresivní, hrdý, energický, tvořivý, produktivní, a 

především, hrdý a žárlivý na naší schopnosti a našeho vznešeného místa v schématu 

přírody vesmíru. Chceme být ani pokorní, ani mírní. Máme na mysli, že to, co nám 

příroda vytvořen, aby BE mistry této planetě. 



Obdařen těmito úžasnými vlastnostmi, je povinností bílého muže je využít naplno ve 

prospěch sebe a jeho závod jako celek. Nezapomeňte, že příroda vám vybrán jako 

jeho největší tvorbě. To vás obdařena všechny tyto skvělé vlastnosti. Využít jich 

naplno. Vy může a musí udělat nic méně. 

16. Řízení našeho osudu.  

Řídit Žida od moci a vyhnat Židy a negry z našeho středu je naším prvořadým 

bezprostředním cílem. Dokud jsme udělali to, nebudeme schopni získat kontrolu nad 

naší vlastní vlády, našich vlastních záležitostech, ani o našem vlastním osudu. Dokud 

jsme dosáhli toho, ničem nezáleží, protože nic jiného budou řešeny až do té doby, než 

bílé rasy kultivuje kontrolu nad svým vlastním osudem. Musíme proto pracovat 

neúprosně směrem k tomuto cíli. 

K dosažení tohoto cíle drtivou musíme vštípit rasovou loajalitu, musíme mít víru 

solidarity pro bílé rasy a musíme mít dynamický program, ztělesněnou v naší samotné 

náboženství. Tento program je toto vyznání, toto náboženství nyní máme v Hnutí 

kreativity. Samotná podstata tohoto programu je ztělesněn v šestnácti přikázání jím 

stanovených. 

Poté, co jsme získali bezpodmínečnou kontrolu nad naším vlastním osudem, osud bílé 

rasy, řešení všech ostatních problémů, jako je ekonomie, silnice, bydlení, znečištění, 

zásobování potravinami, vzdělání a mnoha jiných, bude vypadat jako dítěte hrát. Poté, 

co jsme znovu získat absolutní kontrolu nad naší vlastní osud, bude už máme všechny 

ty ostatní problémy, stejně dobrý jako vyřešený. Pokud se nám nepodaří získat 

kontrolu nad náš osud, nikdy nebudeme řešit některý z našich problémů, a to bude 

opravdu není velký rozdíl, protože bychom byli na cestě k zániku v žádném případě. 

Musíme a budeme znovu získat kontrolu nad naší vlastní osud. Budeme a musíme 

řídit Žida od síly. Vítězství pro While Race je naprosto jisté. Čas je nyní zralý, jako 

bílá rasa začíná realizovat svůj tvůrčí génius a jeho úžasnou sílu, pomalu, ale jistě, se 

stále rostoucím uvědoměním. Způsob, jak využít tuto obrovskou sílu ve prospěch bílé 

rasy je vybudovat Hnutí kreativity v celosvětovém měřítku. 

Proto buďte dobré mysli! Vítězství bílé rasy je nevyhnutelný. Věnovat se tady a teď 

připojit se k boji o přežití bílé rasy. Budeme vyhrát a my zvítězí. Bohatství a krásu na 

světě bude brzy naše, a bude to velkolepá svět, bílý svět. 

Přírody Věčný Náboženství 2-04  

Spásy: Všech 16 přikázání  

Přírody Věčný Náboženství 2-05  

Spásy: Německo, Adolf Hitler a národní socialismus  

Ve studii celého historického pohybu bílé rasy bojující vymanit zpod paty židovského 

tyranie, jméno Adolfa Hitlera zazáří jako nejjasnější meteor na flash přes nebes od 



počátku dějin. Není pochyb, že bílá rasa bude vyrábět ještě větší mužů v budoucnosti, 

ale je to můj považován za názor, že Adolf Hitler stojí hlavu a ramena nad jiným 

mužem jako největší vůdce bílé rasy někdy produkoval, a jako největší Bílý muž, 

který kdy žil. To může znít jako příliš extravagantní hodnocení, ale pokud ano, nikdo 

si to zasloužil víc, ani někdo přijde o to více čestně. 

Příspěvek, že tento velký bílý muž dosaženo při střetu hlasitě ránu za příčinu bílé rasy 

a dosažení téměř průlom v rozbíjet židovské spiknutí se zapíše do historie jako jeden z 

nejvíce hrdinských bitev v historii lidstva. Když vezmeme v úvahu to málo, co měl 

začít s to málo, co musel pracovat, jak obrovské byly překážky, které musel překonat, 

je herkulovský úsilí, které byly vynaloženy, a hrdinný boj, který byla vedena, můžeme 

s jistotou říci, aniž rozpor, že ve slovech Williama Shakespeara, "prvků v něm, takže 

smíšených by to příroda vstát a říct celému světu, to byl muž!" 

Ve skutečnosti, Adolf Hitler byl nejen ztělesněním člověka, ale nejlépe vystihuje ty 

vlastnosti, které zářit v bílé rasy - čest, hrdinství, Génius, tvořivost, vedení, umělecký 

duch, a především připravenost obětovat pro dobro své rasy.  

Ale pro tento jednoho člověka, nepochybně Německo by byly ohromně communized 

na počátku 30. let. Protože Německo je klíč a kotevní národ v srdci Evropy, 

nepochybně v krátké době celý kontinent by se staly obětí židovsko-marxistické 

komunismu. 

Jistě, pokud Hitler a nová národně socialistická hnutí, které založil nezachránil 

Německo, Španělsko by také staly obětí této zrádné rakoviny. Nepochybně, bludný a 

destruktivní španělská občanská válka nikdy by se ukázalo být vítězstvím pro 

bojovníky proti židovského komunismu. S Španělsku a Německu pryč, v krátké době 

nemocný a rozptýlena Francie, již infikován virem marxistického, by podlehl. S 

Španělska, Francie a Německa na jedné straně a komunistickým Ruskem na straně 

druhé, je nemyslitelné, aby balkánské země Rumunsku, Československu a ostatní by 

se postavit jakoukoliv smysluplnou odmítavou reakcí ze strany židovského útoku 

zotročit Evropu. S kontinent pryč, malý ostrov království Velké Británie, samo o sobě 

dlouho citadela židovské peněžní moci, by krátce klesl jako přezrálé rajče. Jistě 

fašistická Itálie by se brzy rozpadlo, pod vojenskou invazí, pokud je to nutné, a 

několik dalších malých a relativně slabé země, například skandinávské země a Řecko, 

by nabídl žádnou překážku vůbec. Tak to může být snadno vidět, že kdyby to nebylo 

na příchod Adolfa Hitlera, Evropy 1930 by byly zcela rozdrcena v obřích Maws 

židovského marxismu. 

Nepochybně v polovině 30. let v celé Evropě by byli v sevření této ďábelské moru, 

který dnes říkáme komunismus, ale je opravdu židovský program pro zničení bílé rasy 

a její civilizace. Bezpochyby, 

America, který má v jeho okolí více Židů než kterákoli jiná země na světě, a která 

poskytla peníze, materiál, výrobu výzbroje války, jistě, Amerika by se bránili konečný 

nápor této rakoviny. Je tedy docela bezpečně říci, ale pro milosti laskavého 

Providence a vzhled Adolfa Hitlera na scéně světových dějin, dnes, ty a já bych žít v 

rámci kompletního noční můry, jako je zatmí světel po celém Rusku a východní 

Evropy dnes. 



Ale dalo by se říct, Adolf Hitler byl zničen, Německo bylo naprosto poražen, a 

národní socialismus byl zcela rozdrcen bez pozůstatek zbývající.  

Je pravda, Adolf Hitler je mrtvý. Je pravda, Německo bylo naprosto poražen a 

zanechal množství trosek. Je pravda, že národní socialismus byl vymýcen jako 

politická strana v Německu. Takže co se Adolf Hitler udělal pro nás - pro bílé rasy? 

No, udělal hodně. Pro jednu věc, kterou koupil nám čas. Jak jsme již bylo uvedeno, 

nepochybně do konce z 

1930 je celá Evropa as největší pravděpodobností celý svět by ležel rozdrcen a 

vykuchané, krčí u nohou ďábelský židovského monstru - komunistické marxismu. 

Adolf Hitler se marně nezemřel. Zemřel za svou milovanou bílé rasy, včetně vás a 

mne. On nám zakoupil nejméně 50 let času, ve kterém bychom se mohli Rally a udělat 

velký finální úsilí vítězně rozdrtit monstrum, která je nyní stále svíral v naší krku. 

Ano, on nám koupil čas a udělal víc než to, že nám dal smysl pro směr a dal nám 

velkou příčinu a inspirujícím příkladem usilovat. Vyzval toto odporné zlo a on nám 

všem ukázala, že tento monstrózní světové epidemie by mohla být napadena a mohou 

být překonány. Ve skutečnosti přišel úžasně blízko k vítězství v bitvě ve svém volném 

čase. On nám dal naději, že nám dal příklad, a dal nám ideologii bojovat. V čisté linie, 

on nakreslil nepřítele, a ten je uvedeno cíle. Založil první bílý vládu, která byla na 

základě rasového základu. 

Adolf Hitler se marně nezemřel. Z jeho popel povstane právo Phoenixu v srdci 

Ameriky, která bude na jaře k životu a trvat až do boje zachránit nejen Ameriku, ale 

na záchranu bílé rasy pro celý svět. 

Životní příběh Adolfa Hitlera nepochybně představuje největší fantastické skutečnou 

romantiku každý příběh, který kdy byl napsán v historii lidstva. Je to pravdivý příběh, 

ne fantazie vyvolal v myslích vypravěčů. Je to velký epos, který nastal v tomto tohoto 

století a můžeme být hrdí, že se to stalo v naší době. 

Abychom pochopili příběh Adolfa Hitlera, musíme v první řadě dostat zpět do historie 

samotného Německa, a to i před tím, příběh německého národa.  

* * * * *  

Každý, kdo studuje výchozy geniality v průběhu bílé rasy nemůže pomoct, ale dojem 

počtem německých jmen, které převládají v žádném takovém seznamu. Ať už se jedná 

v oblasti hudby, nebo v oblasti literatury, nebo v oblasti chemie, nebo matematiky, 

nebo v oblasti vynálezů, nebo v oblasti fyziky, příspěvky génia ve všech těchto 

oblastech od němečtí lidé byli opravdu bohatý. Nejen to, ale němečtí lidé ztělesňují 

všechny ty vlastnosti, které jsou chloubou bílé rasy - jsou pracovití, produktivní, 

energický, stateční bojovníci, a především nesmírně kreativní. Na druhé straně, oni 

také mají fatální chyba, že to je tak charakteristické bílé rasy - jsou tak náchylné k 

hašteření a bojovat mezi sebou, a navíc mají fatální náchylnost k židovské 

propagandě. 



Po staletí dělal nejen Němci mají nejlepší vlastnosti severské krve uvnitř bílé rasy, ale 

oni byli se nachází v srdci geografické Evropy, a proto v každém evropského vývoje, 

byly klíčovým prvkem.  

Proč se tedy, že by mohl dobře být požádáni, udělali Německo zaostávání za Francii, 

Španělsku a Anglii v závodě o kolonie, a ve skutečnosti, v vytvoření světového 

impéria? A odpověď spočívá v jeho Achillovu patu, jmenovitě dům rozdělený proti 

sobě nemůže vydržet. V žádném velkého národa došlo k tolik divisiveness a tolik 

vnitřní a bratrské hašteření jako u německého lidu. Tak to bylo, dokud ten velký 

vůdce Adolf Hitler, přišel. 

Od dob Římanů, přes panování Karla a po dobu následujících staletí, Německo bylo 

rozděleno do malých knížectví, vévodství a království. Pravděpodobně ne od dob 

pádu Babylonu mají lidé byli tak zamořený s židovskými parazity, jako byly ty malé 

Fiefs, vévodství a knížectví Německa. Po nich Židé neustále připevněn sebe, a na 

jejich vládců - zapůjčení jim peníze, ohrožování jejich morálku a rozdmýchává války. 

Nicméně, 16. stoletím se ukázalo, že Němci stává hlavní síla v srdci Evropy a byl by 

podle jejich čísla, jejich průmysl a jejich energii, brzy zvládnout evropský kontinent, v 

případě neřešení. Pokud existuje jedna věc, že Židé nemůže a nebude tolerovat (pokud 

jej mohou pomoci), to je, že velký bílý lidé jako Němci sjednotit a převažují ve 

světové politice. Proto bylo v tomto okamžiku že Židé prosazoval to, co bylo v historii 

známý jako "velký rozkol." Žid hodil protestantskou reformaci do tváře Bílé Evropy, 

a spolu s ním bratrovražedné křeče v nebývalém rozsahu. 

Židé, kteří vytvořili křesťanství v první řadě, a dominovaly a kontrolované to pro 

prvních 1500 let prostřednictvím hierarchie římsko-katolické církve, byl důkladně 

poškozený kostel do bodu, kdy průměrný "věřící" byl tak naprosto znechucen a 

zhnusený přemírami vedení kostela, že je připraven ke vzpouře. Židé pak vyvedl 

loutku vést vzpouru proti církvi, která měla rozdělit dokořán Bílého svět celou cestu z 

Německa do Švédska ve Francii a Anglii. 

Mezi bez lidí byly následné křeče větší než mezi německým lidem. Po doutnající pro 

přibližně sto let to křeč vyřítilo do hořící boje mezi německými lidmi. To bylo voláno 

třicetileté války. 

V letech 1618 a 1648, devastující 30 let, německý lid pirát navzájem na kusy a roztrhl 

se na kusy. Tato tragická křeče, když konečně skončila, opustil německý lid potrhané 

a krvácení, s 5/6 všech jejich majetek a budovy zničeny, a 1/3 populace zdecimovala. 

Když se Vestfálský nakonec skončila tento tragický a hořkou bratrovrah, to nebylo 

němečtí lidé, kteří psali podmínky této smlouvy, ale okolní vnější síly, kdo diktoval 

podmínky obětem. 

Netřeba říkat, že zrádný Žid měla opět ruku v něm, a poslední věc na světě, co chtěl, 

bylo vidět silnou sjednocené Německo. To, co strukturovaná bylo obnovení 

rozděleného vévodství a knížectví, že měl před tím, než sebevražedný válka začala, 

ale to bylo nyní dále osedlal s přidanou problémem je napůl katolík a půl protestant. 

Nejen to, ale válka plodí bohatou sklizeň nenávisti z řad samotných Němců, které 



nebyly příliš mnoho na rozdíl od těch, které Žid uchoval mezi severem a jihem 

Spojených států, když se ponořila naší nešťastné zemi do občanské války. 

Tato krvavá a vyčerpávající cvičení v sebezničení nastavit německý lid zpět asi 300 

let v rozvoji jejich státnosti, a to stálo světového prvenství.  

To bylo docela dobře situace německého národa až do příchodu Bismarck, který 

sjednotil drobné německé státy, ale úspěšně vedl válku proti Němcům v Rakousku a 

zdravě porazil je v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tato bitva a vítězná válka 

proti Francouzská 1870 - Spojené německých států pod vedením Pruska a Bismarck 

měl král Vilém I. korunován v čele německé říše.  

Německo bylo nyní na cestě ke sjednocení a světové velmoci nicméně minus Němci z 

Rakouska.  

Přes celou dobu, že Německo ztratila, zatímco ostatní velké národy Evropy bylo 

získávání kolonií, Německo bylo nyní světovou velmocí se musí počítat a byl 

nesporně stává nejsilnější evropský národ a jeho vůdce.  

Navzdory nanejvýš úvěru poskytnutého Bismarck pro sjednocení Německa, nikdy 

přišel k sevřením s židovské otázky jako takové a židovská moc a vliv v Německu 

zůstala nekontrolovaná a naprostá. Nicméně, síla a produktivita německého lidu se 

projevilo, a jestli existuje něco, co Židé nechtěli, bylo to, že jemné vlastnosti tkvící v 

německé krvi by měla přijít do popředí a ujmout se vedení bílé rasy. S řízením 

propagandistické ve svých rukou v Německu, ve Francii, v Anglii a dalších zemích 

Evropy, stejně jako ve Spojených státech, a národní nenávist průběžně udržován při 

životě a rozdmýchal s propagandou podle libosti, Židé byli úspěšní v uvrhnout Evropu 

do toho, co je známo jako první velké světové války. 

Ostatní věci jsou stejné a měly obě strany byli postrádající židovské moci a vlivu, 

Německo by mohlo vyhrát, že válka, a ve skutečnosti, byl na její cestě k tomu vedou. 

To nemělo být, nicméně, protože Židé nechtěli Německo vyhrát. Nechtěli silné White 

vedení, jako Němci nabídl. Židovská kontrola Německa i během první světové války 

jsem byl téměř u konce. Ministr války výroby byl Žid, ve skutečnosti celá německá 

vláda byla důkladně prolezlý s židovskými úředníky, a na jaře roku 1918, jak bylo 

Německo tlačí vpřed vítěznou kampaň s cílem ukončit válku, židovské spiknutí 

přinesla asi munice udeřit doma a sabotovali celou německé válečné úsilí. 

S propagandy otěže pevně v jejich kontrole, Židé pak uspořádali komunistickou 

revoluci v srdci Německa, zatímco stateční německý chlapci umírali v zákopech. 

Konec nebyl příliš čekat. Od listopadu se za zrazeni a Jewridden Německo žaloval pro 

mír, zatímco její statečné vojáky na frontě byly ještě daleko do nepřátelského území. 

Jeden z těch statečných vojáků, kteří byli zakázána útoku jedovatého plynu, byl slepý, 

a v nemocnici v době příměří bylo oznámeno, byl neznámý desátník jménem Adolf 

Hitler.  

On řekne jeho reakci, když slyšel zdrcující zprávu o porážce Německa. "Ode dne, kdy 

jsem stál u matčina hrobu, jsem neměl plakal. Když se v mém osudu mládí mě chytil s 

nemilosrdnou tvrdost, můj vzdor namontované. Pokud se v dlouhých válečných let 



smrt sebral tolik drahého kamaráda a přítele z našich řad to by se mi zdálo téměř hřích 

stěžovat - konec konců, pokud by nebyly umírají v Německu a když nakonec plíživé 

plynem v posledních dnech hrozného boje? - napadl mě taky, a začal hlodat v mém 

oči a pod strachem z děje slepý navždy, málem jsem ztratil srdce na okamžik, hlas 

svědomí hřímal na mě! ubohý nešťastník Chystáš se plakat, když tisíce jsou stokrát 

hůř než vy a tak jsem se? nesl mou hodně v matném tichu. Ale teď jsem si nemohl 

pomoci. Teprve teď vidím, jak veškeré osobní utrpení mizí ve srovnání s neštěstí 

vlasti. " Zhroutil se a plakala. 

"Následovalo hrozné dny a ještě horší nocí - Věděl jsem, že vše bylo ztraceno pouze 

blázny, lháři a zločinci mohl doufat v milost nepřítele V těchto nocí nenávist rostla 

ve mně, nenávist pro osoby odpovědné za tento čin..." "Neexistuje žádný přípravu 

pakty s židy, je zde pouze, že je těžké: buď - anebo". 

"Já, mé strany, rozhodl se jít do politiky."  

Kdo byl tento muž - Adolf Hitler?  

Tento výjimečný génius bílé rasy, pravděpodobně největší vůdce bílí lidé někdy měl, 

přišel z velmi neblahý začátek. Narodil rodičů v nižší střední třídě, v malém městečku 

na hranicích Německa a Rakouska, ale na rakouské straně. Říkalo se Braunau-am-

hostinec. Datum bylo 20.dubna 1889. 

Během svých školních let mladý Adolf ukázal slabost pro bytí vůdce mezi jeho 

spolužáky. On také zobrazena vášnivý zájem o historii a silný naklonil se k 

nacionalismu a loajalitu ke své vlastní rasy. On byl také obdařen silným sklonem v 

uměleckých oborech. V době, kdy mu bylo 12, mladý Adolf se rozhodl, že chce být 

umělcem a jasně řekl otci jeho touhy. 

Jeho otec silně proti tomuto výběru. Konflikt, který následoval mezi nimi byl vyřešen 

otcově smrti, kdy mladý Adolf bylo 13 let. Rodina byla nyní v poměrně hluboké 

finanční tísni, ale jeho matka ho podařilo poslat na technickou školu v Linci. Tady 

jeho talent pro kreslení a architektury začalo být zřejmé. 

To bylo také během tohoto období že Hitler vyvinul silný cit pro německého 

nacionalismu a silný cit pro historického myšlení. Říká: "Zvyk historického myšlení, 

které jsem se tedy naučili ve škole mě nikdy neopustil v uplynulých letech ke stále 

vzrůstající míře světové historii se stal pro mě nevyčerpatelným zdrojem poznání pro 

historických událostí současnosti;., Jinými slovy pro politiku. Nechci se učit ", já chci, 

aby mě poučit." 

Když Hitler byl 18 let odešel do Vídně, aby se pokusili zahájit svou profesní přípravy, 

aby se stal malíř a výtvarník Vzal požadovanou zkoušku na vídeňské Akademii 

výtvarných umění.  

Ke svému velkému překvapení zjistil, že se mu nepodařilo těchto zkoušek. Profesor, 

který zkoumal jeho kresby ho informoval, že jeho talent nespočívá v oblasti malby, 

ale v oblasti architektury. Jeho zájem v architektuře byl neustále roste v posledních 



několika letech, ale teď si uvědomil, že tak, aby se do odborných studií v této oblasti, 

když chyběly potřebné vzdělání. 

Není to tak dlouho poté, že jeho matka zemřela a on byl nyní sirotek potýkají s 

problémem tvorby své vlastní bydlení. Nějak se musel živit. Neměl obchod či školení 

v určitém povolání. Jeho budoucnost vypadala bezútěšně. 

Nicméně, nabízení jeho příbuzní rozloučení, prohlásil, že by šel do Vídně a nikdy se 

nevrátí, dokud udělal dobře.  

. "S kufrem plným oblečení a spodního prádla v ruce, a nezdolné vůli ve svém srdci, 

jsem se vydal pro Vídeň i já doufal, že vyrvat z osudu, co otec vykonal před 50 lety, i 

já doufal, aby se stal "něco", ale v žádném případě úředníkem. "  

Následující čtyři roky mezi 1909 a 1913 se ukázalo být čas naprosté bídy a nouze pro 

silnou vůlí mladíka z Lince. Jednalo se o jeho nejvíce formativní roky a roky, kdy se 

učil hořké poučení z života ze školy tvrdých úderů. 

Bylo to v metropolitní města Vídně, 10 procent z jehož populace v té době byl 

židovský, že Hitler také začal učit o životě kolem silného sevření Židé měli k tomuto 

městu zejména i světové vlivu obecně.  

Stal se nenasytný čtenář a číst denní tisk intenzivně. To bylo během této doby také, že 

získal bystrý vhled do politiky a začal zjišťovat, co je slizký ruka Žida za fasádou 

marxismu dělal k německým lidem. 

Řekl: "Vídeň byla a zůstala pro mě nejtěžší, ačkoli většina důkladné, školu mého 

života. Já měl vkročit do tohoto města, zatímco ještě půl chlapce a nechal to člověk, 

dospělý tichý a vážný."  

"V tomto období se vykrystalizovala ve mně světový obraz a filozofii, která se stala 

žula základem všech mých činů. Kromě toho, co jsem pak vytvořil, jsem se musel 

naučit trochu ', a já jsem musel měnit nic."  

To bylo také během této doby že on důkladně studoval a učil jedovaté účinky pohybu 

"sociální demokracie" v Rakousku, který byl zastřeného název pro komunistickou 

marxismu.  

Říká: "Pochopil jsem neslavný duchovní teror, který tento pohyb působí, zejména 

pokud jde o buržoazii, která není ani morálně, ani psychicky rovnající se takovým 

útokům; v daném znamení, že rozpoutá opravdovou záplavu lží a pomluv proti 

jakékoliv protivník zdá nejnebezpečnější , dokud nervy napadených osob rozebrat ... 

to je taktika na základě přesného výpočtu všech lidských slabostí, a jeho výsledky 

povedou k úspěchu s téměř matematickou jistotou ... "  

Po čtyřech letech ve Vídni, nejvíce neutěšených let svého života, Hitler opustil to 

město natrvalo a stěhoval do Mnichova na jaře roku 1913. Byl rád, že se dostat ven z 

Vídně, který on volal kosmopolitní "rasový Babylon." Cítil se mnohem více doma, a 

to jak duchovně a politicky, v Mnichově, protože jeho silné pro-německé 

nacionalistické pocity byly mnohem více v harmonii tady než v rakouské říši Polyglot 



závodů. Hitler byl v té době 24 let, a všem kromě sebe musel připadat celkové selhání. 

Neměl žádné přátele, žádnou rodinu, zaměstnání, a ne doma. Měl však jednu věc: 

nenasytné důvěru v sebe, a hluboké, hořící smysl pro poslání. Měl také intenzivní a 

trvalou lásku k Německu a německému národu. Nikdo v té době mohl předvídat 

obrovský úkol, že Adolf Hitler byl předurčen ke splnění jeho nově přijaté země 

Německa. 

Když vypukla válka v srpnu 1914, hned na třetím dnem měsíce srpna, požádal král 

Ludvík III Bavorska o povolení působit jako dobrovolníci v bavorského pluku, a to 

bylo vyhověno.  

Z tohoto historického bod obratu v jeho životě. Hitler říká: "Pro mě ty hodiny vypadal 

jako propuštění z bolestivých pocitů mého mládí i dnes Nestydím se říct, že přemožen 

bouřlivým nadšením jsem padl na kolena a děkoval nebesům z přetékající srdce pro 

poskytnutí. mě velké štěstí být dovoleno žít v tomto okamžiku. " 

"Boj za svobodu začala ... tentokrát ne byl zapojen osud Srbska nebo Rakouska, ale 

zda německý národ měl být či nebýt".  

Během 4-1 / 2 let, které Hitler sloužil u pěchoty byl zraněn dvakrát a obdržel Železný 

kříž, druhá třída, ve stejném okamžiku, Železný kříž I. třídy podruhé. Už jsme se 

týkala jak se na konci války mu bylo zplynováni a stínil a obdržel hořké zprávy o 

zradě a porážkou spáchal na své milované vlasti. 

Je nesmírně důležité, aby zde líčí tragédii, ponižování a destrukci, která byla nyní 

naložilo na poválečném Německu. Po neslavném bodnutí do zad, která získala na 

domácí frontě od stávky munici, která stávku, která byla pořádané židovské kliky v 

samém srdci německé domácí frontě, byla ještě více ponížený, rozdrcena a zničena. 

S Německo rozdrtil na zem, Židé a pak ji tíží hořkou a pomstychtivý Versailleské 

smlouvy, smlouvy písemné a diktované Židy, aby se spoutat Německu na příštích 100 

let. Plody své práce budou vypleněny vítězi, a zejména židovského mezinárodní kliky. 

Po Německu smlouva Versailles uložené kruté, diktátorské a drakonické mírové 

požadavky. Všechny podniků v Německu, její kolonie a její území byly odebrány od 

ní a rozdělena mezi jinými národy, s Velkou Británií stává hlavním mecenášem. 

Němečtí zrádci, kteří teď byli "zástupci" pro Německo na mírové stolu, byli přinuceni 

podepsat prohlášení prohlašovat, že plnou zodpovědnost za rozpoutání války, a že 

válka vina spočívala na Německo a německého lidu. Fantastický "reparace" částka 

byla vnucena Německu ... součet tak velký, že to bylo ekvivalentní k asi třikrát čisté 

jmění celého Německa dohromady. Aby bylo možné platit to, a úroky z ní, Němci 

budou zotročeni a v otroctví navždy a den. 

Ale hanba a ponížení naložili na Německu, reparací, ztracených kolonií a válečné 

viny, byly jen část zoufalé tragédii, které nyní zachvátila Německo. Doma Němci byli 

bez vůdce a bezmocná, s Židy, revolucionáři a zrádců nadpisem svou provizorní 

vládu. Dravé Žid poté vyrojili ze všech koutů světa rabovat, drancovat a rozcupovat 

Německá říše, a spáchat revoluci a zkázu bezmocné lidi. 



V období těsně po první světové válce se Německo a jeho hrdinské lidé dosáhl všech 

dob nízká. Bída a bída, hlad a strádání, strach a zmatek byly na denním pořádku po 

celé zemi. Miliony a miliony německých lidí bylo bez práce a hladoví. Tisíce zemřel 

denně hladem. Zároveň Židé poskytovat prostředky do komunistických revolucionářů 

zničit Německu zevnitř a převzít to úplně. Židé přišel s penězi ze všech koutů světa - 

peníze, které mu drancoval a ukradený z jiných zemí, a vrhl se do Německa a skoupil 

veškerý majetek hladovějící Německá lidová. Hotely, restaurace, výrobní závody, a 

dokonce i jejich domy byly vykoupeny Židy za pár centů na dolar. Aby přežil, 

hladovějící němečtí lidé neměli jinou možnost, než prodat své vlastnosti, jmění, za 

zlomek jejich skutečné hodnoty těchto Židů, jen aby získal dostatek peněz k jídlu. Za 

účelem dosažení jak strašně zoufalá podmínky v Německu byly v tomto okamžiku je 

nutné jít do další studium tohoto žalostného poválečné éry. Ty naše bílá Bratří, byl 

doslova žijí z odpadkových kbelíků, aby přežily. 

Židé vlastnil všechny podniky. Oni ukradl ty od Němců za pouhé haléře. Měli 

všechno dobré jídlo, všechna zdravotnická zařízení, jakož i německá lidé měli 

dovoleno nic. Mnoho Němců, procházel ulicemi, bude stát před restaurací, stejné 

restaurací, které oni sami dříve vlastnil, a bude vypadat uvnitř, hlad jíst na svých 

vnitřních stranách. 

Židé by sedět v oknech těchto restaurací, stravování potravin a lahůdek, zatímco 

Němci jedli odpadky. S jejich obvyklou arogancí, Židé by se držet potraviny se před 

Němci hledají okny, směje se na ně, dělat si z nich legraci, cokoliv je dále ostudu. 

Zdálo se, že nic, že němečtí lidé mohli dělat to napravit v té době. Řízení policie a 

všechny soudy v Německu byly pevně v rukou samotných Židů. Němci mohli získat 

žádný spravedlnosti u soudů vůbec. Práce byly k dispozici pouze těm Němcům, kteří 

neměli mluvit, ale poklonil se ke komunistickým židovských vládců. 

Filthy literatura byla nekontrolovatelná na stáncích, a dokonce i malé děti byly 

vystaveny na tento typ degradace, něco, co se nyní děje přímo tady v Americe. 

Noviny, časopisy, obscénní filmy, obscénní literaturu všech typů, byl převládající 

všude. Nicméně, nikdo nesměl vystupovat proti Židům. Německé ženy byly 

obsluhovaný lidmi na ulicích, a pokud si stěžovali, že byli zatčeni úřady. Školy a 

koleje byly zamořeny s komunistickými židovských profesorů. 

Všechny tyto tragické projevy a mnoho dalších, které jsme dnes čelí ve Spojených 

státech, Německu byl zcela pohlcen se v období od roku 1918 do roku 1933. Pokud 

jste pracoval s Židy pro zničení bílého německého závodu, byli jste bojkotovala, 

zabráněno od získání zaměstnání, a to i v získání dostatek potravy pro udržení života 

pro sebe a svou rodinu.  

Soudy byly kompletně poškozen a v rukou Židů. Žádné rozhodnutí bylo vždy 

vyneseno, pokud Židé schvaloval to, nebo oni sami dělal to v první řadě. 

Dokonce i jeden čas bohatí podnikatelé, kteří pracovali celý život budovat své 

podnikání upřímně, byli zbaveni z nich Židů. Mnohé z nich byly provedeny pracovat 

jako běžné dělníky, pokud měli štěstí, ve stejných závodech, které kdysi vlastnil. 

Podmínky byly tak ubohé, a tak politováníhodné, že zoufalství sevřela v srdci 

německého lidu. Bílé němečtí muži a ženy šli v noci spát o hladu a hladovějící, modlil 



se za skutečného věrného vůdce ze svých řad, který by byl schopen je dodat z tohoto 

židovského noční můry. 

Jejich modlitby byly vyslyšeny. Velký muž se vyplývají z ze svých řad, aby je vyvedl 

z jejich utrpení. Jmenoval se Adolf Hitler, stejně chudý, slepý a neznámý voják, který 

vykřikl kavalci v armádní nemocnici, když zrádný zrady a příměří bylo oznámeno 

listopadu II, 1918. 

Krátce po příměří, velmi malá skupina tvořil politickou stranu v Mnichově. Říkali si 

německá dělnická strana. Oni měli jen šest členů. Jejich problémy se zdálo ohromující 

a jejich budoucnost zdála beznadějná. Stalo se, že v roce 1919 tento neznámý voják se 

zúčastnil jednoho ze svých žalostných setkání. Jeho představivost mu řekl, že nějak 

něco smysluplného by mohlo být provedeno s tímto malým začátku. Vstoupil do 

strany a stal se členem číslo stranou sedm. 

Se svou velkou výmluvností mluvící, neobjevené až do současnosti, Hitler začal 

bičovat tuto skupinu do tvaru. V roce 1920 byla strana přejmenována na Národní 

socialistická německá dělnická strana, nazvaný Nazi v krátkosti. 

Během příštích tří let, od roku 1920 do roku 1923, Hitler a jeho věrní následovníci 

spravované s velkým úspěchem probudit lidi Němce jejich rasové dědictví a jejich 

velkou historickou minulostí. Musíme si uvědomit, že v té době bylo Německo 

nájemné z jedné strany na druhou s komunistickými revolucionáři, bolševiky a jiných 

židovských loutky, které podněcovali zmatenost, zrady a neshody v celé zemi, trhání 

německý národ od sebe. 

K tomu, aby Hitlera a jeho věrných následovníků dokonce tolik jako uspořádat 

setkání, museli bojovat komunistických Goon oddíly, aby jejich schůzky před 

rozděleny. Nemalé část jeho stranické organizace musela být věnována bojovat 

pěstmi, pokud je to nutné, aby bránil své právo hovořit a také jejich právo činit 

setkání. Toto rozdělení, volal úderné jednotky, byl úplně bezbranný a musel spoléhat 

na své pěsti, aby se bránit existenci jejich strany. Navzdory všem opatřením vzali, 

stovky a tisíce jich bylo zabito a zavraždil v jejich boji za záchranu německý závod 

před zničením. 

1923 Židé spáchal nejvíce zrádné inflaci v historii po německých lidí a trvalo miliardy 

známek jen proto, aby si koupit bochník chleba. Židé znásilnil Německo finančně i 

morálně. Jejich židovští příbuzní z Ameriky rojily dovnitř, a téměř nic, koupil zlaté 

hodinky, bytové domy, rodinné domy, nemovitosti a zcela vyplenili německý lid. 

To bylo v tomto okamžiku že nacistická strana cítil, že něco víc zoufale se musí 

udělat, aby zachránit německý národ před úplným krachem. V listopadu 1923 se 

uskutečnilo o puč v Mnichově převzít bavorské vlády, ale to bylo odsouzeno k 

neúspěchu. Židé ještě měl kontrolu nad německou armádou a milicemi a rozdrtil tento 

pokus o převzetí moci v krátké době. Šestnáct členů loajální stran a Bílé hrdinové byli 

zabiti v této snaze zachránit Německou říši. 

Hitler unikl smrti a byl uložen na větší osud milosrdným Providence.  



On byl přinesen k soudu. V některých svých projevech na obranu své strany dal 

některé z nejvíce výmluvným oratoře, které kdy míchané německý lid. Nicméně, s 

Židé jsou plně pod kontrolou soudů, byl odsouzen k pěti letům ve věznici v 

Landsberg. 

Vzhledem k obrovským tlakem samotných lidí Němce, on byl nakonec propuštěn dne 

20. prosince 1924 poté, co podával devět měsíců. V mnoha ohledech to bylo štěstí v 

neštěstí. Kvůli tomu, poprvé v životě. Hitler měl čas věnovat se odložil víru a cíle 

nacistické strany. To byl sestaven ve své dvousvazkové knize známý jako Mein 

Kampf. Zásady obsažené v tomto klasickém jsou dodnes zářící maják ukazující cestu 

k osvobození bílé rasy. 

Když byl Hitler propuštěn z věznice v roce 1924, zjistil, že jeho strana se rozpadla, 

byl zmatený a v chaosu. Aktiva stran byly zabaveny soudy a ty samé soudy navíc mu 

zakázáno tolik jako mluvit v řadě německých států. Nanejvýš obtížný úkol stál před 

ním. 

Prodchnutý nezlomného vůle a hořící horlivostí vzkřísit svou zlomenou zemi. Hitler 

pokračoval. Pomalu zákaz zakazující mu mluvit byl vytažen z různých států a Hitler 

obnovil své snahy o reorganizaci a budovat stranu s energií, který byl téměř super-

lidské. 

V neposlední řadě by 30. ledna 1933, úsilí jeho strany byly korunovány úspěchem a 

Hitler se stal kancléřem Německé říše.  

Velké množství problémů, které ho teď čelí byly kolosální a téměř nepřekonatelné. 

Zdědil zemi, která byla zcela v úpadku, zemi, která byla osedlaný s tyranským 

smlouvě z Versailles do nekonečné budoucnosti otroctví a nevolnictví. Němečtí sami 

lidé byli rozděleni mezi stoupenci Hitlera a nacistické strany proti komunistům, 

bolševiky a Židů, kteří ještě měli neomezenou kontrolu nad veškerý majetek a finance 

země. 

Německo bylo bez kolonií, bez úvěru po celém světě. Byla úplně odzbrojil tváří v tvář 

nepřátelskému světu, který obklopoval její malá země, která koneckonců nebyl větší 

plochy než ve státě Texas. V zemi se roztrhla s chudobou a rozčarování. Více než šest 

milionů nezaměstnaných byl beznadějně zíral na bezútěšné budoucnosti. Po 13 letech 

zoufalého boje, osamělý neznámý voják první světové války nejen stal hlavou 

německé vlády, ale on se stal vůdcem německého národa. Daleko za to, že se stal 

symbol a vůdce všech bílých lidí po celém světě v boji proti židovskému monstrum. 

Od chvíle, kdy se Hitler dostal k moci v lednu 1933, zázrak, zdálo se šíří po celé zemi 

Německa. V krátké době německý lid opět začal mít naději a hrdost a účel. Se svou 

genialitou pro inspiraci, organizace a vedení, do dvou let, zatímco zbytek světa se 

stále utápí v depresi a nezaměstnanost. Hitler zcela vyřešen problém nezaměstnanosti 

pro lidi Němce. Nyní každý pracoval. Skvělé nové superdálnice byly stavěny. 

Průměrný pracovník začal těšit na vlastní dům vlastní. Pracující lidé, kteří předtím 

stěží dovolit vlastnit kolo teď mohl dovolit vlastnit Volkswagen. Zatímco Německu 

byl zcela odzbrojeni a bezmocná. Hitler znovu zavedl vojenskou službu, vybudoval 

Německa výzbroj a dělal jí národ, který byl obávaný a respektované jejími nepřáteli. 



Židé byli vyhodili z kanceláře, ze soudů vládě i mimo ni. Rasové zákony byly přijaty 

zakazující Židům, že občané Německa. Bylo již nebyly tolerovány, že Židé zabírají 

pozice v univerzitách a vysokých školách, kde by mohly uvést v omyl a znečišťují 

mysli německé mládeže. Židé byli vyloučeni z advokacie. Oni byli vyloučeni z 

vedoucí pozice v divadlech, dramatu a kultury; oni byli vyloučeni z vedoucí pozice v 

oblasti bankovnictví, ve zpravodajských médiích a v oblasti národní propagandy. Na 

rozdíl od mnoha židovských lží, které byly uvedeny více o tomto období v Německu, 

Židé nebyli fyzicky týráni. Ani nebyly některé z nich zabil, nebo uvězněn, nebo 

poškozeny jakýmkoliv způsobem, kromě přímých zločinci. Ty byly ošetřeny stejným 

způsobem jako jakýkoli jiný zločinec, včetně některého z německé národnosti. 

Nicméně, s jejich síla ostříhat, mnoho Židů rozhodl opustit Německo, hodně k úlevě 

od samotných německého národa. 

Jakmile se zbaví židovského dominance a židovského podrobení se oživení v 

Německu byl zázrak na pohled. Přiřazování důvody pro německou zázračné uzdravení 

za Hitlera, většina z úvěru je třeba věnovat Hitlerova inspirativní vedení. Také jeho 

genialita pro organizaci a schopnost německého národa, aby vytvořil a vytvořit byly 

hlavními faktory při jejich vymáhání. 

Nicméně, v neposlední řadě akcí Hitler vzal která okamžitě změnila ekonomická tíseň 

v Německu, byla skutečnost, že osvobodil německý peněžní systém z úrokové otroctví 

židovských bankéřů. Hitlerova vláda vydala své vlastní německé peníze - peníze, 

které nebyl vydán židovským bankéřům nebo opírající se o židovské zlato. To byl 

podpořen schopností Německa produkovat. To nebylo předmětem manipulacím 

židovských bank ani burza. To bylo vydáno bez zájmu, bez židovského úroku a 

veškerých židovského manipulace. To je něco, co žádná jiná země na světě, pak si 

užil, či se nyní těší. Jedná se o velmi faktorem byl obrovský význam v rozsáhlé 

obnovy, které se šíří po celém Německu během 1930. 

Není možné vypsat množství výsledků dosažených během Hitlerovy éry v mírových 

Německa v letech 1933 až 1939. K tomu by vyžadovalo mnoho svazků historie. Jsme 

ani dostatek prostoru k tomu, ani to je naším cílem v tomto pojednání. Proto budu 

dělat velmi stručné shrnutí uvést některé z vrcholů během tohoto nesmírně 

produktivní období v historii bílé rasy. 

Po dosažení otěže moci v Německu Hitler zahájil na politické, ekonomické a sociální 

reorganizace  

Německo stanovením nacistickou stranou jako jediné politické strany, červenec 1933; 

pokus o náboženské koordinace činnosti 

Němci, Červenec, 1933 a dubnu 1935; upravující národní práce a průmyslu, v lednu 

1934; jmenování Dr. Joseph Goebbels koordinátora propagandy a kulturního života; a 

provedením členy vzpurné strany a nebezpečné politické odpůrce v červnu 1934, 

očištění. "Bouří jsou potlačeny," varoval Hitler, "v souladu se zákony ze železa, které 

jsou věčně stejný." Po smrti von Hindenburg v srpnu 1934, Hitler sjednotil kanceláře 

prezidenta a říšského kancléře v sobě a převzal titul Der Vůdce (vedoucí). 



Od roku 1933 do roku 1938 Hitler řídil německých Židů z většiny profesí, je připravil 

o vedoucí pozice v oblasti obchodu, a schválil Norimberské zákony zakazující nebo 

upravující domácích vztahů "mezi Židy a občany němčiny nebo společné krve."  

V průběhu revoluce, 1933-1939, Hitler byl schopný organizovat, propagovat, a 

vzbudit mládí Německa; ke změně národní psychologii z jednoho zoufalství k 

jednomu z důvěře v jeho Třetí říše; a snížit německá nezaměstnanost opatřeními, které 

vyvrcholily v čtyřletého domácí plánu ze září 1936 a zajištění plánu celkového 

přezbrojení. 

Vzhledem k tomu, věděl, že Židé by každý pokus vzbudit okolní národy, aby rozdrtit 

svého nového Žid-free, prosperující, Němec Reich, od okamžiku jeho nástupu k moci. 

Hitler zahájila spořádaný, plánované příprava na válku, pokud by mělo být nezbytné 

válka bránit svou vlast a svůj lid. Nicméně, vztáhl ruku přátelství v naději, míru k jeho 

okolní sousedy, kteří v současné době vyprovokovat svými židovskými mistrů 

rozdmýchat válku a nenávist na Německu. Hitler obnovil vojenské služby v březnu 

1935 a jinak vyhozen tyranskou smlouvu ve Versailles. Navrhl mír se západními 

mocnostmi v květnu 1935. On re-obsazené a opevněné Porýní, a zapudil pakt Locarno 

v březnu 1936. Jeden z jeho největších triumfů bylo shledání své vlasti, Rakousku, s 

jeho vlasti, Německo dne 14. března 1938. 

Scelování německého lidu Rakouska a ti Německa byl usilují a toužili po miliony 

Němců po mnoho generací. Dále jen "Anschluss" nebo politické sjednocení Německa 

Rakousko splněn. Hitler dělal vítězný vstup do Vídně, města, která mu dal nic jiného 

než utrpení a žalu v raném mládí. Nepochybně, když oslovil německý lid ve Vídni, 

kteří šli divoký s nadšením a radostí, to byla asi největší hodina Hitlerova života. 

Tam byl ještě více než tři miliony Němců těsně za hranicemi v Československu v 

oblasti zvané Sudet, což je oblast, která byla odtržena od srdce Německa ve smlouvě o 

zrádné Versailles. Židé nyní nastavena o pronásledování, vraždit a mučit tyto tři 

miliony Němců v rámci svých spárů. Byla to situace, že žádný čestný německý mohl 

dlouho tolerovat. V 29. září 1938, premiéři Velké Británie a Francie a Duce Itálie se 

setkali v Mnichově slyšet Hitlerovy požadavky na postoupení části Sudet od 

Československa. V polovině října německá vojska obsadila v této oblasti a další tři 

miliony Němců byly sjednoceny do své vlasti. Dne 15. března 1939 německá vojska 

obsadila vstřebává a zbytek Československa, polyglot smíšených národností dříve část 

rakouské říše, ale uměle vytesané do samostatného země zrádných tvůrci Versailles 

smlouvy. 

Versailleská smlouva byla také krajně sightedly položily semena k rozkolu mezi 

Německem a Polskem o svévolně vybojovat velký kus půdy středem Východního 

Pruska a postoupení ji do Polska, čímž řezání Německa na dvě části. Můžeme si 

představit, co by to bylo, kdyby v naší zemi, tady v Americe obrovský koridor byly 

vyříznuty středem Texasu přetnutí spodní polovinu a který převádí tuto oblast, 

například do Mexika. To je to, co zrádný Židé udělali do Německa Versailleské 

smlouvy z roku 1919. Kromě toho, protože Židé pod kontrolou okolních zemí nyní šli 

všichni ven rozdmýchat nenávist a válku proti Německu, ale opět aplikovat stejnou 

taktiku vraždy, mučení, obtěžování na Němců žijících v polském koridoru, což je 

oblast, která měla po staletí patřila do Německa. Opět platí, že Němci přišli na pomoc 



své kolegy pokrevní bratři. V souladu s jejich národní cti, nemohli nečinně sedět a 

vidět jejich němečtí bratři zavražděn, trápil a mučil těsně za hranicemi, a to zejména 

na pozemku, který oprávněně patřil do Německa. 

Hitler udělal v jeho silách, aby se pokusili tento problém vyřešit mírovou cestou. 

Když viděl, že židovští kontrolované demokratické vlády chtěl být ani rozumné ani 

přál žádnou osadu, Hitler dal Polákům ultimátum. Toto ultimatum byl arogantně 

odmítnut Polsku a 1. září 1939, německý Wehrmacht pochodoval do Polska a 

naprosto rozdrtil polských sil a jejich vláda v krátké lhůtě tří týdnů. 

Francie a Anglie, pak zcela pod kontrolou Židy, protože jsou ve skutečnosti k tomuto 

dni, používal tuto záminku k vyhlášení války Německu, omluva je, že oni byli povinni 

přijít k obraně Polska. Skutečnost, že neměl v úmyslu záchranu Polska, a nikdy udělal, 

ale byl pouze záměr na drcení na Německo, které se osvobodila od Židů, byl ztracen 

na zbytku světa. 

Všichni víme, co následovalo. S prostředky propagandy a peněz, kontrola vlády v 

rukou Židů ve zbytku světa, včetně Spojených států, jedna země za druhou se 

vyprovokovat a napálil do vyhlášení války na základě německého lidu. 

Místo toho, aby po vzoru německého lidu a nechat je pomoci zbytek bílí lidé 

osvobodit od Židů, chudí bláhoví Bílé lid Spojených států, Anglie a Francie nechali 

být použit jako banda dobytka, že nebude pouze pomáhají Židé zničí Německo a 

Němci, ale nakonec přinést své vlastní sebedestrukce.  

Opět platí, že to není naším cílem zde zkontrolovat historii druhé světové války. To 

byla přezkoumána a psaný (a zkreslené) židovským lisu za tisíc knih a desítky tisíc 

článků. 

Všichni víme, že židovské loutky, jaká je šílené super-egotista. Franklin D. Roosevelt, 

a že opilý sionistický prostředek, Winston Churchill, podařilo lže svým lidem, 

podvádět své lidi a goading je do války na straně, která by byla k jejich vlastním 

nejhorším zájmy. 

Německý lid, s jedním z největších vůdců bílé rasy někdy produkovala, bojoval 

statečně a statečně. Jejich slavné činy navždy vyryto do stránek historie, kde se 

zaznamenanými hrdinstvím. Nicméně, Německu, který měl jen krátkou dobu šesti let 

zotavit se z finanční, průmyslové a duchovního úpadku a zemi, která v oblasti byl jen 

o velikosti Texasu, byl schopný vydržet 4-1 / 2 roky před tím, než byl rozdrcený větší 

části zbytku světa, včetně obrovské zdroje Spojených států amerických a Sovětského 

Ruska. 

Znovu opakujeme, že není naším cílem tady přezkoumat historii tragické 

Armageddon, tato tragická bratrovražedné války, v níž bílý bratr zabit White bratra, 

jedna polovina bojuje o přežití a svobodu zpod židovského patou, na druhou stranu 

pod dementní vliv jejich úhlavním nepřítelem, zrádného mezinárodního Žida. Je to 

spíše naším cílem zde nastínit tyto události v hrubém rámci a čerpat naše lekce a 

závěry z tohoto přezkumu. 



Jaké poučení si můžeme vzít z tohoto mocného epizodu v historii, která trvala po dobu 

kratší než 25 let?  

Za prvé, můžeme být ohromně hrdí, že bílá rasa může produkovat tak velký a 

nádherný vůdce jako byl ztělesněn v Adolfa Hitlera. Na druhou stranu, nemůžeme si 

pomoci, ale být nestydatě stydět, že tolik dobrých Běloši byli příliš hloupí, aby uznaly 

tento velký génius ve svém středu. Za druhé, musíme sklonit v hanbě, že bílí lidé byli 

natolik naivní, aby se nechávají být klamán zrádný Žid do ničí jejich největší 

příležitost na spasení a osvobození od bídného světové mor judaismu. 

Můžeme však být ohromně povzbudil a vzít srdce v tom, že židovská moc byla ve 

skutečnosti rozbité ve velkém území Evropy. Ve skutečnosti. Hitler a Němci přišli v 

rámci šířka vlasů uvolňovat zbytek lidstva od tyranie mezinárodního Žida. Měl ruka 

osudu zasáhl jen trochu jinak než v celé řadě okolností, permanentní vítězství by 

vedly na boční straně bílého muže. 

Například, měl načasování bylo jen o něco později, to je nejen možné, ale velmi 

pravděpodobné, že němečtí vědci, v revitalizované a energickým Německu, by se 

zdokonalil atomovou bombu před tím, než by bylo možné v dekadentní a deprese 

prolezlé Spojené státy. To bylo jen pod inspirací a tlakem válce že Spojené státy 

mohly Rally sama provést takový obrovský projekt. Kdyby válka zpozdilo, řekněme 

během několika pouhých tří nebo čtyř let, je velmi pravděpodobné, že Německo by 

mělo atomovou bombu jako první, a kdyby měl to první, historie by dopadlo jinak a 

příznivěji pro bílá rasa a katastroficky pro židovské rasy. 

Nebo měl bílou vůdce podobného vzrůstu Hitlerovi vzniklé v průběhu 30. let v 

prohlubni prolezlé Spojených států, věci by se jistě dopadlo jinak pro Židy a osud bílé 

rasy. Měli jsme několik vůdců, které se ukazují nějaký příslib, například Huey Long v 

Louisianě - který, mimochodem, byl zavražděn židovským lékařem - nebo Charles 

Lindbergh, kteří by vedl americký lid. Bohužel, Lindberg ne zcela mají duchovní 

vlákna. 

Nebo snad, že mizerně opilý židovská loutka, Winston Churchill, utrpěl zániku pro 

některého z celé řady důvodů během bitvy o Británii, vůle Britů by mohl zhroutil as 

ním i válečné úsilí nepřátel německého národa a jejich boj za svobodu.  

Nebo snad v případě, že první zimu po Němců napadl Rusko v roce 1941 nepřišla tak 

bohužel brzy a byla tak nesmírně těžká, Němci mohli podmanil Rusko v prvním roce. 

S zhroutila ruský odpor, možná byli schopni organizovat obrovské přírodní zdroje této 

země a za předpokladu, širokou a nádhernou základnou, že zbytek světa by pak 

nebyly schopny rozdrtit za žádných okolností. 

Nebo nějaký jiný technický vynález by mohl vyjít na straně Němců, jako V-2 rakety, 

které by vzhledem k Němcům časný výhodu a vedou ve válce a rozhodli vítězství ve 

svůj prospěch.  

V každém případě, to je bezpečné předpokládat, že vítězství by mohlo mít stejně 

snadno přijít na straně bílého muže bojuje o svůj  



svoboda a obrátil se proti celosvětové židovské spiknutí. Faktem je, že to skoro udělal, 

a poslední věc na světě bílé rasy nesmí klesnout dědice je myšlenka, že vítězství nad 

židovského mezinárodního spiknutí je nevyhnutelný. Je to náš osud manifestu, aby se 

stal nejvyšším po celém světě. Musíme navždy zachovat tento dobou v naší mysli s 

nezlomného odhodlání a neutuchající nadšení. Kompletní vítězství bílého muže je 

rozhodující pro jeho přežití. Pro Bílý muž je buď: White Supremacy nebo zánik. Bílý 

muž nikdy nebyl vytvořen, aby se stal otrokem parazitní závodu, který nikdy nebyl ani 

schopen založit kulturu. 

Dnes máme ohromující důkaz od samotných Židů o tom, co je velkou hrozbou 

pohlížejí na Hitlerovu rasovou filozofii. Téměř 30 roků po Hitlerově smrti, to je stěží 

možné vyzvednout noviny, aniž by viděl nějaký sarkastický, pohrdavý lži o Hitlerovi 

v tisku. Těžko můžeme zapnout televizi, ale nějak, někde, což narážka, urážlivé 

poznámka spadl, je hit-and-run útok se provádí na Hitlera. Stejně jako v jejich útoku 

na Římané, Židé trvale a navždy udržet útočí a diskreditaci toho, co je nejlepší v bílé 

rasy. Jako výsledek, a to i dnes, Adolf Hitler a Římané hodnotit více zneužívání a 

pomluvy ze židovského pomlouvačné aparátu, než jakékoliv jiné cíle. 

Existují však některé nedostatky ve filozofii nacistické a Hitlerova program, který 

bychom měli uznat a poučit naše poučení z nich.  

Jedním ze základních slabin Hitlerovy programu bylo to, že byl založen téměř úplně 

na úzkou základnu nadřazenosti německé rasy spíše než all-inclusive nadřazenosti bílé 

rasy. Historie zcela jasně ukazuje, že britský národ měl vůli, energii a genialitu k 

vybudování britského impéria, říši, která zahrnovala přibližně jednu čtvrtinu povrchu 

Země. Víme také, že francouzský národ produkoval velký výbuch energie a 

vojenského úspěchu pod vedením Napoleona. Je také jasné, že velcí géniové byly 

produkovány v oblasti malby takovými národy jako Holandsko, Francie, Itálie, 

Anglie, Belgie a dalších. V oblasti hudby máme velké operní géniové v Itálii, jako 

Verdiho, Pucciniho, Mascagni a mnoho dalších. V oblasti vědy existuje celá řada 

White géniové, kteří přispěli k oblasti chemie, fyziky, matematiky, invence a 

technologie z řad bílého muže z mnoha národů. V oblasti objevu máme lidi, jako je 

Columbus, kapitán James Cook a stovky dalších. 

V každém případě, aniž by hašteřit tento problém vyřešit, je naprosto jasné, že 

základna by měla být dostatečně široký, aby zahrnoval všechny bílé lidi obecně. I 

když Hitlerova odvolání bylo v podstatě směřuje k německému národu, ale je třeba 

přiznat k Adolfu Hitlerovi, věříme, že to byl jeho záměr pracovat pro spásu bílí lidé 

jako celku, ale bohužel, s cílem získat organizovanou bojovka základna postavena, 

musel v prvé řadě zorganizovat německý lid. Udělal to na zaujatému základě, který 

shromáždil lidi Němce a zobrazené Brity a francouzštinu jako jejich minulosti a 

budoucích nepřátel. Ať už to mohlo být provedeno odlišným způsobem v krátkém 

čase, který měl zabránit úplné podrobení Německa do spárů bolševismu, dnes 

můžeme pouze spekulovat. V každém případě je politováníhodné, že srdcem a duší 

filozofie nacionálně socialistické byl založen na úzké nadace především zahrnovat 

pouze německý lid a přihlásí PAN 

Germanismus. * * * * *  



Ideologicky, my, z Hnutí kreativity, část podniku s národním socialismem v tomto 

bodě. My se přihlásí k rasové socialismus, nikoli národního socialismu. Jsme 

přesvědčeni, že nacionalismus je sporná myšlenka mezi bílými lidmi světa, ne jako 

sjednocující síla. Stejně jako náboženství, to bylo použité rozdělit bílé národy světa po 

celá staletí, s války a ničení následující. Nejen, že Francouzi bojovali angličtinu a 

Angličany a Francouzi bojovali proti Němcům, etc., ale během války mezi 

Rakouskem a Pruskem i Němci zabili Němce, to vše pod rouškou nacionalismu. 

Proto odmítáme národní socialismus a nahradit ji rasové socialismu. Nejsme zejména 

znepokojen tím, zda je White Man je Angličan, Němec, Francouz nebo Nor. Naším 

společným tie je rasa, národnost není. Žid po staletí byl zcela lhostejné, zda jeden z 

nich byl americké, anglické nebo německé národnosti. Společný dluhopis je jejich 

rasa a jejich krev. Jejich síla je do značné míry díky tomuto vrozený rasové loajalitu. 

Ani jsme týká toho, zda je White Man je Nordic, Aryan, Alpine nebo Středozemního 

moře. I to je rozdělující čímž by se vyloučil mnoho z našich dobrých bílých bratrů. 

Proto mluvíme o bílé rasy a nikdy Aryan, Caucasian, atd. 

My také třeba myslet podél linií rasové loajalitu vůči bílé rasy. Nesmíme nikdy být 

chycen v síti nacionalismu jako rozdělující klín používané k zahájení války mezi 

příslušníky bílé rasy. 

Z tohoto důvodu jsme se založit celou naši víru na rasovou socialismu, nikoli 

národního socialismu. Tento rozdíl má velký význam. V následující kapitole se 

podíváme na tuto myšlenku dále. 

* * * * *  

Druhá kritika mám Adolfa Hitlera a jeho programu je to, že byla založena na politické 

základně spíše než jít celou cestu a jejím budování na náboženském základu. Hitler ve 

skutečnosti nikdy nepřišel vypořádat s problémem křesťanství, namísto toho, toleruje 

ji a snaží koexistovat vedle sebe s ním. Nikde se ještě někdy poukázal na to, že 

křesťanství byl židovský tvorba, spáchaný na bílé rasy, aby ji zničit. Zatímco Hitler se 

snažil žít a nechat žít, pokud šlo o křesťanské náboženství, oni zase bojovali mu zuby 

nehty. Katolická církev, ze své celosvětové ústředí v Římě, spolupracoval s Židy a 

komunisty a dělal všechno možné, aby narušit a zmařit boje německého národa po 

svobodě proti celosvětové židovské spiknutí. Evangelický kostel nebyl o nic méně 

agresivní a fanatický v jejich kampani rozdrtit tuto velkou rasovou výbuch. Dokonce i 

v samotném Německu katolické a protestantské církve bojovali Hitler každou píď 

cesty a používal jejich morální a duchovní vliv na rozdělení lidí a jejich nastavením 

proti jejich vládě. Dokonce i během kritického období války církevní vedoucí v 

Německu dopustil nevýslovné činy zrady proti vlastnímu lidu a jeho vládě, když tento 

byl zapojený do život a na smrt boj. 

Je ohromně zřejmé, že náboženství, které učí, že Židé jsou Boží vyvolený lid, že mají 

zlatíčko dohodu s Bohem, že jsou nedotknutelní, protože Pán, řekl: "Budu jim, že tě 

proklínají proklínají, a já jim požehnám že požehná tobě, "je zcela neudržitelný s 

filozofií bílé rasové nadřazenosti. Proto se domnívám, že Hitler dělal jen část práce, že 

ji řešení z politického a vojenského základě spíše než založit úplně nové náboženství, 

které zahrnovalo a Spojeného celou bílé rasy světa v opozici vůči barevnými závody. 



Také skutečnost, že on vytvořil alianci s japonskou říše, říše žluté rasy, je něco, co 

narušuje celý koncept bílé rasové nadřazenosti.  

Opět platí, že ve spravedlnost vůči Hitlerovi, možná pod tlakem času a účelnosti, 

neměl jinou možnost. Možná, že jednou vyhrál válku, a byl v pevnější kontrolu nad 

zdroji a prostředky je třeba provést další převratné změny, že by přišli vypořádat s 

církvemi a jejich podvodným a pokrytecké podkopání bílé rasy. Možná, že by měl, ale 

v této fázi a za těchto okolností nebyl schopen tak učinit. 

Udělal organizovat Hitlerovy mládeže a vštěpovat do nich zcela novou filozofii, totiž 

filozofii "krev, půdu a čest." Je jisté, že mládež je naočkovaný do nových myšlenek 

rasové nebyla podporována chodit do kostela. Ve skutečnosti, načasování většina z 

těchto setkání se střetával s těmi, které by mohly strávili v kostele. Kněží a pastoři byli 

násilně žárlí na odvolání filozofie nacistické strany provedené na mládež a že oni byli 

ztrácí mládež do nacistické strany. Měl Hitler vyhrál válku, a že měla více času, 

věřím, že by nepochybně vedlo k zániku křesťanských církví a případnou výměnu 

tohoto sebevražedného filozofie s novým a energického rasové ideologie založená na 

přežití a nadřazenosti bílou rasu. 

Ať je to jak chce, jsem pevně přesvědčen o tom, že přežití křesťanského náboženství a 

přežití bílé rasy jsou neslučitelné. Buď křesťanství přežije dost dlouho, aby zničil 

bílou rasu, v kterémžto případě křesťanství bude zničen spolu s ním, nebo bílá rasa 

přijde k rozumu, budou třást sám osvobozen od sebevražedného spárů křesťanské 

filozofie, a zjistila, že jeho vlastní náboženství založené na čistotu a nadřazenosti jeho 

velké rasové osudu. 

Jsem poprvé četl Hitlerův Mein Kampf v originále německy, když mi bylo 20 let. 

Jsem si přečetla již mnohokrát v anglické verzi. Vzhledem k tomu, věřím, že je jedním 

z největších knih všech dob, já nevěřím, že je to jakýmkoliv způsobem kompletní 

odpověď na problém Ameriky, dnes, v 1970. To má mnoho nedostatků. Některé z 

nich jsou: (a) je založena na politické, nikoli náboženský přístup, (b) Je empathizes 

Pangermanismus, spíše než bílé rasy jako celek, (c) To nepřichází vypořádat s 

židovskou křesťanství , je nejdůležitější opomenutí. Již jsem v mé recenzi národního 

socialismu bylo uvedeno nich. Existuje však několik dalších faktorů, které dělají to 

zcela nedostačující jako program pro bílé rasy Ameriky dnes. 

Za prvé, tato kniha byla napsána v roce 1924, před téměř 50 lety, v poraženého, 

válkou zničeného Německa, země v hodně odlišné situaci než dnešní Americe. 

Zatímco příčinou německého problémů v té době byl stejný důvod jako u našich 

problémů dnes - konkrétně Mezinárodní Žid - přesto, naše situace je diametrálně 

odlišná. Vzhledem k tomu, Německu v roce 1920 byl zoufale chudý a hladový, my v 

Americe v roce 1970 jsou, alespoň povrchně, se těší největší bohatství v dějinách 

lidstva. Zatímco Německo bylo poražený národ tíží Smlouvy o monstrózní Versailles, 

to má malý nebo žádný význam pro průměrný Američan dnes. Zatím ve velké části 

jeho knihy, Hitler je zatloukání daleko na zel Versailleské mírové smlouvy. Hlad a 

nezaměstnanost byly na denním pořádku v Německu ve dvacátých letech. 

Dnes, v Americe tyto otázky jsou irelevantní pro průměrného amerického pracovníka, 

ani on ani neví, co smlouva Versailles bylo vše kolem. Proto jsme zjistili, že se 



průměrné americké Mein Kampf je nejen těžké pochopit, ale také těžké číst, a 

nepřipadá oheň. 

Naše problémy jsou diametrálně odlišné. Vzhledem k tomu, mimo Židů v jejich 

středu, Němci byli rasově jednoho druhu. V Americe stoupající příliv negrů je děsivé 

a hrozivé skutečnosti, že každý Američan si je vědom. Nicméně, s Židy, liberálové a 

komunisté dostával z závodní míšení propagandu podle celovozových, průměrný bílý 

Američan je hrozně zmatená o řešení. 

Pak existuje mnoho dalších otázek - Vietnam, škola vývodky, dobrých životních 

podmínek pro negry, zločinu v ulicích, a spousta dalších, které sužují průměrný 

Američan dnes, které byly odlišné od německé Výmarské republiky dvacátých let, což 

je základem Hitlerova kniha.  

Aniž bychom se podrobněji, z výše uvedených důvodů a dalších, cítím to není správné 

řešení dívat se nacismu jako amerického programu na záchranu bílé rasy. Potřebujeme 

obsáhlejší, dalekosáhlou ideologii, která je zasazen nejen v politice, ale v našem 

samotném náboženství sám, ten, který může obsáhnout všechny bílé lidi na celém 

světě, daleko i mimo Němců. Kromě toho se stigmatem Žid uvedl na hákový kříž a 

nacismus jako takový, to je impozantní (a zbytečné) překážku chodit až ke dveřím 

budoucího člena Hnutí kreativity, blikající nacistickou pásku. Ty budou vyřazeni ještě 

před zahájením. Kolik vnímavější bude jejich vítáno, kdyby místo toho jste s nimi 

mluvil jako zastupující zájmy vlastní rasy, bílé rasy. 

Mám tedy za to, že zatímco Hitler učinila obrovský přínos pro bílé rasy; ukázala, že 

vláda s rasovým základnou je velká výhoda přes polyglot demokracie; odhalila 

mezinárodní židovské sítě na celém světě základě; prokázala nadřazenost principu 

vedení; Přesto, že ani Mein Kampf není nacionální socialismus jsou samy o sobě, víc 

než jen částečné řešení problémů dnešní Americe a bílé rasy světa jako celku. 

Proto potřebujeme, a nyní mají více komplexní vyznání, ten, který zahrnuje celkovou 

bílá rasa, je založen na rasové, náboženské základny a je aktualizována tak, aby 

odpovídala situaci v dnešním nejpřednější baště potenciálního White Power - 

Ameriku ,  

* * * * *  

V každém případě musíme nyní stavět, pokud to velký vůdce skončili. Musíme to 

udělat teď. Dostali jsme další odklad, a vzhledem k oběti a snažení tohoto velkého 

vůdce a německého národa, my máme více času na splnění našeho cíle. V době 

intervenující, co s církvemi se obrátil zcela liberální a poté zhýralý a degradována se s 

závodní míchání a spojování ruce s židovského komunismu, nyní máme jedinečnou 

příležitost zničit oba tyto sebevražedné židovské filozofie a vybudování nové 

náboženství pro bílé rasy. Můžeme děkovat Adolfa Hitlera za čas navíc, že jsme byly 

uděleny. 

V celku, existuje mnoho věcí, které můžeme být ohromně vděčný za to, největší ze 

všech vůdců bílé rasy. Dal nám velkou inspirací a velkou naději, že tento židovský 

mor mohou být zničeny. On upozornil celý svět k tomu, že existuje židovská hrozba a 

že komunismus je v podstatě židovský stvoření. Ten ukázal světu, že bílá rasa, příliš, 



může sjednotit na základě rasových dluhopisů a jakmile tak učiní, aby mohli bojovat 

jako divoké kočky při obraně jejich rasy, jejich zemi a jejich cti. Hitler ukázal světu a 

historii integrální hodnotu samotného závodu a že rasa je základem veškerého 

pokroku, kultury a civilizace. On ukázal světu obrovskou nadřazenost 

Vedení Princip celého židovského demokratického procesu. Ten prokázal svou 

převahu nejen v dobách války, ale také na obrovský pokrok, který v úpadku Německo 

uskutečněné během šesti krátkých let míru. Tento pozoruhodný rekord byl jasně 

prokázáno, pod vedením běloch, v řízení osudu Bílé národa, zaměstnávat vynikající 

Leadership princip. 

Ukázal cestu k organizaci lepší v podobě samotného samotné vlády, která je vzorem 

pro budoucí Bílé vlády, aby napodobovat. Má kované dopředu a dal nový směr v 

oblasti umění a kultury. 

Hitlerova Národně socialistický režim může být považováno za první skutečné vlády 

založené na rasových zásad, že bílá rasa kdy měl. Většina lidí jsou naprosto zmatení o 

Mussolini 

Fašistické hnutí a Hitlerovo nacistické hnutí. Oni považuje je za shodné, ale to není 

pravda. 

Oba z nich byly založeny na principu vedení, a to jak přinesli své země z bažiny 

židovského komunismu. Ale významný rozdíl byl tento: vzhledem k tomu, 

Mussoliniho fašismus považován stát za prvořadým hlediskem. Hitler řekl, že závod 

byl všechno, a stát byl jen nádoba pro hlídání a prosazování nejlepších zájmů závodu. 

To je nesmírně důležitý rozdíl az tohoto důvodu považuji hitlerovského Německa, že 

mají první skutečně rasovou vládu bílé rasy nikdy neměl. 

V souhrnu lze říci, že Adolf Hitler koupil nám alespoň 50 let času, ve kterém překonat 

celosvětovou židovskou síť. Bez jeho velkým bojem, nepochybně celý svět by teď být 

v železném sevření židovské tyranii ve stejném rozsahu, v jakém je nyní v sovětském 

Rusku. Učinil celá bílá rasa hrdý hrdinné vedení dal německému národu a inspirací 

mu prodchnutý jim ve svém hrdinném boji za svobodu. Založil novou filozofii, který 

byl založen na hodnotě závodu v takovým způsobem, že nikdy předtím nebyla 

předložena a v míře, kterou nikdy předtím byl povýšen. Dal bílá rasa obrovské 

povzbuzení, že židovské spiknutí mohou být zlomené, a bude zlomené. Z těchto 

důvodů a mnoho dalších, můžeme říci, bez výhrad, že Adolf Hitler byl největším 

vůdce bílé rasy nikdy neměl, a největší White Man, který kdy žil. 

30. v 3:00 odpoledne dubna, Adolf Hitler byl zabit v akci při obraně Berlína z 

mongolských hord z východu. Na rozdíl od nepřátelského verzi, nespáchal 

sebevraždu, ani on uniknout do jiné země. Dne 1. května 1945, německá rádio 

vysílalo následující zprávu: "Z ústředí Vůdcovo, to je hlásil, že náš vůdce Adolf 

Hitler, byl zabit v akci dnes odpoledne bojů v řadě povinnosti až do posledního dechu 

pro Německo, proti komunismus ... "neměl zbytečně umírají. 

On a miliony hrdinných Němců zemřelo v boji za naši věc, aby bílá rasa mohla přežít 

před ďábelské židovského útoku.  



Nepříliš dlouho před koncem. Hitler dělal toto prorocké prohlášení: "Někde v daleké 

místě, nacistická kapela hraje Dixie a Suwannee River, krev bude probíhat v ulicích 

Ameriky a Velké Británie, pak můj duch se zvýší z hrobu a svět bude vědět, že Měl 

jsem pravdu." 

Dnes, více než čtvrt století později, duch Hitler je živější a prosperující v srdcích 

milionů militantních bílých rasových kamarádů, než kdykoliv předtím v historii. S 

zločiny Židů a negři stále více pobuřující každý den, bílí lidé mají plné zuby a že jsou 

připraveni k boji. Hledají vůdce, aby převzal velení v nadcházející bitvě. 

Z toho největší část bílých mužů jsme obdrželi směr a inspiraci. Mluvil inspirující 

slova: 

"Když lidské srdce zlomit a lidské duše zoufalství, poté od soumraku minulosti velcí 

dobyvatelé nouzi a péče, hanby a bídy, duchovního otroctví a fyzického donucení, 

dívat se na ně a držet své věčné ruce, aby si zoufat smrtelníky Běda lidem, kteří se 

stydí, aby se jim! "  

Hitler ukázal, že on a jeho lidé udělali svůj díl a boj bude nyní muset 

být přijata v srdci Ameriky odtud ven. On je natáhl ruku k nám teď nás 

povzbuzující kupředu. 

Pojďme sami nyní berou do boje, kde přestali - a slib dokončit to!  

Přírody Věčný Náboženství 2-05  

Spásy: Německo, Adolf Hitler a národní socialismus  

Přírody Věčný Náboženství 2-06  

Spásy: Rasové Socialismus  

Ve svém šíleném, nekonečné snaze otupit a potlačit zdravé, přirozené instinkty bílého 

člověka, Žid pracoval horečně se nám zmást o těchto hlavních otázkách, které jsou 

životně důležité pro naše přežití. V této kategorii jsem se již zmínil pohromu on 

zpracovaný ve srovnání s našimi představami o rasové loajality a také naše 

náboženské orientace. 

Jedním z dalších základní myšlenka, že Bílý muž je beznadějně zmatená z toho je 

socialismus nebo kolektivismus, a já používám tato slova zaměnitelně. Vzhledem k 

tomu, tento nápad byl tak strašně zneužívané a zmatený Židy, komunisty a košer 

Konservatives až do bodu, kdy by mohly znamenat cokoliv, budu uveden pozici a to 

znamená, že Hnutí kreativity dává termínu socialismus: na us socialismus znamená 

organizované společnosti, období. To není vůbec znamenat státního vlastnictví 

výrobních prostředků, ani to, v naší definice, znamenat zabavení soukromého 

majetku. Naopak.  



Učiňme to křišťálově jasné: My, z Hnutí kreativity jsou na rozdíl od státního 

vlastnictví základních výrobních prostředků, jako jsou farmy, továrny, obchody, atd 

Jsme pro vlastnictví soukromého vlastnictví jednotlivců. Domníváme se, že existuje 

kategorie funkcí, které se nejlépe provádí organizované společnost jako celek. V této 

kategorii klademe dálnice, letiště, přístavy, národní obranu, vymáhání práva a mnoho 

dalších. 

Jsme ve skutečnosti nijak zvlášť nezajímá ve všech dogmatických politických 

podmínek, se kterými byla bílé rasy začíná trhat, když tvrdí, teoretické aspekty 

každého z nich. Nejsme zájem dělat svatou krávu ze "soukromého podnikání" nebo 

"kapitalismu". Ani jsme dogmaticky znepokojeni bránit našemu umírajícím dechu, 

hodně-ballyhooed myšlence "republikánského" forma vlády, že košer Konservatives 

jsou natolik okouzlen kolem. 

Všechny tyto termíny jsou v nejlepším, teoretická. Co jsme skutečně znepokojuje, je: 

co je nejpraktičtější a životaschopný druh organizované společnosti pro Bílý muž žít? 

Vrátíme se k tomuto základu naší náboženské vyznání: co je nejlepší pro bílé rasy? 

Při zkoumání otřepané politické myšlenky držel tak drahý podle Kosher 

Konservatives, zjistíme, že nemají podle této základní vodítko: co je nejlepší pro bílé 

rasy? Myšlenka "republiky" se porouchal před našima očima v posledních dvou 

stoletích. To byl již odstraněn Římany před prvním století našeho letopočtu Byl to 

vynikající vozidlo, které Židé používají k fleece, Rob a zničí bílou rasu. Košer 

Konservatives budou tvrdit, že to byl převeden na "demokracie" a to je demokracie, 

která je naším ohromující problém. To je nanejvýš poloviční pravda. Rozdíl mezi 

"demokracie" a "republiky" je jen otázkou sémantiky. V praktické aplikaci se oba vést 

ke vlády davu, s typem vlády, kde spodina prvky, kterými se řídí lépe prvků lidí s 

parazity násobení a ničí produktivní prvky. 

Podstatou demokracie (nebo republicanism) je systém dvou (nebo více) party, strany, 

které jsou vždy v opozici vůči sobě navzájem. To je židovský nástroj rozděl a panuj. 

V praxi to znamená, že bez ohledu na to, jak jasné a naléhavé problémy, je tento 

přístup: rozdělení a opozice. Potom, po delším potíží, bez ohledu na to, jaké 

rozhodnutí je ohrožena "hlasovali" dál, tam je soupeřící skupina, brzdí, blokování a 

cupitání průběh akce. 

Průměrný účastník v demokracii nemá žádný větší porozumění tisíce složitých 

problémů záležitostí státu, že průměrný cestující ve složitosti plující pod obrovský 

jumbo jet, který je pilotovaný vyškolený odborník. Aniž by komplexní znalost 

problematiky se hlasuje na jeho hlas je méně než k ničemu, je to nebezpečné. 

My z Hnutí kreativity věří, není v demokracii, ale v rasové socialismu, který je 

týmovou práci povýšen na nejvyšší dokonalosti pro blaho celého závodu, vedená 

jeho nejschopnějších vůdců. Kombinuje nejlepší prvky obou týmové práce a 

hospodářské soutěže. Je-li "týmového ducha" a zakořenění pro "domácí tým" jsou 

takové vznešené atributy (a jsou), pak jistě, který má celý závod Jednotná v 

týmové úsilí o jejich společné dobro je nejvyšším cílem můžeme usilovat. To je to, 

co máme na mysli rasové socialismus jako nejlepší v organizované společnosti pro 

bílé rasy. 



Podívejme se nyní také podívat na pojem "individuální podnikání." To, také, je 

teoretická mýtus a klamné podvod. Každý, kdo někdy hrál společenská hra 

"Monopoly" ví, co konečný výsledek dokořán svobodného podnikání je: předtím, než 

hra je u konce, jedna strana získá silný stisk nad všemi ostatními, a od té doby ven, 

bez ohledu na to, jakým způsobem hodem, když hra je u konce, že vlastní všechno - 

rodinné domy, pozemky, továrny, banky. 

I to se děje v reálném životě. Je snadno rozpoznatelné, že, řekněme Standard Oil, 

ponechána volnost hrát pravidla hry hrdě známý jako "svobodného podnikání", by 

mohla od začátku, řídili všechny ostatní společnosti z ropného průmyslu a převzala 

obchodní ropy v totalitě. Může se snadno získali celkový monopol v celosvětovém 

oleje. Mohlo by vlastnil všechny čerpací stanice a čerpací stanice ve světě přes 

squeeze play a finanční síly. Mohlo by to pak se přesunul do bankovního podnikání, 

dokud se získala každá banka v zemi. Neřešení, to pak mohl začít získávat výrobní 

podniky, jako jsou elektrotechnický průmysl apod i jeho finanční pravomoci 

lavinovitě, to by pak mohl snadno převzal železnic, nemovitostí, atd, až, ve 

skutečnosti jedna společnost vlastněná vše a držel každého jednotlivce na jejich 

milost. 

To je "svobodné podnikání" v jasné podstatě totéž "svobodné podnikání", že košer 

Konservatives prostě miluju žvanit o.  

V podstatě je to, co se stalo v celosvětovém měřítku. Jen místo Standard Oil, to je 

Židovský dům Rothschild a celosvětově židovský bankovní spiknutí, které má sevření 

na světě. Jsou nejen vlastní prakticky všechny fyzické a finanční bohatství na světě, 

ale také vlastní všechny vlády světa. 

V této knize jsme nahlédli do tohoto kliky jako židovské spiknutí. Ve skutečnosti to 

zahrnuje celou židovskou rasu, cvičit své náboženské vyznání, Talmud. 

Proto je náš závěr z poučení z historie, že ani "Republiková" forma vlády, ani 

"svobodné podnikání", ani naše tolik vychvalovaný ústava se chystá zachránit bílé 

rasy z mongrelization a ničení.  

Aby přežil a rozšiřovat, bílá rasa musí (a) sjednotit, (b) organizuje, (c) praxe rasové 

věrnost, (d) mají náboženské vyznání zahrnující tytéž aspekty.  

Protože jsem již definovány socialismus jako organizované společnosti, je zřejmé, že 

musí být organizována vůbec bílého muže musí mít socialistickou vládu, která každá 

vláda byla od nepaměti, v každém případě. Co Bílý muž musí mít dále je Rasová 

Socialismus, že je organizováno s hlavním cílem podporovat nejlepší zájmy bílé rasy 

a bílé rasy samotné. To musí být založeno na rasovém základu. 

V podstatě jsme, tvořivost hnutí, věří v harmonizované míšení naší církve a našeho 

státu. Věříme, že naše společnost White je nejlépe touto kombinací, přičemž 

závodního vláda a náboženství prolínají v dokonalé harmonii, aby v nejlepším zájmu 

naší bílé rasy. Věříme, že "oddělení církve a státu," že hodně vychvalovaný svatá 

kráva v naší ústavě, je klamné podvod a podvod. Dalo by se ptát - jak mohou ti samí 

lidé, které jdou do kostela a kázat "odporovat ne zlo" a "nastavit druhou tvář" 

podporovat vládu s obrovskými daňovými příspěvky pro národní obranu a pro stále se 



zvyšující policejních sil? To prostě nedává smysl.Buď věříte v bránit.Tento, nebo ne. 

Jak mohou samí lidé, kteří tráví více než sto miliard dolarů ročně pravděpodobně mít 

vláda bránit jim od jejich nepřátel pak jít do kostela a kázat "milovat své nepřátele?" 

Je to naprosto směšné. To vyžaduje rozpolcená osobnost, schizofrenní osobnost jezdit 

na obou stranách plotu. 

Neexistuje ani žádná velká ctnost v tom, že bílí lidé se rozešli a roztříštěné na tisíc 

rozdílných náboženských táborech, z nichž každá ve sporu spolu navzájem, často 

kulminovat v náboženských válek a bratrovraždy, jako v Irsku dnes, a stovky 

náboženských válek v minulých stoletích ,  

My, z Hnutí kreativity, sledují cíl sjednotit bílé rasy na zřejmého důvodu, že je 

nepostradatelný pro všechny, a to - co je nejlepší pro bílé rasy - jako náš kardinál 

dogma.  

Jsme dále usilující o harmonizaci krátkodobé a dlouhodobé cíle a filozofii naší vlády s 

tím z naší náboženské myšlení. Chcete-li mít tyto dvě hlavní síly naší společnosti 

tahání v opačných směrech je naprostá blbost. 

Věříme, že v organizované sociální struktury; věříme v náboženství, které má jako 

jeho základní založení nejlepších zájmů bílé rasy; věříme v celkovém bílé rasy jsou 

sjednoceny v takovém náboženství, spíše než roztříštěné na tisíc konfliktních a 

sebevražedných křesťanských vyznání; věříme, že vláda by měla sladit s naší 

náboženské vyznání a také být založeny na stejném rasového základu. Dále se 

domníváme, že taková vláda i takové funkce organizované společnosti nejlépe, pokud 

je dále založen na principu vedení. 

Říkáme tomu rasové socialismus.  

Aby bylo možné v první řadě štětcem Pod pojmem socialismus, musíme pryč všechny 

klamné představy o tomto slově, které byly zatopené na nás Židy, komunisty a košer 

Konservatives.  

Socialismus není zlý koncept jako Kosher Konservatives by se nám věřit. V podstatě 

to znamená, že organizované společnosti, snaží propagovat své vlastní nejlepší zájmy 

kolektivně. Ne, je jen tam nic špatného, ale je to jediný způsob, jak civilizovaný 

člověk byl schopen přežít a postoupit. 

Mimo organizované socialistické rámce, bychom nebyli schopni vlastnit nebo chránit 

náš majetek, mají dálnic, sestavit vládu, mají školy, kostely, obranné organizace a 

stovku dalších základních požadavků. Jsme všichni závislí na navzájem příspěvky na 

sociální struktury. Jsme závislí na tisíce různých průmyslových odvětví pro naši 

existenci - železnic, energetických společností, výrobních závodů, zemědělství, atd. 

Potřebujeme akumulační pomoc miliony dalších lidí žijí v dnešním vysoce 

specializované společnosti. To je to, co přinesl naši velkou civilizaci, a dovolte mi 

zdůraznit, že my z Hnutí kreativity nejsou anti-civilizace. Jsme pro civilizaci, běloch 

civilizace. 

Skutečnost, že věc je, že člověk je společenský tvor a jako mnoho jiných druhů v 

přírodě, dluží jeho existenci, a ve skutečnosti jeho obrovský pokrok, ke skutečnosti, že 



byl schopen zorganizovat kolektivně, že byl schopen aby tak efektivně organizovat 

fungující společnost. Socialismus je organizován společností. Byl to dělat tak dlouho, 

že se stal hluboce zakořeněný v jeho instinkt teď udělá to intuitivně. Kdyby to nebylo 

pro tuto charakteristiku člověka, on by ještě být zpátky v Caveman fázi před miliony 

let, kdy by každý jednotlivec hrb a žebrat o jídlo na jeho vlastní a žít jako současných 

domorodců v centrální Austrálii. I tyto pokorné lidé mají nějaké zdání společenské 

organizace. 

Bylo to, jako člověk začal tvořit a organizovat sociální strukturu, a organizovat, 

rozdělit a se specializují na práci a práci, kterou bylo třeba udělat, aby začal svůj 

dlouhý stoupat vzhůru do vyšších úrovní civilizovaných. Bylo to, když jeden muž stal 

švec, další muž krejčí, jiný zemědělec, další učitel, atd., které člověk začal táhnout 

sebe nahoru pomocí záruk zachránit a stát se součástí nesmírně produktivní 

"socializované" společnosti, že je dnes , Bez této dělby práce a specializace bude 

zpátky na úrovni domorodců jsme se již zmínili. 

Nejen to, ale člověk má určitou duchovní potřebu někam patřit ke svému kmeni nebo 

jeho skupině, nebo identifikovat se svým vlastním druhem lidí, což pro Bílý muž je 

jeho vlastní bílé rase. Když vás naivní konzervativci říct, že Kolektivismus nebo 

socialismus je hrozná zlo, a že Rusko je v sevření socialismu, lžou prostřednictvím 

svých zubů. Rusko není vůbec kolektivistické národa jako takového. Rusko je 

obrovská výborný otrokářský stát pod patou tyranský židovského diktatury, nejvíce 

kruté a odporné, že svět nikdy neviděl. Kolektivistické společnosti je přirozená 

společnost, přičemž přirozené vůdce lidí je právě to - přirozené vůdce, vedoucí své 

lidi organizovaným způsobem pro vlastní konstruktivní zlepšení, není cizí otroky 

mistrů, kteří podrobených další závod, aby se rozpadat a zničit jim. 

Pravý a vynikajícím příkladem přirozeného vedení a přirozeného řádu byla úžasná 

společnost v nacistickém Německu v průběhu 30. let v rámci svého přirozeného 

vůdce, a to Adolf Hitler. Tam jsme měli příklad opravdový německý vede své vlastní 

lidi, Němci a byl obdivován a poslechl milióny oddaných následovníků. To byl jeden 

z nejlepších příkladů lidí působících v rámci přirozeného řádu, že příroda má 

instinktivně začleněný ve svém nitru, a tím dosáhnout jejich plného potenciálu 

produktivity, kreativity a rasové jednoty. Je to přirozený řád, který přináší to nejlepší 

v závodě, a podporuje jejich pohodu a věčnou touhu postoupit směrem k vyšší úrovni 

existence. Bylo to v pohodě a nádherné renesanční bílé rasy v celé své kráse. Je to 

jedna z největších tragédií v historii, že Žid pod kontrolou drtivé většiny ostatních 

Bílé světa byl schopný rozbít tento výbuch své vlastní realizace u bílé rasy. 

V Hitlerova nacistického Německa, individuální německý vlastnil více soukromého 

majetku, než kdy dělal pod demokracie Výmarské republiky. Měl více naděje, více 

individuální svobody, více příležitostí, vyšší životní úroveň. Žil mnohem šťastnější a 

mnohem konstruktivnější život než on dělal v rámci židovského "demokracie" z roku 

1920, nebo jakékoliv jiné období. 

Máme již bylo uvedeno dříve v této knize zejména v první kapitole, že mnoho druhů v 

přírodě jsou sociální tvorové, to znamená, že žijí v organizované společnosti. 

Pozorovali jsme především tím, jak včely mají sevřené a vysoce organizovanou 

sociální strukturu, v níž žijí. Každá včela přesně ví, co je jeho funkce, dělají svou 

práci instinktivně a jejich každé jednání pomáhá kolonii jako celku. Tím, že staví 



kolonie a žít v něm, včela je schopna přežít a udržovat své druhy. Stejný včel, který 

žije v tomto typu sociální struktury je podle povahy spáchaných na tento druh 

existence. Nemůže dělat jinak. Pokud se snažil žít jako jednotlivec zemře a jeho druhy 

zahyne s ním. 

V této fázi vývoje bílého muže, on je ve stejné pozici jako organizovaným sociálním 

žijící včely medonosné. přirozený způsob bílý muž má úroveň je jako člen kmene, 

jako člen jeho větší sociální skupině. Kdyby se žít mimo něj a žít jako jednotlivec, 

opět, jeho společnost by rozebrat a nepochybně jeho rasa by zahyne. Opakuji, že bílá 

rasa, které dosáhly výšky dokonalosti, že má, je velmi složitý socializované tvor, 

jehož velmi vnitřní duše se prolíná v jeho sociální struktury, ve společenství s 

ostatními členy své rasy. Stejně jako včely medonosné, Nature naprogramoval do 

svého velmi instinkt určitý typ společnosti, která se vejde do a že musí mít přirozeně, 

aby přežil. 

V podstatě se vyvinula z dřívějších kmenů a rostl odtamtud směrem k vyšším úrovním 

společnosti, která možná dosáhla svého nejvyššího bodu a vyvrcholení v Hitlerově 

národně socialistickém Německu. Je naším cílem postoupit dále od tohoto nejvyššího 

bodu ve vývoji bílého muže. 

Tento přirozený řád má určité základní charakteristiky. Prvním znakem je rasovou 

loajality - loajalita vůči svým vlastním lidem. Příroda vybavila každého z nás s touto 

charakteristikou instinktivně - nutkání udržet naši rasu čisté. To znamená, že máme 

lásku k našemu vlastnímu druhu a máme prudký nepřátelství vůči těm, které by rušit 

mezi námi a ohrozit naši rasu. Instinktivně postaven do takové společenské struktury, 

je vysoká úcta k ženství a ochranu svých žen. Přirozený instinkt pro udržení závod 

čistý podněcuje nenávist bojový u mužů, aby se zabránilo jeho ženy před nakažena 

samců jiné rasy. Není to tak dávno, je-li černý negr znásilnil bílou ženu, spravedlnost 

byla rychlá a konečná. Byl oběšen obvykle od nejbližšího stromu. 

* * * * *  

My, z Hnutí kreativity, pevně věří v koncept soukromého majetku a věříme, že 

nejlepší příklad socialistické společnosti Bílé až do této doby byla prokázána 

Hitlerovu národně socialistickém Německu (který chránil soukromé vlastnictví). 

Nicméně, můžeme demonstrovat, že i ve společnosti, kde je veškerý majetek 

společenstevně vlastnil, je-li bez židovského znečištěním, nejenže může přežít velmi 

pěkně, ale mohou dělat velmi dobře, pokud jde o péči o své vlastní lidi a rozšiřování 

bílé rasy , Máme příklad takové v našem vlastním kontinentu, jako je dramaticky 

dokazuje lid volal Hutterites. 

Tyto Hutterites žijí v "kolonie" asi 70 až 130 duší. Neexistuje žádný soukromý 

majetek. Všechny jejich nemovitost je ve vlastnictví společenstevně. 

Tito lidé mají poměrně zajímavou a pestrou historii. Pocházející na Moravě v roce 

1528, její členové vzal si jejich jméno od 

Jakob Hutter, časný vůdce, který byl upálen u druhu a milující křesťanské církve v 

roce 1536. Do konce 16. století Hutterites počítal asi 20.000 duše. Měli určité 

nedostatky, které stále mají k tomuto dni, a to bylo jejich slabost pacifismu a nezájem 



o politiku, že brzy hrozil jejich existenci. Jako pacifistů a noncombatants se Hutterites 

byly obětí armád obou stran ve válce mezi Rakouskem a Tureckem v 1593. Oni byli 

oloupeni zajati a mnozí byli popraveni. Od roku 1622 všechny Hutterites byli vyhnáni 

z Moravy. Po několika dalších putování dostali pozvání od vlády Ruska v roce 1770. 

To bylo přijato 123 členů, kteří pak se stěhoval do té nezastavěné oblasti průkopníkem 

na zemědělské půdy na Ukrajině. Tato skupina prosperovala krásně po dobu 100 let, 

až do roku 1874 byli zbaveni vojenské výjimky. Opět se cítili nuceni sbalit a odejít. 

Tentokrát celá populace, asi 800 duší, se rozhodl zkusit to znovu. Tentokrát odjel do 

Ameriky. 

Přestěhovali se do Jižní Dakotě. Tam, vzhledem k obtížím při získání velké plochy 

země, že není zapotřebí, a snadnou dostupnost homesteading pro jednotlivce, asi 

polovina z nich opustil kolonii život a vzal usedlosti. Zbývající Věrní založili tři 

kolonie v letech 1874 a 1877. Tyto tři kolonie vyřezávané civilizaci od ven z 

příhraničních zemí, plodil asi 200 kolonie, které existují dnes v některých západních 

států a západních provinciích Kanady. 

V současné době se tyto kolonie 200 tvoří přibližně 20.000 členy Hutterite lidí. To je 

nejvíce pozoruhodné konstatovat, že původní tři kolonie, čítající pouhých 400 duší, se 

nyní rozrostla a násobí více než 20.000 členů. A to navzdory skutečnosti, že prakticky 

nikdy Hutterites nábor nových členů z vnější strany. To 20.000 údaj je zcela v 

důsledku přirozené reprodukce vlastního druhu. To znamená, že tento jemný skupina 

bílých lidí násobí 50 krát své vlastní číslo ve lhůtě jednoho století. 

Při studiu život Hutterites zjistíme, že žijí ve společných koloniích. Každá kolonie 

roste množství asi 130 dříve, než se rozdělí a vytvoří novou kolonii, proces se příliš 

neliší od rojení úlu kolonie. 

Vzhledem k tomu, že nevěří v soukromém vlastnictví jako takové, veškerý majetek je 

ve vlastnictví samotné kolonie. Oni pouze zapojit se do zemědělství. To obvykle 

zahrnuje velkou plochu země, které by mohly být buď nebo farmaření majetku. Mají 

společné budovy a všichni jedí společně v jedné velké jídelně. Oni jsou docela 

náboženský a každá kolonie má svou vlastní kazatele. 

Každá kolonie má také svůj přirozený vůdce, který dohlíží a řídí práci a činnost 

skupiny jako celku. Každý člověk je přiřazen svůj speciální úkol a on to hraje docela 

dobře. Bez ohledu na to, jaký druh práce má, jeho práce je považována se stejnou 

úctou a stejně důležité pro jakýkoli jiný. Nikdo se vyplácí veškeré mzdy, ale všichni 

řádně postaráno ve všech ohledech. 

Každý může svobodně odejít a zbavit se z kolonie kdykoliv, ale stěží někdo dělá. 

Členové se zdají šťastné, zdravé a prosperující. Nepochybně jsou tak šťastní, a 

pravděpodobně lépe přizpůsobit své skupiny a ostatních členů, a mají lepší pocit 

sounáležitosti, než činí průměrný Američan. 

I když bych osobně nechtěl žít v takové kolonii, pravděpodobně proto, že jsem nebyl 

vychován takhle, a také proto, že věřím v soukromém vlastnictví, nicméně zde máme 

přesvědčivé důkazy, že nejenže může společnost, která praktikuje obecního majetku 

vlastnictví přežít, ale to může vzkvétat a prosperovat, za předpokladu, že není 



kontaminován židovskou kontrolou nebo rušení. To by mělo vyvrátit tvrzení košer 

Konservatives, jednou provždy, že to je "socialismus", který je viníkem. 

Druhý nejzajímavějším aspektem Hutterite způsobu života je zjištění, že v době kratší 

než sto let mají násobí 50krát svých původních čísel. To je nejvíce pozoruhodné 

skutečnosti, a to je způsobeno, ovšem k tomu, že jsou plodný a zvýšit velké rodiny. 

To je také nejvíce pozoruhodné, že navzdory skutečnosti, že často zvýšit rodiny 

dvanáct, oni jsou docela schopný krmení, odívání a udržení tohoto plodný tempo 

expanze z jedné generace na druhou, aniž by snížila jejich životní úrovně nebo kvality 

jejich pokuty rasa. 

V Hutterites dělat pozoruhodně dobře, což Příroda nás všechny vysvěcen k tomu, 

vychovávat krásnou rodinu s dětmi. Oni byli nejúspěšnější v rozšiřování bílé rasy a 

vyplnění pozemku s jejich vlastním druhu. Mohl bych dodat, že "jejich vlastní druh" 

je příkladem některé z nejlepších charakteristik bílé rasy, intelektuálně, morálně, 

fyzicky i esteticky. Prokáží, že bílá rasa, příliš, může být stejně plodné a plodný jako 

každý jiný. 

* * * * *  

Naše závěry o rasové socialismu se sčítají s následujícími pozorováními:  

1. Bílá rasa se daří nejlépe v organizované společnosti, která je 

socialismus.  

2. Bílá rasa nemůže přežít jinak.  

3. The White Člověk má vrozenou přirozený řád, který se hodí do.  

4. Klíčem k takové společnosti je vedení princip.  

5. Soukromé vlastnická práva nejsou v rozporu s rasové socialismem, ale 

nedílnou součástí.  

6. Pouze prostřednictvím organizované společnosti může jedinec 

dostatečně chránit svůj majetek.  

7. Bílý muž se daří ideálně pod socialistickou vládou, za předpokladu, že 

udržuje kontrolu nad svým vlastním osudem a chrání sám sebe před ničivým 

vniknutí Žida.  

8. Ideální je, že kombinace, přičemž náboženství a vláda rasy prolínají v 

dokonalé harmonii v nejlepším zájmu závodu.  

9. Udržování Žida ven a udržet závod čistý lze nejlépe dosáhnout tím, že 

sociální strukturu, jejíž základem je závod.  

V další kapitole se budeme zkoumat základní základní pojmy principem vedení.  

Přírody Věčný Náboženství 2-06  

Spásy: Rasové Socialismus  

Přírody Věčný Náboženství 2-07  

Spásy: Vedení Princip  



Nemělo by docházet k velkým tajemstvím, pokud jde o význam zásady vedení. Je to 

tak jednoduché, jak to vypadá. Přesto díky všem znečištění mozku, jsme byli 

zaplaveni o "demokracii" našeho velkého "republiky" a další podvodné klišé, 

průměrný Američan je naprosto zmatený o tomto termínu. 

Vedení Princip je starší než civilizace sama, a sahá až do počátku organizované 

kmenové společnosti lidstva. Je to stejně moderní jako General Motors, The Bell 

Telephone Company a IBM První kmenové organizace využit princip vedení a výše 

uvedených průmyslových gigantů použít i dnes. Znamená to prostě uspořádala 

společnost, která má vůdce v jeho čele vést, řídit a plánovat nejlepší zájmy celé 

skupiny. Takový vůdce má autoritu velení, a na druhé straně musí být také zcela 

odpovědný skupině. 

Dokonalým příkladem principu vedení je Kehilla, židovský pán organizace popsané v 

předchozí kapitole. V čele je "princ" nebo "Sponzor". Má sedm mocných Židů na 

základě toho, kdo přijímá rozkazy od něj a předat je dolů velení sedmi podřízených 

každý má pod ním. To se opakuje v sedmi vrstvách, dokud nejsou k dispozici 824,543 

podřízení na nejnižší úrovni, každá pod dohledem a řízení objednávek od jejich 

bezprostředního nadřízeného. 

Ve velmi krátké době nápad a příkaz od nejvyššího vůdce je přenášen v celé 

organizaci na nejnižší úroveň.  

Armáda je organizována stejným způsobem. Počínaje velitel-in-Chief, existuje řetězec 

velení prostřednictvím generálů, aby plukovníků, atd, až po nejnižší soukromý. 

Prostřednictvím takové velení panuje jednota účelu, dochází k rychlému provádění 

příkazů, a tam je ilustrováno nejúčinnější a efektivní organizaci vymyslel člověkem. 

Pojďme spekulovat, na okamžik, o relativních přednostech dvou armád, jeden 

organizována v rámci výše efektivní vedení Princip a dalších pod "demokratických" 

principů. Dejme tomu, seržanti z druhé dát k hlasování na každém ze svých firem, k 

akci, kterou by měly brát. "Chlapci," on by mohl říci, "měli bychom jít přes vrchol a 

střetnout se s nepřítelem, nebo bychom měli jít na piknik?" 

Dovedete si představit, co je to k ničemu dav taková armáda by se stalo? Nepochybně 

by být poražena nepřítelem, který zaměstnán princip vedení. Je to stejným způsobem s 

lodí státu, nebo jakýkoli jiný subjekt, který se odchyluje od této doby osvědčené 

zásady. Žid hlásí "demokracie" v obratech a nás klame, že jsme řídí sami. Celou tu 

dobu ví, co zrádný hra se hraje. Obratně se používá tento podvod rozdělit, zmást a 

dobýt Bílý muž pro jeho vlastní zisk a naší škodě. Když přijde na své vlastní 

organizace, on dobře ví lépe a střediska na principu vedení jako v Kehilla. 

Byli jsme hrozně zmatená židovskou propagandou, že princip Vedení je synonymem 

pro tyranii a všechny diktatury jsou tyranií. Oni směřují k Adolfu Hitlerovi, začínají 

pěnu u úst o tom, co hrozný člověk byl. 

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, to byl jeden z největších falešných zpráv 

páchaných na bílého muže, protože křesťanství zmatl a zmatené Římany před téměř 

2000 lety. Ve skutečnosti Adolf Hitler, rozhodl v souladu se zásadou vedení, za 

předpokladu, že německý lid se nejvíce konstruktivní, nejvíce shovívavý, 



nejmilovanější a nejpopulárnější vládní německý lid kdy měl. Měli vyšší životní 

úroveň, měli větší volnost, a byli šťastnější než oni někdy byli pod každé demokracie. 

Historie ukazuje, že lídři, kteří jsou ze svých vlastních lidí (na rozdíl od nějakého 

zrádce stát naproti na cizí rasy) jsou nejčastěji zaměřuje na své lidi. Když se Řím 

změnil z republikánské formě vlády do systému císaře, oni si užili nejdelší rozpětí 

míru a prosperity, jakou kdy svět poznal. Z Císař Augustus kralovala skrze příštích 

dvou stoletích bylo známé jako "Pax Romana," římského míru, doba nepřetržitého 

míru a prosperity nikdy se rovnal. 

Bohužel, ne všichni římští císaři byli dobří lidé. Potíž byla v tom, jak je tomu dnes, 

Žid tam byl, v pozadí, manipulaci intriky soudu. Nero měl židovskou manželku s 

názvem Poppeai, a tak to šlo. 

Přesto se všemi slabostmi některých římských císařů (většina z nich byli dobří muži), 

Řím faired lépe pod Říší než ona v rámci republiky, dokud křesťanství převzal a zničil 

Řím.  

Co Řím potřeboval a neměl byl dvojí; (A), že potřebuje rasové náboženství, které by ji 

zcela imunizované od Žida, a (b) že potřebuje řádný program posloupnosti. 

Ta ve skutečnosti není příliš obtížné sehnat a Židé sami navrhnou formát pro jejich 

"král Židů" v Protokolu č 24. Bude dobře trénovaný, pečlivě vybírány starších, kteří 

se rozhodnou řadu posloupnosti. Jako je formát, nebo podobné jeden, dává smysl. 

Určení řadu posloupnosti v žádném případě není nepřekonatelný problém, jak jsme 

tak často bylo řečeno samotnými Židy. 

Vzhledem k tomu, protokoly ukazují, že jsou mistři zaměstnávat efektivní vedení 

princip pro sebe, ale pracuje horečně na prevenci bílé rasy z nutnosti jakékoliv vedení 

jeho vlastní.  

Je to můj závěr, že historie prokázala od nepaměti, že princip Vedení je zdaleka 

nejlepší a nejefektivnější organizaci, nejen pro vládu, ale i každý jiný typ organizace. 

Celá tato záležitost demokratické vlády byl vynalezen Židů. To má za následek vlády 

davu, s davy jsou řízena židovskou propagandou a podvodu. To má za následek 

hašteření, v patové situaci v oblasti odpadů, zbabělosti a ochrnutí. Lidé potřebují 

vůdce v jejich čele, ne následovníky, kteří se snaží uklidnit ty, kteří je zvolili. 

Můžeme se učit něco dále od Židů, když říkají v protokolu číslo 10, které programy 

musí být směrována z jednoho centrálního mysli. Je-li plán rozdělit na dílčí části z 

mysli mnoha lidí, zanechává zmateného aglomerace. V tom mají pravdu, protože 

zkušenost prokázala. 

V souhrnu lze konstatovat, co bílou rasu zoufale potřebuje dnes (jak to bude v 

budoucnu) jsou skutečnými vůdci. Prodchnutý kreativitě náboženství, který si myslí, 

že dobro bílé rasy jako nejvyšší ctnost, oba vůdci a následovníci budou chtít 

kombinovat sledují stejný konstruktivní cestou. Organizovaná, jednotnější a aby se 

díky konstruktivnímu vyznání a programu v jeho držení, nic nemůže zastavit bílé rasy 

od dosažení nejvyššího vrcholu úspěchu. 

Organizovaná a jednotná, bílá rasa je desetkrát silnější než zbytek světa dohromady.  



To je cílem této knihy dodat bílé rasy s potřebnými programy a bojující vyznání 

dosáhnout toho, co musíme - k naplnění přistát na tváři země všechnu dobrou. Nechte 

všechny dobré představitelé naší velké rasy nyní vyjdou a organizovat své oblasti. Z 

takové začátky přijde velkých vůdců naší rasy - vůdce, který nás zbaví židovského 

jha, a pak vedou k nám někdy kupředu ke stále vyšším plošinami z vykonané práce a 

dokonalosti. 

Přírody Věčný Náboženství 2-07  

Spásy: Vedení Princip  

Přírody Věčný Náboženství 2-08  

Spása: základy naší společnosti White  

Stejně jako včela medonosná se instinktivně organizována sama podle vzoru přírody 

vymyslel pro něj, a po tom, a to pouze po tom to přežije, tak také existuje přirozený 

řád pro běloch společnosti. Kdyby následuje tento přirozený řád bude přežít a množit. 

Pokud půjde na rozdíl od přírody, pak Nature budou haldy odplatu na něj a jeho 

vyřazení stejně jistě, jako to má dinosaura a Dodo a tisíce dalších vyhynulých druhů. 

Bílá rasa, příliš, má výraznou přirozený řád, který Nature ustanovil pro něj. Vlevo 

nerušený těmito parazitárních cizími silami jako Žid, Bílý muž bude přirozeně 

následovat toto pořadí. V podstatě zde jsou některé ze základních zákonů, které jsou 

inbrední a zakořeněn v bílé rasy a jsou ze své podstaty jeho velmi vlastní: 

1. Věrnost a láska k jeho vlastního druhu.  

Stejně jako každý jiný závod byl obdařen přírodou s rasovým loajalitu v zájmu 

zachování svého druhu, takže bílého muže také byl obdařen loajalitu ke svému 

vlastnímu druhu. I on má základní nutkání pářit pouze se svým druhem a plodnosti a 

udržovat svůj vlastní druh. To je samozřejmě zcela v souladu s přírodou zákona 

segregace druhu a jeho nekonečné programu na modernizaci a zlepšení druhy. 

Skutečnost, že bílá rasa dosáhla nejvyššího vrcholu dokonalosti některý z druhů 

přírody v průběhu tisíce let, je pouze jedním z mnoha ukazatelů silného nutkání, že 

Bílý muž měl vždy v minulosti oddělit a ke zlepšení jeho vlastní závod. 

2. Nenávist k mimozemských ras a jejich vyloučení ze svého středu.  

Ve skutečnosti tyto dvě emoce - láska a nenávist - jdou ruku v ruce a jsou dvě strany 

téže mince. Můžete přirozeně milovat svého vlastního druhu a bránit jim za každou 

cenu. Pokud ty, které máte rádi, jako je vaše vlastní rodinu, své vlastní děti, své 

vlastní manželky, jsou ohroženy nebo ohrožování cizí rasy, nenávist, která plodí a 

vyvolat jejich obranu je přirozená emoce, a to nejen s lidmi , ale u všech druhů. Jsou-li 

ohrožena mláďata tygra, matka bude zuřivě bránit jim. Přitom ona se vzbudil k velké 

nenávisti a divokostí. Bez nenávisti, to je stěží představitelné, že by postavit nějakou 

obranu. To je také stejný s lidmi. Bez nenávisti k hrozbě, která ohrožuje naše blízké, 

které bychom těžko se vzbudil bojovat a bránit jim. Proto tento idiotský propaganda 



se neustále řekl, liberály, Židy a křesťany, že bychom neměli nenávidět, ve 

skutečnosti bychom měli milovat své nepřátele, je zcela v rozporu s přírodou a v 

rozporu s našimi nejlepšími zdravé instinkty. 

3. Obrana území.  

Až na parazity, kteří žijí na zádech druhých, prakticky každá zdravá druhy 

instinktivně uvědomuje a uznává nutnost mít velkou a adekvátní území v rámci 

kterého může žít a ve kterém se může rozšířit. Musí mít pozemek, na kterém je možné 

využívat přírodní zdroje pro svou obživu. Eagles rozpoznat takové území a podíl ven 

obvykle o rozloze něco jako 70 čtverečních mil pro jeden eagle rodiny. Vlci rozeznat 

tento vynikající přírodní zákon a oni obléhají svém území, v němž k lovu kolonie bobr 

má svůj vlastní rybník a stane-li se zarostlý, že postavit přehradu v nové oblasti a 

potomci rozšíří do dalších oblastí. Dokonce i Meadowlark nebo Bluebird vyjadřuje 

odhodlání, že vytyčovat vlastní území v rámci které navrhuje, nadřazenost a nabádá 

ostatní, aby zůstali venku. 

4. Vedení Princip.  

S touto myšlenkou a princip platí také celkové uspořádání konstrukčního společnosti. 

Skrz historii lidské rasy jako takové a bílá rasa zejména zaznamenala velký pokrok, 

která vyplývá z vynikajících představitelů. Bez vůdců bílé rasy rozpadá a rozpadne. 

Za takových velkých vůdců, jako Adolf Hitler, například lidé, které utrpěly obrovskou 

porážku a byl zcela zničen a rozpadl zlým židovským parazitům, byl v krátké době 

shromáždil ke znovuzrození a regeneraci, která se rychle sjednotil národ. Pod jeho 

vedením se národ vyhnal jedovaté paraziti, kteří byli podkopává a ničí národ, a rychle 

začal obrodu, která byla zázrak století. V rámci takového konstruktivní vedením se 

začal přestavět sebe a v několika málo let se opět stal nejmocnějším národem na tváři 

země. 

5. Linie velení.  

Se zásadou vedení také rozšiřuje velení, který je ilustrovaný organizaci armády, nebo 

organizace, korporace, jako je General Motors, nebo du Pont nebo Bell Telephone 

Company, nebo některý z tisíce jiných. To je ve skutečnosti jediný rozumný a účinný 

způsob, jak uspořádat. Všechny židovská propaganda o "demokracii" o opaku, princip 

vedení prokázal více než tisíce let být základem organizované společnosti. 

Demokracie není nic jiného než "vlády davu", přičemž Žid má úplnou kontrolu nad 

propagandy a vede a klame dav, aby zničil nejen sebe, ale zničit svou státnost, zničit 

jeho zemi a zničit jeho závod. V demokracii, kde je pravděpodobně zodpovědný za 

všechno všichni, a rozhodnutí jsou vyrobena zbabělou hlasování výboru, to skutečně 

funguje, že nikdo není zodpovědný za cokoliv. 

6. Posvátnost rodiny jednotky.  

Spočívající v bílé civilizace je rodinná jednotka sama o sobě, která je základním 

stavebním kamenem celé sociální struktury. Pokud zničíte rodinu, zničíte závod. 

Rodina je současný zlatý odkaz v dlouhodobém zlatý řetěz naší rasy. Pokud je 

rozdělena na libovolném místě v historii zlomí celém řetězci směrem dolů a je 

nenávratně zničen. S posvátnost rodiny idea respektu k ženství je také silně zapuštěné. 



Souvisí s tímto konceptem je také posvátnost mateřství, která je základem rodinné 

jednotky. 

Je k diskreditaci bílé rasy, že tyto posvátné myšlenky utrpěla v posledních letech. Ve 

zběsilé, duševně nemocný a zbytečné úsilí o pokusu o upgrade toho negra na úrovni 

bělocha jsme degradované sebe a se stahují sami dolů směrem k jeho úrovni. Z 

množství rozdílů mezi bílé rasy a negři, jeden vynikající Rozdíl je v typu rodinného 

života průměrné zdravým bílým rodinné postupů a degenerovaná, prakticky 

neexistující rodinného života v nigger komunity, která je zaměřena zvýšily o vtip 

"zmatený jako den otců v Harlemu." 

7. Nutkání k rasové duše.  

Existuje v každém závodě, který dosáhl homogeny, tedy podobnost v konstrukci, 

protože jeho obyčejný svah, určité povahy a kvality, že lze nejlépe popsat jako duše. 

Je to samotná podstata jeho nitra a to je obyčejný pocit, kolem kterého rasové loajalita 

může přitahovat. Dokonce i pokorný negr má to a mluví o jeho "duše bratrů," popisný 

termín, naložené význam. Ze všech ras lidstva, rasové duše bílého muže je 

nejvznešenější, nejkrásnější a nejvíce kreativní. Rovněž je tato vlastnost, že každý 

člen závodu cítí, že je součástí, a že je součástí toho 

komunitní duch. Jedná se o rasové duše lidí, kteří z nich dělá táhnout za jeden provaz 

a sjednotí. Je to velmi kvalitní, že Žid pracoval tak dlouho a houževnatě zničit v Bílém 

Man. Je to kvalita, která musí být znovu probudila v Bílém Man a vyvinut tak, aby 

jeho plný potenciál. 

Každá lidská bytost cítí, že musí patřit k něčemu většímu, než je on sám a je nejvíce v 

ideálním případě ve svém živlu, když ji cítí, že je součástí velkého sjednoceného 

rasové komunity. On je nejvíce nesvůj, frustrovaný, a jako ryba na suchu, když je 

umístěn v polyglot multirasové prostředí. Stejně jako ostatní tvory přírody, lidé mají 

stádní instinkt, silné vnitřní nutkání patří ke kmeni. Jedná se o přirozený instinkt a je 

jedním ze základních instinktů, které příroda umístěných uvnitř každého z nás, pro 

uchování a segregaci druhu. Selhání bílý muž v Americe i jinde dnes realizovat tento 

základní nutkání ho úplně odzbrojil jeho nejužitečnějším instinkt a opustí pole 

dokořán pro satanské pohon Žida, aby mongrelize a zničení bílé rasy. 

A tak v součtu zařazujeme ve víře v Creativity hnutí ze základních požadavků pro 

budování zdravé bílé společnosti. Jsou následující:  

1. rasová loajalita  

2. Nenávist a vyloučení mimozemských ras  

3. exkluzivní Territory  

4. Vedení Princip  

5. Linie velení 6. posvátnost rodiny  

7. rasové duše.  

Bez nich nemůžeme vybudovat silný White společenský řád, ve skutečnosti 

nemůžeme ani přežít. Opět platí, že to není něco, co jsem vymyslel, ale to jsou 



základní zákony, které příroda vložené do hloubi našich instinktů v průběhu mnoha 

set tisíc let, že bílá rasa vyvinuly do stále vyšších úrovní existence. 

Je nedílnou součástí naší náboženské víry proto podporovat, vychovávat a živit ty 

přirozené instinkty v nás, o jejich posílení, a tím posílit naši rasu a posílit naši White 

sociální starší.  

Přírody Věčný Náboženství 2-08  

Spása: základy naší bílé společnosti 



věčného náboženství přírody 2 - 09 

Spásy: Význam země a území  

Dokonce i nejzaostalejší divoch si je dobře vědom klíčového významu půdy, pokoje a 

území, na kterém jeho kmen může žít a přežít. Tak zásadní a samozřejmé je to 

myšlenka, že budou bojovat a riskovat své životy, aby se buď zachovat jejich vlastní, 

nebo rozšířit a převzít kontrolu nad územím sousedního kmene. Ještě předtím, než 

Bílý muž někdy přišel na břehu Ameriky, stovky indiánských kmenů neustále bojoval 

proti každému jiný. A to, co bylo, že bojuje za? Oni bojovali o pozemní, pokoj a 

území, na kterém jejich kmen mohl lovit a žít, mohlo prezentují své týpí a jejich 

potomci mohli prosperovat a expandovat. Tato touha a toto poznání je tak základní a 

instinktivní, že i ptáci a zvířata jsou si dobře vědomi tohoto základního faktu přírody. 

V mnoha případech příliš obléhají jejich území. Vědí, že můžete sbírat jen tolik 

výživu z určité oblasti půdy a znamenají vsadit ji a chránit ji. 

V dřívější kapitole jsme zaznamenali, jak se majestátní orel vytyčil své území, žil v 

něm a pracoval pilně ji.  

Pozorovali jsme také moudrost rodiny vlka, ve stejné kapitole, jak oni obléhají 

potřebného území, a jak aktualizovat své hraniční značky téměř každý týden. Také 

jsme viděli, jak jiný vlk rodiny taky, měl své teritorium a respektován přilehlé hranice. 

Každý z nich měl instinktivní moudrosti si uvědomit, že země a území, na jejichž 

základě bylo jejich existenci. Jsou to fungovalo a oni ji střeží. Vlastnická práva a 

území byly zřejmě vážná věc mezi Vlčím rodinami a dobře organizovaná. 

V rodině kočky, bude pumy dělat to samé. Oni vědí, že potřebují tolik území žít v a 

budou obléhají jejich území a tvrdí to jak jejich vlastní lovit a zajistit potravu pro chov 

jejich rodiny. Některé druhy opic nejen organizovat jejich území, ale uspořádat 

hierarchii jejich kmene. Dokonce i ptáci, když slyšíme jim vesele zpívat to, co věříme, 

je píseň štěstí, jsou ve skutečnosti prohlašuje světu, že toto je jejich doménou a 

napomíná narušitele zůstat mimo. V arktických oblastech Lemming, plodný hlodavec, 

na druhé straně, má jiné řešení tohoto problému. S cílem udržet populaci v souladu s 

územím a rozlohy k dispozici, a udržet tuto oblast od přeplněna, budou jednou za tolik 

let, vést masové sebevražedné cestu do moře a utopí po stovkách tisíců. 

Jde o to jsem tady dělat je, že půda a území jsou synonymem pro obyvatelstvo, ať už 

je to zvíře, pták nebo lidská populace. Pozemky a území jsou v podstatě zásadní 

význam nejen pro zajištění výživy, ale také poskytuje obývací pokoj. Jeden čtvereční 

míli půdy může poskytnout jen tolik jídla a vlákniny pro omezený počet lidí. Stále 

existují lidé, kteří budou toto popírají a tvrdí, že se zvýšenou technologií můžeme 

pokračovat donekonečna v poskytování stále větší produkci a že nejsou v dohledu 

žádná omezení. To prostě není pravda. Nejen, že je tam určitý limit na produktivitě 

půdy bez ohledu na to, kolik technologie je zapojen, ale jak se zvyšuje populace, stále 

více a více produktivní půdy vyjme z produkce a využity pro bytové výstavby, městy, 

obytná plocha, dálnice, silnice, kanály, pravý-- cest, atd Svědek, například produktivní 

pomerančovníky, že před pouhými 30 roky existovaly v jižní Kalifornii. Nyní jsou 

prakticky všichni pryč, všechno, co drtivá výměra bytost, a velký, pokrytý bytových 

členění. 



Nejen to, ale lidská populace bude rozšiřovat nejrychleji v těch oblastech, kde je dost 

místa. Prázdné prostory Zdá se, že pozvat chov větších rodin. Svědek, například 

prvních průkopníků na západě. Všude tam, kde půda prostory byly otevřené dokořán a 

řídce usadil, Bílý průkopníkem měl velké rodiny. Naproti tomu obyvatelé měst, a to 

zejména v rodinném bydlení a oblasti těžkého hustoty, mají relativně malé rodiny 

mezi bílé lidi. Ve skutečnosti je v našich silách, rasové akciové pochází z 

venkovských částech, i když mnoho z těchto masivních rolníků by mohly migrovat do 

měst později a učinit svůj nárok na slávu a bohatství ve městech. 

Při pohledu na to z pohledu celých zemí, zjistíme, například země jako Skotska a 

Irska, kde je prostor omezen; plodnosti je omezena stejně. Zjistili jsme, že Irsko má 

populaci asi 3-1 / 2 miliony a Skotsko populací přibližně pět miliónů. S stísněné 

rozlohy mají k dispozici tyto údaje populační změnilo jen velmi málo v průběhu 

posledních 100 let a existují i období, kdy se počet obyvatel klesá. Porovnejme to 

například s počtem lidí irského či skotského původu v Americe a my zjistíme, že i 

když žili v novém světě relativně krátkou dobu, rasově mluvení, ale v současné době 

existuje mnohokrát jako mnoho irské a skotské příbuzní žijící v Americe jak tam jsou 

nyní žijí v zemi jejich původu. To vše vede k doložení skutečnosti, přírody, že v 

příkazu k rase lidí, kteří přežili oni potřebují prostor, prostor a území. Jinými slovy je 

třeba půdu. 

Je-li převažující skutečnost, že je tam jen tolik, využitelné půdy v tomto světě, a tam 

nebude nic víc. Je to také zlověstná skutečnost, že světová populace roste mílovými 

kroky, a v drtivé většině jsou to barevné závody, které se zvyšuje. To je způsobeno 

tím, pomoc a podporu technologie White dal barevné závody a vzhledem k tomu, že 

Žid je drancovat běloch a braní potravy a látku z něj a přesouvá ji ku prospěchu 

barevnými závody. Skutečnost, že židovští propagandistické agentury označit toto 

jako filantropické a humanitární je irelevantní. Je žádná taková věc. Jedná se o trestný 

čin loupeže navržen tak, aby rozšířit barevné závody a zmenšit bílé rasy. Nebere 

žádnou velkou představivost promítnout výsledky do budoucna. 

Ledaže by bílá rasa probudí brzy a začíná vybírat svou osud do vlastních rukou, že se 

bude přeplněné do menší a menší životní prostor na tváři této planety. Když je White 

Man byla oslabena do bodu, kdy barevné závody mohou ho pak doražení násilím, Žid, 

když zánět barevné závody s nenávistí, pak dá signál pro zničení zbytků bílé rasy. 

Učiňme mýlit - Na pozemku o tento svět a jeho zdroje jsou přísně omezena a čas se 

blíží velmi brzy, kdy buď budou bílé rasy organizovat obývat Zemi, nebo to bude 

přeplněný z vypnutého stavu do tváře touto podřadné barevné závody. Vzhledem k 

tomu, že teď není a nikdy nebude dost pro bílé rasy a barevnými závody na obě 

místnosti udržovat svůj vlastní druh na povrchu této zemi, já, pro jednoho, bylo by 

mnohem dřív, že jsme přežili, než jsou oni. Jsem si jist, že žádný člen bílé rasy chce 

být přeplněné a nakonec poražena, a tak vyhynout Pokud se tak stane, bude to proto, 

že jsme byli prostě příliš laskavý, nebo lepší, příliš hloupí, aby bojovat za naše přežití. 

Ne, Příroda nevytvořila bílá rasa jako její nejvyšší a nejjemnější úspěch pouze 

zahladili a přeplněné z povrchu země pomocí nižší barevnou hmotou. Stejně tak je 

určen Nature žádné zvláštní části země, jako je Afrika pro barevnými závody, nebo 

negři, nebo kohokoliv jiného. Zákony přírody sami diktovat a historické zkušenosti 



jasně ukazuje, že půda a území patří k těm, které mají vůli, odhodlání a sílu, aby ji 

ovládnout, aby ji naplnit, a pak držet ji v rozporu se všemi rádoby útočníkům , 

Je to smutný odraz na nedostatku chytrosti na straně bílého muže, nebo lépe na zrádné 

mazaný Žid, který byl pod kontrolou světových dějin za posledních několik tisíc let, 

že Bílý muž je nyní přeplněné hustě do menšího části světa, zatímco barevné závody a 

mulati zabírají drtivou většinu toho nejlepšího z nemovitostí na povrchu země. 

Například, v Africe, který je jedním z nejbohatších zemských na povrchu země, je 

ohromně naplněn nižší černocha. Spojené státy, relativně nová země, má hustotu 

obyvatelstva 2,3krát tak velký jako u afrického kontinentu. 

Nebo porovnat vysoce nadané a energický Němec lidi, kteří jsou nyní tísnili rozlohou 

menší než Texas, zatímco zpětné mongolské kmeny východní Asii a slovanské kmeny 

Evropy a Ruska zabírají obrovské plochy mnohokrát o velikosti Německa.  

Nebo si vezměme velké britské lidi, teď přeplněné v jejich malém ostrovním 

království, zbavený jejich kolonií, a to i poté, co vyhrál dvě světové války. Poté přidat 

urážku zranění, Židé, a to nejen co zbaven velký britské impérium, jsou nyní záměrně 

dodávat hordy barevného do britského království sám, vstřikování odporný znečištění, 

kde se žádné znečištění kdy existovala dříve. 

Ano, naše právo k půdě a území na světě je nejposvátnější pravé bílé rasy vlastní. 

Příroda vybavila nejen běloch s právem vlastnit nemovitosti na světě, ale příroda má 

také dotoval běloch s inteligencí, energii a sílu, s níž toto právo vykonávat. Byla by to 

škoda, podlý a zanedbání povinnosti z naší strany, pokud se nám to nepodaří, aby si to 

uvědomují, a nedaří se standardně vykonávat svou povinnost, kterou příroda jasně 

poukázal na nás. Pokud se nám to nepodaří, jak to udělat, protože nám chybí zdravý 

rozum a odvahu, budeme spáchání nejvíce těžkou zločinu proti sobě a svých vlastních 

budoucích generací. 

Ale budou některé krvácející srdce prohodit, když navrhla takový průběh, ne opustit 

civilizaci a vrátit se k zákonu džungle? Ke kterému jsem odpověď, ne, můj drahý 

příteli, nejsme opuštění civilizace. Naopak, tím, že rozšíří bílou rasu a zmenšovací 

barevné závody jsme se postupuje na nejjistější cestu pro zachování civilizace. Je 

nutné si uvědomit, že je to jen bílá rasa, která vytvořila každou civilizaci, která kdy 

existovala, a když ten závod ve své době a době stal mongrelized a vymřeli, civilizace 

zemřel s ním. Ale v každém případě, že nejsme zdaleka tak zájem na zachování 

civilizace jako takové, jak jsme v zachování a pojistit budoucnost našeho vlastního 

druhu, a pro náš vlastní závod. Jedná se o první, nejpřednější a nejvyšší zákon přírody 

a my bychom být opuštěný, když máme prostředky, aby tak učinily, pokud bychom 

zanedbávat plnit roli, kterou příroda a Destiny ustanovil pro nás. 

Je velmi politováníhodné, že tyto stejné krvácející srdce, kteří křičí do nebes o 

právech a zachování negrů a jiné špíny, zdá uhlazeně lhostejní k osudu bílé rasy. 

Zůstávají zcela bez zájmu, když připomněl, že v naší generaci, Rusové, pod vedením 

Židů, jel devět milionů Němců z jejich vlasti v Prusku a východním Německu, na 

území, které zabral za posledních několik tisíc let , Ani to značně rušit, když jsou 

upozorněni na historický fakt, že Židé v průběhu a po ruské revoluci zavražděn něco 

jako 20 milionů Zatímco Rusové, výkvět inteligence a původní tvůrci umění, 

civilizace, průmyslu a osvícení v Ruská říše. Stejně tak jsou tyto stejné krvácející 



srdce značně narušen, když jsou upozorněni na nedávné historické zvěrstvo když Židé 

vyhnal 1,5 milionu Arabů z jejich farem a jejich domovy a vyhnal je v poušti, vyhnal 

z půdy, která by zabral za poslední dva tisíc let. Tento Židé dělali bez sebemenší 

špetky zákonnosti, které nemají jiný nárok než jejich ležících náboženských výmyslů. 

Oni pak pokračoval znečišťovat mysl bílé rasy do takové míry, že většina bílých lidí, 

kteří měli vědět lépe, podporovaného je a pomáhal jim, aby se zavázaly tento 

historický zvěrstvo. 

Studený, tvrdý pohled na současných denních fakta a čísla by měl odejít v našich 

myslích není pochyb, že bílá rasa je na kolizním kurzu s katastrofou. Nejen, že jsou 

mulati a prádlo rychle se nám chovu (díky našim štědrým dotacím potravin, techniky 

a medicíny), ale my jsme se rychle krátí půdy a životně důležitých zdrojů. 

Populace světa se násobí s rostoucí rychlostí. V roce 1650 se počet obyvatel číslované 

přibližně půl miliardy. 

V té době to bylo rostoucí pouze ve výši zhruba 0,3 procenta ročně. Při takovém 

tempu to bude trvat 250 let zdvojnásobit. To má, nicméně, od té doby zvýšení míry 

růstu ročně. V roce 1970 tempo růstu se zvýšila na 2,1 procenta ročně, je tempo růstu 

sedmkrát tak velký, jak to bylo v roce 1650. Při této rychlosti čas zdvojení je pouhých 

33 roků. 

Světová populace je nyní 3,6 miliardy lidí, v drtivé většině barevné. Do roku 2000 se 

počet obyvatel měl dosáhnout až neuvěřitelných sedm miliard, přičemž barevné 

spodina přejetí do všech oblastí na světě, včetně těch, které nyní stále převážně bílé. V 

60. letech, tímto tempem, bude čtyřikrát mnoho lidí shlukování tvář země jako jsou 

dnes. By někdo starat předvídat jejich barvu? 

Nyní uvažujme dostupných zdrojů půdy, včetně orné půdy, sladké vody, kovy, lesy a 

pohonných hmot. Nanejvýš tam jsou k dispozici na tváři země 7,86 miliardy akrů orné 

půdy, nedávné studie ukazují. Přibližně polovina z této země, tedy nejbohatší a 

nejvíce přístupné půl, je pod kultivací dnes. Druhá polovina je marginální půda, a 

bude vyžadovat obrovské investice vstup kapitálu dosáhnout, jasné, zavlažovat a 

hnojit před tím, než může produkovat žádné jídlo. 

Podle nedávného OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zprávě, otevření této 

marginální půdu k pěstování není ekonomicky proveditelné, a to i vzhledem k 

naléhavé potřebě potravin v dnešním světě. A to navzdory skutečnosti, že velká část 

dnešního světa je již vyhladovělé a podvyživených. Pokud by byla pouze současná 

světová populace krmeni platnými normami USA, bychom potřebovali 225 procent 

tolik půdy, jak je v současné době obdělávané půdy, která neexistuje. 

Tam, kde se jídlo pocházet z krmit hladové hordy v roce 2000?  

Odpovědí je, že tam bude hlad a politické nepokoje, s nejsilnějším boje o přežití. Bude 

to rasová válka, a pokud bílá rasa je psychicky připraven bránit své vlastní silou 

zbraní bude pohlcen a překročení. 

Nejen, že jsme vyčerpání půdy, jsme ještě rychleji vyčerpání surovin, které si vytvořili 

a poháněnými naši rostoucí technologii. Spotřeba našich životně důležitých, 



neobnovitelných zdrojů, jako je měď, železo, oleje, ropy, hliníku, olova, stříbra, rtuti, 

atd, se exponenciálně zvyšuje ještě rychleji, než je populační exploze. Zatímco 

populace je v současné době zvyšující se rychlostí 2,1 procenta ročně, zvýšená 

spotřeba hliníku se zvyšuje na 6,4 procenta ročně, mědi 4,6 procenta ročně, ropný 2,9 

procenta ročně. Při tomto tempu, bylo vypočítáno, že všechny známé zásoby hliníku 

budou vyčerpány do 31 let, měď v 21 letech, a ropné produkty za posledních 20 let. 

Zatímco můžeme objevit další nové vklady, nicméně, stejně jako orné půdy, jsou 

omezené. Stejně jako země výborné, nové nálezy jsou těžší a těžší přijít, stále více a 

více nákladnější dolu, a v každém případě přísně omezena. 

Zatímco výše, z důvodu omezení prostoru, je nutně pouze neúplná a povrchní rozbor 

půdy a surovinových zdrojů dostupných na tomto světě, přesto poměrně přesně 

představuje celkový obraz - a důsledky jsou v drtivé většině jasné: neexistuje ani 

země, ani nejsou k dispozici pro zachování současné populační exploze na další 

generaci, a to ani po dobu dalších 15 let suroviny. Něco se musí dát.  

Otázkou křičí na vysoké nebe: kdo přežije? Bílá Race, který vytvořil současnou 

vysokou úroveň technologie nebo zbarvený, Mulattos a spodinu? 

S Židem v kontrole ze strany vlád a nervových center na světě; goading barevné a 

negry zapnout Whites: urychlovat je na násobit ještě rychleji; zatěžování běloch s více 

a více parazitů na zádech, jsme dosáhli vysoce výbušnou konec čáry. Přesto White 

Man zdá být zcela zapomíná na nebezpečí, že je dovnitř, ani on zřejmě uvědomuje, že 

je obětí určený k ničení. Bílá rasa chová, jako by byl pod vlivem drog a bezmocná. 

Zůstává neorganizovaný a impotentní hnout prstem v jeho vlastní obranu. 

Poučení z výše uvedeného jsou ohromně naléhavé. Jsou to jasné a jednoduché. 

Musíme radikálně změnit celý náš výhled týkající se naší roli v tomto světě. Už 

můžeme usilovat o sebevražedný roli bytí sladkou charitativní Santa Claus s 

barevným spodinu světa. Už jsme se odváží podporovat množení inferior barevné 

světa, z nichž všechny nás nenáviděli s hořící vášní. Ne, musíme být provedeno s 

takovým sebedestruktivní blbostí. 

Bílí lidé musí přijmout novou víru a diametrálně opačnou politiku. Musíme 

shromáždit zachovat naše vlastní. Musíme se stát silně rasově zatížené a sjednotit. 

Musíme organizovat. United a organizovaný jsme desetkrát silnější než Židé, negři a 

barevného dohromady. Musíme zachránit naši rasu. 

Musíme se poučit z výše uvedeného, že tam prostě není dost půdy pro přírodní zdroje 

pro bílé rasy a barevný kal k oběma přežít. Musíme se poučit z historie, které nám 

naši američtí průkopníci učil v osmnáctém a devatenáctém století: řídit horší barevné 

lidi před námi a mají dobré zemi. 

Věřím, že v duchu průkopnické Ameriky. Příroda poklepal nám na rameno a ukázal 

na zbytek cesty. Nyní je naše naprostá povinnost postupovat. Stejně jako naše 

průkopnické předků, je to naše svatá povinnost získat pro sebe a naše budoucí 

generace Bílých dobrá pozemků a všechny zdroje tohoto, naše planeta Země. 

Základním testament tvořivosti 



Pohyb v tomto ohledu za celou dobu je jasné a jednoduché: smršťovací barevné 

závody, rozbalte bílá rasa, dokud jsme naplnit všechny hodnotné země na této planetě 

Zemi v plném rozsahu. Neexistuje žádná alternativa. 

Přírody Věčný Náboženství 2-09  

Spásy: Význam země a teritoria 



přírody Věčný Náboženství 2-10 

Spásy: Manifest Destiny  

The White Man je obrovská stavitel. Několikrát v historii, kdy mu byla oddělena a 

zatím dělat, co jeho vrozené přírody diktuje, že buduje, vytváří se staví říše. Vzhledem 

k tomu volný průběh v průběhu času, výtvarná díla z bílého muže se stal vskutku 

ohromující. Jedna taková lhůta byla budova of America, a vítězný Západu. 

Během poloviny devatenáctého století, většina Američanů byli prodchnuti myšlenkou, 

že to bylo jejich osud manifestu dobýt a obsadit Ameriku od břehů Atlantiku k 

břehům Pacifiku. A panuj oni dělali! 

Naše zfalšovaná historické knihy nám dali tolik odpadky o významu Otců Pilgrim, 

puritány, Mayflower kompaktní a obecně platí, že role křesťanství v budově Ameriky. 

Naše školní děti a americká populace, a velký, jako výsledek, se nyní staly tak 

naočkovaný, že prakticky všichni z nich předělávka Tento židovský zkreslení, že 

Amerika byla postavena křesťany, pro křesťany, a na křesťanských principech. Při 

bližším zkoumání historie ukáže, že Amerika byla postavena ne křesťany, ani na 

křesťanských principech, ale naopak, byl postaven přes pout křesťanství. 

Kdo byli skuteční stavitelé Americe? Určitě nebyli Pilgrims či puritány nebo jiné 

náboženské fanatiky, ačkoli tam byli někteří z nich prošpikován raných osadníků. Ani 

nebylo tolik uprchlíci z náboženského pronásledování, která tvořila podstatnou část 

populace rasové, který postavil Ameriku, ačkoli tam byli někteří z nich u našich 

prvních osadníků. V podstatě lidé, kteří přišli sem v hojném počtu a byl podnož 

Ameriky byli nejlepší příklady toho, co je skvělé o bílé rasy. Byli to lidé prodchnutý 

duchem dobrodružství, kteří hledali lepší půdy a lepší příležitost, v níž zvýšit jejich 

rodiny a aby jejich bohatství. Byli dobrodružný, agresivní, nebojácný, energický, a 

především lidé s vizí a lidí, kteří chtěli stavět. Byli to stejný druh zásob, který tlačil 

kupředu hranice bílého muže na celém světě ve vzdálených kontinentech v průběhu 

posledních mnoho tisíc let. 

Kdo byli tito lidé?Byli to nejlepší z naší bílé rasové skladem, že bychom mohli být 

hrdí. Oni byli průkopníky, oni byli lovci, lovci, průzkumníci, že zemědělci, farmářů, 

železniční stavitelé, a především indické stíhačky. Přišli sem z nepřehledného Evropy, 

které byly roztrhané na kusy a využívaná židovskou finanční monopol a zamotaly do 

rozvratné, sváru-roztrhané sporu o židovskou uložena křesťanské náboženství. Byli to 

lidé, kteří hledali elbowroom a svobodu následovat své přirozené sklony a touhy. Ve 

svých žilách a v jejich krvi byl pocit z Manifest osudu rozšířit a naplnit bohatou novou 

zemi. 

Mimo to vše se objevily ty nejlepší a největší rozkvět bílé produktivity, že svět kdy 

viděl. V "Vítězství Západu" nepochybně byla prokázána jednu z nejširších a nejširší 

úspěchů lidské rasy. V heroickém vítězství Západu byl napsán jeden z nejslavnějších a 

dalekosáhlé kapitoly v historii bílé rasy nebo jakékoliv rasy, když na to přijde. Čirou 

Dint odvahy a sil byla postavena nejproduktivnější, kreativní, silný a blahobytný říši, 

jakou kdy svět viděl. 



Dnes, Amerika, i když bílí lidé v něm tvoří méně než pět procent lidí na celém světě, 

produkuje tolik bohatství a látku, jak celý zbytek světa dohromady. To navzdory 

skutečnosti, že Američané byl načten se závažnými omezeními a nevýhodami, jako je 

například žádný národ nikdy dříve známých. Bílí Američané jízdu na zadních 

30000000 (asi 70 milionů) černé parazity, které jsou nejen těžké břímě nést, ale vážný 

handicap dále do té míry, házení štěrku do rychlostí výroby. To vše produkce pochází 

z Ameriky, a to navzdory skutečnosti, že američtí lidé byli nuceni dotovat své soupeře 

a jejich nepřátel po celém světě s cizí pomoci, technologie, úvěry, produkty, 

měnových omezení, a každá jiná forma třmenu, že žid by mohl vymyslet. K tomu je 

škrtící účinek Židů v našem středu, údajně šest milionů, ale pravděpodobně velmi 

mnoho dalších. 

Není pochyb o tom America dnes je základní pevnost bílé rasy. Z tohoto důvodu je 

pod těžkým útokem ze strany Žida mít bílý americký mongrelized a odtáhl zaseto do 

stejného hadí jámy jak tomu bylo Indie před několika tisíci lety, Jižní Amerika před 

několika staletími, a Haiti před 150 lety. Amerika je velká pevnost bílé rasy a je to 

tady, že bitva bude muset bojovat, je to tady, že Žid bude muset být podmanil si, že je 

tady, že nový svět filozofie pro přežití bílé rasy budou musí být formulovány a 

zakořenit 

Dlužíme hodně k našim předkům vydatné, kteří přišli do bezútěšné a nepřátelského 

kontinentu s ničím jiným než svou nespoutanou určení a jejich rodných vrozených 

schopností vytvářet a budovat. Mezi nimi byli obchodníci brzy kožešiny a lovci, lovci, 

a průzkumníci, neklidný, energický a volně pohyblivé, kteří hledají nové zážitky a 

stále širších horizontů. S nimi také brzy přišli první osadníci, se osadníky a 

zemědělce. A když tlačil na západ na farmáře a dobytek baroni a jejich romantické 

kovbojové pomohl zkrotit obrovské prostory stále kupředu rozšiřující Americe. 

Jednalo se v pořadí následuje městských stavitelé, obchodníci, železničních stavitelů a 

podnikatelů, v nejlepším americkém smyslu. Jak se postavil říši, všechny z nich, a v 

tak či onak, byli indické stíhačky. 

Vzhledem k tomu, naše historie byla tak zle zkreslená na jedné straně, a protože naše 

hrdinné průkopnické předkové byli škodolibě pomlouval pro jejich politiky zaměřené 

proti Indům na druhé straně, je nanejvýš důležité, aby se podíváme právě to, co 

politika průkopnické Americe směrem k dolní červený rodáka, totiž Indiánů.  

Není pochyb o tom, že Bílý muž byl napadající zemi, která byla obydlena Indy, závod 

diametrálně odlišné od sebe a rozhodně nižší. Ačkoli invaze byla pramínek na 

začátku, netrvalo indický dlouho, aby si uvědomil, že ho někdo napadl a zbaven země. 

Jako nepřátelství brzy vyvinul, protože musí, netrvalo Bílý muž dlouho si uvědomit 

také to, že indický byl jeho smrtelným nepřítelem a katastrofální hrozbu pro jeho 

existenci, jeho majetek a životy jeho rodiny 

Z toho vytvořil pouto mezi bílé rasy, jako nikdy nebyla, který má zkušenosti v 

Evropě. Bílý muž si uvědomil, že musel držet pohromadě, aby přežili, a jeden z 

nejlepších období rasové loajality mezi bílými lidmi všech odlišný 

Evropské původy vyvinuté. Přineslo to nejlepší v Bílém Man - rasové loajalitu, 

vynalézavost, vynalézavost a odvahu. 



Dávat plnou hru na těchto přirozených vlastností, on tlačil neustále kupředu, řídil 

indického západ a převzal jeho zemi. Ačkoli White Man byl obrovsky outnumbered, 

ukázalo se, že žádný handicap, protože když White Man je jednotná a určuje účel 

dokáže překonat všechny ostatní síly a všechny jiné překážky. The White Man jasně 

uvědomil, že indický byla jeho nepřítel a motto, "jediná dobrá Indián je mrtvý 

Indián," se stal nepsaným zákonem země. 

Je tedy tolik odpadků na odrazovat, že Amerika byla postavena na křesťanských 

principech. Amerika nebyla postavena na křesťanských principech vůbec. Pokud k 

předčasnému White americký průkopník následoval diktát křesťanské etiky, jako je 

"milujte své nepřátele", "nastavit druhou tvář", "prodat všechno co máš a dát to 

chudým", "odporovat ne zlo", "soudce ne, "atd., a všechny ostatní sebevražedný 

Christian nesmysl, nikdy by dělal to, že by byl přemožen a zabit indiány před tím, než 

vůbec tolik jako dostal špičkou drží na americkém kontinentu. Ne, opravdu! Amerika 

nebyla postavena na křesťanských principech, ani lidé, kteří byli především zájem o 

křesťanství. Amerika byla postavena z nejlepších jedinců bílé rasy - bílé rasy výkonu 

svého vrozenou agresivitu a dává plnou houpat na jeho vynikající schopností a 

způsobilosti. 

Slyšíme tolik nesmyslů v našich současných učebnic dějepisu, ve filmech av jiných 

židovské propagandě, o tom, jak Bílý muž byl zrádný, že porušil smlouvy s indiány, 

jak se napálil Indy a jak lhal a zradil jim. To je, samozřejmě, jak jsem právě řekl - 

Židovská propaganda -, aby se rozkládat a downgrade hrdinskou běloch. The White 

Man jen jednoduše bojovali a přemohl Indy a řídil je z jejich země. Neměl vyjednávat 

s Indy, neměl je trik nebo se jim nic slibovat, byl pozor na dobývání. Bojoval indický 

porazil indická, zabil a poražena indické a řídil jej před ním, když převzal jeho zemi. 

Ten jasně outfought Indián a tlumený ho. Byla to prostě věc dobývání a obvinit běloch 

podvodu a podvádění je zjevně jiná ležící židovský trik. Bílý muž nedělal žádné 

smlouvy s Indiány jako takový. Podal dolů edikty, z nichž většina byla pro uložení 

indický v daných oblastech výhradami nebo poté, co už byl totálně poražený v 

každém případě. Nemáte vyjednávat ani sepsat smlouvy s zdevastovaných nepřátel, 

můžete si předávají podmínky, a to je způsob, jakým indiána byla řízena. 

Buďme upřímní o tom. Bílý Evropská procházel přes oceán, napadl americký 

kontinent osídleno podřadné červené rasy a jel na západ; dobyl rudého muže; převzal 

jeho země, on zabil většinu z jeho oponentů, a když se nesporně zemdlil je, že nahnali 

je do zmenšené ploše pak se usuzuje o nevhodnosti pozemku s názvem výhrady. Bez 

ohledu na to, jak se na to díváte, to bylo otevřené, neformální vítězství, volný-play sil 

přírody, to byl bílý muž u jeho nejlepší. Pokud se naši předkové neudělal to, že by 

nebylo Ameriku - tam by být ve skutečnosti žádný velký, silný rezervoár bílé rasy 

dnes. Ve skutečnosti je sporné, zda bílé rasy by ještě vůbec přežijí. 

Pro dokreslení myšlení a postoje bílých pionýrů, vládu a armádu jako takové, Citujme 

požadovaný text prohlášení guvernéra Johna Evanse pro občany na území Colorado v 

roce 1864:  

PROKLAMACE  

Poté, co poslal zvláštní posly do Indů na rovinách, režie přátelský na setkání ve Fort 

Lyon Fort lamed, Fort Laramie a Camp Collins, pro bezpečnost a ochranu, je varoval, 



že všechny nepřátelské Indové by měl být sledován a zlikvidována, a poslední řekl 

poslové, co teď vrátil, a důkazem je průkazné, že většina indických kmenů rovin jsou 

ve válce a nepřátelský k Whites, a které mají až do krajnosti mé schopnosti snažil se 

přimět všechny Indy rovin přijít k uvedenému místem setkání, slibují jim výživu a 

ochranu, která, až na několik výjimek, oni odmítli dělat.  

Nyní tedy já, John Evans, guvernér Colorado území, se vydá toto, mé prohlášení, ve 

všech případech povolit občanům Colorado, a to buď samostatně, nebo v takových 

stran, neboť mohou organizovat, jít ve snaze o všech nepřátelských Indiánů na 

rovinách, úzkostlivě vyhýbat se těm, kteří odpověděli na mou výzvu k setkání na 

označených místech, a to i zabíjet a ničit jako nepřátelé země všude tam, kde lze 

nalézt ve všech těchto nepřátelských indiánů. A dále jako jediná odměna jsem 

oprávněn poskytovat takové služby, tímto posílit tyto občany nebo třetí strany občanů, 

aby se v zajetí, a držet se vlastní soukromou potřebu a přínos, veškerý majetek 

zmíněných nepřátelských Indiánů, že může zachytit a získat pro všechny ukradeného 

majetku získaného z uvedeného indiány takové odměny, které mohou být považovány 

za správné a právě proto. 

Dále jsem se nabídnout všem těmto stranám, jak bude organizovat podle milice práva 

na území za účelem, aby jim zbraně a střelivo poskytnout, a hle prezentovat své účty 

pro pay as vojáky z povolání, pro sebe, své koně, jejich živobytí a dopravy, do 

Kongresu, v rámci zajištění odboru velitele, že bude vyplacena.  

Konflikt je na nás, a všechny dobré občané se vyzývají, aby dělat svou povinnost pro 

obranu svých domovů a rodin.  

Ve svědectví o kterémž jsem k této dohodě mou ruku a způsobil velký pečeť na území 

Colorado dá opatřit tento 11. den srpna, AD. 1864. Podle guvernéra Johna Evanse 

SH Elbert, Secretary of Colorado území  

Vzhledem k tomu, vítězný Západu a budování Ameriky byl jedním z nejkreativnějších 

a produktivní epoch v historii bílého muže, měli bychom se naučit nějaké vážné 

poučení z naší vlastní historie. Pokud vede válku proti barevnými závody, a to Indům, 

byl tak produktivní před sto nebo dvě stě let, pokud jde o expanzi a blaho bílé rasy, a 

pokud z takového agrese byl postaven velký bohatý říši, jaké je to s sledování a 

přijmout takovou politiku dnes v celosvětovém měřítku? Proč hýčkat a podporovat 

šíření inferior černý africký v našem středu, kdy máme ohromnou sílu zbavit naši 

krásnou zemi této metly a poslat ho co nejrychleji zpátky do Afriky? Proč nemůžeme 

pomoci podpořit naše průkopnické White Brothers v Jižní Africe a Rhodesii a pomoci 

mu řídit divokou černocha na sever k rovníku? 

Příroda sama nám obdařen nezadatelné právo na přežití, nezcizitelné právo množit, 

záloha a rozšířit bílé rasy do nepřátelské tváře všem nepřátelům. Nezapomínejme, že 

nejnebezpečnější nepřátelé bílá rasa jsou barevné závody. Ve skutečnosti jsou všechny 

barevné závody jsou nepřátelé bílého muže. Nejlepší ochrana White Man může zajistit 

sebe je rozšířit území a čísla bílé rasy v globálním měřítku a zmenšit, že z barevných 

ras, z nichž všechny jsou nepřátelské k nám, dokud tato hrozba neexistuje nic víc. 



Dokud nepřátelské červeného závodu měl převahu čísel a síly, byl hrozba a hrozba 

pro průkopníka White amerického. To nebylo až do bílé rasy strmými čísel v drtivé 

většině z poháněl Indy, že ohrožení života a majetku byla zničena. Stejně tak v 

celosvětovém měřítku barevné závody, z nichž všechny jsou nepřátelské vůči bílé 

rasy, a stávají více tak každý den, jsou smrtící hrozbou pro samotnou existenci bílé 

rasy. V případě, že rasová politika bílé rasy v Americe před sto lety byla taková 

produktivní politiku naší rasy, to dá rozum, že by bylo také vynikající politika v 

celosvětovém měřítku. 

Nemožné?Vůbec ne, Ve skutečnosti je to nejen možné, je to jediná rozumná politika 

bílé rasy mohou sledovat. Nenechte se mýlit o tom, Židy ve spolupráci s barevnými 

závody byly označeny bílou rasu k zániku a rychle pokračuje - a daří - v tomto 

programu. 

Je nejvyšší právo, nejpřednější zákon v přírodě, bojovat za naše přežití za každou 

cenu! Musíme zajistit existenci bílého závodu na obličeji této planety po celou dobu. 

A Bílý muž mohl snadno udělat, kdyby sjednotil a dosáhl rasovou solidaritu. Zatímco 

v římských dobách, jeden římský legionář, používat své současné zbraně, jako jsou 

meč, štít, kopí, atd, by snad outfight šest (nebo možná deset) krát svůj počet černých 

divochů dnes s technologií modemu, která je produktem, zatímco člověk a bílou 

člověk sám, jen několik vyškolených pilotů vyzbrojených tryskových letadel a 

atomových bomb může zničit veškerou opozici od nepřátelských černoši v Africe, 

například v žádném okamžiku vůbec. Skutečnost, že naše zbraně jsou nyní v rukou 

našeho nepřítele, který by nikdy koncipovaný nebo vyrobit je na jeho vlastní, je 

ostudné úvaha o nedostatku loajality a účelu na straně bílé rasy. 

Nicméně, zlé, jak se věci mají dnes, to není příliš pozdě, ani nemožné. Když bílá rasa 

dosáhne politickou jednotu a ideologickou solidaritu, budou barevné závody, v 

důsledku nemožnosti, aby se udržely, uschne na vinné révy a žádná nukleární 

katastrofě, s nímž Židé jsou nám neustále zastrašující, bude nutné. 

Ano, rukopis na zdi je jasný: White Man, sjednotit nebo zahynout! Naplnit svět, nebo 

se stát mongrelized otrok! 

Vzhledem k tomu, černá rasa zavazuje drtivou většinu všech násilných (i jiných) 

trestných činů, je zřejmé, že pokud budeme zmenšit jejich počty budeme zmenšovat 

trestné činnosti. Stejná zásada platí pro nevědomostí a chudobou. Proto, chceme-li ke 

snížení kriminality, chudoba, špína, slumy, a nevědomost, nejlepší a nejefektivnější 

program je zmenšit počet negry v Americe. 

Rasový program Hnutí kreativity a proto je jasně stanoven: rozšířit bílá rasa, zmenšit 

barevné lidi.  

To musí být náš program na celý život, a to nejen v Americe, ale v globálním měřítku.  

Hloupě a pošetile, pod záštitou Židem a křesťanských principů, jsme dělali pravý 

opak. v  

Amerika, stejně jako jinde ve světě, každá politika Bílý muž byl pošetile byla 

vyvolaná pokračovat, ať už zahraniční pomoc, sociální péče, fiskální politika, daňový 



systém, technologická pomoc, lékařskou pomoc, nebo jeden z sto dalších politik, 

důsledně pracuje násobit barevný spodinu a zmenšit základnu produktivní bílé rasy.  

Barevná závody na celém světě nás nenávidí s vášní. Rozdmýchal podle 

celosvětového židovského tisku, bílé rasy, polarizované v obraze White American, je 

terčem nenávisti všude. Nejen, že je bílý muž nenáviděný po celém světě, ale tady v 

samotné Americe, Mexičané, negři, Indové a každé jiné barvy špína nemohou dočkat 

na den, kdy mohou dělat nás. 

Proč bychom se měli "nastavit druhou tvář," a krmiva, dotovat a podporovat šíření 

barevné pěny, kteří nás nenávidí, je nepochopitelné. Je to sebevražda. Je to 

šílenství.Dlužíme barevnými závody nic. Některý z nich bude dělat nás, jakmile 

budou mít moc. Kolektivně a organizuje Žid budou mít sílu na generaci nebo tak 

nějak, a udělají nás, pokud nebudeme sami sjednotit a organizovat. 

Opakuji, a organizovanou bílá rasa je desetkrát tak silný jako zbytek světa 

dohromady.  

Dokonce i apartheidu politika Jižní Africe jsou sebevražedné a ještě víc, ti z Rhodesie, 

z nichž oba jsou napadeni jako rasista. Obě země, ačkoli jejich metody se liší, 

pomáhají "farmy" větší horda negrů každý rok. Rhodesie zejména, má šílený 

sebevražedný politiku, na jejichž základě jsou posedlí "povznášející dále jen" nigger 

(nemožný projekt), "vychovávat" ho, multiplikačním ho a čím dál větší vlády nad 

těmito džungle králíčky. Zřejmé Výsledkem tohoto šílenství, samozřejmě, bude 

sebevražedný pro bílé populace. Je to stejně jako sebevražedné krmení a násobení 

horda krys, dokud tě pohltit. 

Austrálie má nejrozumnější "White pouze" rasovou politiku ze všech zemí na světě. 

Mají však být slepí k Židem a Židem nyní vlastní Austrálie. A to navzdory 

skutečnosti, Bílý muž stavěl kontinent, ale opět je to stejný starý příběh. Nicméně, 

australská rasová politika nezachrání to ani, v konečném důsledku, pokud se zbytek 

světa klesne pod. 

* * * * *  

Skrz přírody každý druh se snaží expandovat do nových kolonizovat území. 

Například, jakmile králík vkročit do nového australského kontinentu, ale násobí 

prolifically, dokud se vztahuje na kontinent. Když špačků přišli do Severní Ameriky, 

které se rychle šíří po celém kontinentu. Když se hyacint přišel na Floridu před sto 

lety to rozšířilo se rychle do každého kanálu a vodní cesty, která byla vhodná pro svůj 

růst. Když plevel zapustí kořeny v poli pšenice, okamžitě se snaží rozšířit své území, 

rozptyl semen na místo, kde, pokud je to možné, může trvat přes celé pole, celý kraj, 

celou zemi. 

To je přírody program: kolonizovat v novém teritoriu a rozšířit až na hranici svých 

schopností - bez jakýchkoli tabu.  

Po tisíce let, bílé rasy byl kolonizovat území a kontinenty, někdy s velkým úspěchem 

a také s některými nezdary. Během římské doby to bylo mimořádně úspěšné. Kdyby 

bílá rasa nebyl zasažený sebevražedné, mysl ochromující postižení, a to křesťanství, 



nepochybně by šel dál a už dávno kolonizované svět. Bohužel, jak historie ukazuje, že 

Římané však podlehne ke křesťanství. Přední vlna bílé rasy rozpadla, bílou rasu sám 

šel do úpadku a byl téměř zaplavený muslimských Maurů. 

V šestnáctém, sedmnáctého, osmnáctého a devatenáctého století, bílá rasa opět 

posunou dopředu zdravé oživení kolonizace, která čítala každý kontinent na světě, a 

jak jsme právě prozkoumali, bylo nejvíce energický ze všeho na severoamerickém 

kontinentu.  

Nyní, ve dvacátém století, Bílý muž je opět v rychlém poklesu jako jedovatý 

virulentní, nové židovské filozofie, komunismus, se šíří jako mor. Hloupě, White Man 

je nyní ustupuje, spuštěn před podřadné pěny, zmenšuje jeho vlastní a pomáhá své 

nepřátele množí. 

Namísto kolonizovat, White America je kolonizována, a to nejen hordy černých 

negrů, ale všechny barevné spodina světa. Už je White Man kolonizovat Afriku dále, 

ale Afričané jsou kolonizovat Ameriku, že Asiaté jsou kolonizovat Ameriku a mulati 

jsou kolonizovat Ameriku. Jižní Florida je zaplavený mulata Kubánců. I to dříve 

obávaný pevnost britského impéria, Anglie, je rychle kolonizována barevným pěny, 

která se množí jako krysy v jejím středu. Dokonce i krásná blondýna Švédové, ze 

všech lidí, mají hordy černých negrů přepravovaného a nejsou prstem, aby je zastavil. 

* * * * *  

Skutečným řešením je pro běloch, aby přijala zvuk, jednoznačné rasovou politiku: bílé 

rasy musí rozšířit až obývá dobrou půdu všechny v této zemi; je třeba vzít v úvahu 

všechny barevné závody svých smrtelných nepřátel; to musí přestat dávat jim pomoc a 

podporu všeho druhu; Musí davu a zmenšit je z povrchu zemského, jako tomu bylo v 

Indickém v Americe, jen víc. 

Aby přežil vůbec, to musí být naše víra a náš zákon: je to buď oni, nebo my! Je to 

ohromující cílem Creativity hnutí, aby se ujistil, že přežití bílé rasy na tváři této země 

bude zajištěno pro všechny čas přijít. 

My, bílá rasa, proto musí naučit znovu velkou historickou lekci z našich slavných 

amerických předků. Musíme promítat tuto velkou produktivní příval bílé rasy v 

celosvětovém měřítku. Musíme opět v plánované a záměrné programu, obnovení 

kolonizaci světa, které Zatímco Race vykonával za posledních několik století ve více 

či méně nahodile, ale důsledně dodržovat. Stejně jako američtí průkopníci, my, bílá 

rasa, nyní musí provést za svou osud manifestu vyhrát svět a naplnit všechny jeho 

dobré pozemky. 

Přírody Věčný Náboženství 2-10  

Spásy: osud manifestu 



přírody Věčný Náboženství 2-11 

Spásy: Mohamedánství - Síla militantní náboženství  

Jak jsme pozorovali v první kapitole této knihy, všichni přírody a celého vesmíru se 

řídí právem. Celý vesmír, včetně našeho malého světa, se řídí zákony přírody, které 

jsou univerzální, které jsou pevné, nepružné a věčně stejná. 

Mezi tyto přírodní zákony jsou zákony přežití druhu, které se rovněž vztahují zcela 

určitě na závody lidstva. Mnoho závody lidstva přicházejí a odcházejí, a nejsou nic 

víc. Některé z nich jsou dnes vymírají přímo před našima očima. Všechny tyto druhy, 

včetně závodů lidstva, mají své vlastní podivné prostředky obrany a agrese, včetně 

různých druhů parazitů. Mezi závody lidstva máme vysoce rozvinutý druhů parazitů 

známý jako věčného Žida. Jedním z vynikajících zvláštností Žid vyvinula nejvíce pro 

své vlastní přežití je umění lsti, potměšilý a podvod. Žid je nesporný mistr klamu bytí 

mistrovský parazit, že je, že vyvinula umění náboženství jako jeho nejsilnější zbraň 

podvést, kontrolovat, zotročit, zneužít, drancovat a ničit. 

Žid není jen "Master of lži" a obratným manipulátorem propagandy, ale uvědomil si 

brzy v jeho historii tisíci lety to mocná zbraň je náboženství. Náboženství je mocným 

nástrojem sjednocení závod ve společném účelu. Židé dosáhli tohoto pro své vlastní 

lidi. Používali také náboženství, aby zničil své nepřátele, a v tomto ohledu nejvíce 

ohromující úspěch v historii lidstva byla jejich vynález křesťanství ke zničení 

Římany. 

Žid, stručně řečeno, vymyslel Starý zákon s cílem sjednotit svůj vlastní závod, dát jim 

společnou tradici a účel a dát jim smysluplný program, se kterým plenit a zničit 

všechny ostatní závody. Za tímto účelem druhé úspěšněji, Žid také dával některé z 

těchto jiných závodů, zejména bílé rasy, náboženství, konkrétně křesťanství, jehož 

krédem udělá pravý opak ke své oběti, že Judaismus byl učinil pro Židy. Dal bílá rasa 

je krédo, které by mohly mást a zmást je, dělit, fragmentize a rozpad jim, což je 

měkký kořistí pro dravé Žida. Skutečnost, že byl skutečně úspěšný v této fantastické 

spiknutí je to nejlepší možné, že trpělivě a pečlivě naplánován aby byl tento důkaz. 

Jak mu přinesl jde, jsme již nashromáždily masivní důkazy v předchozích kapitolách, 

a budeme tak činit i nadále v následných stránkách. 

Také jsme citovali, že nádherné bílé civilizaci vznešenosti, která byla Řím, jak Řím 

dobyly svět a stál supreme a bezproblémový. Ukázali jsme, že Řím měl nebývalé 

období 200 let míru a pokroku, známých jako Pax Romana, kdy destruktivní 

židovsko-křesťanská filozofie začala šířit svou rozpadající se virus přes římské říše. 

Historie nám říká, že do roku 313 nl císař Konstantin stal prvním křesťanský císař a v 

té době vyhlásila křesťanství jako oficiální náboženství Říše. Viděli jsme, jak Římané, 

kteří padli za tuto sebevražedné radu a stal se fanatičtí křesťané, už neměla vůli bránit 

své domovy, jejich zemi nebo jejich říši, a to v jiném století a půl, do roku 476 nl, 

římská říše se úplně rozpadl a rozpadlo. Víme také, že s příchodem křesťanství, bílé 

rasy, včetně troskách římské říše a celé Evropě, dostal se do tisícileté doby temna. 

Po vrchovatá tuto hroznou katastrofu na kdysi hrdé a mocné říše římské, Židé nebyli 

obsah opustit bílé rasy tam. Jak oni pomohl mongrelize egyptské civilizace tisíc let 



dříve, nyní se chtěl ujistit, že by mongrelize celý bílé rasy v Evropě a zničit ho 

navždy. 

Aby bylo možné to provést, že vymyslel třetí náboženství, a to Mohamedánství.  

Je více než náhoda, že judaismus, křesťanství a mohamedánství to vše má původ v 

relativně malém prostoru Asii vyčnívat z Palestiny do sousední Saúdské Arábii, nebo 

jinými slovy, z Jeruzaléma do Mekky. Židé, jak Benjamin Franklin poukázal, jsou 

Asiatics. Tato malá oblast, obývané Semites, ležící na východ od Středozemního moře 

a Rudé moře, plodil tři náboženství, z nichž všechny měly ohromující a katastrofální 

vliv na bílé rasy. 

Zda Mohammed byl Žid, nebo ne, historie není příliš jasné. Tam je tak malý rozdíl 

mezi semitské Židem a semitského Arab, s výjimkou jejich náboženství, že je těžké je 

rozeznat. Mohammed byl Semite, že víme. Předtím, než se stal Proroka a zakladatel 

muslimského vyznání byl ženatý s extrémně bohaté vdovy, kdo byl židovský. Že 

židovský závod jako celek měla významnou roli při tvorbě a podporovat šíření 

Mohamedánství je nejen narozený ven následných akcí, ale je hlasitě vyhlášena 

samotných Židů. 

Je naším záměrem zde ukázat, jak jsou svařeny Mohamedánství do mocný nástroj, 

aby lo dále vykonávat svou ageold cíl mongrelizing a ničí bílou rasu.  

Viděli jsme, jak židovské křesťanství podařilo trhání římskou říši od sebe a zanechává 

ji v troskách, a to do roku 476 nl Řím, jako taková, nebylo víc. Ale to, co se stalo v 

příštích několika stoletích po pádu Říma? 

To bylo během této doby, že bílá rasa pravděpodobně na nejslabší a nejvíce rozpadlé 

fázi to bylo v po tisíce let. Přetrvávající a zrádný Žid nechtěl nechat tuto jedinečnou 

příležitost projít při řešení bílé rasy jeho finální smrtelnou ránu, pokud je to možné. 

Tak co udělal? Ten shromáždil a uspořádal barevné závody s novým agresivního a 

virulentní náboženství, který byl pravý opak toho, co mu injekčně a distribuovány v 

celém krevním oběhu bílé rasy. 

Zatímco mu vykouzlil náboženství zasadit na Římany, který jim řekl: nastavit druhou 

tvář; milovat své nepřátele; prodat to, co jsi a dát to chudým; odolat není nic zlého; a 

ohodnotí ne abyste nebyli souzeni, dal Arabům dynamického náboženství, který byl 

pravým opakem toho všeho. 

Na samém okamžiku, kdy bílá rasa byla v jeho nejvíce zmatený a rozpadlé etapě v 

historii, muslimské náboženství vyšel s divokou a agresivní filozofie, která inspirovala 

jeho přívrženci dobýt a převést mečem. Stoupenci tohoto virulentní nového 

náboženství bylo řečeno, že nebe bylo krásné zelené zahrady blaženosti. Zde duše 

věřícího, oblečený v zeleném hábitu, visela na zeleném polštáři, užil odpuštění, ovoce, 

víno a servis krásných dívek označují jako Blackeyed, dobře zaoblené kyčle a prsatá 

poprsím. Konvertité bylo řečeno, že v případě, že padl v boji, že by okamžitě jít na 

takový blažený nebe. Toto inspirovalo Araby s takovou vroucí horlivostí, že se vrhli 

do boje, péči na tom, jestli byli zabiti, nebo ne. 



Tyto pouštní kmeny, nyní poháněn takovým fanatickým náboženským zápalem, šířit 

islám z Indie do Španělska. Egypt, Sýrii, Malé Asii, severní Africe, Španělsku a 

Konstantinopol padla před dostatečném předstihu před muslimské říše. Arabské války 

přehnala na vítězně a pohyboval směrem vzhůru ze Španělska do srdce Francie a 

mohla si podmanil všechny bílé Evropy. Je to jen díky milosti Prozřetelnosti, že v 

roce 732 velký bílý hrdina Karel Martel, porazil Araby v bitvě u Tours ve Francii, a 

tím zabránil dobytí celé Evropy. 

Jak se liší mohla být dějiny západní Evropy měli muslimové dobyli!  

Nicméně, oni dobýt Španělsko a přinesli s sebou Black Moors Afriky a semitské krev 

Arabů. To nebylo až 1492, že Isabella, hrdinný Bílá královna Španělska, konečně 

vyhnal je. To byl skvělý rok pro Španělsko. Nejen, že královna Isabella uspět v 

vyhánět Moors ze Španělska, ale také ve stejném roce jí vyhnal Židy ze Španělska, a 

Columbus plul do Ameriky. Poté, co vyhnal Maurů a Židů, Španělsko pak začal 

největší a nejkrásnější období svých dějin a dalších sto let může být považován za 

zlatý věk Španělska. 

Přesto bylo provedeno škoda. Téměř tisíc let maurském působení ve Španělsku a 

Portugalsku se natrvalo kontaminována do krevního řečiště těchto dvou nešťastných 

národy a trvalé poškození je patrný v jejich rasové skladem k tomuto dni. Je to moje 

přesvědčení, že Židé měli v plánu inspirovat arabské dobytí zamést přes celou Evropu 

a znečišťovat všechny západní národy Evropy s černou krví Afriky. Že neměli úspěch 

v tomto můžeme poděkovat našim šťastným hvězdám a děkujeme Karla Martela, 

hrdinný White Leader, pro jeho historické stánku v bitvě Tours. 

Byzantská říše se svým hlavního města Konstantinopole byl přežívající východní 

polovina římské říše po šestém století. To přežilo téměř tisíc let poté, co západní 

polovině, s Římem v jeho čele, se rozpadla. Důvodem, proč to přežil to, že to trvalo 

pevný postoj proti židovskému vlivu v rámci své říše. To zakázal Židům, aby měly 

některou 

Účast ve vládě, nebo vzdělávání či lékařství a v mnoha dalších oblastech striktně 

omezena jejich vliv. Přesto by 1453, Turci, kteří byli v tomto časovém rámci 

muslimského impéria, dělal dobytí Konstantinopole a tím skončila Byzantská říše, a 

spolu s ním Bílý převahu v Malé Asii. 

Můžeme se poučit z této muslimské nárůstu síly, co je to obrovský vliv agresivní, 

dobře cílené náboženství může mít na rozptýlenou a neorganizovanou skupiny lidí, i 

když být tak dozadu stejně jako arabské kmeny severní Africe a Arábii. Vzhledem k 

tomu, náboženství, které spojila a shromáždil tento amorfní hmotu arabské a 

beduínské kmeny, to položilo základy pro vznik arabského říše. Nejen že vybudovat 

obrovskou říši, která se rozšířila jako souvislý pás od pobřeží západní Afriky do 

filipínských ostrovů, ale muslimové jsou nejpočetnější v severní Africe, na Blízkém a 

Středním východě, v Indii a jihovýchodní Asii. Oni také žijí ve velkých počtech 

kompaktních na Kavkaze, sovětské Střední Asii a v Číně, a to iv Evropě existuje asi 

tři miliony muslimů, žijící téměř výhradně na Balkánském poloostrově. 

Nejenže Mohammed založit nové náboženství, jehož Korán je svatá kniha, ale 

postavil muslim říše, a spolu s ním celý arabský kulturu, která přežije k tomuto dni. 



Islám následuje jedna pětina celého lidstva a je neustále vytváření nových konvertitů 

rychlejším tempem než nějaká jiná velká náboženství. 

Nemohu zdůraznit příliš silně, co je to obrovský pramen energie náboženství může 

vytvořit, pokud je řádně uzavřeno na lidi, kteří ji akceptovat. Nechť bílá rasa naučit 

tuto lekci znovu a učit se to dobře. 

Přírody Věčný Náboženství 2-11  

Spásy: Mohamedánství - Síla militantní Religion 



Nature Věčný náboženství 2 - 12 let 

Spásy: Queen Isabella -The inspirovat Crusader  

Náš dluh k velkému královna Kastilie a Lyon je obtížné měřit, ale v každém případě, 

to je fenomenální. Tato pozoruhodná žena byla obdařen některé z nejlepších 

vlastností, které můžeme být pyšní jako bytí charakteristika naší velké bílé rasy. Už 

jako dítě byla obdařen klidný sebeovládání a měl majestátní přítomnost. To nebylo nic 

překvapivého, snad za to, že ona byla pocházející z Alfreda velký, Vilémem 

Dobyvatelem, že Plantagenet králi Anglie, St. Louis, francouzský král, a St. Fernando, 

král Kastilie. Stejně jako její předchůdci, Vilém Dobyvatel a Henry II, ona byla 

posedlá z vyzkoušíte železa, který, jakmile to označil mimo cíl, nebyla snadno 

odvrátil. Líbilo se jí poslouchat, spíše než mluvit; a když promluvil, byl stručně ak 

věci. 

Aby bylo možné pochopit obrovské úspěchy této neobvyklé ženě, a ohromnou roli 

hrála při změně rozdělovače osud v průběhu dějin, je důležité pochopit časy, v nichž 

žila. Je také důležité pochopit několik staletí předchozí její vlády a Jeopardy, ve 

kterém muslimský Moors a Židé nejen umístěn ve Španělsku, ale všechny z White 

Evropy. 

* * * * *  

Již jsme se zabývali v předchozí kapitole, jak Židé byli nápomocní při vytváření a 

prosazování nové náboženství mezi Araby a jak ve své ďábelské mazanosti se chystali 

ke svařování mocnou muslimské impérium a pak použít tento nový beranidlem k 

invazi, dobýt a zničit Bílý Evropu. Poté, co muslimové, silou meče, dobyli a přeměnil 

všechny arabské kmeny podél severního pobřeží Afriky k branám Gibraltaru, bylo 

španělské Židé, kteří vyzval Saracény se přejet do Španělska. Když v roce 709 

konečně přišel Saracéni, na popud afrických Židů, bylo španělské Židy, kdo byl 

schopen otevřít brány dobyvatelů, a byl odměněn tím, že je z vládci v Granadě, 

Seville a Cordova. V novém muslimského státu, Židé dosáhli brilantní výšky 

prosperity a vlivu. 

Tento Židé se podařilo dosáhnout i po zjištění, že oni byli parcelování, aby Arabové z 

Afriky s cílem svrhnout gotický království (později Španělsko) a dokonce i poté, co 

byli odsouzeni k otroctví, a to i po svém osvobození byly potlačovány ustanoveními 

přísná Visigothic kód. Navzdory tomu všemu jim dařilo, a do začátku osmého století 

byly tak bohaté a mocné ve všech hlavních měst ve Španělsku, že byli schopni zradit 

ten nešťastný zemi a pokračovat v otevírání brány dále pro fanatických maurských 

nájezdníků , 

Postupné Reconquest podle Bílé Španěly samotného poloostrova nijak zvlášť rušit 

Židů. Když St. Fernando zachycen Seville v 1224, byl natolik hloupý, aby jim čtyři 

maurské mešity převést do synagog; on dovolil jim jeden z více příjemných částech 

města pro jejich domovů, a požadoval jen to, že se zdrží uráží křesťanské náboženství 

a od výroba konvertuje mezi křesťany. 



Židé pozorována žádná z těchto podmínek, samozřejmě, ještě několik pozdějších 

králů, a to zejména ty, kteří potřebují peníze, ukázal jim vysokou přízeň, a Alfonso 

VIII udělal Žid svého pokladníka.  

Zde vidíme tento věčný hloupého slabost bílých králů, ochotně spolupracuje se svými 

smrtícími nepřáteli, Židé, a dát jim finanční pravomoci sbírat daně ze svých 

poddaných. Vidíme tento velmi stejnou nemoc v Americe - v posledním desetiletí, 

kdy jsme sami měli dva židovské ředitele interního výnosu - jeden jménem Cohen a 

jeden jménu Kaplan. 

Ke konci 13. století Židé byli tak silný, ve Španělsku, že téměř přinesl španělskou 

reconquest Maurů do konce. Tam muselo být v celém Španělsku někde mezi čtyřmi a 

šesti milionů Židů z celkové populace 25 až 30 milionů, jinými slovy, přibližně 15 až 

20 procent byli Židé. Tam byl dále v tomto okamžiku program podvracení křesťanské 

doktríny ze strany skupiny nazvané Albigenses, sekty (opět vytvořený Židy), který 

učil naprostý sebezničení a sebevraždu jako krédo - další překroucení mozku urychlit 

destrukci bílé rasy. Dokonce i někteří non-Židé museli sami obřezat, aby mohli volně 

(jako Židé) učí Tento blud, pro které by mohly být potrestán jako křesťané. 

Navíc, katolická církev bláhově vždycky považován lichvu za hřích, odchází ze hřiště 

na půjčování peněz dokořán k Židům, kteří čímž měl monopol jako jediné bankéřů a 

lichvářů. Kousek po kousku kapitálu a obchodu země přešla do svých rukou. Obecně 

platí 20 procent zájem o Aragonii a 33-1 / 3 procenta v Kastilii. Během hladomoru 

1326 oni požadovali 40 procent úrok z peněz půjčených města Cuenca koupit pšenici. 

Občan s daněmi platit, farmáře bez peněz na nákup pšenice pro jeho pěstování a 

měšťan držen kvůli výkupnému od loupeživý rytíř, obrátil se v zoufalství do 

židovského lichváře, a stal se svou ekonomickou otroka. Půjčováním peněz králů, 

Židé také získal kontrolu nad vládou. Obyčejní lidé nenáviděli, protože se často koupil 

od krále privilegium zdanění, a nemilosrdně vyždímal všechny peníze, co mohli z 

nešťastných občanů. 

Tu a tam Španělé reagoval ve zdravém instinktivní způsobem. Když se věci příliš 

zoufalí občané by jednoduše zvednout a masakru značný počet Židů. 

Ve většině případů by papež přijde na obranu Židů a to v jeho silách zastavit občany v 

jejich spravedlivého rozhořčení z masakrování Židů - další důkaz, že křesťanství bylo 

židovské ve svém podnětu a pokračuje být židovský v jeho kontrolou od centrální 

nadvláda samotného papeže.  

Když černá smrt zabil polovinu populace v Evropě za poslední dva roky, Židé utrpěl 

horší než ostatní, protože zoufalý lid obvinili z toho, že způsobil nákazu tím, že otráví 

jamek a zahájila je všechny zabít celé Evropě. Existuje mnoho důkazů, že Židé dělali 

ve skutečnosti, pokles nakažených lidí ve studnách a jiných zdrojů vody, aby se šířil 

mor a tím odrovnat více obyvatelstva White. 

Papež Klement VI odsoudil tato obvinění proti Židům jako lži, snaží se poukázat na 

to, že mor byl stejně smrtící v zemích, kde žádní Židé žili, i když to nebylo snadné 

prokázána nebo vyvrácena. On dále silně hrozil exkomunikovat takové lidi jako 

zúčastnilo těchto masakrech, volat jim fanatici. Nicméně, Španělé dál zabíjet Židy. 



V Kastilii, v roce 1391, několik tisíc bylo zmasakrováno. V důsledku toho mnoho 

Židů zdánlivě přijali křesťanství a stal se známý jako Conversos nebo Maranos. Tak 

vznikla nová třída židovských "křesťanů", z nichž některé byly zdánlivě upřímné, ale 

většina z nich, zatímco navštěvuje mši v neděli, tajně pokračoval navštěvovat 

synagogu a jíst košer jídlo. Tak, jak vyznávání "křesťany," tajné Židé byli teď zbaví 

omezení uvalená na jejich bratři synagogy, a mohl intermarry s některým z předních 

rodin Španělska. Kromě toho, nový a velmi důležitou oblastí byla otevřena až k nim, 

tak "křesťanů" teď mohli stát kněžími, nebo věnují své syny do kostela ukázat své 

"Věrnost" do svého nového náboženství, s tím výsledkem, že v Isabelliny době, ale 

kontrolované a využívaná katolickou církev ve Španělsku na úžasné míře.  

Tam bylo ve Španělsku mnoho katolických kněží, kteří byli tajně Židé a ve frašku mše 

a svátostí, které předstírali, že spravovat. Jeden takový kněz, například, nikdy dal 

rozhřešení, když uslyšel přiznání. Španělské katolíci přirozeně nesnášel tyto 

svatokrádež hořce, a to z dobrého důvodu vinil Židy výhradně pro převládající 

korupce v církvi. Ve skutečnosti, staré křesťany, to je Španěly, nenáviděl conversos 

ještě více než Židů do synagogy, koho oni přinejmenším mohly identifikovat. Mnohé 

z těchto Conversos ve frašku svátostí, a když šli ke zpovědi, obvykle lhal zpovědníka. 

Židé měli ve Španělsku pod jejich patě a byli s polním dnu okrádání a oškubávání své 

oběti.  

To bylo do značné míry se situace politicky a nábožensky ve Španělsku, když 

Isabella, ve věku deseti let, byl přinesen ke dvoru jejího nevlastního bratra, 26 let 

starší než ona. Byl teď Enrique IV, král Kastilie. Když Isabella otec zemřel, Enrique 

zdědil trůn. 

* * * * *  

Isabella byla nádherná dívka spravedlivější severského typu, s lehkým načervenalým 

vlasy, určené bradou, trochu příliš velké pro její další rysy a modrýma očima, v nichž 

byly zelenavé světla protkané zlatem. Získala dobré vzdělání, ne na rozdíl od dcer 

šlechty ve Španělsku tohoto období. Naučila se mluvit kastilština hudebně a eleganci, 

a psát to s nádechem rozdílu. Studovala gramatiku, rétoriku, malbu, poezii, historii a 

filozofii. Po otci zdědila vášnivou lásku k hudbě a poezii, a od svých lektorů, kteří 

studovali na univerzitě Salamanca, naučila hodně o filozofii Aristotela a sv Tomáše 

Akvinského. 

Když ona a její mladší bratr Alfonso byl přinesen ke dvoru Enrique IV, byli šokováni 

vidět nemorálnost a zradu, co se děje v kastilské soudu. Slabé a rozmařilé Enrique byl 

ostudou jeho trůnu a zrádce bílé rasy. Arcibiskup Carrillo Toledo obvinil krále 

Enrique takto: "ohavnosti a korupce hříchů tak ohavné, že nejsou vhodné být 

jmenován, protože zkorumpovaný samotné atmosféře a jsou faul skvrna na lidské 

povahy." Arcibiskup se připojila k jiným nespokojené šlechtice v Burgosu na 

vypracování řadu památných obvinění veřejně adresované králi. 

Oni prohlásili, že králův maurská stráž a dalších osob, jimž dal výkon měl "znásilnil 

vdané ženy a  



poškozené a porušila panny a mužů a chlapců proti přírodě; . A dobří křesťané, kteří 

se odvážili stěžovat byli veřejně šlehačka "Zaútočili, že král zničil majetek 

španělských pracujících tříd tím, že Moors a Židé, aby jejich využití, které mu 

způsobil cen nepřiměřeně stoupnout odbázováním měnu, že měl dovolil jeho úředníci 

praktikovat úplatkářství a vydírání ve velkém měřítku, že udělal výsměchem 

spravedlnosti a vládě zlých událostí a tím, že odporné zločiny nepotrestány, že mu 

poškozený kostel litím dobré biskupy ze svých vidí, nahrazovat je s pokrytci a 

politiků. 

Ve prospěch obou Isabella a její bratr, princ Alfonso, to bylo obecně dohodnuté, že 

když procházeli těchto páchnoucích atmosféru této nečisté soudu bez kontaminace, a 

vynořil se z něj celoživotní nenávistí k převládající nemorálnosti a jejích příčin, mezi 

nimiž oni počítají vliv muslimy a židy.  

Tam bylo mnoho intriky u soudu, a revoluce a bitva vzplanutí celém království. 

Isabella je bratr, princ 

Alfonso, byl první ve frontě na trůn. Nicméně, když mu bylo patnáct let náhle zemřel. 

Některé obvinil krále Enrique nebo jeho následovníky otravy ho, ale toto není jisté. 

Isabella se stala cennou politickou figurkou a mnohé intriky probíhaly aby ji vzal do 

různých politických spojenectví. Král Enrique pokoušel se provdat princeznu co 

nejdříve krále Alfonsa V Portugalska, který se touží získat souhlas Isabellino. Další 

nápadník v tomto okamžiku byl vévoda Guyenne, bratra a dědice Kinga Louise XI 

Francie. Rovněž stanoveny a záměr na brát si ji byl židovského Mulat o pochybným 

reputaci pod jménem Don Pedro Giron kdo trval králův souhlas. Naštěstí zatímco 

tento chlípný charakter byl na cestě, rozhodl se vzít si Isabellu proti její vůli, stal se 

zoufale nemocný a zemřel. Isabella přijal zprávu o jeho smrti se slzy radosti a 

vděčnosti a spěchal do kaple děkovat Bohu. 

Poté, co přežil všechny tyto, když jí bylo 18 let se provdala za prince Fernando, dědic 

zjevný pro trůn Aragonie. Don Fernando byl mužný mládí téměř o rok mladší než 

ona. V jejich spojení se tyčila vyhlídky na sjednocení velkých království Kastilie a 

Aragonie do jednoho z nejmocnějších zemí v Evropě. Mnoho nepřátel, včetně jejího 

nevlastního bratra, krále Enrique, bojoval vyhlídky na takové aliance. Nicméně, její 

manželství, který byl tajný, když vyšlo najevo, se stal známým faktem, který král 

Enrique byl bezmocný vrátit zpět. 

Isabella je nevlastní bratr, král Enrique, zemřel 12. prosince 1474. Uprostřed radosti a 

jásání svých nových témat a uprostřed velkou okázalostí a ceremonie, Isabella byla 

korunována královnou Kastilie na 13. den v prosinci téhož roku. Bylo jí tehdy 23 let, 

krásné a majestátní postavu. 

Její manžel.Prince Fernando, nebylo po jejím boku v té době. Když se dozvěděl tu 

zprávu Enrique smrti a korunovace jeho manželky, on byl v Perpignen, kam odešel 

brzy na podzim zachránit svého otce ze zajetí svých nepřátel. 

Královna a její manžel měl přísný porozumění o jejich královské výsady. Královna 

Isabella měla být jediný a nejvyšší vládce království Kastilie a když Fernando přišel k 

trůnu měl být ve stejnou kapacitou přes Aragonské království. Mnozí z nich byli 

intriky, pomluvy, spory mezi svými stoupenci a nepřátelé rozdělit soudu do dvou 



frakcí, ale nebyli úspěšní. Od té doby, ve většině veřejných záležitostech, oni měli 

působit jako jednu osobu, oba podpisy na všech dokumentech, z obou stran na všech 

mincí. "I když je nutností rozešli, láska držel svou vůli unisono - mnoho lidí se snažili 

rozdělit, ale byly vyřešeny ani nesouhlasit." 

Nemohli si dovolit mít rozdíly, pokud chtějí splnit gigantický úkol, který je čeká. Aby 

pořádek z anarchie, s cílem obnovit prestiž koruny, zotavit se z loupežníků korunní 

země nelegálně, které jim poskytly Enrique, k deflaci měnu a obnovit prosperitu 

farmy a průmyslová odvětví, usadit židovského problému, maurská problém je 

Converse problém - to byl úkol, který se zdálo nemožné pro mladou ženu a mladý 

muž se ani vojáky ani peněz. Francie a Portugalsko byly jejich nepřátelé. Kastilie byl 

stav chaosu. 

Situace byla úžasně paralelou k tomu, že tváří v tvář další velký vůdce Adolf Hitler, 

když zdědil konkurzu, rozdělená a zlomený Německu v roce 1933. Také on měl 

rozdělenou zemi. Také on měl národ, který byl rozdělen v sobě, národ zajetí podle 

židovského problému a potýkají s mnoha nepřátel na vnější straně. 

I když byl neobvykle štěstí, že manžela, který ji zcela podporován v jejích snahách, 

hybnou silou a crusading horlivost pocházely hlavně z Isabella sama.  

Sotva Isabella byla korunována královnou Kastilie když země byla napadena Alfonso 

V., král Portugalska.  

Fernando a Isabella zdědil království, které byly bez vojska a bez finančních 

prostředků na pořízení armádu. Nicméně, nepřátelé Isabella se nepodařilo počítat na 

její probuzení génia. Dlouhé měsíce žila téměř neustále na koni přechodu z jednoho 

konce říše na druhý, což projevy, pořádání konferencí, držení soud celé dopoledne 

odsoudit několik zloděje a vrahy se věší, jízda na koni sto mil nebo více, než do Cold 

Mountain přechází prosit s nějakým vlažnou šlechtice pro 500 vojáků. Všude tam, kde 

šla se vmíchá do plamene starověké nenávist Castilians pro portugalštině. I když 

Fernando shromažďují vojáky ze severních provincií, Isabella shromáždil několik tisíc 

mužů u Toleda a jel v jejich čele, v plné zbroji jako St. Joan, aby se setkala se svým 

manželem v Valladolid. 

Do konce června 1475, oni shromáždili pestrou řadu 42.000 mužů, špatně vybavené a 

špatně disciplinovaná, mnoho z nich farma ruce a uvolněné odsoudí. Bičování je 

rychle do 35 praporů, Fernando opustil Valladolid v červenci, a udeřil na jihozápad do 

řeky Duero. Po několika měsících a několika bitvách, během kterého se boje zuřily 

tam a zpět, Fernando nakonec dal král Alfonso jeho síly k oponování, proto končit v 

současné době hrozby z Portugalska a král Alfonso V tvrzením Isabelle trůn Kastilie. 

Vítězství nad Portugalskem vlevo Isabellu nesporný paní Kastilie, ale bylo to Kastilie 

sužovaných hladem a morem, a ekonomicky téměř neopravitelný. Nikdo zaplatil své 

dluhy a tam byl žádný prostředek k prosazování jim má být zaplacena. Porucha byla 

obvyklá průběh událostí. Mírové muži nebyli pány svého vlastního majetku. Neměli 

jinou možnost komukoliv pro loupeží a násilných činů, které museli snášet. 

Úkolem šéf, který čelí Isabellu a Fernando Nyní bylo obnovit dodržování práva. K 

tomu, Isabella a její manžel jezdil od města k městu, někdy společně, někdy 



jednotlivě, vykonání spravedlnosti bezodkladně a bez nákladů na lidi. Mladá královna 

se stížnostmi, objednat odsouhlasení a restituce, odsuzovat viníky k smrti, a jízda na 

další místa. Během krátké doby se její spravedlnost naplnil zemi s zděšení. Bylo to 

děsivější, protože to bylo cítil se být nestranný a neúplatný. Značná část korupce byl 

mezi bohatých šlechticů samotných, a jak byl jejich praxe dříve, oni nabídli Královna 

obrovské sumy peněz, aby jí úplatek od prosazování její přísnou spravedlnost. Ale 

královna přednostní práva k penězům. Například, když je bohatý šlechtic jmenoval 

Alvar Yanez, který zavraždil notář, nabídl královně obrovskou sumu 40.000 dukátů, 

jestli by ušetřil jeho život, když důrazně odmítla a měla hlava Yanez vyškrtli ve stejný 

den. Aby se předešlo jakékoliv podezření žoldáka motivů, měla majetek rozdělí mezi 

jeho syny, ačkoli tam byla spousta priority v ní odůvodňuje, aby to zabaven. 

Isabella a Fernando byli až příliš dobře vědomi skutečnosti, že Muslims, kteří obsadili 

jižní polovinu Španělska, byly montážní síly, aby znovu napadnout a dobýt severní 

polovinu této rozdělené zemi. Oni byli také až příliš dobře vědomi, že jejich vlastní 

síly byly rozptýleny, rozdělený, a žalostně slabá splnit takové invazi. Věděla, že tam 

bylo několik jiných primárních předpoklady, které musely být opraveny před tím, než 

země může být sjednoceny dostatečně splnit takové invazi. Samotný kostel byl 

důkladně poškozen a osazený s Converse židy, které byly v klíčových pozicích šířit 

anarchii a zmatku během jakéhokoliv stresu nebo kmen, který vyvinul. Její nevlastní 

bratr, král Enrique, dal pryč a propadne tolik koruny že výnosy činily téměř 

neexistující pro podepřít královské pokladnici. Jsou proto cítil, že dva další nezbytné 

kroky, drsné přesto, že se musela být přijata s cílem sjednotit zemi a prosazovat 

nejvyšší autoritu koruny. 

Vzhledem k tomu, že katolická církev třímali ohromnou sílu ve Španělsku v průběhu 

15. století, král a královna věděla, že se musí zbavit církevní hierarchie z klamnými a 

proradné Converse Židů, kteří byli nyní představují jako křesťané, ale byli připraveni 

prodat kostel a jejich země v prvním danou příležitost k Muslims.  

Rozhodli se zavést inkvizici, a jednou provždy očistit církev této cizí skupiny, která 

nebyla ani španělský ani nebylo Christian.  

Isabella si uvědomil, že dřív, než mohla splnit hrozbu Maurů z jihu musela překonat 

nepřátel v její vlastní zemi. Mezi těmito nepřáteli mohla počítat nejen Židy synagogy, 

ale tajné Židů, conversos, kteří infiltrovali hierarchii kostela. Věděla, že to byli Židé, 

kdo pozval Muslims do země na prvním místě, a který byl vždy považován nepřátel v 

bráně, sympatizující s, a často pomoc v podobě úvěrů se, nenáviděným Moors. 

Mít zabezpečil tajně z Pope dva roky dříve oprávnění k vytvoření inkvizici, ona a 

Fernando teď pokračoval v vážný  

Židé nejenže poškozen a znečištěn katolická církev sama o sobě, ale měl také vznikal 

a šířil albigenskou kacířství. Tento blud byl výuku a procvičování sebevraždu na 

principu, a následovníci často přikrytý nebo hladověli jejich nemocné, a dokonce dát 

děti k smrti. Zde vidíme jiný nápad a výuka vznikal a šířil Židy, které by mělo 

tendenci potlačit a zničit bílé rasy. 

Bylo splnit otázky, které Albigenses, že inkvizice byl poprvé zaveden. Inkvizice sama 

o sobě nikdy odsouzeni nikoho k smrti. Inkvizitoři by jít do určité město a přivolat 



všechny kacíře vyznat ve stanoveném čase, obvykle do 30 dnů. Ti, kdo tak učinil byli 

léčeni shovívavě. Vězeň, který byl shledán vinným a odmítl zříci byl předán 

inkvizitorů ke státu, který pak pokračoval proti němu jako zrádce. V praxi asi dvě 

osoby ze sta obviněného byli dáni k smrti. Někteří byli uvězněni. Někteří byli 

osvobozeni. Mučení bylo použito jako poslední možnost, ale byla vyvíjena snaha 

omezit jeho používání. 

Do té doby se stala zcela zřejmé, že Muslims dělali rozhodný pokus podmanit celou 

Evropu. V roce 1479 Mohammed II, Grand Turk, postoupil po moři do zpustošit na 

ostrov Rhodos. Když se v příštím roce 1480 se maltézských rytířů v Rhodosu odražen 

Mohammed II, druhý hodil celou Evropu do zděšení tím snášet dolů na pobřeží Itálie. 

Jeho posádky pustošil pobřeží Apulie a srpna II, 1480, Mohammed vzal útokem město 

Otranto v království Neapole. Z celkového počtu 22.000 obyvatel, barbaři vázán 

12.000 provazy, a tak bezmocná, dát je k smrti strašných mukách. Zbili všecky kněží 

ve městě. Na kopci za městem, nyní známý jako Hill mučedníků, které zmasakroval 

spoustu zajatce, kteří odmítli, aby se stal Muslims, a vrhl jejich mrtvoly ke psům. 

Apatie italských knížat bylo neuvěřitelné. Oslabena a řízena židovskými lichváři, 

zůstali nejednotná a naprosto impotentní. Například, král Neapole byl u války s 

Florencii a jeho syn Alfonso, vévoda Calabria, bylo 150 lig pryč v Toskánsku bojovat 

ve válce Toskánsko. A tak to šlo.  

Panika začala zamést přes španělské království. Muži byli ptát, co by se stalo, kdyby 

Turci přišli z východu a Moors Granada přešel do útoku na jihu proti Andalusie. 

Kastilie byl bezesporu v předvečer války, a bylo by to válka ve kterém ona bude 

potřebovat každou unci její síly. A přesto tam byli tajní nepřátelé v ní bran - nepřátelé, 

kteří pěstují bohatý na její bohatství v minulosti a poskytly důkazy o jejich sympatie s 

nenáviděných a obávaných Mohammedans. Tito nepřátelé byli židovští Conversos v 

Kastilie, národ uvnitř národa. 

Vylodění Turků v Itálii se zpečetilo osud conversos.  

První sborník inkvizice v Kastilii konaly 6. února 1481. Zároveň dýmějový mor zuřila 

po celém Španělsku.  

Conversos se nyní důkladně znepokojeni, a konečně začal uprchnout ze Sevilly. 

Některé z nejsilnějších Conversos setkali v katolickém kostele San Salvador 

diskutovat o prostředek k ochraně sebe. Katoličtí kněží, řeholníci, soudci, státní 

úředníci - to vše židovského původu a tajných nepřátel katolické církve a Španělska 

samotném byli přítomni. Diego de Susan, rabín, jehož jmění se odhaduje na 10 

milionů maravedis, požadoval v ohnivém řeči, že bránit se inkvizici silou. Oni věděli, 

že hlavní vypínač město ve svých rukou a rozhodli se shromáždit vojáky a zabíjet své 

nepřátele a tím se pomstí. Mrtvicí štěstí, Isabella zjistil o tomto pozemku. Mezi hlavní 

spiklenci byl chycen. Susan a jeho bohaté komplicové byli souzeni před porotou 

právníků. Několik z nich se přiznal a byla jim dána pokání provést, zatímco šest z 

vůdců kruhových byly prohlášeny za zatvrzelý kacíři a byli předáni od inkvizitorů ke 

světským představitelům města. Šest zatvrzelý Spiklenci byly pořízeny za hradbami 

města, vázané na kůly a spálili. poprava Susan byla o tři dny později. 



Tisíce Conversos nyní prchl v panice ve všech směrech, někteří do Portugalska, 

někteří do Itálie, kde Židé v dobách pronásledování nikdy nepodařilo najít chránič v 

papeži.  

A tak to šlo od města k městu. Dokonce i inkvizitoři byli ohromeni zjistit, jak velké 

procento Conversos byli zapojeni do oslabení Samotný kostel, na kterou vyznávali 

věrnost a intrik a spiknutí proti koruně a zemi samotné. 

Divoce přehnané účty španělské inkvizice byly rozdány v průběhu posledních pěti 

staletí spisovatelé nepřátelských do Španělska a do katolické církve. Pravda se zdá 

být, že ve všech Isabelliny panování bylo spáleno zhruba 2000 osob, včetně nejen 

tajných Židů, ale bigamists, budou se rouhat, církevní lupiči, falešných mystiků a 

dalších pachatelů. Veřejné mínění nepochybně schválen inkvizice, a Isabella sama 

vždy odkazovali na to s hrdostí. 

Židovští spisovatelé v posledních pěti stoletích, kteří dominují naší literatury obviňují 

Isabellou z toho, že přinesl intelektuální rozpadu Španělska, protože inkvizice. To, 

samozřejmě, je to skvělý velká lež. Za intelektuální život ve Španělsku nikdy nebyl 

razantnější než ve století po založila inkvizici. Bylo to období jejích tří největších 

básníků, Cervantes, Lope de Vega a Calderón, zlatý věk svého literatury. Bylo to 

období, kdy byly založeny její nejjemnější a vysokých škol, zatímco zahraniční učenci 

se hrnuli do Španělska a byli poctěni, a preparáty a jiné vědy dělal jejich 

nejpozoruhodnější zisky. Nikdy nebyli průmysl a obchod Španělska tak prosperující, a 

nikdy nebyla objednávka tak dobře udržované doma a prestiže v zahraničí tak vysoko, 

jak v průběhu 16. století, kdy Španělsko se stal hlavou nové říše, která nadměrně stínu 

celou Evropu a Ameriku. Není pochyb o tom, že hlavní příčinou tohoto velkého 

oživení Španělska byl její (částečné) vyčištění sama židovského moru v jejím středu. 

Tato vnitřní reorganizace byl žádný příliš brzy. Muslims byli rozhodnuti učinit pokus 

podmanit si všechny 

Evropa.Že lstivý Moor, Muley Abou'l Hassan, muslimský vůdce Granada, vzal 

útokem město Zahara na Štědrý den, 1482, a to v rámci 15 mil jihovýchodně od 

Sevilla. Zda Isabella to líbilo nebo ne, ona byla tváří v tvář největší krizi svého života 

a co bylo charakteristické pro ni, ona byla odhodlaná bojovat. 

Isabella byl nyní vyřešen do konce maurské nadvlády na jihu země, bez ohledu na to, 

jak dlouho to může trvat. Co všechno dobré kastilští králové snil o tom, co její otec 

nedokázal dělat, a slaboši jako Enrique, opomněl udělat, navrhla, s pomocí svého 

manžela Fernando, dosáhnout. Král by vedl španělský hostitele v křížové výpravy, a 

ona, ve své nádherné vlády na třicet, bude nábor agent, proviantu, kupec munice, 

polní sestrou a propagandistické Bureau, vše v jednom. 

Není mým cílem zde přečíst krvavé události války, která následovala v průběhu 

příštích deseti let. Tam bylo mnoho odrazuje porážky a mnohokrát, když byla na 

pokraji zoufalství. Ve skutečnosti, následné válka byla takové povahy, že by porušil 

mnoho ducha, ale s jejím stanovení železa se zabývala válku vytrvale. Současně 

stiskla kampaň proti Converse Židů. Ale pro inkvizice a jejích finančních prostředků, 

stíhání války by bylo beznadějné. 



To byl nový věk střelného prachu a děla. Vést tuto válku, by bylo zapotřebí těžké 

dělostřelectvo, a že musí přijít z Francie, Německa a Itálie. Udělala jedinou možnou 

věc, o konfiskaci majetku Hovořit Židů, když využil tyto příjmy, s nimiž koupit 

střelivo válce a dalších dodávek nezbytných pro válku proti Moors. 

Nejen, že válku proti zrádných Conversos a proti agresivním Moors, ale v době, kdy 

byl dokončen vítězství proti Moors porodila na její páté dítě. Také během těchto 

válečných let Isabella začal studovat latinu, aby mohla porozumět zahraničním 

diplomatům, aniž by záviset na tlumočníky. 

Odvaha, horlivost a stanovení Isabella a její manžel nakonec vyplatila. Po deseti 

letech válka skončila a na 

02.01.1492, vůdce Boabdil maurská vyšel, se vzdal Granady a podal klíče od města 

králi Fernando, kdo podle pořadí dal je do královny, který pak přešel na nich ke 

svému nejstaršímu synovi, Prince Juan. V současné době je stříbrný kříž křížová 

výprava objevila na vysoké věži města Granada s vlajkou Santiago vedle ní bylo 

poprvé, že bílá rasa vládl město Granada na 770 let. 

V roce 1492 byl skvělý rok pro Španělsko, na Isabellu a bílé rasy. Byl to rok, že 

Moors byli vyhnáni ze Španělska. Byl to rok, kdy Kryštof Kolumbus, pod záštitou 

krále Fernando a královny Isabely, stanovená pro nový svět a objevil Ameriku. Byl to 

také rok, že královský pár Španělska učinil rozhodný rozhodnutí zbavit zemi na straně 

druhé tohoto zrádného nepřítele - synagogy Židů. 

Že zahájilo inkvizici, Isabella byla zabývá především ochranou katolickou církev a 

vyhánět Židy tajných z hierarchie a členství kostela. Do značné míry to byl úspěšný v 

tom. Nicméně, toto nebylo vůbec ovlivněno synagogy Židů, jmenovitě Židů, kteří 

zůstali věrni své židovské víře. Zjistila, že oni byli stále okouzlující zemi do značné 

míry zrazuje Španělsku Moors a muslimy na každém kroku, a stále v držení obrovské 

množství bohatství a moci, to vše na úkor její milované zemi. Nejen to, ale oni byli 

neustále podněcuje nově převedená converso Židy, aby akty svatokrádež a přestupky 

proti církvi. 

Bernáldez, španělský historik času, píše o Židům: "Oni jsou Židé, žijí většinou ve 

větších městech, a v těch bohatých a prosperujících a úrodné-A všichni byli 

obchodníci a prodejci, a měl kontrolu z daňových výsad a byli správci panství, plátěný 

střihači, krejčí, ševci, kožené obchodníci, curriers, tkalci Spicers, trhovců, hedvábné 

obchodníci, klenotníky a plodil podobné povolání. Nikdy se jim obdělávat půdu, ani 

jim nebyla dělníci, ani tesaři, ani zedníky, ale všichni hledali jednoduché povolání a 

způsoby, jak vydělat peníze s trochou práce byli mazaný lid ... ".  

Fernando a Isabella se nakonec rozhodla, že Židé byli ztroskotání Španělska a že nic 

by odstranilo kořen problémů, ale odvézt z království. Na poslední den v březnu 1492, 

které vydal edikt nařizující všechny Židy opustit své království nebo před 1. července, 

přičemž s nimi žádné zlato, stříbro, nebo ražený peníze. Dne 2. srpna, den před 

Columbus plul do Ameriky, Židé museli opustit, pokud byli pokřtěni a konvertoval ke 

křesťanství. 



Asi 160 tisíc Židů zřejmě opustil Španělsko. Některé plul pro Cartagna, Afriky a 

někteří šli do Arcilla a odtud do Fez v maurském královstvích Afriky. Jiní pokračovali 

do Portugalska a směli po zaplacení velké daně, vstoupit. Někteří šli do Navarre, 

Francie, jiní se snažil tak daleko, jak na Balkáně. Někteří se vrátil do Kastilie a byli 

pokřtěni. Tam zůstal, nicméně velký počet osob židovského původu, možná tolik jako 

tři nebo čtyři miliony, kdo byl pokřtěn jako křesťané. 

Mnoho z nich byl papež Alexander Vi obdržel jako uprchlíci v Římě. Zdá se, že Židé 

mohli vždy spolehnout na papeže zachránit krk, když se něco stalo nesnesitelné v 

zemích, které oni zpustošených. To není příliš podivné 

za to, že Židé vynalezl křesťanství v první řadě, a bez pochyb o tom, zůstal pod 

kontrolou papežství v Římě v průběhu staletí, která následovala. Oni jsou ve 

skutečnosti v pevném kontrolu nad dnešní katolické církve, používat to jako nástroj 

kterouž otupit a převrací zdravé přirozené instinkty bílé rasy. Pro jeho podporu a 

pomoc Židům v tomto okamžiku. Papež Alexander VI, který se narodil ve Španělsku, 

byl opovržlivě uvedené v jeho rodné zemi jako "Marrano" a "Žid". 

Královna Isabella žil na dalších dvanáct let po historickém roce 1492. Během této 

doby mnoho dalších vyznamenání bylo hromaděná na ni a ona také zažil mnoho 

zlomené srdce v kruhu vlastní rodiny. Jsem však, opustí příběh Isabelly v tomto bodě, 

protože její nejvýznamnější dílo teď bylo vykonáno. 

Její životní příběh se ukazuje jako hořící epos v historii bílé rasy. Ale pro ni je velmi 

pravděpodobné, že Evropa by byl překročen o černých muslimů v Africe a byl by 

dnes bylo bastardized závod mulatů: Her génia, její horlivost, a její odhodlání postavit 

jako maják pro všechny členy bílé rasy, a to jak muži a ženy, vyvyšovat a snažit se 

napodobovat. Máme hodně co učit z historie jejích bojů, a to jak z toho, co jí 

dosáhnout toho, co ona nedokázala dělat, a chyby udělala. 

Její úspěchy jsou obrovskou inspirací všem členům bílé rasy a můžeme být nesmírně 

hrdí na této skvělé ženy. Její životní příběh nám dokazuje, že když se zdá naší bílé 

rasy, že jsme dosáhli dna, když se zdá, že Židé mají zcela zničili každou špetku 

slušnosti a poškozené vládu, zemi a všechny ostatní instituce, i když se věci zdají 

zoufalý a beznadějný, vůle, génius, a stanovení jedné jediné osoby, může být v 

jednom životě, změnit situaci z nejnižších hlubin zoufalství k jednomu z vznešenosti, 

pýchy a prosperity. Viděli jsme, jak se Španělsko nasbíral s trestnou činností, vnitřní 

členění, hladovění, mor, a naléhavě hrozil nepřáteli uvnitř, ale i vně, jejích hranic. 

Viděli jsme, jak se korupce nahlodalo zemi z nejvyššího úřadu v zemi, trůn, až do 

nejnižších měšťana v obci. Viděli jsme, jak černé Moors Afriky dobyli a zmocnil jižní 

polovinu Španělska a hrozily, nejen zbytek Španělska, ale v celé Evropě. 

Na 23 let královna Isabella stěží čelí více bezmocné a zoufalou situaci. Nicméně, v 

příštích 20 letech její vlády, její nezdolnou vůlí, její odvaha a její odhodlání, ona si 

podmanil všechny tyto zla. Ona je přemohl a ona obnoveny Španělsko nejen na její 

nejvyšší bývalé majestátnosti, ale přivedl Španělsko k novým výšinám nikdy předtím 

dosaženo. Nejenže Španělsko dosáhnou největší výšky v její historii během Isabelliny 

vlády do té doby, ale pokračoval v příštím století, částečně vyčištěno Židů, aby se stal 

největší moc v Evropě, vybudovat mocnou říši v Novém světě a přivést své umění, 

literaturu a obchod do výšky nikdy předtím dosaženo jakékoliv jiné zemi Evropy. 



Máme hodně co učit ze svých chyb také. Její největší chybou bylo její oddanost 

křesťanskému náboženství namísto realizovat základní hodnotu svého velkého rasové 

dědictví. Ona byla schopna plnit to, co udělala, ne kvůli nějakému náboženských 

směrů, ale kvůli kvalitě krve, která tekla ve svých královských žilách. Vzhledem k její 

závislosti na křesťanství ona znovu a znovu nechá židovského dominuje papežství 

zmařit její odhodlání přijmout přísná opatření nezbytná k úplně zbavit svou zemi 

židovského moru. A v celé této otázce udělala fatální chybu, pokud jde o Židy jako 

náboženství, spíše než parazitické rasy, že jsou. Udělala fatální chybu, o které jim 

umožní lest vyznávat křesťanství a ve snaze převést, namísto proplachování a 

zahlazení je ze země. Ona také smutnou chybu umožňující Maury, jakmile oni byli 

podmanil si, zůstat ve Španělsku, snaží se je konvertovat ke křesťanství, nebo umožnit 

jim, aby se stal "mírové" občany své země. 

Co by měla udělat, je řídit každý poslední z nich ven přes Středozemní moře a zpět do 

Afriky tak, že nebudou pak ani v budoucích generacích, znečišťují krev Španělska. 

Natočila neodpustitelné chyby, dovolující tři nebo čtyři miliony Židů, kteří podvodně 

vyznávanými křesťanství, ale tajně zůstal Židů v srdci, zůstat ve Španělsku. Měla 

vyhubeni židovského problému úplně tím, že dělá těm Židům, které zůstaly conversos 

stejně jako tomu bylo s těmi není prokázána jeho vina ve inkvizice, nebo jejich jízdě z 

říše. 

Poté, co sbíral sílu a dynamiku očistit a očistit zemi těchto zrádných cizích prvků, 

Židé a Moors, měla by udělal práci zcela a důkladně. Jak to bylo, nechala miliony 

těchto Semites, jak Maurů a Židů, zůstat ve své zemi a kontaminují a znečišťují krev 

španělského závodu dále, než už předtím. Staletí Španělů byly draze platí za tuto 

chybu a dnes Španělsko samo o sobě je obýván mongrelized závod s těžkým maurské 

a židovského kontaminace proudící v žilách jejích lidí. Z toho, že nikdy nemůže 

zotavit. 

Přes jejich předstírané obrácení Židé zůstali Židy, zůstávat tam navždy zradit a 

konspirovat s nepřáteli Španělska. Ve spolupráci s Židy v Anglii a ve Francii a dalších 

zemích, se snažili během příštích několika staletí potlačit a vytěsnit obchod a rozvoj 

Španělska, stejně jako je to možné, a v mnoha případech zradil tajemství k jejím 

nepřátelům skrz židovský vinná réva. 

Na svém kontě, nicméně je třeba říci, Isabelly, že neměla přinést tyto podmínky. Židé 

se silně zamořené Španělsku více než tucet staletí předtím, než se vůbec přišel k trůnu. 

Muslimové už překročili Španělsko mnoho staletí předtím, než se vůbec narodil, a 

přesto obsadil polovinu Španělska v době, kdy ona byla korunována královnou. Ale 

pro její odhodlání a její horlivost, oni nepochybně by způsobilo vážné další degeneraci 

Španělska a nepochybně pomohl Araby a muslimy obsadit zbytek Španělska, as 

největší pravděpodobností, celou Evropu. Beze stínu pochyb o tom, tento velký 

Královna se nastaví zpět a zpomalují židovskou a muslimskou zálohu mnoho staletí. 

Především, a to bychom měli dobře vědomí, že ona ukázala nám všem, co člověk 

určena bílá osoba může dělat podle nadšením a odhodláním, o organizaci a vedení 

židovského výkon může být přerušeno. Ona to udělal ve svém životě, jak to Adolf 

Hitler dělal ve svém životě. Ať je to obrovská inspirace pro nás všechny. Pojďme 

učinit totéž v naší době, v naší generaci. 



Přírody Věčný Náboženství 2-12  

Spásy: Queen Isabella -The inspirovaný křižák 



přírody Věčný Náboženství 2-13 

Spásy: Mormonismus: Lepší podvodům  

Vzhledem k tomu, Mohamedánství je nejrychleji rostoucí hlavní náboženství na světě, 

a také nejrychleji rostoucí číselně, mormonský náboženství, nebo lépe označují jako 

Církve Ježíše Krista svatých posledních dní, je procento-moudrý, nejrychleji 

rostoucím náboženstvím v Americe dnes. I když to není velký v porovnání s hlavními 

náboženstvími, se tvrdí, že církev Mormon má nyní členství přes tři miliony 

stoupenců. Vzhledem k tomu, že se domnívám, že mormonský náboženství je lepší 

náboženstvím bílých lidí, než křesťanství, nicméně jsem přesvědčen, že stejně jako 

křesťanství, je to ohromný podvod a naprostá podvod. 

Existuje však několik důležitých věcí, které můžeme poučit se z Mormonism, a to je 

důvod, proč jsme to s ohledem spolu se třemi dalšími významnými náboženství. To 

nám dává odpověď na otázku, a to, je to vůbec možné spustit a propagovat nové 

náboženství v moderní době? Mormonský náboženství odpověděl, že se důrazné ano, 

protože byl zahájen méně než jedno století a půl. Další důležitá ponaučení, že se 

můžeme poučit z této poměrně nové náboženství je právě to, co dělá šíření 

náboženství, a jaké techniky můžeme použít k šíření a propagaci vlastní nové 

náboženství. Tvořivost.  

Mormonský náboženství byl odstartován rodilý Američan jménem Joseph Smith, 

který se narodil ve Vermontu, 1805. Ve věku deseti let se přestěhoval s rodiči do 

města Palmyra, New York. Ve svém patnáctém roce se přestěhovali do sousední místě 

zvaném Manchester, a to bylo tady, že jako Joseph Smith to říká, začal se podívat na 

nějaké podivné vize a začal mít kontakt s "anděly poslal k němu Bohem." V době, kdy 

mu bylo osmnáct dostal několik dalších z těchto "vizí" a "navštívení" z velkého mimo 

ni. V těchto transu mu bylo řečeno, že by dostal několik zlatých desek. Byl rovněž 

měla být poskytnuta sadu průhledných skalních brýlí s názvem "Urim" a "Thumim", 

aby mu pomohli přeložit podivný starověký Aramaic, hebrejský a egyptské jazyky, ve 

kterých byly destičky údajně napsal. 

Anděl Moroni "odhalil" Josephu Smithovi, že pohřbil posvátné záznamy v roce 420 nl 

v kopci Cumorah. Bylo to prý zkrácené vydání vyroben Mormon, otec Moroni, ze 

záznamů svých předků, a proto jsme získat název Mormon. 

Podle Smitha, on pak se pustil do "překlady" Tyto desky, diktovat jim za zástěnou na 

některé z jeho spolupracovníků.  

To vše se může zdát nesmírně divné, a to určitě je. Připomíná mi to údajné příběhu 

připsat generála Granta, když ho někdo cizí přistoupil, potřásl rukou a řekl: "Markýz z 

Queensbury, věřím, že?" Ke kterému Grant měl mít odpověděl: "Každý, kdo by se 

domnívat, že by byl tak hloupý, věřit vůbec nic." 

V každém případě, přeložené do angličtiny, Knize Mormon, který byl nazýván tento 

nový Bible v mormonské víry, byla vydána v roce 1830, stejný rok Joseph Smith 

zorganizoval Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.  



Původní Destičky byly opět převezme anděla Moroni a unést tak, že nikdo je nikdy 

neviděl. Velmi pohodlné. 

Smith a jeho následovníci tvrdí, že v roce 1829 Smith byl vysvěcen Janem, Křtitele, a 

dělal apoštolem. Dne 6. dubna 1830 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů byla 

založena v Fayette, New York, s Josephem Smithem jako jeho první Proroka. Členové 

byli vysvěceni jít ven a kázat, a nová víra se rychle šíří. Chrám byl postaven v 

Kirkland, Ohio; Missouri se stal centrem; Nauvoo, Illinois byl ředitelství pro jinou 

skupinu. Setkali populární nemilost a pronásledování na mnoha místech, hlavně proto, 

že bylo povoleno několik manželek. Pokračování pronásledování jim jel dál a dál na 

západ. Nakonec Smith byl zavražděn v Carthage, Illinois vězení dne 27. června 1844 

a předsednictví sestoupil do agresivního pokračovatele jménem Brighama Younga. 

Aby se zabránilo dalšímu pronásledování, mormoni dohodli opustit Illinois, ale 

nějakým justičního omylu, po část sídliště Nauvoo už dala do pohybu, rovnováha byla 

napadena a zničena. V jejich 1.500 mil trek do povodí Velkého Solného jezera 

mormoni ztratil další tisíce svých následovníků. 

Tady, v Salt Lake bydlili na nějaký čas v klidu a založil velký chrám Salt Lake City. 

Od této chvíle se mormonský náboženství rozšířilo po celém světě. 

Jen co mormonský náboženství říkají? The Book of Mormon je nejnezajímavější 

čtení, ve skutečnosti je to tak nudné a únavné, že je téměř nemožné, alespoň pro mě, 

číst přes to všechno. Určitě najít jen velmi málo v tom, že je inspirující. 

Ačkoli to má být stoletím překlad 19. něčeho, že pohledávka mormoni byl napsán 

několik lidí po dobu asi tisíc let (od roku 600 př.nl až 400 nl) přibližně jazyk je 

striktně v alžbětinské stylu 15. století. Vzhledem k tomu, Egypťany, Hebrejci a 

Aramaics nemluvil 15. století alžbětinské anglicky a od 19. století Američané neměl 

takhle mluvit ani jeden diví, proč Smith zjistil, že takový styl textu, s použitím 

biblické yeas a nays, a thees a tis, byl přímý překlad něčeho několik tisíc let. 

Nepochybně, Smith cítil, že tím, že napodobí biblický jazyk (King James Version), 

měl by být schopen dát mu větší mystické a náboženské vzduch, a tím napomoci, aby 

jeho nově vymyslel spisy pravděpodobnější a přijatelné. The Book of Mormon dále 

následuje formát křesťanské a židovské bible. Příběh vypráví, je však zcela odlišná. 

The Book of Mormon údajně dá popis skupinou lidí z pokolení Manasse, kteří opustili 

město Jeruzalém v roce 600 před naším letopočtem, a asi osm nebo deset let později 

se plavil na lodi přes Indickém a Tichém oceánu na západní polokouli , To pak 

pokračuje v mimořádně nudné a únavné vyprávění a strastí, úspěchů a nezdarů, z 

potomků těchto lidí, až nakonec pozůstatek z nich jsou vyhlazeny jejich nepřáteli v 

roce 421 našeho letopočtu na kopci v tom, co je nyní stát New York, kde Joseph 

Smith tvrdil, že našel své záznamy několik 1400 rok později. 

V této podivné historii to také hovoří o účtu těchto lidí v roce 122 před naším 

letopočtem, poznáváme pohřbené záznamů, také na kovových desek, které vyprávěl 

příběh o dřívější migrace jiné skupině osob závodu Adama z Asie do západní 

polokoule v roce 2000 před naším letopočtem Tito lidé údajně sídlil v této části světa 

do jejich potomci byli vyhlazeni v občanské válce v roce 590 před naším letopočtem  



Takže tady máme dlouhý rozvláčný historii dvou různých skupin lidí, kteří byli zjevně 

mají být považováni za potomky Adama a kteří se stěhovali do západního světa ve 

starověku, jedna skupina kteří zde žijí od roku 2000 před naším letopočtem až 590 

před naším letopočtem a druhá skupina z 590 př.nl do roku 421 nl Stejně, proč bylo 

nutné vymyslet tak dlouho, bezútěšnou příběh těchto lidí, aby si našel nové 

náboženství, je těžké pochopit. Ačkoli příběh je úplně jiná, a velkých a malých 

písmen je také zcela odlišný od toho starého zákona, najdeme mormonské církve 

deklarovat v bodě Eight jejich "třináct článků víry" takto: "Jsme přesvědčeni, že Bible 

je Boží slovo do té míry, jak je správně přeložen, také věříme, že Kniha Mormon je 

slovo Boží ". 

To je jako tvrdit, že věřím v bibli do té míry, jak je to správné, a také věřím v evoluční 

teorie, což je přesnější. Tyto dvě knihy, židovsko-křesťanská Bible a Kniha 

Mormonova jsou zcela protichůdné a jiné. Pro někdo říci, že věří v obou mluví z obou 

stran svých úst. 

Aniž bychom se pouštěli do další podrobnosti o Knize Mormon, to je můj považován 

za názor, že příběhy napsáno jsou meanderings z poněkud nadměrně stimulovány a 

nevyvážený mysl, a to jen velmi málo osvětlit, či sdělovat informace o, cokoliv. 

Skutečnost, že Joseph Smith dává podepsané prohlášení o zákoně o tři svědky a dále 

dostal více svědků podepsat a říkají, že také viděl tyto desky zlata s rytinami na to, 

není podle mého názoru, zní velmi přesvědčivě. Připomíná mi to příběh máme v jiné 

kapitole v této knize vypráví o muži, který se pokusil vydávat kontrolu $ 10,000 

zvětrání znovu a znovu, že to bylo skutečné, že to bylo dobré, a že měl tolik svědků k 

sobě ho nahoru. Nicméně, to vše vyšel z stejným souborem nároků a není nic víc, než 

je skutečný zbytek. 

Ať je to jak chce, tato skupina horlivých fanatiků dělalo začátku nové náboženství, a v 

mnoha ohledech to alespoň bylo lepší než  

Křesťanství.Zatímco Mormonism také nějakým způsobem částečně polarizuje kolem 

Ježíše Krista, a Mojžíše a židy, kupodivu to příliš, má rozředěné verze Kázání na hoře. 

Jediné, co tedy mohu říci je, že se jedná o "lepší podvod", ale ne o moc lepší. 

Nicméně, zdá se mi, že průměrná Mormon dnes je pravděpodobně více pracovitý, více 

dodržuje zákony a odpovědnější než průměrný Američan. Velmi málo z nich žijí z 

obecné blaho a oni docela dobře podaří se postarat o jejich vlastní. Především nemají 

obstarávat negry, stejně jako většina křesťanských denominací. Ani oni podporují 

integraci s negry. To vše je ve prospěch lidí mormonských a také jejich náboženství, 

bez ohledu na jeho fiktivní založení. 

Jde o to, že je zvláště zajímavé pro nás asi mormonské náboženství, nicméně, je 

skutečnost, že se jedná o nejrychleji se rozšiřující náboženství. To je důvodem pro 

toto rozšíření, které chceme zvláště vzít na vědomí. 

Důvodem není těžké najít. Je to stejný důvod, který odpovídá za rychlou expanzi 

svědků Jehovových, další podivné sekty. Svědci obou Jehovovi a mormoni jsou 

rychle roste, protože sledují agresivní program salesmanship, propagace a 

propagandu, zatímco obvykle, když se objeví u dveří Svědkové Jehovovi, se zdají být 

poněkud omluvný a poněkud nesmělý ve svém přístupu a podal vám kopii jejich 



"Strážná věž", mormoni, naopak se objevují na stejné dveří jen překypují s důvěrou a 

nadšením. 

Obvykle se v jejich náboru a proselytizing kampaní mormoni vyšle dva mladíky jako 

tým. Oni se objeví u vašich dveří elegantně oblečený, usměvavý, ochotný a nadšený a 

zeptejte se, zda by mohly mít několik minut svého času, aby vám některé velmi 

důležité informace o jejich náboženství. Vzhledem k tomu, dělají atraktivní vzhled, 

jsou přátelští a nadšení, nejčastěji budou pozváni. To, samozřejmě, je velmi, velmi 

důležitý krok v programu. Poté, co v, pak mohou trvat až nikoliv jen několik minut, 

ale pár hodin svého času, pokud jste tak nakloněn, a opravdu vám prodejního 

programu full-šaty svého produktu: mormonský náboženství. 

Vzhledem k tomu, křesťanské náboženství je opravdu produktem konečné využití 

propagandy v celé své kráse, za použití slov a psychologie, přestavovat lidi k přijetí 

fiktivních a iluzorních představ bychom nikdy neměli zapomenout na to, jak důležitá 

je agresivní propagace propagandy je při získávání lidí do vašeho způsobu myšlení.  

Propaganda samo o sobě, stejně jako vlády nebo počasí, není ani dobré, ani špatné. 

Záleží na tom, jaký druh propagandy jste se stali obětí. Propaganda může být 

nesmírně poučné, informativní a konstruktivní; nebo propaganda může být nesmírně 

destruktivní a sebevražedné ve svém účinku. Nicméně techniky propagandy jsou vždy 

stejné, zda jeho směr je pro dobro nebo zlo koncích. Jde o to mít na paměti, že 

propaganda je nesmírně mocný nástroj, s nímž se ovlivňovat lidi. 

Protože jsme již dříve uvedl, že náboženství je nezbytný pro přežití národa, a že je 

především nesmírně důležitá pro záchranu bílých lidí dnes, a protože jsme nyní v 

procesu propagace a šíření vlastní konstruktivní náboženství pro že samotný účel, 

bychom měli brát velmi dobrou vědomí lekcí, které se můžeme naučit od vzestupu 

mormonské náboženství. Tyto lekce jsou následující: 

1. Je jistě možné nalézt a propagovat nové náboženství mezi Bílých 

dnešních lidech a my bychom měli být nesmírně proto povzbudil. Ve 

skutečnosti, lidé zoufale hledají novou víru, že mohou věřit, a to zejména 

mladší generaci. 

2. Klíčem k úspěšnému šíření informací a šíření tohoto nového 

náboženství je ústně, mluvením, propagandou a zaměstnávat správné techniky 

salesmanship.  

Tento druhý je celý předmět sám pro sebe a budu dál to vysvětlit v jiné kapitole. 

Připomeňme si, že říci o propaganda Adolf Hitler, "Propaganda může dělat nebe 

vypadat peklo, peklo a vypadají jako nebe." Nikdy nezapomínejme, že není nic tak 

silný jako myšlenka, jejíž čas přišel, a dále, že tato myšlenka se stane mocným pouze 

v případě, že je šikovně a agresivně prosazuje nejlepších a nejvíce produktivních 

technik propagandy. 

Čas pro novou víru - nový nápad - pro Bílý muž je teď tady. Že krédem je kreativita. 

Přírody Věčný Náboženství 2-13  



Spásy: Mormonismus: Lepší podvodům  

Přírody Věčný Náboženství 2-14  

Spásy: Křesťanství a komunismus: Židovské Twins  

Chcete-li slyšet košer Konservatives to říct, divoká, intenzivní bitva zuří dnes mezi 

zlým silám komunismu a posvátných sil křesťanství. Jsme vedeni k víře, že se jedná o 

všechno bitva mezi dobrem a zlem. Dozvídáme se, že tyto dvě síly jsou samou 

podstatou dvou pólů opozice - v kompletním a diametrálním rozporu. 

Je to podvod boj. Faktem je, že jsou obě degenerované produkty kolektivního 

židovské mysli, určené k tomu jedna a ta samá věc - zničit bílé rasy. 

Pokud bychom se blíže podívat na tyto dva zlé síly, které mají komplikovaný a 

mučených mysl bílé rasy za všechny ty roky, zjistíme, že nejsou na opačných stranách 

vůbec. Zjistili jsme, že jsou obě na straně mezinárodního židovstva, dělat práci, kterou 

byly navrženy k tomu, jmenovitě: zmást a zmást bílý muž inteligenci, aby sám 

pomůže Žida při zničení bílé rasy. 

Ve srovnání obou zjistíme, že jsou nápadně podobné, a to v protikladu. Ve 

skutečnosti, tam je tak mnoho podobností v obou programech a ve filozofii těchto 

dvou vír, který může být snadno zachycena ruka téhož autora. Že autor je mezinárodní 

židovská síť. Oni a jedině oni psali jak krédo křesťanství a vyznání komunismu. 

Oba komunismus a křesťanství kázat proti materialismu. Komunismus označuje ty 

produktivní a tvůrčí síly naší společnosti, ke kterému vděčíme za tak velkou část 

výhod produktivní bílé civilizace, jako "buržoazní". To pak oboří s bezkonkurenční 

vztekem na buržoazní a říká nám znovu a znovu, že musejí být zničeny. Místo toho, 

aby úvěru v případě úvěru je splatná, to pomlouvá a vilifies tyto konstruktivní a 

produktivní prvky, a sice buržoazii nebo kapitalistů jako konečný ve zlu. 

Křesťanství nám říká v podstatě totéž. To nám říká, že to bude těžší pro velblouda 

projít uchem jehly, než aby bohatý člověk dostat do nebe. To nám říká, že bychom 

měli "prodat všechno co máš, a dej chudým," zákeřná radu, že pokud po něm 

následuje, by nám, aby všechny krabičku toulavý popáleniny a žebráky. To by 

dozajista způsobí zhroucení naší společnosti. Křesťanství dále nám říká "Nehromaďte 

poklady na zemi, ale ležel poklady v nebi." 

Po celou dobu, implikace je jasná. Nehromadí k sobě kteréhokoliv z dobrých věcí v 

životě. V případě, díky tvrdé práci, kterou jste již podařilo nashromáždit nějaké 

bohatství, zbavit se ho, dát to pryč, dát to chudým, především dát do kostela, vezmou 

ho s chutí. Čistým výsledkem této fantasticky špatnou radu, samozřejmě, je to, že 

bude více snadno přenést do rukou Židů, kteří nesouhlasí s takovou pošetilost. 

Doufají, že z nás udělal, věděl velmi dobře staré rčení "blázen a jeho peníze jsou brzy 

rozešli," je příliš pravdivý pouze. 

Druhou stranou mince je, že vedoucí představitelé obou křesťanství a komunismu 

samy o sobě jsou fantasticky materialistická. Když se podíváme na katolické církve 



dolů v průběhu věků, zjistíme, že zatímco oni byli extrahování poslední roztoče z 

chudé vdově, kostel sám byl sbírat a hromadí zlato, stříbro a drahé kameny v 

neuvěřitelných množstvích. Nejen že to trvá dovnitř a shromažďovat veškeré zlato, 

stříbro a drahé kameny, že by mohla, ale získal obrovské množství nemovitostí a dnes 

katolická církev je nepochybně nejvíce fantasticky bohatý institucí na tváři země. 

Dokonce i přes temného středověku, kdy byla rozšířená chudoba, hlavně proto, že 

samotné křesťanství, najdeme tyto obrovské a pohádkově bohaté katedrály, postavený 

ve středu chudoby, se zlatými pokryté oltáře a apsidami a kleneb a sloupů a stěn. 

Vedení církve způsobila, které mají být postaveny velké a velké baziliky, chrámy, 

kláštery, křtitelnice, mauzolea, kláštery a kostely. Prakticky všechny z nich byly tak 

bohaté, a tak obrovské v porovnání s hubených okolí časů, které okázale vystupoval 

jako hlavní úložiště veškerého hmotného bohatství - zlata, stříbra a architektonické 

okázalost - jak jejich éry a jejich zeměpisná poloha , 

Církev nikdy se neobtěžoval vysvětlit, proč bylo tak nutné mít takový opulentní 

bohaté na displeji k uctívání věřících, kteří byli opět řečeno, čas a že to bylo zlo 

"nashromáždit poklady." Až do dnešního dne, kostely jsou postavena tak, aby bylo 

nádherný, výstřední a bizarní. Peníze, zdá se, že žádný objekt. 

Vatikán, že citadela "duchovní" vedení, které také káže, "Nehromaďte poklady na 

zemi," neprovádí to, co káže. Naopak, to, co cvičí je skutečně vrcholem pokrytectví, a 

antitezí spirituality. Jde to všechno pro pokládku poklady na zemi. To nashromáždil 

sama o sobě portfolio 5,6 miliard dolarů v akciích sám, nemluvě o všech svých 

nemovitostí, uměleckých pokladů a jiné cennosti. To má roční příjem ve výši 1,5 

miliardy dolarů, hodně z toho nepochybně shromážděné z "vdovský poslední roztoči", 

stejně jako jeho rozsáhlé zemědělské podniky. 

Spojené státy náboženské obce jako celek je v hodnotě 102 miliard dolarů. V roce 

1969 ze 17,6 miliard dolarů jednotlivci Spojené státy americké přispěl na charitu 

(většinou prospěch negry), 45 procent nebo 7,9 miliardy dolarů bylo vyčleněno pro 

náboženské účely. Docela materialistický pro náboženství, které "se vyhýbá" 

pozemské poklady a káže "mé království není z tohoto světa." 

Stejně tak komunistické bosse v Rusku, z nichž téměř všichni Židé, se nahromadily 

samy o sobě všechno bohatství do krajiny. Zatímco komunistická otrok dělník se dřeli 

pryč dvanáct hodin denně a pak přijde domů do špinavé, špinavý, špinavý, přeplněný 

malém bytě sdíleném s dalšími rodinami, jeho židovští šéfové mají honosné paláce 

rozšířil po celém venkově. Jedou z nejlepších automobilů, řidičem, samozřejmě, a jíst 

to nejlepší z potravin. Nejen to, ale mají to nejlepší z rovin k dispozici létat kdekoli 

uznají za vhodné řídit jejich dělníků otroka. Tito židovští komunističtí šéfové mají 

obvykle k dispozici dováženy oblečení a krejčích a galaxie sluhů. Když potřebují 

odpočinout od spuštění své otroky říši, mají soukromé vily na pobřeží Černého moře 

nebo jiných volba letovisek na jejich zavolání. A tak to jde v proletářské Dělnické 

ráje. 

Přejděme na další podobnosti. Oba komunismus a křesťanství ve velké míře využívají 

zbraně teroru, a to jak psychologické a reálné. Nepochybně nejvíce morbidní a 

zvrácený pojem vůbec vymyšlen podle zvrácené i kolektivní mysli židovstva je 

koncept pekla. Napadá vás něco víc horší než umístěním miliony lidí ve vězení v 

přehřáté mučírna a pak spálí je na věky věků, aniž by dokonce polehčující milosti, 



které jim umožní zemřít? S tímto kouskem "dobrá zpráva," a "Radostná zvěst," 

Křesťanství vyrazili dobýt mysl svých pověrčivých a bezdůvodný obětí. Skutečnost, 

že taková mučírna byl neexistující neměl vůbec nemění na skutečnosti, že se jedná o 

skutečnou hrozbou pro ty, kteří byly provedeny věřit, že to bylo skutečné. Dítěti, 

například, když se mu říct, že Boogieman se chystá ho dostali, a on vás nevinně věří, 

pak je hrozba je stejně reálný jako když Boogieman vlastně existoval. A tak je to is 

pekla. Pro ty, které se staly přesvědčen, že existuje, to hrozná hrozba je stejně reálné 

jako kdyby existovala. 

Nicméně, křesťanství nezastavil s využitím psychologický teror sám. Ti, kteří se 

odchýlil od oficiálního kostela linie byly deklarovány jako kacíři a ihned upálen. 

Myšlenka použít oheň v té či oné formě jako prostředek k mučí své soupeře Zdá se, že 

tyto posedlí "milující" mysli křesťany. Podle van Braght slavné Mirror mučednickou 

smrtí, někteří 33.000 křesťané byli usmrceni jinými takzvanými křesťany pomocí 

spálení v sázce, grizzly druh pomsty. Mezi samotnými mých předků (kteří byli 

Mennonite víry), některé 2000 mučedníci byli popálení v sázce těmito stále milující 

křesťanů. 

Jeden vyznačuje o tomto spálení v podnikání kůlu byl že oni byli vždy bílá lidé, kteří 

byli upálením. Nikdy jsem neslyšel o negrovi být upálen za své kacířské názory. Ani 

jsem někdy slyšel o Žida byl upálen na hranici za to, že věřit přesně podél uvedené 

linie judaismu, ačkoliv nevěřili v Krista vůbec. 

Spálení v sázce nebylo jediným prostředkem mučení a smrti používané těmito láskou 

separace křesťany, kteří byli tak touží lo šířit své poselství lásky. Během inkvizice, a 

jindy, všichni brutální vylepšení mučení, že zkažený lidská mysl mohla vymyslet byly 

použity k vydírat přiznání a bič nevěřící nebo heretiky do souladu. Palec-šroub, voda-

dip, železo korzet, čtvrcení, vydírání ven něčí oči s rozpáleným železem a nosič 

(pomalu trhá končetiny od těla pomocí protahování) byl ale některé ze zařízení 

používaných těmito stále se milující křesťané šířit své evangelium lásky. Když se 

komunisté přišel a používá fyzické mučení jako jeden ze svých nástrojů dobývání, oni 

měli velmi málo vlevo vymyslet ale co křesťané už využita před nimi. A to je, jak lze 

očekávat, protože bylo židovského fiendishness, která byla navržena prostředky pro 

oba týrání. 

Ani církev váhat použít velkoobchodní válku v těstíčku dolů celé národy, které 

nepředložily své náboženské diktátu. Ve skutečnosti v průběhu 16., 17. a 18. století 

hlavními příčinami války byly náboženské dissentions ve kterých jedna náboženská 

skupina snažil přinutit svou víru na svých protějšků o velkoobchodní války a porážky. 

Komunistický záznam o použití velkoobchod teror, a to jak psychické a fyzické, tak 

nedávný, tak rozšířený a tak dobře známo, že potřebujeme jen stěží jej přečíst zde. V 

Rusku sám židovského komunistický režim používal teror na stupnici od neznámého 

než v análech historie. S cílem vyhladit to nejlepší z bílého závodu v Rusku, 

jmenovitě Bílé Rusové, Židé poražena nějaké 20.000.000. Hrůza, vraždy, vraždy, 

které se dnes děje v Rusku vzdorovat představivost průměrného bělocha mysli. V 

každém případě, a to jak komunismus a křesťanství, který používáte, a použili, teror 

ve velké míře, a to jak psychické a fyzické, podrobit své oběti. Zatímco křesťané 

vynikal v psychického teroru, komunisté vynikají fyzického teroru. Ale v obou 



případech Židé byli odborníci v používání bez ohledu na typ teroru nejlépe dosáhnout 

svých cílů. 

Oba komunismus a křesťanství mají knihu, která podle všeho stanoví krédo jejich 

pohybu. Křesťanství má 

Židovská bible, která byla napsána Židy, většinou o Židech, za účelem sjednocení 

židovské rasy a za zničení bílé rasy. Komunistický bible je Karla Marxe Das Kapital a 

Komunistický manifest, napsal Karl Marx ve spojení s Friedrich Engels, kteří oba byli 

Židé. Obě tyto židovského vyznání, komunismus a křesťanství, jsou vysoce 

destruktivní, a když následoval, strhnout strukturu společnosti, která klesla oběť k 

nim. 

Křesťanství učí zla člověka, že je budižkničemu, nehodný hříšník, který se narodil v 

hříchu, a že každý jeho instinkt je zlo. Komunismus hlásá, že produktivní, tvůrčí 

prvek naší společnosti, a to "buržoazní", jak jim říkají, je shnilé a zlo, a musí být 

zničen. To může být bezpečně říci, že žádný zvuk, zdravá společnost, která se obrátil 

buď dokončit křesťanství a cvičil všemi jejími zásadami, nebo jakékoliv společnosti, 

která praktikuje čistý komunismus, brzy zničí sám sebe. 

Opět chceme důrazně poukázat na to, že na rozdíl od toho, co tyto košer 

Konservatives nám vždy říkají, komunismus není v žádném případě stejný jako 

socialismus nebo kolektivismu. Ty jsou základní konstrukční prvky jakéhokoli zdravé 

společnosti, ale komunismus je nepokrytý židovský otrok-pracovní tábor. Vzhledem k 

tomu, já jsem šel do této záležitosti velmi podrobně v jiné kapitole, nebudeme mít 

další prostor přezkoumat tuto myšlenku zde. 

Oba komunismus a křesťanství kázat rovnost člověka. Křesťanství hlásá, že jsme si 

všichni rovni v očích Páně, zatímco komunisté hlásají, že všichni musíme stát rovná v 

komunistické společnosti. Ten tvrdí, že jediným důvodem, proč jsme si nejsou rovny 

je zcela vzhledem k životnímu prostředí, a tento malý vtípek přírody jdou k nápravě. 

V době, kdy se dostanou přes nás všechny zpracování ve stejném prostředí, které nás 

ujišťují, že budou mít nás všechny srovnal dolů, kde jsme si všichni rovni. To bude až 

příliš pravda, pro bílou rasu bude vyrovnán dolů, kde jsou si všichni rovni, aby horda 

bídných otroků, zatímco každého Žida, na druhé straně, bude král. 

Nejen, že jak komunismus a křesťanství kázat rovnost jednotlivce, ale také hlásají 

rovnost ras, další bludný lež hodil tváří v tvář přírody.  

Obě víry mají velmi složité dogma, že je poněkud mlhavé a matoucí, ne-li 

protichůdné, sám o sobě. Oba proto zřídily hierarchii, která interpretuje co je správné 

dogma dne je a všichni jsou k patě linka nebo trpí následky zavedený mocenské 

struktury. 

Křesťanství a komunismus oba mají své rozkoly. V případě křesťanství, následovníci, 

které se lišily byli povoláni kacíři a v případě komunismu ty, které bloudí od oficiální 

linie se nazývají deviationists. V případě křesťanství, velkého schizmatu, samozřejmě, 

bylo během reformace, kdy protestantské segmentu vyvinut a odtrhl od katolické 

církve. To pak pokračoval rozdělit a roztříštit v tisíce různých směrech odtamtud ven, 



to vše ke škodě a zničení bílé rasy. První velký rozkol, samozřejmě, bylo, když 

Byzantská říše odtrhla od Roman nebo západní polovinu. 

Mezi komunisty bylo několik rozkolů, jako menševiky a bolševiky a řadě dalších 

rozkolů, než komunisté vůbec přišel k síle. Poté, co přišel k moci, byly stalinistické 

komunisté a trockistických komunisté, přičemž tyto jsou důrazné a očistil z řad. Nyní 

jsme pravděpodobně mít Mao křídlo komunistické strany a na chvíli jsme měli 

deviationists Tito, a tak dále. V každém případě je hlavní myšlenka v křesťanství a 

komunismu je stejný: Na vrcholu matoucí a nemožné dogma sedí pevně silný 

hierarchie, která určuje, a interpretuje to, co řada jeho následovníků musí být, a hrůza, 

smrt a odveta jsou důsledky pro ty, kteří se odváží myslet za sebe. 

To není vůbec překvapivé, že archenemy obou těchto židovského vyznání je Adolf 

Hitler, protože se odvážil přijít s zdravé, přirozené sociální struktury, které ztělesňuje 

tyto zásady, které byly v souladu s přírodními zákony, a se zdravými instinkty pro 

zachování bílé rasy. Proto jsme najít Jewish Press, komunistický tisk, a křesťanství, to 

vše v refrénu, odsuzovat Adolf Hitler, a nám říká, co je to hrozný, hrozný člověk byl. 

Všechny dopustit se opakují znovu a znovu stejné židovské lži o Hitlerovi, že Židé 

sami si vysnila, který byl dodán s jejich toadying loutky. 

Podobnosti mezi těmito vírami pokračovat dál a dál. Oba kázat zničení současné 

společnosti. Jsou to zejména zaměřit na zničení a snížení více kreativní a produktivní 

prvky společnosti jako celku. Oba vypovědět a hanobit na lepší prvky zřízené 

společnosti a raduji se z lidských selhání a slabých stránek, čímž prohlašovat prokázat 

správnost svého komunista-křesťanské teorie. 

Židé, kteří jsou pachatelé komunismu, představit sídla Organizace spojených národů, 

aby konečně spočinout v Izraeli, a to zejména v Jeruzalémě. Křesťanství také 

průběžně pořád mluví o Sionu, Nového Jeruzaléma, a dívá se do Jeruzaléma jako 

Svaté země, jeho původu a duchovní velitelství. 

Oba tyto židovského vyznání důsledně dodržovat zásady, které jsou katastrofální pro 

blaho bílé rasy. Již jsem šel do značně podrobností o katastrofálních dopadech 

křesťanství na velkého bílého římské civilizace. Také jsem dříve zdůraznil, že Židé v 

komunistickém Rusku zahubila 20000000 z nejlepších bílých Rusů. Nicméně, 

programy a politiky obou těchto vyznání rozšířit mnohem dále, než tyto dvě velkých 

katastrof v historii a poukázat na to, jak katastrofální následky obou křesťanství a 

komunismus byly na osudy bílé rasy by vyžadovalo celý objem sám o sobě. Věřím, že 

jsme rozptýleny po celé této knize hmotnost takových příkladů, že je stěží nutné 

opakovat je zde. 

Další podobnost, která se projevuje v obou těchto židovského vyznání je, že oba mají 

nevyléčitelnou schopnost vztáhl profuseness o mnohomluvnost, který je nesmírně 

vágní a beclouded s zmatek. je nejen mnohomluvnost vydatné, ale neuvěřitelně chybí 

v podstatě. To je starý židovský trik, jak zmást a zmást mysl jejich opozici, druhé bytí 

podvedeni do myšlení, že všechna tato ohromná sbírka slov musí mít nějaký vyšší 

smysl než jejich chápání. 

Pro další zničit a porazit zpět opozici, oba víry vyvinuli k vysokému stavu umění 

vrhání útočných spouštěcí slova a nenávisti slova na svých protivníků. Křesťané 



vyvinuli takové nenávisti spouštěcí slova jako ateista, pohany, kacíře, odpadlíka, 

rouhání, pohan, hříšník a anti-Christ. Komunisté vyvinuli celou stáj podobných 

spouštěcích slov, a některé z nich jsou fašistické, nacistické, náboženský fanatik, 

předsudky a antisemitská. Aniž by někdo opravdu zastavení analyzovat, co každý z 

těchto slov znamená a proč by měly být považovány za špatné, byly tyto slova byla 

vyvinuta k vysokému stavu implikované zla, takže jen o pouhé volání těchto jmen, 

nemusíte opravdu diskutovat problémy, ale nemilosrdně srazit své soupeře bez 

uchýlení se k jakékoliv diskusi nebo zdůvodnění vůbec. 

V případě, že podobnosti mezi křesťanstvím a komunismu se zdají být poměrně 

zarážející, tam je velmi dobrý důvod pro jejich paralelní ideologii. Že důvodem je, 

samozřejmě, byli oba smyšlený židovského mocenskou strukturou pro společný cíl 

zničení bílé rasy. Bohužel, až do tohoto bodu, jak jejich ideologie byly ničivě 

efektivní. Je to částečně Účelem této knihy a Hnutí kreativity konfrontovat tento 

zničující útok na mysli bílé rasy a vystavit těchto dvou met židovské ideologie, jaké 

jsou. 

Dále jsem pevně přesvědčen o tom, a to je můj měří závěr, že Židé by nikdy vnucený 

moderní komunismus na dlouhé trpícího lidstva, kdyby to nebyla první změkčená 

nahoru, narušeného a zmatené intelekt bílé rasy s mylných nástrah Křesťanství. Proto 

je další cíl tvořivosti pomoci narovnat zmatená myšlení bílé rasy k místu, kde oni pak 

mohou a budou vymazat obou těchto twin židovských metel z povrchu této planety. 

Přírody Věčný Náboženství 2-14  

Spásy: Křesťanství a komunismus: Židovské Twins  

Přírody Věčný Náboženství 2-15  

Spásy: Kreativita versus křesťanství  

Při analytický srovnání nové, dynamické, militantní a pulzující novou kreativity 

náboženství s nemocným a morbidní náboženství křesťanství, najdeme filozofie obou 

náboženství v přímém protikladu k sobě navzájem. My Tvůrci jsou nesmírně hrdí 

tohoto rozdílu. Jsme hrdí na to být nepřátelé křesťanství. Jsme přesvědčeni, že náš 

dynamický nové náboženství bude pokračovat a vystavit křesťanství na to, co je-

židovské spiknutí - dokud všechny židovského vlivu, křesťanství a komunismus jsou 

vymazán z povrchu zemského. 

Jedním z bezprostředních rozdíl mezi tvořivosti a křesťanstvím, které se stane 

evidentní je, že zatímco tvořivost je život orientovaný, křesťanství, od začátku až do 

konce, je smrt orientovaná.  

Celá Cílem a smyslem našeho náboženství, tvořivost a kreativitu hnutí, je prosazovat 

zájmy bílé rasy, nejjemnější stvoření v přírodě se vesmíru. Naším cílem je přispět k 

podpoře, zachovat, propagovat, prosazovat a rozšířit bílé rasy a nakonec vytvoří bílý 

svět práva a pořádku, krásy a kultury. 



Věříme, že v čele dobrý život, věříme v kreativitě, produktivity a povýšení. Jsme 

přesvědčeni, že život by měl být rád, že každý člen by měl využívat nádherné talenty, 

se kterými byla bílé rasy, obdařené. Věříme, že se těší krásy a divy přírody. Věříme, 

že v práci produktivně, v dobře jíst, v živých dobře a ve službě i zájmy našich 

vlastních lidí. 

Křesťanství, jak jsme již uvedli, je smrt orientovaná. Celá jeho filozofie je věnována 

morbidní snaze o smrti. Kristus údajně řekl: "Moje království není z tohoto světa." 

Křesťanství má zájem pouze na onom světě, aniž by se nabízela sebemenší důkaz, že 

takový svět existuje. V roce dva tisíce let, nebylo vylovili sebemenší důkaz, že 

podsvětí to dělá takový povyk, vůbec existuje. Zatímco sleduje tento morbidní 

posedlost tomto období, po které jste mrtví, to zlomyslně jde o zničení jediné období, 

které má nějaký význam nikomu - a to svůj čas žít, svůj čas, aby si životě přírodě ti 

dal k životu na této zemi. Opět platí, že jediný případ, kdy má nějaký význam pro 

kohokoliv, během kterého jsou naživu, a jediné místo, které lidé někdy byli známí žít 

je na této zemi. Znovu opakuji, není sebemenší důkazy o opaku. 

Nicméně, křesťanství udržuje zatloukat dál na pointlessness života, v marnosti všeho, 

na bezcennost života, se zoufale snaží přesvědčit vás, že byste byli mnohem lépe 

mrtvý. Na základě toho se snaží okrást vás o nádherný dar přírody ti dal, a to samotný 

život. Křesťanství učí, že bychom měli "Neskládejte sobě pokladů na zemi", ale 

"skládejte sobě poklady v nebi", což v podstatě znamená, že byste měli věnovat svůj 

život do doby, kdy jsi mrtvý, velice hloupé a zbytečné výkon, je-li tam někdy byl 

jeden. Kreativita odmítá a odsuzuje tento druh sebevražedného filozofie, a je 

přesvědčen, že příroda nám dal nádherný dar života ho žít naplno, a přitom udržovat 

svou vlastní druh a prosazovat naše vlastní závod na stále vyšších úrovních. 

Jedná se o druh filozofie věříme. Jsme plně v souladu se zákony přírody a sama 

příroda. Jsme v naprostém nesouladu s křesťanským postojem, který Nature odvedl 

špatnou práci bídně vytvoření bílé rasy a že každý náš přirozený instinkt je špatné. 

Jsme v naprosté neshody a konflikty s křesťanstvím, když říkají, že musíme předělat 

ty základní vrozené instinkty a podle křesťanského mýtu se stala "znovuzrozeného" ve 

většině nepřirozené a zvrácené módy. My Tvůrci věří v práci v souladu se zákony 

přírody. Na druhé straně, Křesťanství je v naprostém rozporu s přírodou. Jeho velmi 

filozofie odporuje naší základní zdravý rozum, je v rozporu poučení z dějin a zákony 

samotné přírody. 

Skutečnost, že křesťanství je v rozporu se zákony vesmíru a s přírodou sama, není 

příliš těžké pochopit, když si uvědomíme, že to byl Židé, kteří vymysleli a vymysleli 

křesťanství. Poté, co vymyslel celou tu falešnou ideologii, je to také není divu, že oni 

dělají, a udržet opakuje, je absurdní tvrzení, že oni jsou Boží vyvolení lidé. Podle 

těchto ohavných Židů tvrdí v Deut. 7: 6 (a to prý je Pán mluví): "poněvadž jsi svatý 

lid Hospodina Boha tvého Hospodin, že Bůh tě vyvolil za zvláštní lid sám ze všech 

národů, kteříž jsou na tváři Země." 

Že jakákoli Bůh mohl vybrat takové zrádné a proradné opovrženíhodný bandu lotrů 

jako vyvoleného národa lze jen stěží věřil kdokoli. Je sporné, zda sami velmi mnoho 

Židů věří, tento monstrózní podvod. 



My, z Hnutí kreativity, zcela odmítnout tuto nehoráznou lež. Pevně věříme, že bílá 

rasa je nejlepší dílo přírody a že jsme byli obdařeni přírody s nejkrásnějších atributy, 

které příroda udělil na některé z jejích tvorů. Jsme nejen věřit, protože jsme chtěli 

věřit, ale věříme, že to proto, že důkaz je ohromující, že bílá rasa byla dána nejvyšší 

dotace přírody inteligence, tvořivosti a produktivity. Z důvodu těchto a mnoha dalších 

vynikajících vlastností, bílá rasa přinesl nejlepší společenských struktur, největší 

kultury a civilizace nejvyšší v celé historii lidstva. Není tedy zbožným přáním, 

abychom se říci, že bílá rasa je ztělesněním stvoření, ale to je ohromně svědčí o 

hmotnosti nepopiratelných důkazů. 

Abychom to shrnuli: Křesťanství je žid orientovaný a věří v bytí Židů vyvoleného 

národa. Na rozdíl: Kreativita je přesvědčen, že bílá rasa je nadřazená rasa, protože 

přesvědčivé důkazy dokládá toto tvrzení. 

Kromě toho jsme Tvůrci věří v chovu nahoru, to znamená, postupuje bílé rasy ke stále 

vyšší a jemnější úrovně výkonu, krásu a kultury. Ve skutečnosti, to je srdcem našeho 

náboženství. Křesťanství na druhou stranu, věří v chovu dolů, to znamená, že 

mongrelizing lidský druh a ničit lepších typů. Křesťanství věří nejen v ničení lepších 

typů jednotlivců, ale také lepší typy závodů. Je neustále udržuje odsuzovat ty, které 

dosáhl něčeho - ". Bude to snazší pro velblouda projít uchem jehly, než boháč vstoupit 

do království nebeského" Udržuje podporu a požehnání nejhorší prvky obyvatelstva. 

"Blahoslavení tiší," "Blahoslavení chudí duchem" Kreativita odmítá tuto filozofii. 

My Tvůrci věří v to, co zákony přírody tak jasně poukázat na to, že silná a dokonalejší 

druhů by měl přežít a rozmnožovat se více jejich vlastního druhu, zatímco Misfits, že 

mrzáci a imbecilové by neměla plodit, ale měla by klesnout o podél trati. Není pochyb 

o tom, křesťanské principy budou v dlouhodobém horizontu, produkují mongrelized 

závod ztracených existencí, idioty a parazitů. Ve skutečnosti to bude produkovat 

množství spodina lidstva. Jsme agresivně odmítají jejich druh filosofie a jejich druh 

programu. Jsme zcela v souladu se zákony přírody, které mluví jasně znovu a znovu, 

že příroda touží po přežití nejvhodnější, a nikoliv přežití a rozmnožování z nejhorších 

prvků svých druhů. 

Nejenže Kreativita věří v podpoře přežití a rozmnožování silné a inteligentní, hezký a 

krásné, ale také věří v prosperity a hojnosti. Věříme, že White Man, které dosáhly 

vysoké úrovně civilizace a technologie, která teď má, by měl zajistit svou rodinu a 

sebe se vší hojnosti a bohatství, které bohatá příroda udělený na něm. Když se bílý 

muž opět stane pánem svého osudu a zbavit parazitů, Židů a negrů, které jsou nyní 

jezdit na zádech, věříme, že budeme mít opravdový ráj tady na této zemi. Jsme 

přesvědčeni, že je možné mít štěstí, prosperitu a hojnost pro všechny naše lidi a dal 

volnou ruku, bílá rasa, kdy se opět zdědí zemi, může a bude doslova koupání v 

hojnosti. 

Na rozdíl od toho nešťastná křesťanské náboženství věří v zbavuje člověka z jeho 

majetku a mít jej žít v odříkání a bídy. Za posledních 2000 let křesťanské náboženství 

bylo nabádá běloch "prodat všechno co máš a dát to chudým", "skládejte ne poklady 

na zemi" a podobné nesmysly. Zároveň to řekne mu, dát, dávat a dávat do kostela. 

Zatímco kostel byl hromadit obrovské bohatství zlata a stříbra a vše, co bylo cenná 

sama o sobě, to mělo žádné zábrany vůbec o chudé ubohé lidi, u kterého ukradli vše 

potřebné k životu. 



Zatímco křesťanství učí "Nehromaďte poklady na zemi, ležel poklady v nebi," my, 

tvořivost hnutí odmítnout tuto idiotský učení, a navrhnout přesný opak. Jsme 

přesvědčeni, že Bílý Člověk by měl dělat jeho silách, aby tvořili, produkovali a sklidí 

poklady na zemi pro sebe, svou rodinu a své rasy. Nedomníváme se, že odložením 

naše bohatství, úsilí a energie do jisté mlhavé níže, nebo nějaké imaginární 

židovského nebe. Přes 5000 let, že stínový myšlenka "posmrtný život" byl plovoucí 

kolem, je příznačné, že není sebemenší podložená důkazy, byla vytvořena, aby ji 

doložit. Na druhou stranu, důkaz je ohromující, že život člověka na Zemi je reálné, že 

příroda je skutečná a že příroda zákony jsou skutečné. Kromě toho je tato planeta 

Země je jediným místem, kde člověk nebyl nikdy známo, že existují i žít. 

To dělá mnohem větší smysl, aby nás nasměrovat svou energii k vybudování lepší 

život v reálném světě, než ztrácet všechno z nějakého neznámého snílkova výplodem 

představivosti. Proto jsme přesvědčeni, že bychom měli užít plnými doušky čas, 

příroda nám dal k životu. Věříme, že bychom měli udělat co nejvíce z toho pro sebe a 

zároveň, splňují naše odpovědnost za naše budoucí generace. Odmítáme židovského 

návrh, že bychom měli propadá vše mlhavé, neexistující útrob země. 

Nejenže křesťanství, s velkým množstvím úspěch, porazit mužskou touhu po 

pozemských statků a připravit ho jako mnohé z nich je to možné, ale také nastaví asi 

zničit jeho důvěru v sebe sama a oslabit jeho pocit způsobilosti. Vede ho znovu a 

znovu říkat, že je k ničemu, že se narodil v hříchu, že je ubohý hříšník, který by měl 

být skromný a pokorný. Říká mu, že by měl být tolerantní a nechal vláčet. Říká mu, 

aby "nastavit druhou tvář" a "neodolá zlo." Přitom to trhá na kusy jeho sebedůvěru a 

zařízení v rámci jeho vědomí ohromný komplex viny, ten, který poškozuje a ničí jeho 

schopnosti a jeho důvěru. Není divu, že kdysi hrdý římský národ rychle rozpadne, 

když se objal této jedovaté a destruktivní "novou" víru, která je podmíněná do 

submissiveness. My, z Hnutí kreativity, odmítnou tento ubohý a bludný filozofii, 

tento nemocné a morbidní pohled na život, a navrhnout pravý opak. Jsme 

přesvědčeni, že je to zdravé a konstruktivní mít důvěru v sebe sama, ve svém závodě 

av jeho budoucnosti. Nemáme vůbec věřit, že to je ctnost být tolerantní, když je 

urážkou páchán proti své rodiny, nebo národu, nebo rasy. nemáme vůbec jít spolu s 

filozofií "odporovat ne zlo", ale pevně přesvědčeni, že zlo je třeba bránil se přesily, a 

to ohavnost by neměla být tolerována, ale zničil. Jsme přesvědčeni, že v případě, že 

je hrozbou pro sebe, do naší rodiny, nebo do naší rasy, že bychom měli bojovat, a že 

taková hrozba by měly být zničeny. Nature nám říká, instinktivně, že se jedná o 

správné reakce na hrozbu. Nedomníváme se, že v tolerovat jakoukoli hrozbu, která 

nás ohrožuje. Jsme naprosto přesvědčeni, že tato židovská rada z toho, že skromný, 

tichý a submisivní tváří v tvář jasné a aktuální nebezpečí pro naší existence je čiré 

šílenství, a my nahradit takovou filozofii s důvěrou v sebe, s agresivním bojovností k 

útoku, usilovat, a zničit jakékoliv nebezpečí, které nám hrozí. 

Pokračování podél této stejnou filosofií, odmítáme křesťanskou koncepci milovat své 

nepřátele. Nikde v přírodě je tento koncept prokázáno a prostý selský rozum nám říká, 

že někdo tak hloupý, k pádu pro tento druh hlouposti by zcela jistě bude zničen jeho 

nepřátel. To mu jistě klade za strašlivou nevýhodě. Věříme v nenávidět své nepřátele a 

věříme, že láska a nenávist jdou ruku v ruce. Věříme, že pokud máte rádi svůj vlastní 

druh, svou vlastní rodinu, své vlastní lidi, musíte se automaticky nenávidět ty, které 

ohrožují a představují nebezpečí pro existenci svými blízkými. To je opět zcela v 

souladu se zákony přírody. Dokonce i matka slepice bude bojovat na obranu svých 



mláďat, a rozhodně kuře nemůže být považován za jeden z nejvíce statečný tvorů 

přírody. 

Opakujeme, nebudeme milovat své nepřátele. My nenávidět. Je naším cílem zničit 

naše nepřátele. Při dosahování těchto filozofií jsme nevymysleli nic nového. Jsme 

věrně po přírodních zákonů, a to pouze po přírodních zákonů můžeme přežít. 

Křesťanství učí, že byste se měli chlubit přírody zákonů, které Nature zpackal svou 

práci a kompletně vyrobeny nám všechno špatně. Křesťanství nás učí, že všechny 

naše základní instinkty jsou zlí a hříšní, že musíme zcela zmařit naše obdarování a 

instinkty a bude předělán, se "znovu narodit", takže budeme jednat v rozporu, a v 

rozporu s přírodou zákony. To je, samozřejmě, sebevražedné a opovrženíhodný Žid 

hodil tyto jedovaté učení doprostřed bílé rasy, aby nás zničit. 

Kreativita odmítá tyto židovsko-křesťanská učení, a naopak se domnívá, že v 

poslušnosti přírodních zákonů a poslouchat naše přirozené instinkty. Jen blázen může 

tvrdit, že naše instinkty byly dány k nám příroda zničit sami. Naopak.Příroda nám 

dala naše skvělé instinkty pro vlastní sebezáchovy. Stejně jako velmi jiný tvor, 

musíme následovat své instinkty, jinak budeme věru zahyne. My, z Hnutí kreativity, z 

toho pevně věří v tom, že v souladu s přírodou zákony, v tom, že v souladu s našimi 

přírodními instinkty. Věříme v přežití, rozvoj a rozšíření naší rasy. 

Dále se domníváme, že jedním ze základních instinktů pro přežití naší velké bílé rasy 

je, aby naše první loajalitu vůči naší rasy a naší rodině. Věříme, že porod je jedním z 

největších divů Přírody a věříme, že posvátnost rodiny by měl být uctíván a chráněna. 

Na rozdíl od křesťanství otevřeně hlásá rozklad rodiny a své rasy. V Matta. 19:29 

Kristus údajně řekl: "A každý, kdož opustil domy nebo bratry, neb sestry, neb otce, 

nebo matku, nebo manželku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, obdrží stokrát, a 

život věčný dědičně obdrží ". Co tato obřezaný Žid se říct, že bychom měli být 

neloajální vůči milované členy naší rodiny a my je, stejně jako jakoukoli půdu, nebo 

domy, nebo zboží, které bychom mohli mít měli opustit. Místo toho bychom měli 

dodržovat tuto mizernou Žida, který dal nám nic jiného, než sebevražedným radu. 

Jediné, co mohu říct je, že někdo tak hloupý, aby spadat pro tento druh odpadu 

zaslouží všechno, co dostane. Jak někdo může hodnotit takové zkreslené a ošklivý 

radu jako tak fantasticky nádherné je zcela mimo chápání. 

Nejenže křesťanství učí neloajálnost k našim blízkým, a na ty, které jsou blízko a 

drahá pro nás, ale křesťanství má také zvrácený a špinavé postoj k sexu, jedním z 

nejsilnějších a nejkrásnějších disky v přírodě. V celém Novém zákoně Krista udržuje 

odsuzovat sex jako hřích. Ve skutečnosti mu vypoví i samotná myšlenka na to, jak 

bytí odporný zločin. V Matta. 05:28 říká: "Ale pravím vám, že každý, kdo hledí na 

ženu chtivě po ní páše cizoložství s ní již ve svém srdci." Ten se tímto odsuzovat 

přirozenou přitažlivost mezi pohlavími, s nimiž příroda vybavila téměř každý vyšší 

živou bytost. 

Kreativita na druhé straně, je přesvědčen, že láska a přitažlivost mezi mužem a ženou, 

je ta nejpřirozenější věc na světě, že se jedná o krásný a krásné emoce. Jsme 

přesvědčeni, že je to jedna z největších hnacích sil života a odměnou přírody pro 

život. Jsme přesvědčeni, že se jedná o tvůrčí síla, která Příroda propůjčil na lidstvo, 

jako každý jiný živý tvor, aby podporovaly šíření druhu. Jistě, aniž by přitažlivosti 

mezi mužem a ženou, naše rasa brzy zemře, jestli to byli vyřazeni z jakéhokoli jiného 



mužského a ženského tvora, který druh brzo vyhyne. Litujeme zlověstný a špinavou 

křesťanský postoj k sexu, a naopak, se zdravou, pozitivní přístup k této, 

nejušlechtilejší ze všech vášní, že příroda dala všem svým vyšších tvorů. Jsme 

přesvědčeni, že láska, sex a manželství jsou zdravé a vznešené emoce, že tito jdou 

ruku v ruce k vytvoření tvůrčí sílu v povznášející a povýšení druhu a prosazování 

plánu přírody. Zde opět vidíme křesťanství přičemž negativní a destruktivní pohled na 

dobré věci v životě; názor, že by podpořila zničení rasy lidí; názor, že by jim popřít 

požitek z dobré věci v životě. Oba tyto postoje jsou typické pro mizerné křesťanským 

učením. 

Zatímco křesťanství dusí produktivitu, ničí kreativitu a soustředí se na ", kterým 

poklady v nebi," jinými slovy se soustředí na přání smrti, jsme kreativity hnutí věří v 

živé, pozitivní, zdravé, zdravé programu. Věříme, že si užívat života. Věříme, že při 

vytváření více života. Věříme, že postupující život lepší a jemnější horizontu. Náš 

program je živá a pozitivní a vibrující. Není to death orientovaný jako křesťanství. 

Kromě toho, že křesťanství je vágní a rozporuplné a meandry navždy v zemi fantazie 

a gropes kolem v nereálném světě snů, naše filozofie je jasná a jednoduchá. Naším 

krédem je založena na tomto základním principu: co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší 

ctnost; co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. 

Nejen to, ale celý náš přístup k životu je založen na zdravý rozum, poučení z historie a 

ohromující množství důkazů. Když mluvíme o zákonech dědičnosti, máme hmotnost 

pozitivní důkaz podpořit ji. Když mluvíme o přírodních zákonů, tam je důkaz o 

věčných věků zálohovat naše závěry. Když mluvíme o hodnotách rasy a chovu, máme 

věčné poučení z historie akumulované v průběhu tisíce let s cílem ověřit to, co tvrdí. 

Křesťanství na druhé straně letí tváří v tvář rozumu a zdravého rozumu. Destruktivní, 

sebevražedné a zchátralý doporučení, aby byla Bible se snaží podstrčit na nás, jako 

například "milujte své nepřátele", atd., Je zcela v rozporu se všemi důvodu, na rozdíl 

od všech zkušeností, a v rozporu se všemi poučení z historie , Nejen to, ale je zcela v 

rozporu se zákony přírody a je v naprostém rozporu s přírodou. 

Kromě toho tam není jedno smítko důkazu, ověření většinu dlouhých a mučili kapitol 

Starého i Nového zákona. Tam je absolutně žádný historický důkaz, že Židé 

pochodoval přes Rudé moře a že rozdělili své vody v zdvořilosti a ubytování pro tyto 

odporné parazity. Neexistuje absolutně žádný důkaz vůbec v historii, "stálo slunce", 

aby tyto pouštní kmeny mohl zabít více z nějakého jiného pouštního kmene. Tam je 

absolutně žádný geologický, nebo historický důkaz, že celý svět byl zaplaven v 2348 

před naším letopočtem Jak směšné! Není jediný náznak důkazu, že Židé jsou potomky 

Abrahama, Izáka a Jákoba. Neexistuje vůbec žádný důkaz, že by měl zvláštní Boha, 

který učinil jim všechny druhy miláčkové sliby a ujistil je, že oni byli vyvolené. Tam 

není jediný náznak důkazu dokonce, že Kristus kdy žil. Odešel žádné dopisy, žádné 

spisy, žádné sochy, ve skutečnosti žádný důkaz vůbec. Neexistuje žádný důkaz, že 

muži, jako Metuzalém nebo Noaha, se dožil 900 a některé let. Ve skutečnosti tam není 

ani žádný důkaz, že by kdy žila vůbec. 

Ne jen tam není jediný náznak důkazu zálohovat všechny své ležet nároky, ale jsou 

tak bizarní a fantastické a tak v rozporu se zákony přírody samy o sobě, že jen blázen 

s vyšinutý mysli mohl přesvědčit, aby polykat takové odpadky. Celý dopad tohoto 



klamného literatury, jak je uvedeno ve Starém a Novém zákoně je křičet na své 

následovníky prostě věřit! věřit! věřit! Jen proto, že věří, říkáme tomu tak! Nevadí 

důkazy, nevadí důvěryhodnost, prostě věřit. A ve skutečnosti neexistuje žádný důvod 

víc pro mě věřit v této kolekci lží, hrozby, a nesplněné sliby, než je pro mě věřit 

hinduistického tvrzení, že krávy jsou svaté. Jedná se o stejný druh nechutný podvodu. 

Proto jsme zametl všechny tyto odpadky přes palubu a začínají se znovu s novou, 

pulzující, pozitivní a kreativní vyznání bílé rasy. Nazýváme naše náboženství 

Kreativita a naše náboženská organizace Hnutí kreativity. Jsme přesvědčeni, že je 

hoden vznešeného a kreativní bílé rasy. 

Přírody Věčný Náboženství 2-15  

Spásy: Kreativita versus křesťanství  

Přírody Věčný Náboženství 2-16  

Spásy: Křesťanství zvlášť Zranitelný  

Máme-li někdy úspěšně záchranu bílé rasy z šíleného dilematu to teď bezděčně ocitla 

ve existují dvě základní otázky musíme řádně posoudit:  

(A) Jaká je průměrná White postoj vůči křesťanství dnes? (B) po 2000 let křesťanství, 

může bílý muž myšlení nikdy být přivedeni zpět k rozumu a důvod? 

Pojďme prozkoumat počáteční otázku první.  

Všichni víme, že křesťanství přehnala římskou říši, a přitom zničil. Pád říše římské 

byl následován tisíci letech temna, během kterého všichni vědu a pokrok byl potlačil a 

stagnovala, ale Žid-podporoval hysterie "spáse duší pro Krista" zároveň dosáhl svého 

všech dob maxima , Během renesance bílé rasy začaly opět o něco získat své smysly a 

začali hledat blíže k přírodě a jejím zákonům. Najdeme během této doby rekindling 

zájmu v oblasti vědy a bezprecedentní kvetoucí v umění. Ve skutečnosti, je doba 

renesance může být považován za úsvitu nové éry, ve kterém bílé Man opět začala 

částečně najít jeho totožnost. Od té doby, křesťanství, s různými výkyvy nahoru a 

dolů, ztratil půdu. S dramatických objevů a fantastické nárůst vědeckých poznatků v 

posledních sto let, křesťanství ztratila důvěřivosti v očích většiny bílých lidí. 

Nicméně, i když většina lidí nemá opravdu věří v učení křesťanství, vliv stále 

přetrvává, a většina lidí si myslí, že to jako "dobré" náboženství, které, přestože 

nemají praxi to, že si ji představit jako založené na vysokých ideálů, a věří, že je dobré 

pro "lidstvo. Když jsme se blíže analyzovat přesně, kdo si myslí, že co křesťanství, 

zjistíme, že se asi osm lidí z deseti to není příliš důležité. Zatímco oni dělají ne vlastně 

věřit . to, ani se jim to opravdu pochopit, ani oni otevřeně ho zavrhnout Tato 

nejviditelnější skutečnost vynořuje: průměrná White jedinec je prostě hrozně zmatená 

o křesťanství.  



Neexistuje v historii není jevem, který má tak zmatená, zahanben a zvednutý zmatek s 

normálními rozumových procesů Bílý muž jako má křesťanství.  

Je to jako kdyby student začíná v matematice Nejprve měl zkomolený násobilka vrtat 

do něj - dva krát tři rovnal sedmnáct, třikrát pět činil devět, atd Až do jeho mysl byla 

opět narovnal na takových základech, mohl žádný pokrok, jako jednotlivec očekávat, 

že v matematice bude navždy beznadějné - beznadějné do té doby, jeho myšlení se 

opět navrátil do souladu s realitou.  

Tak je to s křesťanský naočkovaný běloch. Dokud to mohou být dodávány z takových 

sebevražednými idiocies jako "Milujte své nepřátele", "nesoudím," "prodat všechno 

co máš," atd, že je beznadějně zapletený a dřiny svých nepřátel. 

Dokonce i členové organizovaných církví a ti, kteří chodí do kostela pravidelně nebo 

nepravidelně, jsou zmateni, co to je, že oni věří v. Jen málo lidí, když se zeptal: 

"Opravdu věříte v učení jak objasněný Kristus v Kázání na mount? " nebude vědět, co 

Kristus údajně řekl v Kázání na hoře. Jsou-li jejich vzpomínky pak aktualizovány a 

jsou požádáni, věříš v "otočením druhou tvář;" věříš v "milujte své nepřátele;" věříš v 

"prodeji celého co máš a dávat chudým;" věříš v "odporovat ne zlo;" věříš "soudce 

ne," většina z nich rozpačitě přiznávají, že tomu tak není, ale zároveň si neuvědomují, 

že se jedná o velmi jádrem a podstatou křesťanství a takzvané "New vyučování." V 

případě, že nevěří v to, že pak nejsou opravdu věří v křesťanství vůbec. 

Mnozí Američané odmítli kostela jít úplně, ale přesto stále pocit, že se jedná o 

křesťanský národ, a právem. Mnoho lidí, kteří chodí do kostela jsou nesmírně nudí 

pomocí fádní, opakující kázání, které recitovat nekonečné změť bezvýznamných frází 

znovu a znovu, reklama nauseum. Nicméně, oni se vrátí a poslouchat stejný nesmysl 

znovu neděli co neděli, oblečený v jejich nejlepším neděli. Mají pocit, že když je po 

všem, co udělali svou povinnost na týden, a dát jen velmi málo dalšího přemýšlení k 

předmětu. Jen málo opravdu někdy přestat pochybovat o tom, co to je, že opravdu věří 

v to, co je smyslem křesťanských učení a jaké byly tyto nauky pro ně udělal, nebo bílé 

rasy obecně. Většina lidí nezdá se starat jedna cesta nebo jiný, a chodit do kostela je 

jen formální závazek, že se plní, v domnění, že udělali svůj dobrý skutek tím. 

Dá se říci, kategoricky, že ve skutečnosti žádný z takzvaných křesťanů věří v učení, že 

Kristus údajně stanovených. Pokud ano, tak by v krátké době zničit sebe, svou rodinu 

a svůj národ. Takže, zatímco pokrytecky většina z těchto návštěvníky kostela hrát 

svou úlohu a předstírat, že jsou věřící v křesťanství, ve skutečnosti tomu tak není. 

Dokonce i kazatelé samy o sobě ani věříte, ani praxi, sebevražedné učení obsažené v 

Kázání na hoře ve skutečnosti, to lze říci o kazatelů obecně, že jsou pravděpodobně 

nejvíce pokrytecký ze všech lidských bytostí. Jistě, zatímco oni jsou kreslení plat a 

parazitování na jejich stáda, které bude poslední prodávat vše, co mají a dát to 

chudým. Zatímco hlásají "to Blaženější je dávat než dostávat" oni jsou první, kdo mají 

ruku a vytrvale vyzývám, abyste dát, dát, dávat a dávat ještě víc. 

Zatímco Žid má svou urputností, vnucený tyto sebevražedné myšlenky na bílé rasy za 

posledních 2000 let, to je úžasné, jak snadné to je, když jsou tyto víry zkoumal a 

zkoumal, aby takové oklamaný a naočkovaný lidi zpět k životu a realita. To, co se 

tisíce hodin znečištění mozku a indoktrinace dosáhnout, lze vrátit zpět během 

několika hodin, nebo někdy během několika týdnů. 



Je proto povinností každého věrného člena bílé rasy k rozumu se svými kolegy bratry 

a sestrami a přivést je zpět k rozumu a realitě, přivést zpět k rozumu, a vysvobodit ze 

odvar toho, židovský shibboleths, ke kterému byly podrobeny tak donekonečna. V 

této věci mluvené slovo je nejsilnější vliv. Je to tímto způsobem, stejně jako s každým 

jiným způsobem propagandy a osvěty, že bílá rasa může být opět správně nastaven na 

jejím průběhu, věnovaná šíření, zdokonalování a rozšiřování svého druhu. Tak lze bílá 

rasa opět přeorientovat za povinnost, povinnost a účel, pro který Příroda ve své 

nekonečné moudrosti vytvořené ji na prvním místě. 

* * * * *  

Podívejme se nyní zkoumat druhou otázku, a to po 2000 let křesťanství, může bílý 

muž myšlení opět přivedl zpět k rozumu a důvod?  

Pokud se podíváme na nedávné minulosti a zkoumat nemocné a umírající stavu 

křesťanství dnes, odpověď je ohromující ano, můžeme narovnat bílý muž myšlení. Ve 

skutečnosti, to je náš hlavní bitva - rovnání ven myšlení bílého muže. 

V úvaze s našimi White Brothers v potřebě sjednotit a učinit společnou frontu proti 

Židům a barevnými závody, nejvíce trvalý argument, že vždy přichází se - "To, co 

říkáte, je pravda, ale můžete si někdy bílí lidé poslouchat k tomuto druhu nápad? " Je 

to odradí a frustrující mít toto neustále přijít, čas od času, a není náhodou, že tento 

argument je používán. Je to další z těchto mylných argumentů, které je podporováno 

židovskou propagandou. Židovi je Cílem je: že pokud můžete přimět lidi, aby si 

myslí, že zatímco váš nápad má svou cenu, ale je to beznadějné pokračovat (protože 

nikdo nebude poslouchat), pak budete se odradit a ukončit bitvu. 

V rámci boje proti této myšlence musíme v první řadě, označte ji na to, co je. Je to 

židovský poraženec propaganda. Za druhé, určitě lidé budou naslouchat našeho 

dynamického nového náboženství. Je to otázka vytrvalosti, věc organizace a 

propaganda. Když se Hitler dostal na masivní práci při přeorientování myšlení 

německého národa ve dvacátých letech, problémy čelil byly velmi podobné tomu, co 

bojovník za bílého přežití tváří v Americe dnes. Německý lid v té době byly zcela 

popletl s židovskou propagandou. Byli v defétista rozpoložení. Byly zcela zaplaven 

komunistické, liberální a židovských idejí marxismu a sebezničení. Nicméně, jakmile 

přesvědčivý výkon propagandy byla agresivně tlačil a podporoval a nakonec 

organizována v politickou stranu s pevnými cíli a programy, německý lid naslouchal. 

Jsou nejen poslouchali, ale oni se hrnuli do barvy své země a na jejich rasu a byli 

sjednocení jak oni nikdy byli předtím. 

Poté, co Němci uvědomili hodnotu jejich rasy, a jakmile nepřítel byly jasně 

identifikovány, byly pevněji sjednotila než žádném segmentu bílé rasy nebo národa, 

Bílý, nikdy předtím v historii. Když přišla rozhodující zkouška, bojovali jako tygři. 

aktivněji a víc než statečně jakékoliv rasy bojovali ani národ nikdy bojoval dříve nebo 

protože v historii. Skutečnost, že Žid skrze klamné propagandy byl schopen uspořádat 

ohromující masy bílých národů, ve snaze rozdrtit Německu, zemi po celý jen o 

velikosti Texasu, neubírá z tohoto statečného zobrazení odvahy a statečnosti. Faktem 

zůstává: bylo možné shromáždit a sjednotit bílá rasa v Německu, bylo možné měnit 

jejich filozofii od židovského marxistické dogma k jednomu z rasové jednoty a rasové 

přežití. 



Je také možné, jak to udělat, dnes v Americe.  

Měli bychom si uvědomit, že to bylo provedeno před, že za méně než dvanáct let 

myšlení německého národa vymanila z bahna židovsko-marxistické filozofie 

zoufalství a sebevraždě k jednomu z zářivé sebevědomí, hrdinství, stanovení ak 

konstruktivní akční program pro přežití.  

Poučení musíme naučit, je: vytrvalost a obětavost. Když přemýšlíme o tom, co 

neuvěřitelně složitý problém Židé se k nim čelem před 2000 lety v boji s všemocnou 

říši římskou a prodávat jim tyto neatraktivní a směšné selfdestructive nápady, jak jsou 

zahrnuty v křesťanství, měli bychom určitě mít větší důvěru v naši schopnost 

převychovávat naše vlastní lidi, aby způsoby rozumu a sebezáchovy. Jistě Židé čelí 

dlouhý těžký boj, aby bylo možné prodávat takové neatraktivní odpadky k Římanům. 

Ale vytrvalost tím, že agresivita, podle vynalézavostí a ďábelsky dovedné 

propagandě, oni dělali dostat Římané přijmout své jedovaté myšlenky. Trvalo jim přes 

500 let, aby tak učinily. Všichni víme, že to píše pád římské říše. Jak mnohem 

jednodušší, to je dnes kdybychom použili někde poblíž podobným vytrvalost, 

obětavost a agresivity mluvit s našimi White Brothers způsobila opravdovou Bílé 

programu pro přežití bílé rasy. Vše, co musíme udělat, je poukázat na zjevné idiocies 

z myšlenek, které jsou vnucená nám Intrikující židovském spiknutí. Prakticky naše 

celková problém rovnání ven bílý muž myšlení. Je to prostě věc poukázat zřejmé. 

Je to všechno otázka vytrvalosti, otázkou přesvědčení, o to, jak moc vám záleží, 

otázkou věnování. Přijde čas, kdy my, bílá rasa, bude mít zády ke zdi a bude bojovat 

otevřeně pro naše přežití. Nepochybně budou bílí lidé pak budou dychtivě vnímaví k 

programu, který jim zachránil před zničením. Ale o kolik lépe a kolik snazší by bylo, 

kdyby jsme se stali aktivně motivováni k narovnat bílý muž myšlení teď, aby se 

aktivně zapojily do politické a filozofické programu přeorientovat bílý muž myšlení, 

prosazovat naše vlastní zájmy, prosazovat naše vlastní závod a podporovat a zajistit 

naše přežití a blahobyt, teď! 

Upřímně řečeno, hlavním problémem čelíme není tolik překonání Židy a negry. Že 

bude snadné, jakmile dosáhneme číslo jedna problém, a to je rovnání ven bílý muž 

myšlení. To je náš nejdůležitější úkol, a to je to, co tato kniha je věnována směrem k 

dosažení. Jakmile se tato kniha stává společným majetkem amerického lidu, síla 

židovského spiknutí lze považovat za rozděleny na celý život. 

"Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni" je nebezpečný mýtus. Naši lidé musí být pevně 

zakořeněn ve filozofii rasové přežití a rozvoj. Socialismus je organizován společností. 

V případě, že bílá rasa se nevyplatí šetřit, co je? Práce Creativity hnutí je obnovit 

přirozené instinkty Příroda dala bílé rasy. 

Přírody Věčný Náboženství 2-16  

Spásy: Křesťanství zvlášť zranitelných 



přírody Věčný Náboženství 2-17 

Spásy: False Vedení  

V souladu s programem stanoveným v Protokoly sionských mudrců, Žid, ve svém 

ďábelském mazaný, který vymyslel řadu organizací, které se zdají být na straně bílého 

muže. Přicházejí v různých podobách, jako jsou boj proti "komunismu". Jsou to 

bezesporu nejpočetnější. Existuje pravděpodobně více než sto v této kategorii v 

samotných Spojených státech a oni tvrdí, že je žhavě vlastenecký, Christian, a anti-

komunista. 

Ve stejnou dobu, obvykle jsou silně pro-židem a pro-negr. Většina z nich zcela pletou 

problém, lituje příznaky onemocnění, spíše než identifikace a bojovat příčiny nemoci 

samotné, a to Žid. 

Jejich absurdní programu, jak se zdá, je dostat spolu s Židy a negry bojovat s Židy a 

negry, zřejmý rozpor na první pohled. Přitom dávají silný plášť ochrany židovského 

síti, kořen všech našich zel. 

Zdaleka největší z nich je John Birch Society, vedená oné vroucí Žid milovník sám, 

Robert Welch. Dobře organizované a dobře financované, hodně peněz pocházejících z 

Židů sebe a ten zbytek pochází z obavy a strach Běloši, kteří hledají nějaké 

organizace, aby je vyvedl z nepořádek ve kterém se nacházejí je John Birch Society 

dělá docela dobře. Ve skutečnosti se nesprávně citovat (o něco) Robert Welch: 

"Máme na mysli (dobrý) obchodní každém kroku na cestě." Zatímco Birche tvrdí, že 

jeho boj proti komunismu, jeho skutečný účel je ochrana židovského spiknutí. 

Co se John Birch Society opravdu je působit jako sběrné organizace pro všechny ty 

agresivní a militantní bílé rasisty, že by se stal potenciální vedoucí postavení v boji 

proti Židům a negrů. Potom nastaví asi zmást a zmást své myšlení, vykouzlit falešné 

viníka, a to komunismus, a oslabují peníze, čas bělocha a energii do mnoha 

zbytečných projektů, které jsou mrtví jisti, nikdy vést k úspěchu. Místo toho, aby 

odhalil příčinu, a to Žida, že jde po účinky a chrání příčinu. Především to drží 

znečišťujících mysl svých Členství 's špatné zprávy, špatné zprávy, pocit, že jsme 

zcela obklopeni, pocit frustrace a pointlessness, pocit, že boj je docela dobře ztracena 

a docela dobře u konce, ale můžeme klidně projít zbytečných pohybů tak jako tak. To 

dělá vynikající práci vysilující, odrazující, demoralizující a nakonec neutralizovat 

členství bílé. Nakonec se vzdát boj a ve většině případů nikdy nemůže být znovu 

přijati do užitečného konstruktivní boj proti Židů a negrů. 

Já říkám, že - ve většině případů. To není pravda ve všech případech. Já sám jsem ex-

graduate od židovského sponzorované Johna Birche 

Společnost, v omyl ve svém raném naivitě myslet, že budu mít možnost dělat něco 

užitečného v našem boji proti Židům a negři spojením Johna Birche. Naštěstí pro naši 

stranu, a bohužel pro židovskou věc, celá řada více všímavá a více schopných 

absolventů Johna Birche se pokračovat v boji poté, co vidět skrz Birch hoax. 



Aniž by příliš mnoho více času na Johna Birche, mohu dodat, že John Birch Society 

byla tvořena Židy s cílem shromáždit některé lepší potenciálních Bílé vůdců, zcela v 

omyl je, dát do falešného viníka a falešný program, , Oni čímž doufají, že chrání Žida 

a neutralizovat bitvu bílými rasových věrných, a zničit jejich příčinu. K velkému 

překvapení nikoho velký počet vedoucích kapitoly, koordinátorů a zaměstnanců Johna 

Birche jsou Židé. 

Pak máme takových organizací jako bílý občany rad a Ku Klux Klan, který 

dosahujících totéž jako Johna Birche, ale ohradě těch, které Birche nemohl dostat, 

protože Birche zcela vylučuje rasovou problematiku. Bílé Občané rady jsou zdánlivě 

anti-negr, ale když přijde na ukazoval prstem na skutečné pachatele, Žid, budou 

intenzivně chránit a chránit jej před žádnou odpovědnost za notoricky známé židovské 

spiknutí s cílem zničit bílé rasy. Ku Klux Klan jde jen o kousek dál, než je tato, a to 

také zdá být anti-negr a občas hlásí dokonce být mírně anti-Žid. 

Nicméně, oba z těchto organizací jsou opravdu fraška a podvod v boji proti 

židovského spiknutí. Obvykle oni skončí s bezvýznamným programem vlajky mávání 

s odvoláním na jejich dodržování ústavy a jejich křesťanských principech. S tím 

snookered spousta bílých rasových věrných do svých řad a do přispívají peníze na 

jejich organizaci, budou pak jít všichni ven na podporu podivné politické kandidáty, 

které tolik jako vykazují mírné "konzervativní" postoj, ale budou jako podvodník, jak 

jsou oni sami. 

Původní Ku Klux Klan odvedl skvělou práci před sto lety při záchraně bílé rasy na 

jihu od mongrelization Židy a negry, pohonem, který nepochybně by dále vedlo k 

celkovému mongrelizadon Ameriky do této doby. Ku Klux Klan z 1860 byla pokuta 

organizace, která odvedla skvělou práci, a znovu, že Bílý muž, když jeho záda proti 

zdi, bude bojovat, aby zachránil svou rasu prokázáno. Nicméně, "oživil" a nový, tzv 

Ku Klux Klan, který byl "reorganizována" v roce 1915 není jakýmkoliv způsobem 

stejnou organizaci, ani to ztělesňují stejné principy. Ve skutečnosti současný Ku Klux 

Klan z roku 1915 kupředu, je zvíře úplně jinou barvou. To byla organizována členy 

zednářského řádu, který, podle pořadí, byl organizován Židy a jimi ovládané až do 

dnešního dne. Mělo by tedy být žádným překvapením, že výsledný produkt, tedy 

dnešní Ku Klux Klan, je další falešná zástěrka pro Židy, aby si opatřil a Corral ti 

členové bílé rasy, která by byla dynamická a potenciál vedení ve skutečném boji proti 

Židé. To neutralizuje ty, kteří instinktivně mají bojovného ducha a zdravé instinkty 

pokračovat v boji. Je to jejich účel řídit tyto dobré bílí lidé do jejich organizace opět 

plošinu je do falešným deklarováním boje, který bude pojistit porážku, neutralizovat 

je a činí je k ničemu. 

Klan má skutečný složité šlapka zabudované do jeho polohy. Je to pravděpodobně 

proti Židům, negrů a podivně. Katolíci. 

Zatímco první dva jsou rasové a legitimní cíl, tím, že prohlásí jeho nepřátelství vůči 

katolíkům, otevírá náboženský rozkol v bílé rasy samotné, čímž se neguje jakékoliv 

dobré, to by mohlo dosáhnout jinak. Tím také stanoví sama o sobě dokořán na kritiku 

fanatismu a nepřátelství obrovského segmentu bílé rasy samo, jmenovitě katolíky. 

Tato schizofrenie byl záměrně naplánován Židů, samozřejmě. 



Pak jsou tu křesťanští křižáci, jako Billy James Hargis, Carl McIntyre, Dr. Fred 

Schwartz, a mnoho menší satelity, kteří se energicky předstírají, že vůdčí postavení v 

boji proti komunismu ve jménu "křesťanství". Tyto phonies nám říkají, i když jen 

bychom všichni obrátit ke křesťanství, proč bychom brzy dobývat tohoto hříšného 

filozofii. Chcete-li slyšet jim to říct, je to boj mezi ideologiemi, bitva mezi Bohem a 

satanem. Co oni nikdy vysvětleno je důvod, proč by měl být Bůh tak bezmocní v boji 

proti tvora, který prý on sám musel evidentně vytvořena, a proč to je, že jejich Bůh 

neustále Zdá se, že ztratí bitvu, zatímco jeho nenávistný nižší tvorba neustále se zdá 

být vítězný. 

To není příliš překvapivé, že Schwartz, sám australský Žid, je údajně bojuje v boji 

proti komunismu ve jménu křesťanství a pod rouškou, že on sám, samozřejmě, je 

"Christian" White Man. Carl McIntyre a Billy James Hargis není známo, že jsou Židé, 

ale to by mě nepřekvapilo vůbec, pokud tomu tak není, ve skutečnosti tajný 

"converso" Židé, uchopení prvenství v zbytečné boje, který bude opět odtékat běloch 

ze svých zdrojů, energie a času, a vedou ho do slepé uličky. Nejen to, ale to povede 

mnohé dotčené bílé lidi zpět do starého léčky křesťanství, kde bude zcela 

neutralizovat sebe, a ve skutečnosti získat své síly a energie na straně Židů. 

Dále se žádné velké překvapení se mi, že Billy James Hargis je nejhorlivější ve své 

chvále Izraele a organizuje nekonečné výlety do Jeruzaléma a Izraele ve spolupráci s 

izraelským turistické kanceláře. Carl McIntyre koupila dluhopisy za Izraele s penězi 

on uloupených ze svých bílých "křesťanských" příznivců a nyní se zabývá projekt na 

vybudování obrovské a drahé repliku "The jeruzalémského chrámu", jinými slovy, 

židovský chrám postavený Solomon, na mysu Canaveral, kde nyní sedí na miliony 

dolarů v hodnotě nemovitostí. 

Oba Hargis a McIntyre byly neobvykle úspěšný finančně, zatímco káže evangelium 

židovského že "Blaženější je dávat než dostávat" a "Nehromaďte poklady na zemi, ale 

ležel poklady v nebi." McIntyre byl úspěšný ve financování tisíc nebo více 

rozhlasových stanic po celých Spojených státech, káže jeho klamný program, a na 

oplátku sekání a plenění milióny z kapes příznivců Bílých kterého je zavádějící. 

Existuje celá řada menších organizací, které jsou úspěšně v návaznosti na stejný 

vzorec, ale jsou příliš četný ke zmínce v tomto bodě.  

Pak jsou tu takové organizace, které jsou zdánlivě protižidovské ale opět silně pro-

Christian, zcela neslučitelné pozice, jeden, který je zcela sebedestruktivní na obličeji 

toho, jak je v praxi. Jedním z takových je nacionalistická křesťanská církev v čele s 

určitým "Dr." Potito. Zatímco "Dr." Potito hlásí, že je žhavě pro-Hitler, násilně anti-

židovský, znovu vezme ty prvky našeho potenciálního Bílé bojová síla, která souhlasí 

v této souvislosti a poté přes oklikou tyto lidi retunis do křesťanského stáda. Jeho 

hlavní argumentace je, že Izraelité Starého zákona byly nádherné, Bůh se bát lidí a že 

oni opravdu mají zvláštní zlatíčko dohodu s Bohem. Tvrdí, že dnešní židé nejsou 

vůbec stejnými lidmi, a ve skutečnosti (ejhle! Věřili byste?) My, bílí lidé z Evropy a 

Ameriky, je "skutečný" Izraelity! Prostřednictvím mnoha unsubsiantiated a přitažené 

za vlasy trik se pak pokračuje k identifikaci Němce jako bytí dlouho ztracené pokolení 

Judova, Američané bytí dlouho ztracené pokolení Manassesova, atd., Atd. 



Co to mučeni a křečovité úvaha dělá, je (1) úplně zaměňuje identitu nepřítele, (2) vede 

hodně dobrých bílých rasových bojovníků do řad tohoto sebevražedných linie 

myšlení, a to křesťanství, (3) Nejhorší všechno, dokonce dělá některé bílí lidé přejí, 

aby byli Izraelci (nebo Židé), a (4) v době, kdy ještě spolkl všechny tyto idiotské 

koncepty a směry uvažování, nebo řekneme, o bezdůvodný, jsou tak zmatená a 

popletl, že znovu, dokud jejich myšlení se narovnal jsou úplně k ničemu k příčině bílé 

rasy.  

Proč by někdo chtěl být potomek pokolení Judova po přečtení, co whoremongering 

zavrhnout Byl Juda a co zrádný, klamný, krvežíznivý banda hrdlořezů Izraelité byli i 

podle svého vlastního vykreslování historie, je mimo chápání , Je to opravdu těžké 

pochopit, proč někdo se zdravým rozumem by se dokonce chtějí mít nějaký vztah 

vůbec s těmito druhy odpadlíků, natož chtít být potomkem takových darebáků. 

Další variace tohoto stejného formátu je, že uplatňují četné křesťanských církví sebe, 

z nichž některé kázat zlo komunismu, čímž láká spoustu dobrých bílých lidí, kteří jsou 

znepokojeni židovského zničení své země, do svého kostela.  

Jakmile vstoupí do členství ve své církvi, byl lákán do něj v první řadě kvůli jejich 

opozici vůči komunismu, kazatel je Konejší více a více do dotčené strany o mlhavý 

"dále jen" spíše než zřejmé zničení své země a jejich rasa. Po chvíli se stává méně a 

méně důležité rekrutuje bojovat proti čemu teď přišel Zdá se, že je jako 

nepřekonatelné kurzy tak jako tak, a brzy se propadat do stejné pasti návnadou stejně 

jako Římané. 

Poté, co do kostela dost dlouho a po vyslechnutí znečištění mozku kazatele 

unsuspectingly praktikuje na ně, stanou se oddaní členové křesťanské víře "," začnou 

milovat Židy a jejich hlavním zájmem se stává "Uložení duše pro Krista." Další 

skupina lidí, kteří se tímto způsobem podařilo vést dolů petrklíče cestu nehájí jejich 

rasu, svou rodinu nebo jeho zemi poté, co padli za oběť stejným jedovaté víry jako 

zničen Římany. 

Jeden obzvláště brutální šlapka většina z těchto anti-komunistických kazatelů (drtivá 

většina jsou pro-komunista) obvykle hodit do jejich anti-komunistických projevech je 

opravdu uzavřít po Adolfu Hitlerovi, nikoli zlý židovskými agenty komunismu. 

Zatažením za tento slizký trik budou schopny plnit spíše jedinečný čin, a sice to 

ohromně zapůsobil své oběti s nevyhnutelným přední pochod komunismu (i když 

nepochybně to bude zlé), a přes klamání je do podezření, že lék na to, které Hitler 

zosobněné, je stejně špatné, a oni říkají, vlastně totéž jako (židovské) komunismus 

sám. Velice zrádné podvod. 

Vzhledem k tomu musí být z důvodu nedostatku místa, to je jen neúplný souhrn 

těchto organizací Židé vymysleli, aby "vést" my, tedy nás vedou do pasti. Nicméně, 

oni jsou typické a jsou chtěl být varováním pro neopatrné. Je to bezpečné říci: v 

případě, že nevystavujte Žida, pokud nemají zdůraznit, závod jako základní výzva k 

soutěži; pokud tomu nic víc než odsuzovat a nářek, ale nenabízejí žádné řešení; jsou-li 

podporovat křesťanství; pak nejsou na naší straně. 

Přírody Věčný Náboženství 2-17  



Spásy: False Leadreship  

Přírody Věčný Náboženství 2-18  

Spása: False nápady šíří Židů  

1. "Láska k penězům je kořenem všeho zla."  

To často citoval pasáž z Bible byla požití celkové množství vedlejších prakticky 

každý, aniž by kdy zastavení zkoumat jeho význam. Když to bude posuzována podle 

toho, co je to opravdu stojí za to, je zjištěno, že je zjevně nepravdivé. Je to nejsou 

peníze, ani láska k penězům, které je kořenem všeho zla, ale kořen všeho zla je zrádný 

Žid. 

Peníze nejsou jen prostředkem směny; jedná se o velmi potřebný a užitečný nástroj v 

kolech obchodu v naší civilizace modemu. Kdybychom neměli takový způsob 

výměny, moderního podnikání, pokroku a ve skutečnosti, civilizaci jako celek, bude 

nenapravitelně nastaven zpět a ohromně postižené. S průměrným živitele rodiny a 

průměrné rodině, získávání a vydělávat peníze je prostředek k získání jistoty, získání 

všech životních potřeb, jako jsou potraviny, přístřeší, oblečení, zábavu, vzdělávání, ve 

skutečnosti vše potřebné pro slušné bydlení. Chcete-li napadnout člověka pro výkon 

živnosti, profese či podnikání, které mu bude vydělávat peníze, aby se o sebe postarat 

a jeho rodina je asi tak hloupé, aby se mu upřít právo na život. 

Ne, opravdu, není nic člověk dělat tolik peněz, jak to jen možné, a poskytovat pro 

sebe, pro svou rodinu a jeho dědici, k tomu nejlepšímu z jeho schopnosti špatně. Je to 

ve skutečnosti tyto energetické a neklidné muži schopnosti, (jako Henry Ford), kteří 

vytvořili nejvíce a také vzhledem k tomu, co největší přínos pro naší rasy, našemu 

národu a do civilizace. 

Celá tato myšlenka je v podstatě jako nefunkční tak jako v mnoha jiných citací v 

Novém zákoně, který odrazuje muže od jejich uskutečnění přirozené instinkty, 

obdařené k němu přírody pro své vlastní přežití. Mezi tyto základní instinkty jsou vůle 

přežít; Základní nutkání k boji o zachování sebe, svou rodinu a svůj majetek z 

jakéhokoli směru; nutkání stavět, vyrábět, vyrobit, a zlepšit. Představa, že peněz samo 

o sobě je zlo, nebo láska smlouvy, je ve stejném duchu jako některé ostatní špatnou 

radu, že Kristus dal, když řekl: "Nemyslete na zítřek, podívejte se na lilie na poli, ale 

dře ne, přesto Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich, "atd., 

nebo" podívat se na ptáky, jejich dřina dosud jejich nebeský Otec se stará o ně, "atd. 

To vše je velice špatná rada. Na prvním místě ptáci tvrdě pracovat, dělat všechny ty 

věci, které jsou nutné k živit, stavět hnízda, s cílem zvýšit jejich mladý a udržovat svůj 

druh. Ti, kteří tak nečiní, zahynou okamžitě. Lilie v poli (a dalších rostlin), svým 

vlastním způsobem, musí usilovně soutěžit s jinými rostlinami pro vodu a výživu. 

Pokud tak neučiní, dostanou vytlačeny a jsou nahrazeny více zdravých a důraznější 

rostlin. Všechny druhy přírody, ať už jsou rostliny, ptáky, zvířata nebo lidstvo samo, 

jsou v soutěži s ostatními života. Je to silný, odvážný, energický, odvážný, energický, 

že přežijí, zatímco slabé pádu na vedlejší koleji. 



Opět je to vysilující rada byla výhradně určena pro pohany. Byl navržen tak, aby je 

nastaven zpět co nejvíce je to možné; zrušte pole pro zrádné Žida, který pak bude mít 

větší šanci na to v krade všechno bohatství světa z bílé rasy a upevnit ho v rukou jeho 

vlastní rasy. 

2. "Závod situace je stále tak špatná v této zemi mám na mysli opustit Spojené státy a 

pohybuje svou rodinu  

Austrálie v blízké budoucnosti. "  

Mnoho dobrých Bílé lidí v této zemi jsou myšlení tímto směrem. Jedná se o zcela 

chybné řešení špatné situace. 

Již mnoho let bílé rasy byl prchající před negry a Židy, a to nás nikam nedostali. 

Odpověď není uprchnout, ale vstát a bojovat. 

Měli bychom pokračovat, neutíká. Jsme buď bude bojovat a vyhrát bitvu ve 

Spojených státech, nebo nebudeme ji vyhrát kdekoliv. V případě, že nejlepší a nejvíce 

rasově zaměřené lidi uprchnout z této země a zbytek nechte na mongrelize s negry, 

tento nádherný United States of náš jistě přijít nazmar. Poté, co Židé dosáhli, že 

mnoho, můžete si být jisti, že budou používat plnou váhu a sílu této bohaté zemi 

zavést mongrelization v Austrálii, Jižní Africe nebo jakékoliv jiné části světa. 

Ne, odpověď je nenechávat Spojených státech je o odpověď je zorganizovat, sjednotit 

bílí lidé, praktikovat rasové loajalitu k pohonu Židy z výkonu, na loď negry zpátky do 

Afriky, a pevně uchopit otěže moci v rukou odhodlaným, sjednocený, závodní-

vědomé White vlády.  

3. "Naše zákony a ústava jsou založeny na křesťanství."  

Je to úžasné, opravdu, kolik Bílí Američané jsou pracující na základě tohoto 

chybnému závěru, a klamat sebe i ostatní opakováním ji papouška-jako móda. Když 

byl dotázán, co křesťanské principy naše zákony jsou založeny na, oni se zhroutil na 

odpovědi, a za dobrých důvodů. Podíváme-li se, co byly některé ze základních 

křesťanských principech, které byly vyhlášených Kristus v Kázání na hoře, například 

najdeme takové zásady, jako je "nastavit druhou tvář", "milujte své nepřátele", "prodat 

všechno jsi a dát to chudým "," odporovat ne zlo "," soudit ne. " 

Pokud by byly naše zákony na základě těchto principů budeme samozřejmě mít nic, 

ale anarchie a chaosu. Pokud budeme jen vzít například princip "odporovat ne zlo," 

budeme mít žádné donucovací orgány, museli bychom žádný armáda, námořnictvo 

nebo letectvo, že nás ochrání od zahraničních nepřátel. Bychom samozřejmě být zcela 

bez ochrany a jakmile bude zničena. Žádný národ byl vždy postaven na tak nemožné 

nadace, nejméně ze všech amerických. 

Ani Amerika postaven na principu "nastavit druhou tvář." Ne, opravdu. Když se 

během našich prvních a nejvíce konstruktivní let, bělochů z Evropy přišel k těmto 

divokým a nehostinných břehů, když jeli zpátky rudého muže nárok na tuto půdu pro 

jejich vlastní, oni skutečně nezapne druhou tvář. Ve skutečnosti to byla jejich 



agresivitu a jejich loajalita k vlastní rasy při jízdě zpět Indy a zabíjet je-li to nezbytné, 

aby převzal svou půdu, která položila základ pro vybudování této velké země. 

Když Bílý muž pak kované vpřed a na západ, znovu bojoval a zabil Indy a řídil je ze 

země. Není pochyb o tom vítězný Západu je jedním z nejromantičtějších a 

konstruktivních epizod v historii lidstva. Byl to bílý muž u jeho nejlepší, agresivní, 

bojů, dobývání území, lámání nové pozemky, stavby domů, stavební měst, budování 

železnice v novém teritoriu a tím vytváří velký národ. 

Ne, nesmíme namlouvat. Nebyly zjištěny žádné sebevražedné nebo idiotské 

křesťanské zásady, jež je v tomto velkém návalu tvůrčí a konstruktivní energii, že bílá 

rasa sleduje. Byl to skvělý příklad volnému působení přírodních sil v celé jejich kráse. 

Bílý muž, nespoutané a přehledné s mnoha hloupých představ o soucitu a 

humanitářství, bojoval a řídil jeho cestu na západ a proto vybudovali skvělý nový 

White národ, který dnes zahrnuje polovinu produktivní sílu, a polovinu bohatství 

světa. 

Pokud jde o naše vláda a zákony, které dluží téměř nic ke křesťanství, ale prakticky 

vše k velkému římské civilizace, která nás předcházela více než tisíciletí a půl lety. 

Samotné slovo republika je převzat z římského slova republiky. Republika forma 

vlády je modelována přesně od římských forem, naše soudy jsou modelovány po 

soudů Říma, nebo našich evropských forbearers, kteří je zkopírovaných z římského 

modelu s určitými modifikacemi. 

Ve skutečnosti, naše Otcové zakladatelé, při projednávání a projednávání formu 

vlády, že zavede, nepřetržitě se vrátil k římské historie pro zkušenosti a příklad. Fakta 

ohromně poukazují na našem soudnictví, našeho kongresu naší exekutivy, že se 

dobrodinci do velkých právních řádů a vlády, že Římani zřízený během jejich epochy 

v historii. To je důvod, proč jsme zjistili, že každý, kdo studuje na právnické profese 

dnes je povinna přijmout latinu, protože tolik právních pojmů používaných jsou 

nejlepší uvedeno v původní latině, z něhož právní pojmy pochází. Římané byli bez 

pochyb o tom, tvůrci nejlepšího organizace státu a vlády, jakou kdy svět viděl, a my 

jsme požehnáni, že jsou dědici jejich velkou tradici a civilizaci. 

Měli bychom se tedy nastavit tuto záležitost rovnou jednou provždy. Ani naše 

americká vláda, ani nejsou naše zákony v 

USA, založené na křesťanských principech. Ve skutečnosti, když všechny tyto nové 

křesťanské principy rozšířil po celé Římské říši jako mor, římská civilizace zhroutila. 

A není divu, když vezmeme v úvahu, jak ničivě destruktivní a sebevražedné byla tato 

nová filozofie "Milujte své nepřátele, nastavit druhou tvář, Nesuďte, velmi dobře 

odolávají není zlý." 

Ne, opravdu, Amerika nebyl ani postaven na, ani nebude založena na křesťanských 

principech. Naopak, bylo to v první řadě postaven na tvůrčí energie bílé rasy dává 

vůle k jeho přirozené instinkty, a za druhé, jeho vláda a zákony byly postaveny na 

zkušenostech a bohatý odkaz nám zanechal císařský Řím. 

4. "Neexistuje nic, co můžete udělat o tom."  



Jako Židé tlačit dál a dál s jejich různými programy pro naše zotročení, takových 

programů jako masivní nucené převážení autobusem našich dětí, vyšším a 

konfiskačních daní, na mongrelization naší bílé rasy atd najdeme naši lidé téměř 

univerzálně zvrací jejich ruce a říká: "Neexistuje nic, co můžete udělat o tom."  

To je samozřejmě dalším příkladem toho Žida obratně implantaci v našich myslích 

věkovou starou vojenskou lest o: pokud můžete získat svého nepřítele, aby si myslí, že 

jsou poraženi ještě předtím, než začne bitva, pak jsou stejně dobré jako poražený. Tato 

strategie je stejně staré jako svět, ale lidé jsou stále klesá za to. 

Přes všechny zákony a idiotský soudních rozhodnutí, existuje mnoho věcí, které byste, 

bílá americký občan, se dá dělat. První věc, kterou můžete udělat, je vzít pozitivní 

odvážný postoj. Druhá věc, kterou můžete udělat, je, aby se vaše mysl, že se nebude 

zotročen a že budete bojovat A faktem je, situace není zdaleka beznadějná. Máte 

mnoho které máte k dispozici prostředky, s nimiž vést bitvu. Koneckonců, my, Bílí 

Američané, převyšuje Židé 30 na hodnotu 1 a negři 7 až 1. Teď už jen stačí si 

uvědomit, že. Kromě toho máme pro nás všechny ty nástroje k dispozici, a znamená, 

že Židé, vlastně malá menšina, byly použity v jejich prospěch pro naše zotročení 

Počet věcí, které můžete udělat, jsou téměř neomezené a zde jsou ale několik návrhů. 

(1) tvoří lokální protestní komisi nebo organizace na podporu a provozování těchto 

politických cílů, které považujete za žádoucí, a v opozici vůči těm, které považují za 

nežádoucí. (2) Ve stejném duchu, vytvořit politickou stranu, nebo politickou 

organizaci, vytvořit moc nebo vliv blok. (3) Spusťte nějaké dobré kandidáty na 

kancelář, nebo ještě lépe, kandidovat na úřad sám. (4) Kompilace propagandistické 

letáky a literaturu a dostat skupinu k jejich distribuci v co nejširším měřítku. (5) 

Organizovat a podporovat masivní odpor vůči takové zákony, vynucené převážení 

autobusem ze svých školních dětí. (6) napiš protestní dopisy na své kongresmany a 

dalších volených úředníků. To je pravděpodobně jedním z slabších forem akci můžete 

podniknout. (7) psát dopisy redakci místních novin a povzbudit ostatní, aby udělali 

totéž. (8) tvoří telefonní výbor a organizovat místní setkání protest. (9) Dejte projevy 

na protest proti těmto zákonům, které jsou špatné a ve prospěch takových změn, jak si 

myslíte, že by měly být provedeny. (10) Je-li vše ostatní selže stále máte právo dělat 

stejné věci jako naši Otcové zakladatelé udělali v roce 1776. Pokud jsou zotročeni pod 

tyranskou vládou za použití zákon a pořádek jako rouškou, pamatujte, že vaše právo 

na život, svobodě a vlastnictví nahrazuje všechny ostatní sekundární zákony a máte 

právo svrhnout tyranii takovou silou, pokud je to nutné. 

V minulosti, když tyrani se snaží zotročit, svobodní muži se uchýlili k silou zbraní, 

aby zůstala zdarma.  

Především nejvýznamnější a smysluplné akci si můžete vzít je organizovat Hnutí 

kreativity ve vaší oblasti. Zatímco se snaží bojovat přímo OSN, školní převážení 

autobusem, konfiskatorní zdanění a tisíc a jedna další zvěrstva Židé hromaděná na 

nás, by se mohlo zdát nejzřejmější kurz vzít, není to však nejúčinnější. Ve většině 

těchto věcí jsme boji proti dopadům namísto zničení příčinu. 

Nikdy nezapomínejme příčinu většiny našich problémů a kořen všeho zla je zrádný 

Žid.  



Proto při budování Hnutí kreativity celostátní a pak rozšiřuje po celém světě, ničíme 

základní příčinu všech našich problémů. Jak jsem již uvedl zase čas a čas, prvním a 

nejdůležitějším krokem je rovnání ven bílý muž myšlení. Jakmile budeme mít tolik 

dosáhnout, bude to relativně snadno organizovat a sjednotit bílá rasa odtud ven, a 

překonávání Židy a negři bude hračkou. 

Takže pojďme pokračovat. Nezapomeňte, nejúčinnější a smysluplná opatření, která 

můžete učinit, je uspořádat jednotku Creativity hnutí ve vaší oblasti, nebo takovou 

skupinu připojit, pokud již existuje. Pak jdi do práce a rekrutovat. Kázat, podporovat a 

šířit informace, program a ideologii, obsažené v této knize. Přispět bílých rasové 

soudruhy zpět k rozumu a sjednotit je v boji o přežití na vlastní rasy. Je naším 

společným cílem - ve kterém musíte pomoci - mít jednu nebo více kopií této knihy v 

domově každého Bílý rodiny v Americe, a konečně na celém světě. 

Můžeme to udělat, musíme to udělat, a uděláme to. Takže pojďme pokračovat. 

5. "Tento prostředek je stejně důležitá jako samotný konec."  

Špatné jako nefunkční může být. Tento bit nesmyslů byl pravděpodobně silněji 

podporován košer Konservatives než kterákoli jiná skupina. Zde je to, co sami Židé 

říkají o této záležitosti v Protokolu č 15: "Jak daleko vidění byly naše mudrcu v 

dávných dobách, když uvedl, že k dosažení vážnou konec to sluší nezastavit se u 

jakýmikoli prostředky nebo počítat obětoval oběti v zájmu do konce. " Zatímco jsme 

pohrdají protokoly celkem a jejich cíle, nemůžeme popřít bystrý vhled do historie a 

lidské povahy, které jsou vystaveny v průběhu protokolů, lekce vyvodit ze zkušeností 

a historie. 

Vezměme si například případ, kdy se zabýváme ve válce s nepřítelem, válce, která 

znamená buď naši smrt nebo naše přežití. V takovém válce se používají všechna 

opatření, jako například: podvod, překvapení, zabíjet, bombardovat, ničit zásobování 

potravinami nepřítele, zničit jejich města, atd Nejsem formulovat novou teorii tímto, 

ale pouze s uvedením fakta o historii as oni se rozvinula v průběhu posledních 

několika tisíc let. Přesto najdeme v naší vlastní zemi, pokud jde o přijetí takových 

opatření, která jsou nezbytná pro naše vlastní přežití, přežití bílé rasy, najdeme celou 

řadu filantropů kázat bratrskou lásku, soucit, křesťanskou charitu, dobrou vůli, 

nesobeckost, laskavost, něhu, tolerance, štědrost, a všechny ostatní SOP lidské 

laskavosti, do omrzení. Brzy jsme si naše ruce tak zcela svázané, že nemůžeme dělat 

ty věci, které bychom měli udělat, aby se chránit před zničením, že Židé připravil pro 

nás. 

Ve věcech přežití bílé rasy, a v otázkách politiky, měli bychom použít stejný chlad, 

jasné zdůvodnění, jak je použit v dobách války a zapomenout na ty nesmysly o 

křesťanské charity. Musíme si uvědomit, že neexistuje vyšší zákon v časopise Nature, 

než pud sebezáchovy a zachovávání našeho druhu. 

6. "Promise přesně to, co lidé chtějí a udělat krásné projevy, pak to pravý 

opak."  

Židé zneužil tuto politickou lest tak často a po tak dlouhou dobu, že by se mohlo zdát 

téměř samozřejmé, že bílí lidé by pochopit. Ale zřejmě oni nemají. Když Kennedy se 



ucházel o zvolení mu udělal velkou otázkou ozbrojování tuto zemi, aby se stala tak 

silný, že nikdo by se neodvážil napadnout nás. Poté, co byl zvolen hned pustil nás 

odzbrojení a opouštět nás nahý a bezbranný před našimi nepřáteli. S Žid Adam 

Harmolinski převzetí naše ministerstvo obrany, a McNamara hrát v přední linii loutku, 

toto trio brzy se pustil do vyprošťování, co nedostatečná protiopatření jsme měli v 

tomto okamžiku v historii. To je jen jeden výskyt ležící věrolomnost. Existuje mnoho 

dalších v několika krátkých let Kennedy byl u moci. 

Když byl zvolen Nixon on dělal velké sliby o jeho opozici vůči školní integrace a 

převážení autobusem. Nicméně, ne dřív, kdyby byl zvolen, ale on dal do pohybu 

masivní vládní strojů a obrovské množství peněz daňových poplatníků integrovat 

našich školách autobusové naše děti kolem jako stádo dobytka a realizovat židovského 

program závodního mongrelization. 

Prezident Johnson nebyl o nic lepší. Slíbil, že vládní ekonomiku tím, že předstírá, že 

je třeba vypnutím žárovek v Bílém domě, jak ušetřit peníze daňového poplatníka. 

Hned nato zahájil největší kupní sílu v historii (do té doby) a zvýšila federálního 

dluhu a vládních výdajů za cokoli, co kdy byl viděný předtím. 

Tyto tři prezidenti jsou citovány pouze jako typické příklady. Oni sami udělali mnoho 

jiných aktů zrady, která prokázala falešnost své předchozí sliby. V tomto oni byli nic 

jiného než prezidenty, kteří přišli před nimi. Cituji těchto pár příkladů pouze z tisíců 

jiných slibů, které byly provedeny, jen aby byl rozbit. 

Měli bychom si uvědomit, samozřejmě, že se jedná o starý židovský trik. Když 

Johnson nebo Kennedy nebo Nixon provedl tyto činy zrady, vše na úkor bílé rasy, oni 

nebyli působící jako zástupci bílé rasy vůbec, ale jako levné degenerované loutky pro 

zrádný Žid, který byl manipulační osud země, používat tyto Loutky jsou nastrčených 

osob na jevišti zakrýt svou zradu. 

V odkazech na to, zde je jejich citace z osmého protokolu s odkazem na jmenování 

bílé sluhy do pozic ve vládě: "budeme dát je do rukou osob, jejichž minulost a pověst 

jsou takové, že mezi nimi a lidmi leží propast, osoby, které v případě neposlušnosti, 

musí čelit obvinění z trestných činů - toto, tak, aby jim bránit naše zájmy jejich 

posledního vydechnutí ". 7. "Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." 

Když Otcové zakladatelé napsal Deklaraci nezávislosti byly usilovali o vyzváněcí 

zprávu, která by vzbudit muži bojovat a spojit jejich příčinu. Židé, kteří byli v té době 

šíření revolučních myšlenek v Evropě obecně a zejména ve Francii, bylo vysílání stará 

o úlovcích slova "svoboda, bratrství, rovnosti." To bylo v rámci přípravy na 

francouzské revoluce a dalšími revolucemi, že se plánuje. 

Amerika nebyla imunní vůči tomuto židovské propagandy a mnohé z těchto myšlenek 

byly dělá pokroky v Americe stejně. Bylo tedy velká tragédie, když zapuštěný naši 

zakladatelé, a napsal do Deklarace nezávislosti klamné židovský slogan "Všichni lidé 

jsou stvořeni sobě rovni." To samozřejmě falešné a hloupé prohlášení bylo agresivně 

využíván od tohoto dne. To nás trápily a od té doby byl ohromně silná zbraň v rukou 

Židů, revolucionáři, liberálové a anarchisté. 



Je to tak zřejmě falešný by se mohlo zdát žádný argument je nutná. Ale není tomu tak. 

To byl citován tak často tolik našich falešných vůdců, že stejně jako kázání na hoře, a 

tak mnoho dalších nápadů, které jsou zjevně v rozporu s veškerou důvodu, že byl 

přijat většinou bílí lidé za pravdou , 

Bílí lidé by měli opravdu vědět, lepší než tohle. Při pohledu zpět nad vlastním slavnou 

historií, poučení o nadřazenosti bílé rasy nad ostatními je tak zřejmé, že by měl 

potřebovat žádné vysvětlení. 

Nejen to, ale na samém obličeji toho, dokonce i mezi stejné rasy, muži jsou zjevně 

odlišné. Některé z nich jsou velmi inteligentní, některé z nich jsou vysoké, některé z 

nich jsou silní, někteří jsou slabí, některé z nich jsou idioti. Seznam rozdílů je 

nekonečný. Ani muži někdy narozená ve stejném stanicích života. Například dítě 

narodí do milionáře se narodil do jinou stanici a životního prostředí a okamžitě mít 

různé možnosti rozvoje než, řekněme, například, dítě narozené do domu, jehož rodiče 

jsou chudobou postižených a nízké inteligence. Dítě narozené v hudební domácnosti, 

například rodina Johanna Strausse, bude mít úplně jiný sklon, životní prostředí, 

začátek, a tak dále, než říkají by dítě narodí do misijního rodinné bydlení mezi indiány 

v džunglích Amazonka. Mohli bychom samozřejmě seznam nekonečné příklady dále 

doložit toto. 

V každém případě je to nepravdivé, zavádějící a nepravdivé tvrzení bylo ohromně 

silná klín pro Židy, aby jet domů svou kampaň mongrelization. Na tomto falešný 

předpoklad je založen na druhou falešný předpoklad: v případě, že černoši dostali 

pouze stejnou příležitost a životní prostředí, budou fungovat stejně jako bílí lidé. Proto 

bychom měli jet plnou parou vpřed směrem k programu mongrelization. Skutečnost, 

že negři jsou ze své podstaty nižší než bílé rasy v inteligenci; mentality; v jejich 

nedostatku kulturní tvořivosti; v tom, že jsou líní a neschopný; skutečnost, že jejich 

morálka jsou zcela odlišné a nižší úrovni, než je běloch; a nekonečné další rozdíly, 

jehož barevný rozdíl je nejméně - to vše jsou ignorovány. 

Faktem je, že lidé nejsou stejní, nejsou rovni, nevyvíjí rovnoměrně. Tam je obrovský 

rozdíl v jejich příspěvky do civilizace a lidstva. Proto musíme dostat zpět do reality a 

zničit tuto falešnou mýtus. 

Příroda sama vytvořila všechny bytosti nerovné za milion různými způsoby. Jsme hrdí 

příslušníci bílé rasy třeba si uvědomit jednu věc. Naše rasová identita je nejposvátnější 

věc, která Příroda udělil na nás a my to nutné zachovat za každou cenu. 

8. "Nemluv o politice a náboženství, pro politiky a náboženství nejdou k 

sobě."  

Ten, kdo má kontrolu nad vládou národa, a samotné povahy této vlády je 

nejdůležitější jediný fakt, nesoucí na osud této rasy či národa. Politická kontrola 

určuje všechny ostatní faktory, jako je ekonomika, vzdělání, bezpečnost, pokroku, 

kultury a téměř každý jiný důležitý aspekt v protokolech, Židé poukázat na to, že by 

chtěli mít mysl goyim obsazené všechny druhy maličkosti tak, že mu nikdy nepřijde 

kolem ohledem na zásadní problémy, které ovlivňují jeho osud. 



Je samozřejmě velmi důležité, že jsme mluvit o politice, a ještě více důležité, že 

budeme diskutovat o náboženství. Náš život je založen na naší náboženské výhledu. 

Pak musíme zajistit, aby celková kontrola je zápasil před ničivými Židů a kultivovaný 

do rukou věrných bílých vůdců. 

Zda nebo ne toto je děláno je také do značné míry ovlivněna náboženskou pleti lidí. 

Vláda je obvykle odrazem filosofie, náboženské postoje a výhledu samotných lidí. Je 

proto nutné, abychom se dostat naše náboženské myšlení rovně. Musíme si uvědomit, 

že ochrana, podpora a ochrana naší velké bílé rasy je nejdůležitější a nejvíce svatou 

věc, na kterou se můžeme věnovat naše životy. Musíme pak převést tento výhled do 

politické činnosti a politickou kontrolu našich vlád, kontrola svěřena zcela v rukou 

věrných rasistických Bílé vůdců. Náboženství a politika jsou neoddělitelné, a většina 

životně důležité pro naše přežití. 

9. "Jsme všichni jedinci."  

To rozporuplné nápad, silně podpořil Židy, je jak dělící jak to je destruktivní. 

Skutečnost, že věc je, že jsme všichni členové konkrétní společnosti, usilující 

společně pro naše vlastní celkové zdokonalení. Celý postup lidstva a civilizace může 

být měřena zvýšenou schopností člověka vytvořit a vybudovat sociální organizaci. Od 

té doby začal, že člověk rozdělit jednotlivé úkoly pěstování potravin, tkaní látek, 

výrobu, dopravu, lékařskou péči, etc., od té doby se začal člověk zvednout sebe 

pomocí záruk zachránit z jeho džungli existence na moderní, produktivní společnost. 

S tím přichází ochotu obětovat své vlastní zájmy pro dobro své rasy a společnost jako 

celek. To je jeden z pozoruhodně vynikajících tvůrčích rysů bílé rasy, a to je důvod, 

proč on byl schopen dosáhnout tolik. Měli jsme se vrátit k myšlence, že jsme všichni 

jednotlivci, přičemž každý sám za sebe, nikoli plnění svých povinností k rodině, ke 

svému místnímu města, do své země a do svého závodu v Obecně platí, že společnosti 

jako celku a civilizace celkem se brzy zhroutí. 

My jsme v žádném případě jednotlivců. Každý úkon provádíme ovlivňuje naše rodiny, 

ovlivňuje naši komunitu, ovlivňuje náš národ a ovlivňuje naši rasu. Čím více si 

uvědomujeme naše závazky ke všem různým smluv, které máme, tím více kreativní a 

efektivnější společnost vybudujeme. Měli bychom myslet na sebe brát jako 

jednotlivci, brzy bychom se vrátit zpátky na jeviště Caveman a zničit veškerou 

pokrok, kterého jsme dosáhli v průběhu tisíce let. 

10. "Jedinou záchranou pro tento národ je skutečným dva stranický 

systém."  

Špatně.Dva stranický systém je ideální židovský přístroj rozděl a panuj. Rozděluje 

Bílou hlas a dává Židů a negrů rozhodující vliv na výhru volby. Kromě toho je v 

podstatě v rozporu se zásadou vedení a slouží k znehybnění, rozdělit a fragmentaci 

bílé rasy. 

Namísto prosazování jednotu a pokrok, to enmeshes své nešťastné oběti v 

nekonečném potíží. Dva nebo více protichůdné frakce se hašteřit a dohadovat 

donekonečna přes nit vybírá maličkosti, většinou končí kompromisem, pat nebo 

zablokování. 



Skutečným řešením je čas osvědčený systém zakotvena v zásadě vedení.  

11. "Volební je jediná zbraň, lidé mají."  

Volební je pravděpodobně nejvíce neefektivní zbraň lidé mají. Lidé mohou dělat 

celou řadu věcí, které jsou efektivnější z našeho politického hlediska. Mohou tvořit 

organizací, politických a jinak. Mohou změnit systém vlády. V krajním případě 

mohou svrhnout své tyrany silou, o to nutné. Pokud vyhrožoval zničením, závod je 

nejen právo, ale povinnost, jako nejvyšší doprava v přírodě, používat jakýmkoliv 

způsobem možné svrhnout a zničit jejich utlačovatele. Zákon o právu na přežití druhu 

je nejvyšší zákon v přírodě. 

12. "Chystáš se odsoudit všechny Židy? Existují dobré a špatné lidi ve 

všech závodech a neměli bychom odsoudit celý závod."  

Tam by mohlo být dobré a špatné lidi ve všech závodech, ale pokud existují nějaké 

dobré Židů z bílého člověka pohledu, které musí být ještě nalezeny a identifikovány. 

Být Židem znamená být následovníkem Talmud, a jakýkoli následovník Talmud je 

coconspirator v bludném programu, jehož cílem zničit pohany obecně a bílé rasy 

zvlášť. Vyjmout některý z Židů z odpovědnosti v tomto spiknutí bude vypadat vyjímá 

jednotlivých účastníků v každém armády bojující proti vám. Vzhledem k tomu, že by 

mohlo být různé stupně zapojení se do židovského hierarchii, různé hodnosti a 

velitelská stanoviště, nicméně všichni členové židovské rasy, v jedné cestě nebo jiný, 

aktivně se podílet na válce proti zbytku lidstva. 

Je poněkud zvláštní, že ti samí lidé, kteří jsou neustále nabízejí omluvu a výjimky pro 

Židy, nejsou vůbec znepokojen způsobem, že válka byla provedena na, řekněme, 

například v první světové válce I nebo II světové války. Když se například, Hamburk 

byl bombardován zlomyslně spojeneckými vzdušných sil, kteří zabili 50.000 bílí lidé 

v Hamburku během jedné noci, včetně starých lidí, žen, malých dětí, dětí, těhotných 

žen, ti samí obhájci se zdají být zcela lhostejné, zda snad některé z těchto bílých lidí 

bylo zabito bezdůvodně. NOT slyšíme žádné výkřiky protestu, kdy spojenci, pod 

kontrolou Židů, který byl zahájen bludný třídenní spalování nálet na krásné město 

Drážďany a hořel, zpopelněn a spalován 300.000 lidí v jedné z nejkrutějších a 

nelidských masakrů v historii. Opět platí, že titíž lidé se zdají zcela lhostejné, zda je či 

ne všechny z těchto Němců (nebo některý z nich, ve skutečnosti), byli vinni nebo si 

zaslouží takového hrozného osudu. 

Skutečnost, že věc je, žádný z nich nebyl odsouzen za trestný čin vůbec, jediná věc, 

kterou Němci mohou být obviněn, je, že oni měli odvahu, aby se pokusila setřást Žida 

a bránit jejich rasu a svůj národ od mezinárodního židovského spiknutí , Z tohoto 

statečného a odvážného války Němci by měla být velmi pochválit, není odsouzen. 

13. "Falešného boj techniku."  

Židé jsou skutečné rádi získání bílé rasy zapleteni v nějakém hloupém souboji nebo 

tvrzení, ve kterém je na nich uvedeno otázek a odpovědí. Bez ohledu na to, která 

strana si vzít, obě strany jsou destruktivní pro naši věc. Nejen, že Židé používají tento 

trik zmást bílých lidí a ztrácet svůj čas, hašteření a rozdmýchává nepřátelství, ale 

zatímco bílé rasy se plýtvá 



obrovské množství energie utápí v zbytečné hádka, Židé cítí zcela bezpečné, že nikdo 

z této energie bude směřovat proti nim.  

Židé jsou průběžně zakládání politických stran, nebo opozičním skupinám, které 

dosahují žádný jiný účel než navzájem zničit, zatímco Židé odejít s válečnou kořist.  

V našem politickém systému by nastavit (například) v republikánských a 

demokratických stran. Poté, čímž se vytvoří takzvaný "dva stranický systém," oni pak 

se ujistit, že řídit obě strany. Pak dělají velké úkolů o tom, jak úžasné je dva stranický 

systém, jak to ilustruje americkou tradici a jak to je téměř svatá. Ovládání obou 

stranách, ať tak či onak, bez ohledu na to, kdo vyhraje, bílí lidé ztrácejí a Žid je jistý 

vítěz v každé soutěži 

Existuje mnoho variant tohoto falešného bojové techniky, že celá kniha by mohla být 

psaný na tom. Budeme jen citovat několik příkladů. Mimo mnoha politických frakcí, 

které zbytečně bojovat proti sobě v této zemi máme falešné cizích válek že Židé nás 

zapojených do. 

Tam byl, například, korejská válka, v níž Židé ovládali americké síly a také ovládat 

severokorejské síly. Objekt nebyl vítězství, ale zmatek a vypouštění amerických 

zdrojů. Z finančního hlediska, v pracovní síly a ve světové prestiže. Ale především cíl 

měl mít barevné závody zabít co nejvíce mladých bílých chlapců v nejlepších letech 

svého mužství jak je to možné, čímž vyčerpává sílu naší bílé rasy. Vzhledem k tomu, 

White Goy a Amerika jsou příliš hloupí, aby zachytit, Židé udělali obrovskou přehrání 

téže akce znovu ve Vietnamu. A tak oblíbený židovský zábava zabíjení bílé pohany se 

děje na více vražedným tempem, než kdy jindy. 

14. "Vynásobte protichůdné a matoucí argumenty na tisíc otázek, vše malý 

význam."  

V protokolech Židé říkají, že budou mást a zmást mysl gojimu se všemi stranami tisíc 

různých otázek. Gojimu bude tak zmatený a ztratil v poušti protichůdných argumentů, 

které se budou hodit své ruce v zoufalství. Židovská kontrola sdělovacích prostředků 

jim dává vynikající příležitost sledovat tuto metodu znečištění mysli. Skutečnost, že 

argumenty šířené jsou nelogické, rozporné a naprosto směšné, je absolutně žádný 

rozdíl. Účelem je, aby zmást Bílé pohany, že bude zcela paralyzován při sledování 

jakýkoli způsob jednání, které by mohlo zastavit postup židovského programů. 

15. "Židé vystupují jako pohany, židé mění jejich jména."  

Chameleon zařízení často používaný Židy je trik měnit jejich jména a vystupují jako 

pohany. Oni jsou obzvláště rádi si vybere opravdu dobrý název anglosaský, jako je 

název skotské nebo irské jméno, nebo ten, který je nepochybně angličtina, takže jsou 

automaticky pohlíženo jako non-židovský. Několik příkladů Douglas Dillon, Douglas 

Fairbanks a tisíce dalších. Pod touto záminkou se mohou směle usilovat o židovského 

příčinu s malým rizikem odhalení jako jeden z takzvaná "vyvolených." 

16. "Použití Mulattos s převahou bílých krvinek reprezentovat typické 

negr".  



Tam je nyní masivní pohon na mongrelize bílé rasy a čerpadlo černou krev Afriky do 

žil Zatímco Ameriky. Každý možný programu a prostředek je používán. Jedním z 

triků Židé používají je ukázat tyto uprchlíky z džungle Afriky v televizi proložené se 

skupinou bílých lidí. Pokud je reklama je uvedeno v katalogu nebo noviny tam je vždy 

skupina 2, 3 nebo 4 bílých chlapců a dívek a jednu malou nigger ve svém středu. 

Pokud však ukázal skutečný čistý neředěný černý negra, že by byl příliš odporný pro 

White americká veřejnost akceptovat. Chcete-li to překonat, ale vždy jen vybrané 

modely, které nejsou negři vůbec, ale Mulattos, s převahou bílé krve v nich. Ve 

skutečnosti většina z nich jsou více než pravděpodobné, tříčtvrtinovou bílé nebo 

sedmi-osmičky White. Ty jsou pak proběhl na americké publikum jako "typický" 

nigger. Lidé, jako je Lena Home, Jim Brown, v oblasti zábavy, nebo senátora Brooks 

v politické oblasti mají více bílých krvinek v nich, než oni černou krev a co 

inteligence (pokud existují) mají, byl odvozen od Bílého strany. Židé předstírat, že se 

jedná o typické černé a bod jim s hrdostí, jak dokázat, že negři jsou stejně schopní 

jako bílí lidé. To, samozřejmě, je zvrhlost přírody a hrubou a škodlivý urážka bílé 

rasy. 

17. "Černá je krásná."  

Tento slogan, podporován Židů nemá více pravdy v něm při aplikaci na lidi, než to při 

aplikaci na špinavé prádlo. Pravdou je, že všichni lidé na světě mají nejen vysoký 

respekt, ale závist, bílé rasy. 

Touha mezi barevnými národy světa, aby bylo lehčí pleti je téměř univerzální. Tak, 

mnoho domorodci malovat sami White. Národy Indie vyvinuli rigidní kastovní 

systém, v němž rozdíl je lehčí kůže, tím vyšší je kast, a tmavší pleť tím nižší je kast. 

Nejen to, ale mnoho barevných závody mají modrooký bohy jako jejich idoly. 

Dokonce i japonská konstrukční jejich panenky s bílou tváří a modrýma očima, z 

nichž oba jsou typicky un-japonská. 

Černé negři, jak zde, tak v Africe, kteří jsou sociální horolezci, považují výška jejich 

ambicí, aby si vzal bílý žena a některé židovské oblečení v této zemi je stále dojení 

černoši tím, že jim prodává jakýsi pomády zaručené vybělit jejich kůže.  

Je ironické, že lidé bílé rasy měli jejich mozky tak znečištěné s židovskými rasové lži, 

že ze všech národů světa, jsou nejméně vědoma velké vynikající hodnotu jejich bílé 

rasové dědictví. Nicméně, barevné závody na světě jsou si plně vědomi toho, co oni 

nemají a nejsou 

18. "Politika zvratu."  

Jedná se o Shifty židovského trikem dělat věci nejen vzhledově lišit od toho, co jsou, 

ale nutit je vypadat přesně opak toho, co jsou zač. Například židovský kontrolované 

vládou v Rusku je zobrazen jako bytí antiJewish a pronásledování židů; Židé sami 

jsou nejvíce fanaticky rasistické smýšlejících lidí na povrchu země, a přesto jsou 

zobrazeni jako bytí násilně proti rasismu. Rasová integrace našich škol, což je vlastně 

ničí bílou rasu, je uveřejněný s velkou slávou, jak dostat kvalitní vzdělání pro 

všechny. Zvýšení daně z příjmu, které vznítíš inflace, jsou zobrazováni jako 

prostředek k zastavení inflace. Počet triků Židé mají v rukávu v této oblasti je téměř 

nekonečný. 



19. Židé jsou "vyvolení lidé."  

Jedná se o jednu z nejstarších falešné zprávy v historii, že Židé úspěšně spáchaných na 

bílém lidí foisting jejich židovský starý zákon o náboženství bílých lidí. Starý zákon, 

psaný samotnými Židy, udržuje bušení pryč na téma, které mají zvláštní smlouvu s 

Bohem. Tvrdí, že Bůh jen shovívavě na Židech, zatímco oni šli o jejich špinavé 

podnikání zabíjení, plenění a vraždění všechny ostatní kmeny usmál. Že bílá rasa měla 

být začleněna tento zrádný židovskou historii pásma podle "vyvoleného lidu" falešnou 

zprávu jako součást jejich náboženství je jedním z největších perverze přírody a jeden 

z podivných tragédií dějin. Z tohoto hloupá chyba bílé rasy zaplatil draze. 

20. "Použití v předvolebním průzkumu zmást, co se maskovat jako 

oblíbený veřejného mínění."  

Mít úplný monopol propagandistické média, Židé nastavit veřejného mínění říci 

lidem, co jejich názor je. Poté, co byly důkladně zfalšovaná a zmanipulované tyto 

názory, aby odpovídaly jejich vlastní verzi toho, co by mělo být veřejné mínění, oni 

pak dát tyto průzkumy veřejného mínění široké a univerzální publicitu. Oni tím 

vytvořit iluzi podpory pro své nesčetné množství extrémně nepopulární židovských 

programů. Na druhou stranu, iluze je vytvořen, že neexistuje žádná podpora pro ty 

politiky, které ve skutečnosti by měly prospěch bílé rasy. Tyto falešné tvůrci mínění 

se vždy ukáže židovské myšlenky více populární než ve skutečnosti jsou, a ukáže 

Zatímco rasové myšlenky být méně populární než ve skutečnosti jsou. 

Tak různé židovské myšlenky, jako je zahraniční pomoc, rasy míchání, vysoké daně, 

kontroly zbraně, soudním hrnce atd bude prokázáno, že jsou populární, nebo alespoň 

získává na popularitě. Na druhou stranu, taková bílá hodnoty jako morálky, segregace, 

repatriaci nigger do Afriky; Bílá rasové jednoty; soběstačnost; averze k hrnci, 

promiskuitě a pornografie, bude zobrazen jako staromódní a čtverec. Židovský tisk 

bude vykreslit je jako něco, co mladí lidé opouštějí, a obecně, budou zobrazováni jako 

nepopulární a vytrvale ztrácí půdu pod nohama. 

Tento lstivý židovský nástroj také je mocnou zbraní pro pomoc volby houpačka ve 

svůj prospěch. Bohužel, příliš mnoho bílých lidé měli jejich mozky tak znečištěné s 

židovskou propagandou, aby byl schopen vidět přes tyto falešné předvolebním 

průzkumu. Příliš často se bude hlasovat ve směru Židé řekněte jim je populární 

takzvané stanovisko dne. 

21. "Falešné etikety a Smear spouštěcí slova."  

Všeprostupující židovské propagandistické sítě, v krátké době, vybudovat určitá slova, 

která halda nenávisti, pohrdání a výsměch nad těmi, kdož jsou označeny těmito 

hustých štítky. Prostřednictvím masivní opakování, lidé se automaticky spojovat zla a 

zlomyslnosti okolní nikomu označený těchto spouštěcích slovy, bez uvažování, co je 

skutečný význam může být za nimi. Slovo "rasista" je takový příklad, zatímco 

skutečný význam slova by měl být někdo, kdo praktikuje rasovou loajalitu, ušlechtilý 

atribut, opravdu. Přesto dnes, protože židovských úsilí propagandy, je považován 

miliony jako popis bude vyhýbat a nenáviděl. Další slovo je termín "nacista." 

Vzhledem k tomu, že Židé dobře si uvědomit, že tento program, jak je uvedeno 

Adolfem Hitlerem v národně socialistickém Německu došlo k vážnému ohrožení 



židovského spiknutí, chtějí vyděsit každého, od dokonce hledá do a studoval lék. 

Proto je masivní kampaň proti Hitlerovi a nacistické filozofie. Téměř 30 let po jeho 

smrti, jméno Adolfa Hitlera je ještě nejvíce nenávistný výraz v židovském lexikonu. 

V náboženské oblasti najdeme podobné ready-made trigger-otěrové slova. Slovo 

"ateista" je takový termín. Místo toho, aby otevřený soustředěně zvažuje důkazy a 

umožnění volného vůli zdravý rozum a uvažování, takový zvuk racionální kurz je 

zbitý na zem a nakrátko masivním využitím jména volajícího a stěru slov. Někteří jiní 

jsou slova 

"Anti-Christ", "bezbožný", "rouhání" a "kacířství".  

Na druhou stranu, když Židé usilovat o podporu mylné destruktivní program, který 

plunders a podvádí bílá rasa, se oblékají je do okouzlující, vysoce-znít jako etikety, 

obvykle zdobené s příchutí humanitářství. Organizace spojených národů, plán 

židovské světové vlády, navrženy tak, aby zotročit pohany z celého světa, je takový 

výraz. "Making svět bezpečný pro demokracii" je další takový výraz. Co tyto 

programy ve skutečnosti na mysli, je: boj proti destruktivní světové války, v níž jedna 

koalice bílých národů ničí další skupinu bílých národů. Tím, že pojistit povýšení 

židovského kontroly nad svými oběťmi, a pojistit, kromě toho, že Židé budou moci 

plánovat další takovou smrtící válku. 

Dalším důvodem je "rasovou bratrství", což ve skutečnosti znamená, že zatímco Žid 

mongrelizing bílé rasy chce, aby se ujistil, že to nebude mít žádný odpor a žádná 

opozice. Jiné takové klamavé označení jsou "městské obnovy", "mezikonfesijní víra", 

"odstranění segregace" a "umírnění". 

22. "Cry pronásledování."  

Skrz jejich historii Židé používali křik pronásledování s obdivuhodnou zručností. Být 

extrémně parazitární v přírodě, budou nesl do hostitelské země, ve které žijí, 

drancovat ho v suchu, zničit jeho morálku, k porušení jeho vládu a nakonec boří svůj 

základ, takže to vrak a v troskách. Když se národy takový národ konečně probudit a 

uvědomit si 

jejich utlačovatele a nato podniknout kroky hodit tento parazit off zády, Žid pak 

zdvihne hlasitý křik pronásledování. Se mu podaří, aby se bránit národ se zdají být 

viník, spíše než parazit. Obvykle to bude vyvolávat sympatie sousedních národů, kteří 

se pak v naprosté hlouposti, nevědomky přijdou na pomoc Žida. Nedávná příkladem 

tohoto děje s hrdinským německému národu není zdaleka první ani poslední v historii 

židovského duplicitu. To samé se stalo v Egyptě, na Babylon, do Persie, a nedávno na 

Araby v Palestině. 

23. "Za účelem, aby byli zvoleni je nutné obstarávat nigger hlasování."  

Je to nejubožejší o tom, kolik lidí bylo podveden do polykání Tento židovský lež. 

Většinu času jsme se nedal možnost volby mezi kandidáty, ale jen výběr z menší ze 

dvou zel. Židé dbát na to, aby byl stabilní kandidátů, že pole je vždy taková, že 

všichni jsou hlásících politiky poškozují bílé rasy a výhodné Židů a negrů. 



Bílá rasa stále tvoří většinu obyvatel Ameriky. Pokud bychom někdy udělali získat 

dobrý a odvážný kandidáta, který vyšel s plošinou, které jasně a hlasitě prosazoval 

příčinu bílé rasy, jako kandidát by byl zvolen drtivou většinou hlasů. A to buď 

prostřednictvím hlouposti či zbabělosti nebo obojí, jsme nikdy neměli takový kandidát 

se objeví na veřejné scéně, nebo alespoň ne dost energie, aby bylo slyšet mnoho lidí. 

Je naší povinností s polem nejen jeden takový kandidát, ale celou armádu takových 

kandidátů, kteří pracují v koordinaci, po celé zemi, pod sjednocující hlavičkou Hnutí 

kreativity, s jasným a dalekosáhlého programu rozšiřování White závod a smršťování 

barevné závody, řídit závodní zrádce od moci, a uchopení kontrolu našeho osudu do 

vlastních rukou  

24. "Řízení Židy z moci by mělo za následek obrovské krveprolití."  

Toto není nutně pravda. Německý lid vyhnal Židy z moci v jejich vlastní zemi s velmi 

malou ztrátou života, velmi málo krveprolití a prakticky bez turbulencí. Oni to udělali 

legálně a udělali to pomocí hlasování. Porovnejme to s obrovským utrpení a 

krveprolití, která následovala, když Židé převzali moc v Rusku. Během té hrozné 

katastrofy země byla odtržena od jednoho konce ke druhému, zemědělství a průmyslu 

byly zničeny, hladomor následoval, a více než 20 milionů z nejlepších bílého vedení v 

Rusku zavražděno. 

My, z Hnutí kreativity, věříme, že můžeme v první řadě zachránit Ameriku a že bílí 

lidé mohou získat kontrolu nad jejich vlastní zemi právními prostředky. Můžeme to 

udělat bez velkého krveprolití, pokud budeme sledovat program stanovený v kréda 

našeho nového náboženství. 

Prvním a nejdůležitějším problémem je narovnat bílý muž myšlení, jak už jsem řekl 

už tolikrát předtím.  

Je však třeba bojovat a krveprolití být nutné, pak i my, musí zaplatit tuto cenu a 

používat to znamená. Pokud je to nutné, musíme, a bude odvolávat na nejvyšší zákon 

přírody. Musíme a budeme používat všechny prostředky a všemi prostředky nezbytné 

k zajištění přežití naší rasy. 

Pokud nebudeme řídit Žida od napájení, je téměř jisté, že gigantický krvavá lázeň 

bude následovat, v níž 60 milionů z nejlepších bílých Američanů zavraždil.  

25. "Kristus je (není) Žid" zmatek.  

Toto hloupé tvrzení se stal jedním z nejoblíbenějších zábav košer Konservatives v 

posledních letech. Přečetl jsem nespočet argumenty pro a proti na toto téma od lidí, 

jako je Gerald LK Smith a mnoho dalších, kteří by měli (a nepochybně dělat) vědět 

lépe. 

Je to tak složité a nesmyslné tvrzení, ale ten, který dostane hodně hlupáky, kteří měli 

vědět lépe, past do podezření, že pokud bychom mohli dokázat jen některá křivolaký 

znamená, že nebyl Žid, to samo o sobě by obhájit, že je něco velkého a zvláštní.  



Za prvé, není sebemenší důkaz, že takový člověk vůbec existoval, a přesvědčivé 

důkazy, že neexistoval já jsem šel do toho důkladněji v jiné kapitole nazvané Kristovo 

Existence není podloženo historickými důkazy.  

Nicméně, pokud bychom měli vzít židovské scénáristům, který napsal nový zákon, v 

nominální hodnotě, pak je ohromně jasné, že Židé jsou nám říká, že Kristus byl jeden 

z jejich. V úplně první kapitole Nového zákona, a to v Matt. I to dává údajně plný 

počet řádků Ježíše Krista od Abrahama, Izáka Jákobovi dolů do těch smilníkům 

judských, David, Šalomouna, a jiní, Josefovi, otec Krista. Kromě toho u Lukáše 2:21, 

to říká jasně, že Kristus nebyl jediný Žid, ale byl obřezaný Žid. 

Jít ještě dále, to dělá velmi malý rozdíl, jestli vůbec někdy žil vůbec, ať už to byl Žid, 

nebo zda nebyl  

Žid. Jakýkoliv způsob, jak si to plátek, křesťanské nauky jsou špatné sebevražedné 

poradenství a křesťanské náboženství je špatnou zprávou pro White 

Rasa. Historie ukázala, že zničil velký a krásný římskou civilizaci. Máme jen přečíst 

Kázání na hoře (kapitol 5, 6 a 7 u Matouše) zjistit povahu sebevražedného rady, která 

zničila římskou říši, když přijal křesťanství. 

26. "Bílí lidé jsou opravdoví Izraelité".  

Tento argument je opravdu zrádná a zdá se, zvláště háček ty lidi, kteří chtějí být Bibli 

věřící křesťané, a zároveň zjistili, co je zlé rasa lidí, kteří jsou Židé. Vzhledem k tomu, 

jejich bible jim řekne, že Izraelci jsou "vyvoleným" Boží lid a že by bylo absurdní, 

aby Bůh zvolit takovou zjevně zlé, zrádné a proradné závod jako Židů, tedy nějakým 

zkroucené racionalizaci, kdyby mohli jen dát sebe v místě Izraelců, bylo by celý 

biblický nepořádek přijatelnější. V důsledku toho, když někdo přijde a nabízí jim 

směšné báchorka, že my, bílá rasa, jsou opravdu skuteční Izraelité, skáčou na tyhle 

nesmysly jako ryba na háku návnadou. 

Celý problém je natolik absurdní, že to je stěží stojí za to zapuzovat tady znovu. 

Nicméně, budu vychovávat několik hlavní body, které by měly zbourat tento hloupý 

nesmysl jednou provždy. V první řadě, je to jen Židé, které praktikují obřízku, a toto 

je jejich značky a jejich ochrannou známkou. To bylo historicky tak od nepaměti. Za 

druhé, je to součást jejich vlastní víry, protože uvedly bylo uvedeno v Božím 

"smlouvy" s Abrahamem. Zatřetí, židovská Bible je jasné, že Kristus a apoštolové byli 

Židé, čtvrté, když si přečtete, jaké vražedné, whoremongering, zrádné darebáků byly 

jejich "velký" Patriarchové a takzvaný "Boží muži" jako Judy, Abraham, David, 

Šalomoun a mnoho dalších, nabízí se otázka - proč by každá osoba samostatně 

výdělečně respektovat bílý muž se zdravým rozumem dokonce chtějí být potomek 

tohoto zchátralého a hanebně spodiny? 

27. "Ale my jsme lidské bytosti, ne zvířata."  

Tato mělká a nesmyslná tvrzení přichází nejčastěji, když mluví o tom, jak křesťanství 

se svými sebevražednými učením, a to nejen narušuje zdravý rozum, ale i zákony 

přírody. Milovat něčí nepřátele, nastavit druhou tvář, aby odolávaly ne zlo, dát pryč 

všechno, co máte, a další takové nesmysly, je zcela v rozporu se zákony přírody. 



Nikde jinde v přírodě říši můžeme najít žádnou bytost praktikování takové zjevné 

prostředky pro své vlastní sebezáchovy. 

Když jsem poukázal na to, jsem se často setkával s hloupým argumentem, že nejsme 

zvířata, ale lidské bytosti. Když byl dotázán, co to má znamenat, že je těžké se dostat 

jasnou odpověď od těchto lidí, ale zřejmě mají na mysli dovodit, že jsme imunní vůči 

zákonům přírody ostatní tvorové jsou vystaveny. Zřetelně jsme měli být osvobozen od 

zákonů přírody, protože, jak říkají, jsme dostali schopnost myslet a důvod, že máme 

duši, že máme věčný život a mnoho dalších takových argumentů non sequitor. 

Fakta života jsou poněkud odlišné od toho, co tyto argumenty by to znamenalo. 

Faktem je, že jsme stvoření přírody, stejně jako jakákoli jiná z milionů tvorů Přírody, 

které obývají tvář země. Jsme zcela jistě nejsou imunní z některého z přírodních 

zákonů. Jestliže tam být idiot, který si myslí, že jsou například osvobozeny od zákonů 

gravitace, ať se pokusila skočit z 20 patrová budova a uvidíte, jak osvobozeny to je. 

Vzhledem k tomu, že je určitě pravda, že máme vyšší inteligenci než ostatní tvory 

přírody, to v žádném případě nám vůbec imunizuje z některého z právních předpisů, 

kterými se řídí vesmír. Narodili jsme se stejně jako ostatní tvory, budeme plodit stejně 

jako ostatní tvory a umíráme spolu se zbytkem z nich. Musíme jíst a pít a dýchat 

stejně jako zbytek stvoření tohoto vesmíru. Zákony dědičnosti platí pro nás stejně 

pevně a stejně neúnavně, jako je tomu u koní a koček a králíků. Pokud tam jsou 

některé zavádějící snílci, kteří by raději myslet něco jiného, to je jejich problém. 

Nechtěl jsem vymýšlet zákony přírody, ani zákony gravitace, ani zákony dědičnosti, 

ani jsem vymyslet realitu života a smrti. To je tak, jak to je, to je způsob, jakým to 

vždy bude, a ty, které jsou fakta života. 

V každém případě, to je, když jsme se pošetile odchýlit od zákonů přírody, že 

narazíme po hlavě do potíží. To je, když jsme již nebude důvěřovat své vlastní intelekt 

a uvažování a začnou se, že naše mysl pomatený o neskutečných, nepodloženými a 

nepřirozené učení, že začneme sklízet zmatek s našimi vlastními životy a ohrozit 

existenci naší vlastní rasy. Nemůžeme uniknout závěru, že jsme skutečně stvoření 

přírody, stejně jako všechny ostatní. I když jsou nejvyšší tvor přírody, my se však řídí 

každému a všem přírody zákonů, ne méně, ne víc, než kterýkoli jiný tvor. 

28. "Ty by neměly brát bibli doslova."  

Mnoho doba, kdy jsem se do kouta někdo v diskusi o nemožné a protichůdných 

principů křesťanství, bude se snažit, aby lasička ven s výrazem: "No, neměli byste 

brát bibli doslova." Evidentně jsou dovodit, že Bible není opravdu na mysli to, co říká, 

a neříká, co to znamená. To opět samo o sobě je zvláštní a idiotské non sequitor 

argumentem. V případě, že Bible je takový velký kus literatury a je božské slovo 

Boží, rozhodně Christ a / nebo bůh, se všemi jejich údajně nekonečné moudrosti, byly 

schopné vyjádřit se jasně a jednoznačně. Skutečnost, že Bible je právě nasycen 

rozporů, s obrovskou sbírku vágní a bezvýznamných frází, je samo o sobě to nejlepší 

známkou toho, že to je, samozřejmě, není slovo Boží nebo něčeho takového. 

V každém případě, pokud já, jako obchodník, měli napsat smlouvu prodejní kus půdy, 

a pak, když to přišlo čas dodat čin a titul, sladce uvedl do mého zákazníka, že dobře, 



samozřejmě Neměla jste 't vzít to, co říká, že příliš doslovně, tak bych samozřejmě být 

obviněn z toho, že je lhář a podvodník.  

Pokud nemůžeme brát Bibli doslovně a neznamená to, že to, co říká, a říkat, co to 

znamená, pak co to znamená, pokud vůbec něco? Vzhledem k tomu, takzvaný "Good 

Book" dělá takový velký otázku "pravdy", můžeme samozřejmě soudit jej jeho 

vlastním normám. Pokud není mluví pravdu, je-li to neznamená, že to, co říká, a 

pokud to neříká, co to znamená, pak to je, samozřejmě, lže. 

29. "Pod pojmem západní civilizace je chybný."  

Ne příliš mnoho lidí chytil na této choulostivé trochou klamavým židovských 

dialektiky. Pod pojmem "západní civilizace" má přijít do takové obecné použití, které 

každý to bere jako samozřejmost, aniž by analyzování skrytý podvod. Civilizace, že 

svět byl svědkem během posledních 6000 let (včetně dnešní civilizace) nejsou vůbec 

"západní" jako takový, ale jsou bílé civilizace. Všude, že civilizace se objevilo, že byl 

vytvořen bílého muže, jak jsme již podrobněji vysvětleno v další kapitole. 

A tak je to is dnešní civilizace. Zda Bílý muž bydlí v Evropě nebo ve Spojených 

státech nebo v Austrálii, nebo zda se dostane oporu v Hongkongu nebo v Indii nebo v 

Číně, staví civilizaci. Proto bychom měli učinit důležitý rozdíl, který civilizace nemá 

nic společného se západními a východními polokoule jako takových, ale je striktně 

vytvoření bílé rasy. Proto tím, že volá to západní civilizaci, Žid oloupil běloch jeho 

splatnosti úvěru a zmatené původ tvůrce naší civilizace. Civilizace je výhradně 

produkt z bílého muže, a žádný jiný. 

30. "Existují dobré a špatné Židé Židé."  

V diskusi a debatovat o výhody a nevýhody Židů, jsem měl hodně takzvaných 

intelektuální vzdělanci přijít s přívalem matoucích rozptylování o dobrých a špatných 

Židů Židů. Některé z nich budou dělat hloupé tvrzení, že dodnes Židé nejsou 

skutečnými potomky biblických Židů. Inferenční je, že bibličtí Židé, samozřejmě, Bůh 

je "vyvoleným" a byli dobří, ale dnešní Židé byli mongrelized z Chazarů a jsou 

odlišné plemeno Žida sice špatné. 

Ostatní budou dělat rozdíl mezi Kikes a dobrého Žida. Další rozdíl, který přichází 

opakovaně je, že existují komunističtí židé a nekomunistické "dobré" Židů. Další 

rozdíl je sionistické Židy a non-sionistické Židy, druhá evidentně mají být v pořádku 

Tento seznam se zdá být nekonečné a jediný efekt toho všeho je získat Žida z háku a 

plést problém. 

Dostat se zpátky do biblických Židů, nebo Izraelitů, Starý zákon říká velmi jasně, že 

všichni cvičili obřízku.  

Ať už je nová krev, která byla přijata do svého závodu v průběhu tisíce let, skutečnost 

je taková praxe obřízky je jejich značka nebo ochranná známka dnes, stejně silný jako 

dřív. Ať už se změní došlo v jejich krvi, mají striktně drželi jejich loajalitu vůči jejich 

rasu, svou oddanost své smrtící spiknutí světové nadvlády a zničení Gentile. 

Praktikují rasové loajalitu dnes tak horlivě, jak se někdy. Jejich spiknutí za zničení 

národů se nezměnil. 



Je proto zcela zbytečné ztrácet čas o jemnější rozdíly o tom, které jsou hebrejské Židů, 

nebo které jsou  

Khazar Židů, nebo Sephardic Židé, nebo jakýkoli jiný druh Žida. Pokud jde o Bílý 

muž se zabývá ve svém boji proti Židovi, Žid je Žid, a každý z nich je smrtelné 

nebezpečí pro naší existence. Jsou to všechno špatné Židů, každý Žid byl naočkovaný 

z jeho dětství v zásadách Talmudism a jeho hlavním posedlost po celý jeho život i 

nadále, aby zničil bílou rasu. 

Proto dejte nám nikdy zapomenout, že všichni Židé jsou naši nepřátelé a rozlišovat 

mezi jedním typem Židem a jiným typem Žida je stejně k ničemu jako rozlišování 

mezi různými typy chřestýšů. Pokud jste pokousal chřestýš to dělá velmi malý rozdíl, 

co jeho genealogie je, ať je diamondback nebo Sidewinder. Všichni jsou jedovaté. 

31. "Jsme tady, abychom pomáhat druhým."  

To je další z těch šílených takzvaných křesťanských principech, která má ničivý 

účinek na rozpadající bílé rasy.  

Co to ve skutečnosti znamená, že pokud jste pomáhá někdo jiný, který je méně štěstí a 

víc k ničemu, než jste, nemají žádný konkrétní účel ve tady. Tato myšlenka je, 

samozřejmě, hloupé a rozporné na první pohled. 

Velmi dobrá otázka, že i malé dítě se ptát, je - poté, co jsou ostatní tady? Odpověď je 

samozřejmě - nic, a oni jsou naprosto k ničemu. Další závěr by pak bylo, že naším 

jediným cílem je pomáhat podporovat a rozbalte k ničemu, a ve většině případů 

takzvané křesťanské charity, to je naprostá pravda. Celý princip křesťanské charity je 

množit spodina a barevné závody a zničit produktivní prvek naší společnosti, zejména 

bílé společnosti. 

My z Hnutí kreativity zcela odmítají s tím nesmyslem. Vrátíme se ke zdroji veškeré 

pravdy, jmenovitě přírodních zákonů, které říkají, že jsme zde, abychom množit, 

postupovat a rozšiřovat naše vlastní druh, naše vlastní druh. Věříme, že tím plníme 

nejvyšší zákon přírody a nejvyšší zákon vesmíru. Není to ani dobré, ani charitativní 

udržet podporu a množícím nejnižší prvky naší vlastní rasy, ale je to naprosto 

sebevražedné a zvrhlost přírodních zákonů přispět k podpoře a množí se barevné 

závody, kteří jsou ze své vlastní vůle, našeho nepřátelé. 

Věříme, že návrat k základním principům naší víry a našeho náboženství, a sice 

sleduje, což je dobré pro bílé rasy. Přitom jsme také v souladu s nejvyšším zákonem 

přírody. Tento zákon nám jasně říká, že bychom měli sbíhají své úsilí na cíl 

rozmnožovacího, zachování a zlepšování závod, zároveň protilehlé strany a ničí ty 

prvky, které jsou hrozbou pro nás. 

32. "Pokud bychom rozvíjet jen větší porozumění mezi rasami, bychom 

všichni si spolu krásně."  

Ve své horlivosti k výkonu "porozumění" mnoho White udělej lidumilové, kteří se 

připojí do mírových sborů, komunistická strana a mnoho dalších liberálně-židovských 

organizací, které nashromáždil obrovské množství škody na jejich vlastní rasy. 



Vzhledem k tomu, že nebyli schopni vidět prostřednictvím tohoto židovského 

podvodu takzvaného "bratrské" lásky a porozumění, se staly mimořádně užitečným 

nástrojem v rukou Židů. 

Skutečnost, že věc je, že lidé, kteří měli nejméně udělat, aby se negři jsou nejvíce 

snadno podvedeni do propagace programu směšování závod zřízený Židů. Je ti lidé, 

kteří museli čelit realitě života tím, že musí pracovat s negry; Měl svůj vlastní 

sousedství napadl přílivem negrů; ti, kteří měli nepříjemnou zkušenost vidět všechny 

tyto uprchlíky z džungle z první ruky, které se stávají rychle vyléčit veškerých 

utopických myšlenek závodní míchání. Na druhou stranu, je to obvykle nějaký bohatý 

White dělat dobrodinec, který v mnoha případech nikdy musel pracovat na živobytí, 

ale zdědil jeho peníze, a kdo více či méně žije v izolovaném typu slonovinové věže 

existence, který se stane nejhorlivější krvácení srdce, propagaci židovský program 

závodního míchání. 

Čím lépe znáte negry, tím více se jim porozumět, čím více se poznat a pochopit Židy, 

tím více si uvědomujete svou pravou podstatu. Čím více budete rozumět jim tím více 

si uvědomit, co je smrtící hrozbou jsou pro existenci bílé rasy. Čím více budete 

rozumět jim jistější stanete, že ve skutečnosti jsou vaši nepřátelé. 

33. "Oddělení církve a státu."  

Košer Konservatives udržet nás znovu a znovu říkat, co je to úžasné ústavy máme. 

Jsou to zejména připomínají nám, jak "moudré" byli naši otcové zakladatelé za trvat 

na oddělení církve a státu. 

Při zkoumání tohoto pojmu blíže, nechápu žádnou velkou zásluhu při oddělování 

těchto dvou důležitých pilířů naší sociální struktury.  

To nedává příliš smysl mít stejnou skupinu lidí, které podporují obranu své země s 

vojenskou službou a dolary daňových poplatníků a pak jít v neděli do kostela a kázat 

"odporovat ne zlo," "nastavit druhou tvář," a " milujte své nepřátele. " To nedává 

žádný smysl utrácet miliardy na vzdělávání našich dětí a pak se učit "soudit ne" v 

nedělní škole, říkat jim opustit svůj zdravý rozum a úsudek. 

Ani to žádný smysl, aby se vláda na podporu podnikání a prosperitu, když ti samí lidé, 

kteří podporují takovou vládu kázat prodávat veškerou co máš a dát to pryč.  

Ani není velkou zásluhou mít většinu bílí lidé Ameriky rozdělen do tisíců různých 

frakcí nábožensky, kdy bychom měli být jednotní v pevném fronty proti naším 

úhlavním nepřítelem - proradné Žida.  

Domnívám se, že mnohem Ideální je, že kombinace, přičemž vláda bílé rasy se mísí v 

dokonalé harmonii se svým náboženstvím, nikoliv v rozporu s ním. Náboženství by se 

měly sjednotit závod, a ne rozdělit jej, a to pouze na základě jednotného rasové 

náboženství může pevný základ trvalého vlády být postavena. Jakmile budeme mít 

náboženství, vláda a závod vše smíchat v jednotné filozofii pro blaho naší rasy, 

budeme si zajistili budoucnost bílé rasy pro celý čas přijít. 

34. "Nemůžeme vyhrát" fobie.  



Pravděpodobně jeden z nejtěžších problémů, jsem se setkal ve vedení běloch zpět k 

rozumnému uvažování, je překonání jeho defétistické postoj. Nesčetněkrát jsem 

slyšel: "Ano, souhlasím se vším, co říkají a jsem 100 procent s vámi - ale můžete 

přesvědčit zbytek bílých lidí?" 

To je, samozřejmě, negativní, defétista myšlení, a nesmí být tolerována.  

Pokud jste v šlapadel, míle od pobřeží a potopení, nemusíte jen sedět a přemýšlet, jaké 

jsou vaše šance může, ale nemusí být. Děláte jedinou rozumnou věc - spuštění 

záchrany a brouzdaliště pro zemi, jako kdyby váš život závisel na tom - což dělá. 

Situace bílé rasy je velmi podobná. Spíše než nečinně přemýšlet šance, musíme 

sáhnout právě teď a agresivně pokračovat v boji narovnat bílý muž myšlení. To je náš 

hlavní problém. Pokud věříte v programu, jak je uvedeno v této knize, pak sto milion 

dalších Bílé lidé mohou také být přesvědčen, znáte-li začít šířit slovo dnes. 

Poté, co jsme se narovnal bílý muž myšlení naším problémem je stejně dobrá jako 

vyřešený. Problém překonávání Židy a negry, a získat kontrolu nad naším 

vlastním osudem, ve skutečnosti všechny ostatní problémy budou zdát jako dětská 

hra ve srovnání. 35. Láska a nenávist. 

Nenávist je normální zdravé emoce, s nimiž příroda vybavila všechny své vyšších 

druhů. Jedná se o základní a zásadní emoce nezbytné pro zachování druhu. Chcete-li 

oslabit bílý muž schopnosti nenávidět ty, které představují hrozbu pro jeho existenci je 

jako de-drápat a de-ozubení tygra a pak hodil ho zpátky do džungle, aby o sebe 

postarat sám. Bezbranný, jako tygr zahyne bídně v krátké době. 

Tak je to s bílým mužem. Jsou-li jeho zdravé instinkty manipulováno a ztratí svou 

schopnost nenávidět a bojovat s těmi, které by ho zničit, když se nechá nahý a 

bezbranní před svými nepřáteli. Proradné křesťané, kteří tak hlasitě prohlásit jejich 

hrůzu z nenávisti, se praktikuje nenávist ke konečnému. Když někdo nesouhlasil s 

jejich "víry nebo vyznání", "oni značkou je jako kacíři a nechal je upálen na hranici, 

pověšen nebo jinak zničen. Oni prudce nenáviděli, a tak či onak, udělal krátký proces 

jejich nepřátel. 

Láska a nenávist jdou ruku v ruce. Pokud jste ochotni chránit ty, které máte rádi, pak 

musíte nenávidět ty, které ohrožují jejich bezpečnost a existenci. Většina velké 

pohyby v historii jsou postaveny na nenávisti - nenávidět nepřítele - nenávidět 

katastrofální hrozbu. Není nic, co spojuje skupinu pevněji než nenávist ke společnému 

nepříteli. Ani je tam něco, co je podněcuje k cílené akce rozhodněji než nenávist. 

36. Žonglování čísla a statistiky.  

Podle 1970 sčítání lidu, ve Spojených státech, od 1. dubna 1970 měla přes 203 

milionů obyvatel. Z tohoto počtu tvrdí, přibližně 11 procent jsou černá a tři procenta 

jsou Židé. 

Z toho by se mohlo zdát, že tempo růstu nigger populace zůstala přibližně stejná jako 

v minulých letech a že černoši byli nezvyšuje rychleji než bílí.  



Důkazy z mnoha zdrojů mě přesvědčuje, že vláda je obelhávaly nás, aby se skryla 

skutečná fakta. To, jsem přesvědčen, dělají v zájmu uklidnění bílých lidí do falešného 

bezpečí. Chtějí klamat nás do podezření, není tam žádný rasový časovaná bomba tiká 

v našem středu. Jeden nemusí být zvlášť bystrý pozorovatel si uvědomit, že černé 

svobodní broodmares, dotované veřejné blaho, se chovem nekontrolované. Oni mají 

tolik jako 12 až 16 nelegitimních černých každý bastardy, a černý populační exploze 

je v našem středu. 

Faktem je, negři se chovem jako krysy, zatímco v Bílé rodiny jsou podle svého 

nejlepšího svědomí a záměrně potlačuje vlastní reprodukci na jedné nebo dvou dětí na 

rodinu.  

Proto jsem přesvědčen, že černé populace je ve skutečnosti pravděpodobně nejméně 

třikrát tak velký, jak by vláda chtěla, abychom věřili. Nemám žádný způsob 

vyprávění, ale řekl bych, že pravda bude blíže 35 procent populace v Americe je nyní 

černá, jinými slovy přibližně 70 milionů z celkových 200 milionů, namísto 11 procent 

nebo 22 milionů. 

Stejně tak jsem přesvědčen, že židovská populace je mnohem vyšší, než je (židovský) 

Vláda chce se nám věřit. Místo toho, aby zamořené pouze tři procenta (nebo šest 

milionů Židů), by myslím, že správný údaj by bylo téměř 20 milionů Židů v Americe. 

V celosvětovém měřítku, Židé nám celou řadu postav, pokud jde o jejich vlastních 

čísel. Často citované Údaje jsou 18 až 20 milionů. Opět se domnívám, že tyto údaje 

jsou udržovány záměrně nízká, aby nedošlo k poplachu Bílých pohany. Opět platí, že 

nemám žádný způsob vyprávění, ale já bych podezření, že existuje nejméně 80 

milionů Židů mořit tvář naší planety. 

V roce celkový součet toho, co se Filipínci, Portorikánců Mexičané, černoši, Židé, 

Indové a Mulattos chov a násobení při stále se zvyšující rychlostí v zemi postavena a 

založil bílí Evropané, řekl bych, že bílé populace Spojených států je dnes až do 

přibližně 50 procent z celkového počtu a rychle zmenšuje ve vztahu k barevné pěny.  

Je tedy nejvyšší čas, abychom dále jen "vyvlastněn většina" podnikl kroky, abychom 

se zachránili před vyvlastněno naší země, našeho majetku a naší zemi. Za tímto 

účelem jsme Tvůrci se věnují, a to nejen v Americe, ale na celém světě. 

37. Realitní vs. akcií a obligací.  

Existují tisíce různých způsobů, jak investovat peníze. Nicméně, v podstatě existují 

jen dvě hlavní cesty - buď do nemovitostí nebo do akcií a dluhopisů. 

Pokud investujete své peníze do akcií a dluhopisů, ty jsou v podstatě divák, důvěřivý s 

řízením korporace (a zaplacení jejich dividendy) na jinou stranu nebo strany, které 

jsou pod kontrolou.  

Ve většině velkých korporací Ameriky (a na světě) dnes, že kontrola je v rukou Židů. 

Když si koupíte pozemek nebo zlepšení nemovitostí, vy sami jste pod kontrolou. Ve 

skutečnosti, budete mít monopol na té části světa, kterou vlastníte. Je to jedinečná a 



nenahraditelná. V konečném důsledku všechny naše bohatství spočívá na zemi, z 

nemovitostí. 

Za posledních deset let, zatímco na akciovém trhu Dow-Jones Industrial Average 

vzrostl pouze o 18 procent, průměrná cena pozemků (výměry, městských částí, resort 

nemovitosti) ve Spojených státech došlo k výraznému nárůstu 95 procent, nárůst tři 

krát tak velký jako celkové cenové hladiny, a pětkrát průmyslová zvýšení Dow-Jones. 

V mnoha vybraných oblastech, jako je Florida, půda udělal mnohem lépe. 

Zatímco zásoby je možné manipulovat nahoru a dolů denně s tím, že židovský vlastnil 

Burza cenných papírů manipulátorů sklízíme zisky z obou nahoru a dolů pohyby, 

pozemky neúprosně oceňuje ve stále stoupající spirály.  

Ne jsou jen Židé v úplnou kontrolu nad burzách světa, ale řídit či vlastnit většinu 

nákupních center a klíčové nemovitostí ve velkých městech. Nicméně, obrovské 

množství nesmírně cenný nemovitostí jsou stále v rukou bílých křesťanů. Je tedy 

vytrvalý cíl Židů řídit Whites z vlastnictví všech pozemků a lepší nemovitostí. 

Zatímco akcie a dluhopisy (které často mohou stát bezcenné) jsou velmi nabízené jako 

"cenné papíry," je zlý a nekonečná kampaň odradit (Whites) vlastnit nemovitosti. To 

dělají propagandou, daní, finančních manipulací, a desítky dalších zařízení. Mají 

vysvětleny tohoto cíle zbavení bílí lidé své země v protokolech. 

Je tedy zkušenost mého života, že Bílý muž by se měla snažit získat, co nejdříve, 

všechny pozemky a zlepšenou nemovitostí, co může a udržet jeho držení v jeho 

rodině. Nemají žádný další pozemky. 

Podobně White Člověk by měl spojit dohromady bojkotovat Žida v obchodě; by měl, 

pokud je to možné, jít do obchodu pro sebe; co vybudoval prosperující firmu, měl by 

nikdy, nikdy rozprodat svůj podnik, ale ji přenést na své vlastní rodině. V žádném 

případě by se někdy prodat buď svou půdu, nebo jeho podnikání, k Žid. 

Přírody Věčný Náboženství 2-18  

Spása: False nápady šířených Židy 
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Spása: Úcta k jehož právo a pořádek?  

Bílá rasa má mnoho silných stránek a jemné atributy, které mají být obdivován. 

Jedním z nich je náš génius pro právo a pořádek. Všude tam, kde bílá rasa jde, zdá se, 

že nutkání který bude organizovat jeho společnost a na internetových stránkách 

Ústavu práva a pořádku. Víme, že Římané byli velcí organizátoři, a že oni byli velcí 

práva dárců. Bez ohledu na zemi dobyli nebo co lidé budou tlumené, že zavedl 

vhodných zákonů a vytvořili organizovanou vládu. V podstatě se jedná o cement 

civilizace, a těžko můžeme myslet na civilizaci a pokroku bez základních faktorů 

dobré vlády, organizované souboru zákonů, a policie dohlédnout na to, že tyto zákony 

jsou uchovávány. To vše je v pořádku a bílá rasa může být hrdý na své vrozené 

Charakteristickým rysem podporovat organizace, vlády a veřejného pořádku. 

Nicméně, "zákon a pořádek" v rukou nepřítele, může být použita ke zničení lidi. V 

případě, že zákony jsou upraveny tak, aby okrást bílí lidé, a zmenšit jejich 

reprodukci, ve skutečnosti řešen tak, aby mongrelize a zničit bílá rasa, pak máme 

jinou situaci. Pak jsme povinni uplatnit nejvyšší zákon přírody, a to přežití druhu. To 

je situace v dnešní Americe, a ve skutečnosti, po celém světě, s Židy přijímání 

právních předpisů a prosazují "zákon a pořádek". 

V Rusku, také právo a pořádek byla založena na entou. Pokud někdo tolik jako otvírá 

ústa svá k Židům, které jsou natáčeny. Dokonce i za takové trestné činy jako drobné 

krádeže se pachatelé stříleli, aniž by ve prospěch soudu, soudů a soudců. V důsledku 

toho je velmi malá takzvaný "trestné činnosti" v Rusku. Faktem je, že zločinci mají na 

starosti vlády a strojním zařízením vymáhání práva, a že trestný čin spáchali v 

masovém měřítku nejodpornějších rozměrů. Kromě toho ruský lid se zcela zotročeni a 

podroben Židů, kteří mají kontrolu veškerého bohatství, všechny prostředky 

propagandy, vlády a především kontrolu všech zbraní. Řidiči židovských otroků jsou 

prosazení "práva a pořádku", a to je docela zřejmé všem, že jejich používání zákona a 

pořádku je broušení ruský lid do zkázy. Pojďme dbát, tedy jednou provždy, že právo a 

pořádek jako takový není konečným cílem bílé rasy, ale přežití našeho druhu je 

nejvyšší zákon, který Nature stanovila před námi. 

Došlo k mnoha časy, kdy tento ušlechtilý zvláštnost bílé rasy byl chytře využit Židem 

jako mocnou zbraň ke zničení bílé rasy. Jsme v tomto období historie Dnes, když 

slepý podřízenost práva a pořádku v bílé rasy pomáhá nás zničit. Pod rouškou "práva 

a pořádku" Židé jsou nám způsobují spáchat sebevraždu. 

Chtěl bych připomenout své White Brothers a bílé sestry, že 200 let před Američany 

byly podrobeny tyranii a útlaku britskou vládou (který mimochodem byl tehdy stejně 

jako dnes, v rukou Žida). Nicméně, White vlastenci z onoho dne nebyly tak silně 

postiženy znečištěním mozku, jak jsme v současné generace. Být především mužům, 

kteří oceňují jejich svobodu, jejich majetky, a svou zemi, se rozhodli vzdorovat 

"zákon o půdě", když to bylo používáno jako záminka k potlačování White většinu. 



Věřím, že to naznačuje, že odpověď na otázku, co dělat, když "zákon o půdě" je 

použit, aby vás zničit. A věřím, že odpověď na tuto otázku je prostý - jak tomu bylo v 

celé historii. Tam je vyšší zákon, který Nature využívá neustále, a které ve skutečnosti 

jsou všechny závody využili, když hrozilo zničení. Tento vyšší zákon je zákon přežití, 

a my, bílí lidé Ameriky, by nyní měly uvědomit, že jsme v takové pozici. Nyní musí 

být připraven vzdorovat trestné činnosti jakýchkoli šílenců, kteří se snaží zničit naši 

rasovou existenci. Znovu se musíme pamatovat, jednou provždy, že nejvyšší zákon v 

přírodě je zákon přežití druhu za každou cenu. 

Jsem samozřejmě vše pro právo a pořádek a já jsem všechno pro dobrou vládu, za 

předpokladu, že zákon a vláda je tam chránit zájmy bílé rasy a zajistit její přežití a její 

rozvoj. Pokud to neučiní, pak to není naše vláda. Pak je náš nepřítel, bez ohledu na to, 

zda jsou nebo nejsou loutky, kteří jsou stát naproti na této vládě se zdají být White 

Men. Pojďme nikdy se zmást tím podvodem Bílé loutky, manipulován židovských 

rukou, kteří míří naši vládu. To je ještě židovská vláda. Jsme si až příliš bolestně 

vědomi toho, že Židé po celou dobu byli schopni získávat bílé zrádce a zepředu muže, 

aby urychlila svou špinavou práci. 

Když se podíváme na mocného provozovny, která vládne nad našimi životy v 

Americe dnes se musíme ptát sami sebe - prostě jehož vláda je tohle? Kdo je to, že 

skrze takzvané právní zdanění nás okrádá o horentní sumy tvrdé varoval peněz ve výši 

několika set miliard ročně? Proč, to je Internal Revenue Service v rukou "naší" vládě. 

Kdo je to, že objednávky a vynucuje převážení autobusem našich dětí jako náklad 

dobytka do černých džunglí, aby se urychlilo mongrelization bílé rasy? Proč, všichni 

víme, že spolková vláda pod rouškou HEW a ve spolupráci židovského 

kontrolovaných soudů, tlačí, podporuje a prosazuje tento odporný zločin. Kdo je to, že 

podporuje množení a šíření negry v našem středu? Opět je to naše "řádně zvolený" 

vláda, která okrádá pracovní bílý muž a žena miliard v těžce vydělané úspory a 

předává ho do černých zvířat, a tím podporuje šíření kriminality, anarchie a rozkladu, 

které trhá srdce ze všech našich dříve krásné velkých měst. 

Kdo je to, že okrádá Bílé občany Ameriky naší těžce vydělané peníze a plýtvá ji do 

zahraničí k mimozemských ras podporovat rozšiřování negrů, jiných barevných ras 

jako je čínština a hinduisty, a naše židovské komunistické nepřátelům, jako je Izrael, 

Jugoslávie Rusko a desítky dalších? Opět je to naše takzvaná "ústavní" vláda údajně 

"Finest míst v historii lidstva", takže je nám řečeno. 

Kdo je to, že se nám vychytrale okrádání naše ústavní právo držet a nosit zbraně? 

Opět je to "naše" vláda, která dělá nám to, aby se snadněji zotročit nás. Je příznačné, 

že zatímco sponzoři těchto pistolí účty jsou obvykle dobře znějící anglosaské jméno, 

vždy existují Židé za těmito fasádami, které dělají na manipulaci s nimi. Vezměte si 

například nechvalně známý zákon New York Sullivan. To nese staré dobré irské 

jméno, název Big Tim Sullivan, Tammany Hall vůdce a New York State senátor, 

který zřejmě byl podveden do podpory bankovku v dobré víře. Nicméně, to byla 

koncipována pár 

Židé, jeden jménem George P. Lebrun, aktivně pomoci dvou dalších Židů, Dr. 

Solomon Baruch, otec Bernard Baruch, a další Žid jménem Nathan Strausse. Jsme si 

také vědomi Dodd Gun zákona a víme, že Senátor Dodd nebyl Žid. Nicméně, to bylo 

jedno David Martin, alias Isadore Levine, ruský Žid, narozený v Kanadě, který dal 



účet dohromady a podporoval ji, s Senátor Dodd stát naproti za to. Opět je to "naše" 

vláda, která je nám odzbrojující, aby se lépe a snadněji zotročit nás. 

Kdo je to, že chrání negry, když shoří našich měst, když rob a kořisti a plenění a 

znásilňování? Za dávných časů, pokud taková zvěrstva byla committed.the občané by 

byli pobouřeni do bodu, kdy by si popadli zbraně a zastřelen anarchisty mrtvých v 

jejich stopách. Ale ne dnes. V současné době jsou tyto nerespektující divoši a zločinci 

jsou řádně chráněny "naší" policie. Ve skutečnosti jsem osobně viděl v televizi těchto 

rabování zločince rozbíjení obchod přední okna a provádět televizních přijímačů a 

dalších důležitých spotřebičů přímo před policisty, který stál, pokorně omlouvání 

zločinů spáchaných pod nosem. 

Kdo je to, že hostí, vína a večeří naše zahraniční nepřátelé, jako Chruščov, Kosygin, 

Golda Meier Izraele a dalších zahraničních nepřátel, které přicházejí zamořit naše 

břehy se svými "státní návštěvy"? Opět se jedná o klamný židovská vláda pod 

kontrolou naší dobré země, a musím říci, velmi důrazně, že není "naše" vláda. 

Můžeme, as věrnou příslušníky bílé rasy, pak, být loajální k takové zrádné 

provozovny, který uzurpoval moc vlády v pořádku s nimi, aby snadněji zničit nás? 

Jsme v dobré svědomí povinni poslouchat takovou zrádný tyrana, který používá zákon 

jako zbraň v vyhladit bílou rasu? Odpověď na obě tyto otázky je velice důrazný, 

hlasité ne! Když se zrádci a nepřátelé zmocnil vládu, soudy v zemi, a donucovací 

orgány, aby ke genocidě na bílé rasy, pak je čas musí přijít vyvolat nejvyšší zákon 

přírody, který nahrazuje všechny ostatní - a to je zákon o přežití. Takový čas je nyní 

na dosah ruky. 

Dokud naše vlády Žid kontrolované my, bílí lidé na celém světě musí čelit ostré fakta 

o životě: Takzvaný vlády je teď u moci, i přes všechny své "legální" ozdoby, nejsou 

nic jiného než kontrolní orgány utlačují celosvětového židovského sítě. Takové vlády 

jsou naším největším nesmiřitelného nepřítele, a budou až do dne Bílý muž získává 

kontrola vlády své země. Bílí lidé dluží tyto vlády žádnou loajalitu vůbec, pouze jejich 

nejvyšší nenávist a nepřátelství. Musíme se proto proti tomuto ramenem židovského 

spiknutí, jak neúnavně as jejími dalšími významnými chapadla. Musíme ve 

skutečnosti, bojovat s větším odhodláním, protože vrší více zranění na bílého muže; 

okrade ho z větší části ze svých těžce vydobytých zisků a více nemilosrdně nutí 

integraci s ním, než jakákoli jiná organizace v existenci. 

Proto musíme ohýbat veškeré naše úsilí na den, kdy budeme důrazně bojovat o vládu, 

všechny vlády, z rukou Židů a znovu umístit jej pevně do vlastních rukou, bílý muž 

rukou.  

Co tedy můžeme dělat? Jedna z prvních věcí, které musíme mít na paměti, že 

nesmíme nikdy, nikdy vzdát své zbraně za každou cenu, zákonem nebo žádný zákon. 

Nesmíme zapomínat, že Žid není ve skutečnosti zájem o právo a pořádek jako takový, 

on má zájem na rozbití zbraně z našich rukou tak, že mu bude lépe schopen nám 

překonat. Musíme proto, nikdy, nikdy ohrozit naše pozice, aby bylo možné bránit, 

naše domovy a naše rodiny. Jakékoliv riziko pro náš lid udržet jejich zbraně jsou 

mnohem menší než jejich odevzdání, aby se "dodržovaly zákon." Existuje mnoho 

jiných prostředků, které máme k dispozici pro naše vlastní obranu, a pro vyrvat vládu 

a soudy z rukou našich nepřátel. Pokud jsme si vědomi "práva a pořádku" se používá 



proti nám, aby nás zničit, je každý máme právo, ve skutečnosti, to je naší povinností, 

jako členové bílé rasy, bránit se jim všemi možnými způsoby, aby odolávaly je 

pasivně a aktivně. 

Jsme si dobře vědomi toho, že soudy jsou téměř výhradně v rukou židovských soudců 

nebo bílé zrádci, kteří jsou pod kontrolou Židů. Víme, že J. Edgar Hoover, který byl v 

čele FBI, byl loutkou kdo dělal nabízení svých židovských mistrů a který napsal 

některé velmi příznivé věci o B'nai B'rith ve své knize. Také jsme si dobře vědomi 

toho, že pokud byl jejich člověk, on určitě nikdy by trvala asi 45 roků v takovém 

citlivém postu šéfa FBI Víme také, že FBI se používá hlavně jako klub obtěžovat ty 

bílé lidi, kteří bojují komunisté, negři a Židé. Je nad slunce jasné, že FBI, je utlačují 

židovského spiknutí k prosazování integrace všude tam, kde je nějaký problém v této 

věci. Měli bychom tedy spolupracovat s tímto židovským silným ramenem? Odpověď 

je opět ohromně Ne, za žádných okolností. 

Za dávných časů, kdy došlo zhroucení práva a pořádku a lidé již nebyly v bezpečí, oni 

se uchýlili k brát zákon do vlastních rukou. V mnoha hraničních měst na západě, kdy 

zločinci staly nesnesitelné, občané tvořil Vigilante výbory. Zde je, jak Webster 

definuje vigilante výboru: "dobrovolníka výbor občanů pro dohled a ochranu, kteří 

mají zájem, zvláště výbor organizovaný potlačovat a trestat zločiny hromadně (jako 

když procesy práva ukázaly jako nevhodné)." Čas se rychle blíží, kdy budeme čelit 

zhroucení práva a pořádku, když bílý muž, žena a dítě bude vydán na milost 

ďábelských zločinců a židovských donucovací orgány nebudou zvednout prstem na 

jejich obranu; zároveň budeme čelit situaci, kdy Bílý muž se chystá být řešeny krutě, 

když se snaží bránit sebe od brutální savagery negry. Jsme tedy bude nucen se uchýlit 

k nejvyšším zákonem přírody, a to je se bránit a odvolat se na zákon přežití druhu. 

Mohli bychom být dokonce nucena bránit z partyzánské válce, ve kterém je barva naší 

pleti bude jednotná jmenování, na čí straně jsme dál. Mějme prostoupena uvnitř 

každého a každý z nás silnou a zdrcující věrnost naší bílé rasy. 

Do té doby bychom měli pracovat horečně a agresivně organizovat politicky, 

distribuovat literaturu jménem bílé rasy, propagovat a podporovat White solidaritu, a 

získat kontrolu nad vládou a politickou mašinérii státu právními prostředky, pokud je 

to možné. Pokud to není možné právní cestou, pak musíme uchýlit k stejnými 

prostředky jako naši předkové použity před dvěma sty lety bránit svou svobodu, jejich 

majetek, své domovy a jejich rodin. 

V každém případě je klíč ke všem těmto opatřením je především distribuce 

propagandy a osvícení, a za druhé organizaci. Za tímto účelem musíme nejprve ze 

všeho mají náboženské přesvědčení dělat, musíme mít filozofii a program. Musíme 

mít smysl a směr. Musíme mít vůdce. Pro napájení základní základní krédo pro 

všechny tyto věci, je cílem formulovat nové náboženství, že jsme tímto vykládá, a to 

krédo Hnutí kreativity. 

Přírody Věčný Náboženství 2-19  

Spása: Úcta k jehož právo a pořádek?  
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Spásy: Fakta, mýty a lži  

Pokud se člověk za vámi přišel a řekl vám, že právě viděl jiný muž skákat přes 

budovy padesát stop vysoké, z pevného startu bez pomoci jakýchkoliv mechaniky 

nebo triky, co by si myslíte?  

Nepochybně, měli byste být překvapen, protože nikde ve své zkušenosti byste mohli 

vzpomenout si muž skákání přes padesát stop budovy. Možná jste byli svědky skok 

pět nebo šest stop na atletických událostí, a možná dokonce tolik jako sedm stop, 

pokud jste byl svědkem mistry světa v soutěži. Ale padesát stop? Ještě nikdy jste 

neviděl takový čin na vlastní oči. Ani měl některý z vašich přátel takový neuvěřitelný 

výkon byl svědkem, ani měl jste někdy dokonce četl o něčem takovém. 

Vy nikdy předtím neviděl člověka, který rozeslat tento příběh na vás. Dokud se vám 

sdělil toto fantastické yam jste věděl, že o něm nic a neměl žádný důvod, aby ho 

považují za jeden čestný nebo nečestný. Poté, co vám řekl, že on osobně viděl muže 

skákat přes budovy padesát stop vysoký s jedním skokem, nyní máte na výběr z 

omezeného počtu závěrům: 

1. Že člověk ani skok přes padesát stop vysoké budovy, a to zázrak byl 

svědkem mužem říkat vám příběh.  

2. Že muž je nečestný a on leží na vás.  

3. To, že člověk se mýlí, ale upřímně si myslí, že viděl jiný muž skok 

přes budovu padesát stop vysoké. Tam by mohla být celá řada důvodů, proč on 

se mýlí, ale to stěží dělá nějaký rozdíl o tom, co by mohly být - jeho mysl 

může být nepříčetný, jeho zrak chudé, jeho úsudek špatné. Nezáleží na tom, 

jestli je špatně mýlí, co se ti není fakt. 

Ve snaze rozhodnout, která z těchto tří alternativ byste si vybrat, pravděpodobně byste 

následovat logickém sledu nějak takhle: "No teď, nejlepší skokan na světě dala sotva 

sedm stop, proto by muselo být fantastické zázrak, aby někdo skočit padesát stop do 

vzduchu. Protože jsem nikdy neviděl nějaké zázraky, a dokonce i ty, které jsem četl 

asi mají většinu pochybného charakteru, určitě bych vyloučil první alternativu. "  

Fine, který opouští další dva. On je buď lže, nebo že se mýlí. Můžete zvážit možnost 

ho mýlit a pravděpodobně k závěru, že pokud není kompletní matice nemůže být tak 

špatně mýlí. Pak si uvědomíte, kolik lží bylo řečeno každý den, a nejzřejmější závěr 

je, že člověk s největší pravděpodobností ležel na vás. Uslyšíte lži a přehánění každý 

den - od lidí přímo, nebo v rádiu a televizi, noviny, soudních síních, politických 

projevů, prakticky v každém oboru činnosti. Z tohoto důvodu by bylo jen běžnou v 

případě, že člověk vám nelhal. Jistě miliónkrát větší pravděpodobností, než že byl 

svědkem zázraku. 

Samozřejmě, že stále existuje jiná možnost, že byl upřímný, ale ořech - psychicky 

vyšinutý. Existují stovky tisíc takových lidí na světě příliš - ale zdaleka ne tolik, kolik 

tam jsou lháři. Nicméně, protože jste měli v této věci žádný podíl, měli byste 

nepochybně rychle dospěl k závěru, že zjevné č.1: No zázrak, člověk nikoho neviděl 



skok bez pomoci více než padesát stop budovy. Č.2: Neměl ti skutečnost, a očividně 

lže. Č.3: I když nepravděpodobné, mohl by ze svého houpacího křesla. 

Ale co ti měla významný podíl v otázce, zda jiná osoba se ti pravdu nebo poznámku. 

Předpokládejme, že jste byli na čerpací stanici dostat své auto naplněné plynem, a 

člověk přijde k vám a řekl: ". Já bych si koupit vaše auto Tady je můj šek na $ 

10,000.00." No, vy mě nenapadlo prodávat své auto, ale myslíš minutu a postava: 

"No, jen jsem zaplatil $ 3,000.00 za to, když to bylo nové. Teď, když jsem řízený to 

pár let, to jistě že ano ' . t v hodnotě více než $ 1,000.00 A chce, aby mi zaplatit $ 

10,000.00. - to je příliš dobré, aby to byla pravda " 

Příští zřejmý myšlenka nepochybně zní: "Nevím tuto muže od Adama Zajímalo by 

mě, jestli jeho kontrola je k ničemu.". Tato myšlenka by dojít i k nejvíce naivní buran 

za daných okolností. Dokonce i průměrný člověk by se logické, že vzhledem k tomu, 

že je skvělý obchod na první pohled, když se otočil auto a název se k této cizinec, byl 

by ztratil svůj vůz a obdržel nic na oplátku - v případě, že kontrola byla špatná. 

Takže jste se obrátit na cizince a řekl: "Byl bych rád, aby se řešení, ale jak mám vědět, 

že kontrola je dobrý?" A cizinec vám říká: "Proč Tato kontrola je dobrá." Takže 

samozřejmě nemůžete mít žádné pochybnosti o tom kontrola čestně je v hodnotě $ 

10.000,00. Dále zde byl můj přítel, John Smith, který bude ručit, že můj kontrola je 

dobré. Není tady, ale on mi to řekl včera. pak je tu můj bratr a můj otec a moje matka. 

všichni se říct, že jsem poctivý. Takže vidíte tam je opravdu žádný důvod, proč byste 

neměli otočit vaše auto na mě. " 

Stále nejste přesvědčeni. Ve skutečnosti jste nyní skeptičtější než kdy jindy. Vezmete 

v úvahu důkazy. Tvář šeku říká písemně, že to je dobrá kontrola. Ale pokud to napsal 

tentýž člověk na obličeji šeku as podepsala ji, celá kontrola je stejně falešná jako 

kdyby nenapsal dodatečný reklama na něm. Pak jsou tu ty ostatní lidé se zmínil jako 

odkazy. Teď, když vy, sami, mluvil s těmito dalšími odkazy, a zaručil za jeho finanční 

situaci ao jeho poctivost, i když by to nutně dokázat to k vaší spokojenosti, to by 

určitě přidat nějaký váhu na hodnotě šeku. Nicméně, protože nejsou tu pro vás poradit 

se osobně, vše, co skutečně máme, je ten samý muž je slovo, které tyto odkazy by 

ručit za něj. V sečtením důkazy, podepsaný šek, psaní na to, říkat to je dobrá kontrola, 

odkazy vouching na mužově poctivost jsou všechny závislé na stejný zdroj. V 

případě, že je nepoctivý kontrola je k ničemu, psaní na ní je bezcenná a svědci jsou 

smyšlené. 

Nicméně, v tomto okamžiku nemusíte nutně hodit takovou samozřejmě hodně z okna. 

Byste rádi, aby takovou lákavou nabídku, kde byste získat $ 10,000.00 - na auto v 

hodnotě až $ 1,000.00. Jsou vaše bytí chytrý. Jste podezřelý z nádherné nabídky, ale 

nevíte, že jeho kontrola je špatné, a ten může chtít vaši konkrétní vůz z důvodů, které 

jsou nepodstatné pro vás. Takže spíše než jen kapka dohodu v tomto okamžiku 

zavolat do banky, na kterém je šeku. Účetnictví oddělení vám řekne, není tam žádná 

taková účet. 

Nyní jste dostatečně jisté, že člověk je podvodník, a dokonce i psaní na obličeji šeku 

"Tato kontrola je dobrá," Neprokázali věc. Řeknete muže být na cestě a rozprodávat 

své ryby jinde. Použili jste bystrý úsudek Než se rozloučil se svým autem jste nevzal 

slovo nějakého cizímu člověku život za to, písemné či ústní, že se ti pravdu. Chtěli 



jste vnějších zdrojů. Chtěli byste nezávislé ověření. Vy nepřijal tvrzení, že šly dokola 

ve stejném kruhu. Dokonce i fakt, že jsi mluvil s ním tváří v tvář, tady a teď, nebyl 

dostatečný důkaz. 

Nyní, nikdo nechce přijít o auto, protože je to věc určité hodnoty. Ale může to být 

vyměněn, a jak to nevyhnutelně opotřebovává během několika málo let, bude 

nahrazen. Existuje spousta věcí, které jsou mnohem důležitější než auto. 

Jistě jedním z nejdůležitějších je kurz a směr svého života, a není nic, co formuje a 

deformuje tímto směrem více než rozhodně výchově člověka a jeho náboženství.  

Když přijde na konkrétní náboženství se člověk kotvy a polarizuje svůj život kolem, 

zdá se, že méně péče a úsudek je používán, než při nákupu nebo prodeji vozu. Ve 

skutečnosti pravděpodobně méně péče a úsudek je používán, než při koupi boty. 

Většina lidí tíhnou k nějaké náboženské příslušnosti či jiných více emocí nebo 

okolnost než užilo jednu unci logiky při dosahování jejich výběru. 

Prakticky všechny Běloši jsou sdruženy, více či méně, s nějakým konkrétním 

rozdělení křesťanského náboženství, nebo jejich rodiče byli, nebo mnoho z jejich 

přátel jsou. V každém případě, jejich výchova byla v tak či onak, ovlivnil křesťanské 

pozadí. Tato ohromující skutečnost bude formovat svou kariéru, jejich prostředí, jejich 

manželství, jejich vzdělání, a to zejména jejich postoje a myšlení po celou dobu jejich 

životnosti. I když nemusí být obzvláště náboženský samy o sobě, plný dopad 

náboženské atmosféře tvarování svůj život od začátku do konce se obecně ne jim 

uniknout. 

Většina Běloši, náboženské či nikoliv, (a většina z nich nejsou) budou akceptovat 

mýty, lži a příběhy stanovené v Bibli jako pravda, i když se nebere sebemenší bolesti 

kontrolovat některý z nápadů, teorií, filozofie nebo učení proti jakékoliv důkazu 

vůbec. Bible, stejně jako muž s kontrolou, udržuje "ověření" sám. Peter tvrdí, že Pavel 

řekl, tak a Pavel říká, že Petr řekl, tak i tím, že John tak i tím, že Matthew tak i tím, že 

James to. Nicméně, všichni tito lidé byli mrtví po dlouhou dobu (v případě, že kdy žil 

vůbec) a nikdo strýc nebo pra-dědeček nebo velký-velký strýc osobně neměl žádný 

kontakt s nimi. 

Ani některý z těchto takzvaných "zázraků", které tak zdají fascinovat nám ověřit nebo 

zjistit s žádnými zkušenostmi, které jsme měli, ani oni zkontrolovat s vědeckými 

fakty, nebo vědeckých možností, ani oni, poraďte se se zkušenostmi, které jiní lidé 

měli. Ani tyto "zázraky" v souladu se zákony přírody. To vše je opět otázka, že 

pochází ze stejného zdroje, stejné knize, vouching pro sebe a říká, že tak a tak 

potvrzuje to i tak a tak to byl svědkem, ale to všechno vychází ze stejných stránek. 

Kromě toho jsou stránky, které byly vytvořeny lidmi neznámých a nemusí být nutně 

ani lidí, jejichž jména jsou s nimi spojené. Víme jen málo nebo vůbec nic o těchto 

lidech, kromě toho, co říká Bible. Nemáme ani vědět, jestli většina z nich žila vůbec. 

V každém případě, spisovatelé je mnoho a neznámého původu, a kdo ví, kdo dal 

celého vozidla dohromady? Vše, co opravdu vědět, je, že to byl kolektivně napsaný 

Židy, lid, jehož fakulty pro podvod je neomezená. 



Víme jistě, že nikdo v boji proti nějaké pouštní kmen mohl prosit "Sun v klidu." To 

znamená, země by se zastavil kolem své osy za deset hodin, takže budou mít více 

denního světla, v níž až do konce jejich krvavá jatka. (Joshua 10:12). Když vezmeme 

v úvahu rozlehlost země a přírody zákony, kterými se otáčí kolem své osy, takový 

nápad je tak idiotsky absurdní, že její sotva stojí za zvážení. Přesto to je to, co "dobré 

(židovská) kniha" říká, a to je to, co mnozí lidé budou slepě přijímat. 

Ani nemá nikoho za posledních sto let, nebo v posledních tisíc let nebo jakékoliv jiné 

období dějin, vlastně ve skutečnosti svědkem horda lidí úniku skrze něco jako dně 

Rudého moře, s těmito vodami dobrovolně dělicích je propouštět, pak se zhroutil na 

jejich sledujících nepřátel. Stejně tak má někdo viděl některý z desítek dalších 

"zázraky" se stát, že se tak živě popsány v "dobré knihy." To je zcela v rozporu se 

všemi neměnných přírodních zákonů. To je v rozporu se zdravým rozumem, aby 

některý z reálného života zakouší, že někdo byl svědkem. To je v rozporu s cokoli 

komukoli jinému mohou důvěřovat řekl jim oni sami byli svědky. Přesto se lidé budou 

pošetile přijímat tyto druhy příběhů a snadno stanou obhájce při vysvětlování nějakým 

oklikou fantastickým způsobem a mučí své důvody, aby bylo možné, že "se to mohlo 

stát," a oni budou obvykle dodávají, že nepochybně to udělal. 

Skutečnost, že věc je, že lidé dnes (jak oni mají po tisíce let) jsou zaplaveny další 

mýty, lži, nepravdy, než jsou privilegované s pravdou. Bohužel, pro průměrného 

člověka, není snadné rozpoznat a rozlišit to, co je fakt, to, co je lež, to, co je pravda, a 

to, co je mýtus. 

Jádrem této kapitoly je, že bílá rasa, nejinteligentnější tvory na tváři země, byl 

neuvěřitelně naivní a důvěřiví, pokud jde o přijetí sbírku mýtů, lží a bajek, jak je 

uvedeno v židovské bible. Zatímco v koupi domu, například, budou trvat na důkazech 

- důkazy o titulu, platnost podpisu na listině, notářské ověření těchto podpisů, a 

dokonce trvat na politice hlavy pojištění. Přesto, pokud jde o jejich náboženství ti 

samí lidé budou hodit přes palubu každý pozůstatek tom smyslu, že se narodili. Slepě 

a hloupě budou akceptovat rozpory, špatnou radu, lži, porušení zákonů přírody, to vše 

ve jménu "víry". Bez kontroly, kdo napsal tyto biblických mýtů, co je důkaz, se nezdá 

rozumné, že úplně opustit rozsudku a zážitek na celý život. Oni spolknout 

velkoobchodní Tento židovský sbírku mýtů, lží a špatnou radu, se nejvíce 

katastrofální následky pro sebe, své děti, a na jejich rasu. 

Přesto žít, je činit rozhodnutí, a aby rozhodnutí musí člověk přijít k závěrům. Aby 

bylo možné dospět k dobrým logických závěrů musíme použít platný důkaz. 

Podstatou dobrého úsudku je schopen prosít a zvážit informace, které máme k 

dispozici, zjistíme, že což platí i to, co není, a vážit význam každého z nich. To 

nemusí být snadné, ale je důležité toto téma je velmi důležité a chceme, aby se na to 

ještě v další kapitole. 

Přírody Věčný Náboženství 2-20  

Spásy: Fakta, mýty a lži  

Přírody Věčný Náboženství 2-21  



Spása: důkaz, soud, závěry a rozhodnutí  

Všichni jsme slyšeli hodně a četl hodně o soudních případů, a mnozí z nás 

nepochybně svědky takové případy jsou zdramatizoval před našima očima. Většina z 

nás nepochybně viděl takové soudní scény v televizi a někteří z nás dokonce byli 

účastníci v reálném soudních případech. 

V takových případech vidíme klasický příklad rozhodování v akci. Pokud se jedná o 

trestní věci, porota musí rozhodnout, zda údajný viník je vinen nebo nevinen. Oni jsou 

obvykle pokyn soudce, že v případě, že případ byl "dokázal" bez stínu pochybností 

účtovat obžalovaného označil za pachatele. 

Zde je místo, kde jsme se dostanou do potíží, protože v první řadě není tam žádná 

taková věc jako "absolutní důkaz." Neexistuje jediný důkaz - a důkazy přichází ve 

všech tvarů a forem. Tam může být sporý důkazy, nebo že by mohlo být masivní 

důkazy. Mohou existovat přesvědčivé důkazy, mohlo by být spravedlivý důkaz může 

existovat žádný důkaz, mohou existovat sporné důkazy, může existovat pouze z 

doslechu nebo důkazy by mohly být usvědčující. Je při posuzování takových důkazů 

tam, kde problém vzniká. Zde je místo, kde dobrý úsudek vstoupí do hry. 

Je nesmírně vzdělávací slyšet obě strany případu je hájen dvěma příslušnými, ačkoli 

obvykle méně než naprosto upřímný, advokátů. Poté, co jedna strana učinila vroucí a 

výmluvné prezentaci, vodili všechny své svědky a ohromně "osvědčené" jejich straně, 

jsme přesvědčeni, že toto je způsob, jak to je. Nyní však přichází na druhou stranu. 

Nepřátelský advokát je stejně glib, stejně výmluvný, a stejně přesvědčivý. I on má 

impozantní řadu svědků vše potvrzuje svou stranu příběhu. Takže kdo má pravdu?  

Je to tady, že inteligentní a náročný jury nebo rozhodčí musí prosít a vážit každého 

důkazního prostředku, hodnověrnost a charakter svědků zapojeny, relativní váhu a 

důležitost každého kusu předložených důkazů. Kromě toho, že musí, jako detektiv, dát 

všechny kousky skládačky dohromady a hmotnost to v rovnováze proti jeho vlastních 

zkušeností a vlastního úsudku a pak dospěla k závěru, nebo ještě lépe, přijít k mnoha 

závěrům, z nichž všechny shromáždili se konečně ztuhne na přijetí rozhodnutí. 

Je to podobné, po celou cestu života. Člověk je nucen rozhodovat neustále, některé 

drobné, některé důležité a některé, které jsou tak důležité, že se bude rozhodovat o 

budoucím směřování zbytek svého života. Tento proces je velmi podobné tomu, co 

jsme již popsány v soudním řízení, při dosahování těchto rozhodnutí. 

Zřejmě nejhorší situace je v má být zmatený a nerozhodný. Někteří lidé oblouku 

neustále zmatená a nerozhodnuté v některých oblastech, zejména jejich náboženství. 

Bílá rasa je hrozně zmatená o křesťanství. Bílý muž je pojetí jsou velmi mlhavé o 

nesčetné množství protichůdných tvrzení a špatné informace vnucená mu této 

choulostivé náboženství. Na většinu otázek, on nemyslel to přes ani nikdo neviděl 

přes tento podvod. Ten dosáhl žádný závěr, žádná rozhodnutí. 

Dokud je člověk nerozhodnuté o zásadní otázku, on je zmatený. On zůstane ochrnutý 

od přijetí konstruktivní kroky na takové zásadní otázky nebo problému. Zůstává 

stymied a rozhodnuto. Není podezření, že křesťanství mu dal hmotnost špatných 



informací, průměrný bílý muž zůstane zmatený a ochrnutý na toto téma po celý 

zbytek svého života - velice mizerně pozici být v Pamatuj, zmatenost je paralyzující 

jed.. Zůstat ve stavu zmatku má být deaktivován, aby se dopovaných. 

Nemůžeme uniknout rozhodování. Dokonce zabránit tomu, aby rozhodnutí je 

rozhodnutím o sobě a výsledky mohou být stejně katastrofální jako dělat špatné 

rozhodnutí. Představme si například, že jste urychlení sebou na dálnici na 60 mil za 

hodinu a najednou pomalý nákladní automobil táhne před vámi z vedlejší silnice. Ať 

se vám to líbí nebo ne jste se potýkají s rozhodnutím. Buďto můžete slam na brzdy, 

pokud to je to, co vám váš úsudek řekne k tomu, aby se zabránilo zasažení vozíku, 

nebo můžete zabočit do strany a pravděpodobně spustit do příkopu, nebo můžete 

zabránit tomu, aby jakékoli rozhodnutí vůbec a prostě pokračovat dál a slam po hlavě 

do zadní části kamionu. V posledně uvedeném případě, aby se zabránilo rozhodování 

bylo velmi drastické rozhodnutí ve skutečnosti, a to velmi katastrofální jeden. 

Tak to je po celý život. Rozhodnutí jsou vnucena nás každý den a my se nemůžeme 

vyhnout jejich výroby. Z tohoto důvodu je nutné, abychom že se staneme zběhlí v 

rozhodování, a nejvýhodněji, dělat dobrá rozhodnutí. Ve skutečnosti, značka člověka 

dobrého úsudku je ten, kdo může, samozřejmě, dělat správná rozhodnutí. Nejen, že je 

to známka dobrého úsudku, ale je to také známka dobrého charakteru pro muže, aby 

bylo možné učinit rozhodnutí, s výhodou dobrá rozhodnutí, a držet s nimi a jejich 

provedení. 

Při dobré zdravý úsudek a správná rozhodnutí není nic důležitějšího, než mít dobrý 

důkaz a dobré informace. To je podstatou dobrého rozhodování. Samozřejmě, pokud v 

každém případě, kdy jsme byli nuceni učinit rozhodnutí, měli jsme všechny důkazy, 

které by mohly být získány, a pokud všechny důkazy, bylo naprosto správné a 

nesporný, poté, rozhodování by bylo relativně snadné. Bohužel však, že to není 

způsob, jak se to děje v reálném světě. 

Ve většině případů, bohužel, důkazy a informace, je poměrně omezený a neúplná. 

Hodně z toho je neověřené a nepodložené. Nejen to, ale v mnoha případech je 

konfliktní a matoucí. Vezměme si případ, například, mladého muže, zatímco on 

vyroste. On dosáhne věku, kdy se musí rozhodnout o tom, co kariéra bude trénovat a 

věnovat. Existují samozřejmě nekonečné faktory, které je třeba zvážit. Existují 

faktory, zda by chtěl takovou práci; zda je či není jeho schopnosti a talent spočívá v 

tomto řádku; zda je či není odměna by bylo přiměřené životní úrovně, na kterou by 

rád zvyknou; zda je či není světoví podmínky se mohou lišit tak, že jeho obchod, 

koníček nebo profese by mohla utrpět drastickou změnu; a tak dále. Bez ohledu na to, 

jak vyčerpávajícím způsobem studuje každého z těchto různých otázek a snaží se 

věnovat každé cestu k jeho hořkého konce, pravděpodobně, že nikdy nebude mít 

všechny informace a veškeré přesvědčivé důkazy potřebné pro provedení naprosto 

neomylné rozhodnutí.  

To samé by platilo při rozhodování, koho se chystá vybrat si pro svého druha, když se 

rozhodne oženit. Mohl samozřejmě strávit zbytek svého života prosévání, vážení a 

provádění dalších podrobností o důkazy, které pomáhají tvořit jeho mysl a nakonec 

umřít na stáří a bakalářem v tomto procesu. 



A zde leží skutečné tajemství rozhodování, to je: vědět, jaké informace hledat, jaké 

důkazy je důležité, jaké důkazy je věrohodná a co ne, když usilovat o hledání dál více 

důkazů a detaily, a když se rozhodnout že existují dostatečné důkazy, je na straně 

učinit inteligentní rozhodnutí a na základě tohoto rozsudku dospět k rozhodnutí.  

Nepochybně v mnoha případech, jako například kamionu v cestě vašeho jedoucího 

vozu, nemůžete čekat věčně, aby se rozhodl s důkazy v ruce. V některých případech, 

na druhé straně, ukvapená rozhodnutí se, když nemusí být vůbec v té době. Člověk 

mohl snadno čekal a ne hořel své mosty, místo toho opouštět možnosti otevřené, v 

závislosti na rozpletení dalších akcí. 

Navrhovaný průvodce, tedy v rozhodování je:  

1. Nedovolte, aby rozhodnutí bylo pro vás ve výchozím nastavení, 

protože v některých případech, čas je esence a rozhodnutí musí být dosaženo 

ve stanoveném termínu. V takových případech je mnohem lepší, aby se 

rozhodl, i když mohou existovat nebezpečí dělat špatné rozhodnutí, než dělat 

žádné rozhodnutí vůbec. Existuje mnoho časy v našem životě, kdy to nejhorší 

rozhodnutí, které jsme mohli dělali je, že převezme tím, že žádné rozhodnutí. 

Proto, aby vaše vlastní rozhodnutí, nebo někdo jiný na ně bude pro vás. 

2. Rozhodnutí by měla být založena na důkazech, nejlepší možné důkazy, 

můžete získat. Neměly by být založen na zkomolený myšlení či zbožné přání. 

Skutečnost, že většina se shodla na přijetí určitého pojmu nemělo by to ovlivnit naše 

rozhodnutí. Většina byla (a je dodnes) špatně o mnoha věcech. Například ve 

středověku většina lidí v Evropě věřili, že svět je plochý, nikoliv kulatý. Většina věřit, 

takže nedělal to byt. Bylo to stejně kolo pak jako je tomu nyní. Drtivá většina byla 

prostě špatně. 

Jsou dnes spletl o mnoho jiných věcí - včetně Židů a asi křesťanství.  

Dokonce i ve věcech emocí, jako je láska, manželství, nenávisti, preference, tyto samé 

platí pro důkazy a měly by být zváženy a analyzovány se stejnou objektivitou jako 

každý jiný důkaz. Čestný emoce je také faktorem při rozhodování. Tam je obrovský 

rozdíl mezi rozhodování o tom, co vaše emoce jsou o něčem, a založit rozhodnutí 

pouze na skutečnosti, že nemáte tušení, nebo pocit, že takový a takový je tak, když se 

vám opravdu nebudou mít jakýkoli informace nebo důvod zálohovat. 

3. Trvejte na všechny studené tvrdé důkazy, které můžete získat o otázku. 

Nespokojte nepodložená doslechu, příběhy, mýty a dokonce přímo lží. V tom 

spočívá důležitou podmínku - být schopný rozlišovat mezi podložených faktů 

a ty, které mají, mnohokrát, obecně přijímán jako fakty, ale jsou ve skutečnosti 

založeny na mýtu. 

4. Být schopen rozlišit ve své vlastní mysli, to, co víte, a ten, který budete 

věřit, ale opravdu nevím. Je pozoruhodné, jak mnoho lidí nedokáže rozlišit 

jedno od druhého, plést jeden s druhým, a rozhodovat tak snadno na základě 

věcí, které nevědí, jak to dělají na věci, které vědí. Opět Významným kritériem 

je důkaz. Je to otázka rozlišování mezi fakty a fantazie, reality a neskutečna. Je 

proto obrovský význam stanovit jasnou rozlišovací čáru mezi tím, co je 



předpoklad, což je tvrzení nebo běžně přijímané přesvědčení na jedné straně a 

pevně podložené skutečnost, na straně druhé. 

My, z Hnutí kreativity, považují realitu jako tisíckrát důležitější než říše fantazie jako 

základ pro naše závěry a rozhodnutí.  

Ve snaze učinit úsudek o náboženství, minulosti a současnosti; při hledání lepších 

způsobů a prostředků šíření tvořivost; při rozhodování v životě obecně; a to zejména 

při sledování boj o přežití naší rasy, mohli bychom dělat dobře, aby tyto základní 

pravidla na mysli. 

Přírody Věčný Náboženství 2-21  

Spásy: důkaz, soud, závěry a rozhodnutí 



přírody Věčný Náboženství 2-22 

Spásy: Můj vlastní duchovní probuzení  

Moji rodiče byli členy Mennonite náboženství protestantské sekty pocházejícího z 

Holandska během střední 1500 je. Tato víra byla založena mužem jménem Menno 

Siemens, který, stejně jako Martin Luther, odtrhly od zneužívání katolického 

náboženství té doby, a byl původně katolický kněz. 

Tyto menonité byly hrozně pronásledováni stále milující a velkorysé křesťanů z časů, 

jak katolíky a protestanty Lutheran. Výsledkem je, že velké množství z nich byl 

rozptýlen do několika sousedních zemí, některé usadil na chvíli a pak je znovu dále 

poháněn. Moji předkové pocházeli z Holandska, a pak se stěhoval do Pruska, kde se 

usadil po několik generací. Vzhledem k nepřátelství ze strany vlády, velká skupina z 

nich se přestěhovali do neklidné oblasti na Ukrajině, v Rusku. Psal se rok 1804. Tam, 

stejně jako mnoho průkopníků, že usadili na západě, mí předkové propagoval divoké 

stepi Ruska. Během jedné generace nebo dva dělají dobře a staly se v porovnání s 

ruskými rolníky poměrně prosperující. Do začátku první světové války to zejména pro 

malé kolonie rozrostla na 58 malých měst zahrnovaných asi třicet tisíc duší. 

Byly to tvrdě pracující a skromný typ lidí, intenzivně náboženský. Vzali dobrou péči o 

jejich vlastní. Do začátku první světové války se stali velmi prosperující ostrov v 

poněkud zaostalé moře rolníků v této části Ruska. Jejich farmy, jejich životní úroveň, 

jejich obecné blaho, a jejich úroveň vzdělání, byl daleko vyšší než samotní Rusové. V 

menonité držel svůj rodný německý jazyk, běželi vlastní školy, a ani bratřil, 

socializovaný, ani intermarried s Rusy. Ve skutečnosti by nic víc myslet na vdávání 

ruský než běloch v Americe nenapadne brát si negr. 

Jejich prosperující a mírové existence byla rozbita s ruskou revoluci, kdy pekelný 

teror prasknout uvolnění na ně. Sotva věděli, co je zasažen. Najednou byla zaplavená 

revoluce, byly práškové, okradeni a vyplenili. Mnozí z nich byli zavražděni. Stejně 

jako miliony jiných Rusů, mnoho z mých lidí hladověl k smrti v Stalinově brutální 

programu nucené hladomoru. Jeden z mých vlastních nejranějších vzpomínek na 

dnešní doby je hlad a hladovění. 

1924 se situace poněkud stabilizovala a můj otec se rozhodl využít situace k migraci.  

Přestěhovali jsme se do Mexika. Myslím, že to bylo trochu moc divoké neboť mé 

matky a prostě příliš necivilizované. V každém případě do konce roku 1925 jsme se 

přestěhovali do Herschel, Saskatchewan, Kanada, kde někteří příbuzní tátova se 

předchází nás o jeden rok. 

Začal jsem jít do veřejné školy, která v zimě. Byl jsem osm let. Byli jsme dost 

opuštěný a moje oblečení situace byla nižší než dostačující. Jak jsem si to pamatuju, 

jsem málem umrzl té první zimy. Na vrcholu se, že jsem nemohl mluvit ani slovo 

anglicky. Všechno bylo poněkud drsné. 

Nicméně v době, kdy mi bylo dvanáct jsem se naučil mluvit plynně anglicky a já 

skončil prvních osmi stupňů.  



Menonité jako celek jsou poměrně náboženské. Osobně jsem byl vychován v poměrně 

náboženské doma a dostal poměrně důkladnou průpravu biblických studií v nedělní 

škole. V menonité už ne dříve usadil v Herschel, když jeden z jejich prvních činů bylo 

vybudovat komunitní kostel. Jeli jsme do něj pravidelně. 

náboženský vliv matčin na mě byl silný a byl jsem poněkud trápí myšlenkami na nebi 

a pekle, ale ne přehnaně. Ve svém třináctém roce jsem měl možnost chodit do 

německého anglické akademie daleko od domova, kde jsem vzal desáté třídě. Kromě 

toho, že všechny plné pravidelné desátý stupeň osnov jsme byli naloženo dole s extra 

německého jazyka předmětů a náboženské výuky. 

To bylo v tomto okamžiku že moje náboženské myšlení začala poněkud krystalizovat.  

Jedna z věcí, které jsem obzvláště pamatuji z tohoto období je devatenáct-letý 

spolužák, který byl při jedenáctém ročníku. Řekl mi, že byl docela strhující zavrhnout 

a hříšník v jeho dospívání, ale teď dostal náboženství. Řekl mi, že on byl nyní 

převeden, a nejen to, ale on byl znovu narodil, a Gee, nebylo to všechno nádherné. 

Jelikož tyto rekonstruovaném hříšníci vždycky, udělal v jeho silách, aby se pokusila 

abych převedeny také. Jsem pevně odolával jeho úsilí. 

Jde o to, že on byl zvláště zdůraznit, bylo, jak úžasné je to, co velký klid teď od té 

doby byl znovu narodil v Kristu, atd. Vzhledem k tomu, žil jen dveře nebo dva dole v 

hale ve stejné koleji jako já, měl jsem spoustu příležitostí, samozřejmě, pozorovat jeho 

činnost v průběhu celého školního roku.  

Brzy se začaly objevovat se mi, že neměl zdaleka tolik klid, když tvrdil, že má. Ve 

skutečnosti se zdálo, jako by měl mnohem více starostí v jeho mysli, než jako zbytek z 

nás. Pozoroval jsem, že v průběhu téměř celého dne jeho svědomí byla nasbíral 

otázkou hříchu. 

Vzpomínám si zvláště jeden studený bouřlivý kanadský zimní noci, asi v jednu 

hodinu ráno, jeho svědomí začalo se dostat to nejlepší z něj. Příběh vyšlo najevo, že 

během dne se svěřil nějaké přátele, jejímž domě on byl pozvaný, že čistí zuby nahoru 

a dolů. Když ležel v posteli, jeho svědomí ho začal kobylka. Lhal k nim. Opravdu si 

vyčistil zuby křížem. 

Tak těžké se to tíží svědomí, že vstal uprostřed noci, zasekl v otevřené ledové dvojité 

stormwindows, vylezl a šel dvě míle do svého přítele doma ve středu v noci. Tam 

zaklepal na dveře, a probuzení je z jejich hlubokého spánku, přiznal se k nim, že jim 

řekl tento hrozný, ostudnou lež. 

Tato epizoda, mezi mnoho jiní, to vůbec ne mě přesvědčit, že tyto takzvané 

znovuzrozený křesťané obešel s větší klid, než někdo z nás ostatních. Naopak, to mě 

přesvědčilo, že oni byli vina-ridden a consciencestricken nad maličkostmi. Dále jsem 

si všiml, že byly zatíženy řadou psychických bloků v jejich normální myšlení, které 

silně rušeno jejich řešení problémů celý den. 

Od této chvíle se můj zájem o náboženství, stal se méně a méně osobní i víc a víc 

akademické. Když mi bylo sedmnáct, jsem poprvé vstoupil na University of 

Saskatchewan. Jedním z témat, které jsem studoval, že první ročník byl Ancient 



History, pokrývající většinu starších civilizací. To bylo během tohoto období že to 

stalo se mi jasné, že tam byl obrovský počet jiných než křesťanství náboženství na 

tváři této země. Zjistil jsem, že mnoho z nich přišlo a odešlo, a tisíce druhů 

náboženství stále plovoucí kolem dnes. 

To začalo dát křesťanství v jiné perspektivě. Zdálo se mi, že křesťanství bylo jen další 

umělá náboženství, ačkoli jeden z hlavních náboženství. 

Začal jsem se dívat na pojetí křesťanství z více analytického hlediska, tedy jen to, co 

se to říct, jen to, co byli někteří z jeho nápadů a jaké důkazy tam k doložení těchto 

tvrzení. Nicméně, pro mě náboženství zůstalo po celá desetiletí nevyřešené hádanky. 

Dlouho potom jsem sledovala normální průběh získání vzdělání, vdávat, a kterým se 

ocitl v podnikání. Náboženství jako taková nebyla závažná a já jen zřídka kdy šla do 

kostela. Nikdy jsem vstoupit do Mennonite kostel. 

Když jsem byl v mých středních třicátých let jsem byl nějak ovlivněn připojit se k 

Presbyterian Church a začal navštěvovat poněkud pravidelně, i když s velmi malým 

nadšením. Faktem bylo, že jsem nesmírně nudí v kostele a mohl dočkat se dostat ven 

po vyslechnutí stejné nesmyslné fráze opakují znovu a znovu, reklama nauseum. 

Jednou jsem diskutoval se svým ministrem některé z mých myšlenek o náboženství a 

některé z otázek, které jsem měl v mé mysli. Řekl jsem mu, že celá věc nedávalo moc 

smysl. Na prvním místě je-li Bůh byl takový milující Bůh, proč je to, že by vytvořil 

všechny tyto miliony lidí, kteří podle pravidel a předpisů stanovených v Bibli, a velký, 

byli všichni jít do pekla. Řekl jsem mu, že celá věc zdála absurdní ke mně. Byl jedním 

z těchto liberálních kazatelů také ve svých středních třicátých let v té době. 

Co řekl mi přišlo jako překvapení pro mě. Řekl, že žádný způsob, jak odpovědi na 

tuto otázku, a je-li to byla moje přesvědčení, měl bych držet se ho. Přiznal, že byl 

docela jisti celé věci sám. Není moc k mému překvapení, o několik let později opustil 

ministerskou profesi a začal vydělávat poctivé živobytí. 

V časných 1960, pak žije na Floridě, stal jsem se více a více znepokojen ostudné 

způsobu, jakým byla tato země byla zničena židovsko-komunistické spiknutí. Když 

mi bylo dvacet let jsem už četl Adolfa Hitlera Mein Kampf. Byl jsem si dobře vědom 

židovské roli v komunistickém spiknutí, ale jako většina Američanů, jsem byl obsazen 

s péčí o mých podnikatelských aktivit a při malou nebo žádnou roli v politickém dění 

v zemi, odstupování ty se darebáci a zrádci , Ani já vím, žádnou činnost, nebo 

organizace, která jsem mohl obrátit, aby něco udělat, a to navzdory skutečnosti, že teď 

jsem se stává nejvíce zoufale týká. 

To bylo uo tomto čase že jsem poprvé slyšel o Johna Birche. Pochopil jsem, že oni 

byli "boje proti komunismu." Poté, co strávil pět dolarů odeslání pro úvodní paketu a 

čtení jejich literaturu, rozhodl jsem se připojit. 

Za šest let jsem pracoval vytrvale a energicky v mezích Johna Birche před tím, než 

začalo mi svítat, co je skutečná povaha společnost byla. V každém případě, rekrutoval 

jsem desítky členů; Několik let jsem vedl úřad mluvčího sponzorované Birche; 

Dokonce jsem otevřel americký názor knihkupectví, které prodává, distribuované a 



podporoval knihy sponzorované společnosti. Aby jsem mohl věnovat více času této 

činnosti Dokonce jsem uzavřel svou nemovitost 

podnikání. V roce 1966 jsem byl netrpělivý program Society of "vzdělání je naše 

jediná zbraň," a já se ucházel o státní legislativě.  

To bylo v tomto okamžiku že jsem si začal všímat, že něco není s Birche zvědavě 

špatně. Namísto celého srdce podporovat někoho, kdo otevřeně vyšel jako člen Birch 

a se ucházel o veřejnou funkci, jsem si všiml, namísto jejich podpora se bude nějaký 

falešný, který nebyl ani členem a jejíž program by vést je dolů slepé ulici. I dále si 

všiml, že členové Birch byli nejpesimističtější ze všech mých příznivců v 

předpovídání své šance na zvolení. Když jsem se dostat zvolen, oni byli první, kdo 

polít na akci, když přišel s takovými lame racionalizaci as, také někdo mohl udělat v 

tomto volebním roce, a to bylo asi náhoda, atd. 

Když jsem se dostal na Florida State zákonodárného a začal navrhnout nějaké 

radikální opozici vůči židovské kontrolované Nejvyššího soudu a dalších záležitostí, 

Republikánské strany, na jehož platformě jsem běžel, otočil se pevně proti mně a v 

nastalém boji, který vyvinul jsem dostal další aby žádná podpora ze strany Birche 

sám. To bylo v tomto okamžiku že Nejvyšší soud nařídil reapportionment volby. V 

dalším průletu jsem byl poražen. Můj množství porodů a usilovné snahy dokázali jen 

málo, a to jak v politické činnosti i v rámci Birche. Přišel jsem z toho však chudší v 

peněžence, ale bohatší zkušenosti. Jsem se naučil dvě věci: (a), že je nemožné 

dosáhnout něčeho v rámci starých politických stran, a (b) že John Birch Society byl 

falešný. 

Nicméně, pokračoval jsem zůstat v Birche na nějakou dobu poté, s pocitem, že jsem 

možná byla nejméně dělat nějaké dobro. Čím více jsem se podíval do něj ale čím více 

to začalo mi svítat, že celá společnost byla kouřová clona pro Židy. Začalo to, aby se 

stal mi jasné, že celá jejich snaha byla navržena tak, aby rozptýlit úsilí svých členů na 

nesčetné množství neefektivních projektů, držet je obsazeno, udržet je platit, ale 

nikdy, nikdy nechat tolik jako dostat do kořenového jakékoliv příčiny z toho všeho - 

proradné mezinárodní židovské sítě. 

V roce 1969, po šesti letech, jsem poslal svého odstoupení Roberta Welch, zakladatele 

Birche, a požadoval zpět moji $ 1000,00 život členství, že jsem se tak pošetile jim dal 

několik let dříve. Samozřejmě, že šance tohoto židovského oblečení vracení mé tisíc 

dolarů byly vedle nule. Místo toho jsem dostal mnoho stránkovaného dopis od Welch, 

že mi hodně dvojitého řeči a co to velká chyba jsem dělal v vinit ubohou nevinnou 

Žida z toho, že za celé této velké komunistického spiknutí. 

Jednalo se o poměrně významným mezníkem v mém životě. Zatímco jsem byl 

poněkud vědomi celého židovského spiknutí pro většinu svého života, jsem byl 

odkloněn od Birche a tlačil tyto myšlenky do pozadí. Teď jsem si začal uvědomovat, 

že Birche sám byl jen další židovská program zmást bílí lidé, pokud jde jednak příčinu 

spiknutí, a jejich lék. Uvědomil jsem si, že společnost byla něco jako výzkumné 

skupiny předstírá, že najít příčinu žluté zimnice. Pokaždé, když výzkumníci dospěli k 

nevyhnutelnému závěru, že bylo provedeno pomocí komára, Top Brass by chránil 

komára, vyhodit výzkumníky, a začít znovu od začátku s novým týmem. 



Teď jsem si začal uvědomovat, že celá podstata této věkové-old boj byl závod. Byl to 

židovský závod s použitím všech zbraní na jeho velení, a to přece mají obrovský 

arzenál zničit, mongrelize a zotročit mongrelized produkt bílé rasy. 

V té době jsem ještě podezření, že jejich nejsilnější zbraň ze všeho byl jejich obratné 

používání křesťanství na bílé rasy.  

Rozhodl jsem se vytvořit novou politickou stranu polarizované po vydání bílé rasy. 

To jsem udělal, a tvořil nacionalistická White Party. 

Měl jsem okamžitě nepřátelství Birche, která nebyla vůbec mě nepřekvapuje. Co dělal 

překvapení mě teď jsem zjistil, že nejsilnější opoziční nepřišel od Židů (jak jsem 

očekával), ale od křesťanů. Pokaždé, když budeme diskutovat o otázce rasy, tak či 

onak křesťanství a křesťanské principy by oříznout tak, že nakonec jsme skončili v 

hádka o náboženství, spíše než snažit se dostat dolů na základní otázce boje proti 

Židům. A to navzdory tomu, že jsem si vzal pro-křesťanský stát. Nepřetržitě Bylo mi 

řečeno, že Židé byli Boží vyvolený lid; že negři byly také Boží stvoření; že rasová 

diskriminace byla nekřesťanské, že "náš Spasitel" byl Žid, bible řekl: "Budu proklínat 

jim, že tě proklínají, a požehnal jim, že požehnámť," atd., atd. 

To bylo překvapující novinkou. Zatímco do té doby, jsem se považuje křesťanství za 

něco spíše neškodný, a možná časově náročné obtěžování, to teď najednou mě praštil 

jako blesk z čistého nebe, že křesťanství bylo jedním z nejsilnějších zbraní, že Židé 

měli v jejich arzenál. 

Teď jsem začal studovat Bibli znovu a především zaměřeno na kázání na hoře. K 

mému překvapení jsem zjistil, že obsahuje nic, ale velice špatná, sebevražedné radu. 

Zatímco předtím jsem slyšel a četl všechny kousky tom, že nikdy mě nenapadlo 

zkoumat, co tento druh rad by to k národu a do závodu. Teď jsem si začal 

uvědomovat, že takové sebevražedné radu jako "nastavit druhou tvář", "milujte své 

nepřátele", "prodat Všecko, což máš, a dej chudým", "nesoudím abyste nebyli 

souzeni," a "neuposlechnout zlo, "byl skutečný sebevražedný rada. 

I teď kopal hlouběji do ní a zjistil jsem, že takzvaný apoštolové, stejně jako člověk 

domnělý být sám Kristus, byli všichni židovského původu. S podivem, že se nikdy 

prodávaly své sebevražedné myšlenky k Židům - naopak, oni ji prodal největší 

civilizaci starověku, jmenovitě Římanů. 

Pak spousta dalších věcí začaly padat na své místo. Při pohledu na římské historie to 

stalo se mi jasné, že zatímco Řím založil velké civilizace, dobyli svět, byl úplně 

nejvyšší, že když ho zasáhla křesťanství jako mor, to začalo hroutit a rozpadnout. A 

po prostudování podkladové sebevražedné myšlenky, že křesťanství bylo spáchané na 

Římanům, mohl bych snadno pochopit, proč Římané již postaráno bránit svou říši, ani 

plnit své pozemské povinnosti. To stalo se mi jasné, proč se celý velký bílý říše 

rozpadla pod vlivem tohoto nového židovského jedu. 

I teď se cítil jako vzrušené detektiv, který nečekaně narazil na největší tajemství, 

nejvíce zlověstné spiknutí v dějinách lidstva. Začal jsem se dívat víc a víc směrem k 

věčných zákonů přírody k řešení. Začal jsem studovat Starý a Nový zákon s horečným 

a obnoveným zájmem. Studoval jsem historii závodů - velké bílé rasy, Židé, negry. 



dohledat I vzestup a úpadek civilizace. Jako detektiv, začal jsem mít pocit, že všechny 

kusy konečně začaly padat na své místo. 

Čím víc jsem kopal do toho, čím více jsou všechny mozaikové kusy začaly do sebe 

zapadat. Začal jsem se dostat velké množství odpovědí na otázky, které mi unikalo 

celý život. Studiu přírody zákony, studovat náboženství a studiu historie a přičte k 

zážitků mého vlastního života, jsem zjistil, že jsem se konečně udělal průlom. Moje 

hledání byl odměněn mnoha odpovědí - včetně velkého jeden - a to, co je naším cílem 

v životě. 

Čím více jsem studovala židovskou mor, křesťanství, náboženství a přírodní zákony, 

tím více přesvědčivé řešení tah se nade mnou. Najednou jsem si uvědomil, že jsem 

dosáhl zničující průlomu, který byl zametání ve svých důsledcích a přesvědčivý ve 

své jednoduchosti, a tak ohromně jasné, že jsem se divil, proč jsem to už dávno vidět 

obraz. 

To stalo se mi jasné, že to, co bílá rasa potřeboval, bylo zcela nový přístup k celému 

problému oprostit od zlověstného židovského spiknutí. A za účelem získání tohoto 

nového přístupu se zdálo ohromně jasné, že to, co bílá rasa skutečně potřebuje, je 

nové náboženství, nová filozofie života a nový světový názor. Také mě napadlo, že 

celý můj život zkušenost mě naučila a připraví mě to udělat zásadní práci, a to 

formulovat nové náboženství, který byl tak nutné k přežití bílé rasy. To také stalo se 

ohromně mi jasné, že založit novou stranu na základě rasy a zároveň se snaží 

koexistovat s židovskou křesťanství bylo nemožné. Každá zbraň, kterou jsme 

potřebovali v takovém boji již byla podkopána a neutralizovány základních pojmů 

samotné křesťanství. 

Začal jsem diskutovat o své nápady s přáteli. V krátké době se zdálo, že i oni mohli 

vidět obraz, když to bylo stanoveno na ně. Dokonce i některé bývalé "znovuzrozeni" 

Křesťané, k mému překvapení, dělal úplné otočení o, a stal se mimořádně nepřátelská 

vůči křesťanským náboženstvím, s nímž byly oklamány a vyhrál nad celým srdcem k 

nauce loajality k jejich rasy. 

Argumentoval jsem a diskutoval s křesťanskými kazateli. K mému dalšímu 

překvapení, je zcela našel jsem na rozpacích, vysvětlit he četné základní otázky, které 

jsem hodil na ně, a obvykle oni stali se beznadějně uvězněná ve svém vlastním 

souborem lží. 

odpovídal jsem s bývalými košer Konservative mých přátel a ony buď připustil můj 

postoj k Židům a křesťanství, nebo byly beznadějně odvezen do zdi.  

Tehdy jsem se rozhodl sestavit svou víru do knihy. Rozhodl jsem se formulovat nové 

náboženství pro bílé rasy, který by ho vyvedl z bažiny židovského uvěznění, ze 

zoufalství a rozkladu, a do jasného světla z velikosti, do výšek nádherné osudu, že 

příroda sama, v ní velká moudrost, byl určen pro tento velkolepý závod. 

Přírody Věčný Náboženství 2-22  

Spásy: Můj vlastní duchovní probuzení  



Přírody Věčný Náboženství 2-23  

Spásy: směrovkami na cestě života  

Bez ohledu na to, jakým způsobem se obracíme dnes, jsme pohlceni vlivem 

všeprostupující hromadných sdělovacích prostředků, bušení na základě našich 

myslích. Zejména s příchodem televize, bílí lidé Ameriky jsou uměle zaplaveno 

lavinou podnětů a rad. Přidejte k tomu obrovské množství indoktrinace a mozku 

znečištění naši mladí lidé obdržíš během mateřské školy, základní školy, střední školy 

a univerzity, to není divu, že zahanben a komplikovaný jako současná generace je, že 

ví, ani účel, ani smysl svého celý život, ani oni dokonce vědí, že jejich vlastní 

identifikaci. Oni nevědí, kdo jsou, nevědí, kam jdou, nevědí, co mají dělat, a oni 

nevědí, co jejich život má za cíl ve skutečnosti je. 

Postrádající smysl a směr, jsou lehce pod vedením nos do nějakého zajíc-brained 

"věci", který slouží ani jim, ani jejich vlastní lidé.  

Problém se všemi "vzdělávání" a radu, že mladší generace dnes je čím je, že to je 

většinou všechno špatné, a to je chtěl být špatné. Jejich mozky jsou záměrně nakažena 

židovského sítí, která má úplnou kontrolu nad vzdělání, stejně jako propaganda 

přístroj. Navzdory všem Filthy ucouraný dlouhosrstých hippies se vidíme na silnicích, 

v parcích a po celé zemi dnes, většina z těchto mladých lidí jsou ve své podstatě 

dobrý, a chtěl bych mít nějaký smysl ve svém životě. Jsou více být litován než 

cenzurován, a jsou opravdu obětí spíše než viníky. 

Jsou ztracenou generací, protože byly zbaveny většiny smysluplný účel v životě, které 

příroda v obchodě pro každé generaci. Co tato mladá generace hledá dnes, protože 

mají vždy, je význam v životě, něco, co může se věnují s nadšením a zápalem, který je 

taková úžasná věc u mladých lidí. Jsou zoufale potřebují cíle, které potřebují směr, a 

oni potřebují hodnotné ideály. Bez nich je člověk jako loď na moři: bez kormidla a 

bez kapitána, bezcílně mávání plachet ve větru as výhradou najetí na mělčinu na první 

hejnu, že narazí. 

Byl bych dal cokoli, pokud když jsem byl kluk, můj otec by mi dali některé z rad, že 

jsem přišel o více než celý život a to pouze přes školu tvrdé zkušenosti. Jak nádherné 

by bylo, že měl od svého nejstaršího mládí solidní základní filozofii, které by mohly 

mít trvalé a dal mi směr po celou dobu mého života. Bohužel, to nebylo až do studny 

po mých 50. narozenin, že jsem se konečně podařilo realizovat význam a smysl 

života. Bohužel, většina lidí může dožít 90 a jít do hrobu, aniž by kdy vyřešil tuto 

důležitou hádanku. 

O kolik víc štěstí a kolik cennější, že by bylo pro mě, pokud se během mých 

vysokoškolských let, tak bych měl  

důkladné vzdělání na poškozující židovského vlivu na naší civilizace a její 

katastrofální dopad na bílé rasy, namísto přijetí obvyklý běh liberální vysokoškolské 

vzdělání, které jsem udělal, spolu s tisíci dalších. Jak mnohem smysluplnější by to 

bylo v mém životě, pokud se během mých prvních chlapeckých let, místo aby šel do 



nedělní školy a učit se odvar ze všech starých židovských shibboleths, byl bych řekl o 

rasové loajalitou a kde má povinnost laickou , 

Proto se cítím povinen řešit především mladí lidé v dospívání skupině, kteří jsou právě 

začíná v životě a jsou ve své většině vnímavý let, v době, kdy jejich směr je nejvíce 

snadno ovlivnit buď pro dobro nebo pro špatný.  

V prvé řadě bych rád obracím k těm mladým chlapcům, kteří jsou právě vstupují 

vysokou školu a mají celý svět před nimi - svět se mohou snadno dobýt, nebo svět, 

který se jim krutě rozdrtit.  

Jedna z prvních věcí, které jsem by znamenalo pro vás je, že budete mít zásobu svých 

schopností. Zjistěte, jaké jsou vaše IQ je a pokusit se analyzovat sami o tom, kde vaše 

nejlepší schopnosti ležel. Začít vážně přemýšlet o tom, co chcete být v životě. Zda 

nebo ne to je to, co nakonec se stal, je irelevantní. Ať už v současné době uděláte to 

vaším cílem stát se profesionálním hráčem baseballu, ale později se ukáže, že je 

podnikatel místo - to je naprosto v pořádku. 

Faktem je, že moje vlastní cíle a úkoly jako teenager běžel přes mnoho etap. 

Vzpomínám si, že když mi bylo dvanáct jsem chtěl být profesionální hráč baseballu 

jako Babe Ruth. Když mi bylo čtrnáct chtěl jsem být kovboj a mají ranč. Když mi 

bylo šestnáct, že chci být boxer. Když mi bylo osmnáct, že chci být filmová hvězda, 

učitel, právník, a nakonec inženýr. Já jsem se stal učitelem a elektrotechnik. Ve 

skutečnosti jsem dokonce vynalezl elektrický otvírák na konzervy a získal několik 

patentů na ní, ale tak se ukázalo, že moje celoživotní povolání byl v obchodu s 

nemovitostmi. 

Teď jsem nenaznačují, že by si změnit své cíle a plány, stejně jako já, ale jde o to, že 

dělám je, že je nanejvýš důležité, že máte cíl nebo cíle, před vámi, cíle, které jste 

nastavili, že chcete-li dobýt a že chcete, aby usilovat o za všech okolností. Nejen, že 

musíte mít cíle, ale musí být dobré, hodnotné cíle, spíše než někteří daleko-off 

idiotství jako úspora několika černému jeřáby, které by mohly být ponechány, nebo 

skákání do rozjetého vlaku nějakého falešného židovského mánie okamžiku. 

Aby svého cíle, aby se vyplatilo by mělo být něco, co cítíte byste chtěli dělat, a něco, 

co máte pocit, by bylo užitečné ve vaší vydělávat slušné živobytí pro sebe a 

podporující rodinu, která vás jistě bude mít později. Také byste měli uvažovat o tom, 

co můžete udělat, aby se nějaký smysluplný a trvalý přínos svým vlastním lidem, a to 

bílé rasy, něco, co bude trvalé užitek a věčný úvěr na vás osobně. Uvědomte si, že 

příroda vás na této zemi tak, že budete mít odkaz začalo fungovat důležité vedení, v 

zachovávání vlastních druhů, své vlastní rasy, a to bílé rasy. 

Dále bych naznačují, že budete bavit, když jsi mladý, jak ve skutečnosti byste měli 

udělat po celý svůj život. Bez ohledu na všech židovských návrhy, které jsou hodil 

svou cestu, pokud jde o některé z Baser zábavu, bych naznačují, že najdete svou 

největší požitek při zkoumání přírody, pěší turistika hory a brodění potoky, v rybaření 

a lodičky, a táboření v lese. 

Chtěl bych také naznačují, že jste se zapojily energicky v oblasti sportu a stát se jako 

dovedný, jak můžete v několika z nich, ať už je to plavání nebo tenis, nebo co byste 



mohli mít zájem. Pokud máte zájem a zdatní v několika při ve stejnou dobu, tím lépe. 

Je to jedny z nejlepších tréninku můžete přijímat. Je vždy dobré si uvědomit, že 

zdravý duch může obvykle existovat pouze ve zdravém těle, a že je stejně tak důležité, 

aby se vaše tělo čistý a silný a zdravý, jak to je, aby se vaše mysl vykonávána v 

intelektuální učení. 

Je také důležité učit boxovat a bojovat a bránit v nepřátelském a roztrhané světě, přes 

který budete nepochybně muset probojovat. Je to dobrý nápad, získání odborné 

způsobilosti v používání střelných zbraní a zbraní a stát vynikající střelec. Možná 

někteří (položit muset bránit svůj domov a svou ulici od kapely záškodnických negrů, 

výtržnictví a na řádění. Možná budete muset bránit silou zbraní židovský převzetí, 

jako se to stalo v Rusku. 

Naučte se ocenit dobrou hudbu a rozlišit dobrou hudbu, která má obstály ve zkoušce 

věků od spoustě odpadu, který je klenutým na vás skrz židovského rádiové sítě, 

záznamů a televize, reklam nauseum. Naučte se nenávidět niggerized Bangbang 

džungli hluk, který se nyní stává tak běžné, hluk, který je zcela bez melodie, harmonie 

a prostý krásy. Být vokální a otevřeně o tom, své preference a nevýhody známých. 

Stejně jako ve všech věcech, naučit rozlišovat dobré od koše. Naučte se rozlišovat 

dobré umění od špatného, dobré literatury z koše a pornografie, která se stává tak 

běžné v těchto dnech. 

Nejen, že je dobré, aby se stala diskriminující v hudbě, v umění a v literatuře, ale 

především být diskriminační ve výběru přátel. Spojovat pouze s těmi, které bude 

inspirací pro vás k vyšším cílům a větší úspěchy. Neztrácejte čas s těmi, které by vás 

táhnout dolů k jejich nízké úrovni. 

Židovská bible nám řekl, tak mnoho staletí, že bychom měli být tichý a pokorný. 

Říkám, že je to úplně špatně a zcela v rozporu s přírodou. Každý, kdo dosáhne něco v 

životě, musí mít hrdost z vykonané práce. Pýcha a důvěra v sebe sama je jedním z 

prvních předpokladů vítězný rozdíl a stát se úspěch. 

Proto je v první řadě hrdí na sebe v tom, co jste v tom, co si myslíš, že se může stát, a 

to, co si myslíte, že můžete dělat. Pyšní na šaty a ve vaší grooming. Být elegantní a 

čisté a vkusně oblečený bez ohledu na to, co se stalo, že oblečen. Pyšní ve svém 

projevu, v souladu jasně a kultivovaný a artikulovat. Hrdí na své rodině. Buďte hrdí 

na své úspěchy, aniž by byl arogantní a rozvíjet touhu vyniknout, touha vyhrát. Pyšní 

ve svém rodném městě. Především hrdí ve svém závodě, byl pyšný, že je členem 

velké bílé rasy, která máte velké štěstí, že být součástí, a ponese odpovědnost 

přetrvávat i v budoucnu. 

Ve svých studiích a v rozhodnutích, které provedete, v činnostech, které si vyberete, 

naučit se rozlišovat, co je důležité a co je triviální. Neztrácel čas s triviální. Dát hodně 

času a pozornosti tomu, co je důležité. Je úžasné, jak mnoho lidí se nikdy nenaučila 

tuto jednu důležitou skutečnost v jejich životnosti. 

Schopnost rozlišit důležité od triviální, a působí na něm, více než kterýkoliv jiný jedna 

věc je vynikající charakteristikou úspěšného muže.  



Dále, můj drahý mladý příteli, bych poradit snít velké sny. Máte celý život před sebou 

a v této fázi své schopnosti a možnosti jsou zcela neznámé, nevyužitý a 

nevyzkoušené. Nezapomeňte, že příroda vytvořila vás jako člen velké, pyšné bílé rasy. 

Ty jsou obdařeni nejvyšší inteligencí, nejlepší schopnost uvažování, že příroda ve své 

moudrosti považoval za vhodné dát některému z jejích miliónů tvorů. Použijte 

inteligenci, která vám příroda dala použít tyto argumentační schopnosti, a to 

především, používat svůj selský rozum, který je ve skutečnosti není vůbec tak časté. 

Nejen příroda udělené na vás, jako člen bílé rasy, nejjemnějšího inteligence, ale 

příroda má také ti nejkreativnější a nejproduktivnější stvoření na tváři země. Říkám 

tedy dát všechny, že tvořivost, inteligenci a produktivita práce pro sebe, pro rodinu, 

která bude nepochybně později nalezen, a ve prospěch velké bílé rasy, které jste 

vyrobili. 

Odvažují snít velké sny - odvážit se skvěle. Ve vašem věku vaše potencialit jsou 

nevyužitý a neznámé. Kdo ví, co je to skvělý historie výklenek mohla na vás čeká ve 

svých budoucích stránkách? Nezapomeňte, že kromě schopnosti, hlavní složky 

velikosti jsou účel a vytrvalost. Především mají důvěru v sebe sama. Pokud ne, bude 

nikdo jiný. 

S těmito myšlenkami v mysli neexistuje žádný limit na velkých věcí, které můžete 

dosáhnout, a nepochybně bude.  

* * * * *  

Pokyny pro chlapců College věku  

Pokud jste přibližně ve věku kolem 20, jste na rozcestí, kde budete muset učinit řadu 

rozhodnutí, která neodvolatelně utvářet vzor pro zbytek svého života.  

Jedna z prvních věcí, které chlapec právě Po dokončení vysoké školy se musí 

rozhodnout o tom, zda je či není, že se chystá jít na vysokou školu a získat 

vysokoškolské vzdělání, a pokud ano, jaké profese nebo koníček by měl usilovat. 

Také tím, že nyní se dozvěděl o dívky a je pravděpodobně hluboce zapojena do 

milostného vztahu. Představa, že manželství má nepochybně překročil svou mysl teď, 

nebo alespoň by měl mít. 

Vezměme si tyto položky jeden po druhém. Za prvé, pojďme mluvit o vysokoškolské 

vzdělaní. 

Šel jsem osobně nejen na vysokou školu a získal dva vysokoškolské tituly, jeden v 

umění a vědě a druhý Bachelor of Science ve strojírenství, ale také jsem získal 

certifikát učitele a učil školu po dobu dvou let, takže mám nějaké zázemí ve 

vzdělávacích pole. Při pohledu zpět na to o 30 let později, je to můj názor, že považuje 

za zbytečný jsem většinu svého času v takzvaných sálech učení. 

Hodně z tzv vědomím toho, že byl rozdávané pro mě bylo triviální, a hodně z toho 

bylo k ničemu. Skrz jeho vysokoškolských let mladý student vštěpován a napustí do 

jeho vnímavý mysli mnoho nápadů, které jsou nejen špatné, ale jsou přímo škodlivé a 

nebezpečné k sobě, do své země a ke svému závodu. Tyto myšlenky, samozřejmě, 



jsou záměrně vnucená mu židovského síti, aby mohly snadněji zničit a zotročení bílé 

rasy. Není mým cílem zde vytvořit seznam všech špatných prostor a škodlivých 

myšlenek, které byly šířeny v kolegií orgánů můj den az toho, co mohu viditelně 

vidět, je to mnohem, mnohem horší dnes. Ve skutečnosti vytvořit kompletní katalog 

všech špatných informací a jedovaté idiocies, s nimiž mysl našich mladých lidí jsou 

dnes znečištěných ve školách by se větší část této knihy. Tato kniha je z velké části, 

vše o vrácení poškození, které Židé udělal, a to nejen ve školách, ale i ve všech 

ostatních oblastech činnosti, v nichž mají zvrácené mysli bílé rasy. 

Chtěl bych proto říci, že vysokoškolské vzdělání samo o sobě bylo velmi přeceňuje. 

Ve skutečnosti, naše koleje jsou vytočené ven záplavu převzděláno bláznů, kteří jsou 

příliš dobré dělat poctivě denní práci, a není schopen plnit pracovní místa, pro které 

mylně myslí, že svět je budou prosit jsou po absolvování. Většina z těchto pracovních 

míst ani existovat, ani není potřeba pro ně. 

Pokud mladý člověk by si vzali stejný 15.000 dolarů na $ 30,000 investice, které tráví 

(nebo jeho rodiče tráví) na vysokoškolské vzdělání, a používají tytéž čtyři, pět nebo 

šest let, aby mohli začít v smysluplné činnosti, ve většině případů, všichni by bylo 

mnohem lépe.  

Pokud tedy nejste nijak zvlášť skvělý student, tak bych si starosti o tom vůbec. 

Vysoká škola není pro každého, jakýmikoli prostředky. Ve skutečnosti, Židé táhl naše 

vysoké školy dolů do bahna a bláta na místo, kde se nyní staly centry za znečišťování 

mozku spíše než vzdělání. Řekl bych, že velmi mnoho více hodné děti jsou zničené v 

našich současných denních vysokých škol než získat pozitivní přínos z nich. To také 

Bílý muž musí opravit, když se opět převezme kontrolu nad svým vlastním osudem. 

Pokud jste vynikající student, a chcete vykonávat nějakou profesi jako stát lékaře nebo 

právníka, nebo učitele, nebo inženýr, pak je nutné, aby jste jít na vysokou školu a 

získat požadované stupňů, to navzdory skutečnost, že jste se podrobí sami na 

obrovské nebezpečí v tom, že vaše mysl znečištěna lavinou falešných prostor. 

Nicméně, pokud jste pečlivě studovali tuto knihu a dále studoval židovského 

problému a udržet přezkoumání tyto znalosti po celou dobu, abyste mohli nejen stát 

docela dobře imunní vůči židovské propagandě, ale můžete být dokonce schopen 

pomoci zachránit některé z vašich kolegů spolužáci. V žádném případě však, měli 

byste zapomenout, že propaganda je subtilní a mocný nástroj, a že pokud budete trávit 

čtyři nebo šest let v Žid-znečištěná "síně učení" to bude vyžadovat silnou postavu a 

pevným záměrem, aby se nestala kontaminované jejich špíny. 

Bohužel, ti lidé, kteří bezstarostně odmítl myšlenku, že mohou být ohroženy, jsou 

obvykle nejjednodušší oběti. V každém případě, pokud jste četl tuto knihu, budete mít 

mnohem, mnohem lepší než průměrný opevněné mladého muže, který vydá do tohoto 

židovského džungli manipulace mysli. 

Proto říkám, že pokud nechcete jít na vysokou školu, jít jen proto, že musíte mít ty 

tituly za účelem výkonu tohoto povolání, o kterých jste se již zhotovené vaší mysli.  

Pokud jste se do vaší mysli na to, co chcete, aby se v této fázi bych naznačují, že 

nechcete jít na vysokou školu. Existuje mnoho ohromně úspěšné podnikatele, který 

nikdy ani jít na vysokou školu. Některé z našich nejvýznamnějších multimilionáři 



jako Henry Ford a HL Hunt, etc., nikdy vkročit do sboru během jejich mladší dnů. 

Dokonce i Thomas Edison, jedna z našich největších vynálezců, nikdy šel na vysokou 

školu. 

Pokud nemáte profesi v mysli, a kniha učení nijak zvlášť apelovat na vás tak jako tak, 

bych naznačují, že zapomenete na vysoké škole, alespoň v dohledné budoucnosti, a 

snažit se vymyslet různých směrů úsilí, které by vás mohly mít zájem . Přemýšlejte o 

různých typů podniků, které tam jsou a vybrat si nějaký konkrétní jednu nebo ty, které 

si myslíte, že by se mohla stát zájem být součástí.  

Přemýšlejte o bytí v podnikání pro sebe někdy, vlastnit své vlastní podnikání. Pokud 

máte skutečně něco na míč, má pohon a ambice, tam je ve světě žádný důvod, proč 

nemůžete mít velký a vzkvétající obchod své vlastní zanedlouho. 

Otázkou je: Jak se dostat do podnikání? Nepochybně, můžete nejen ponořit do 

podnikání bez peněz a bez zkušeností. Ne, samozřejmě nemůžete. Proto je způsob, jak 

začít, je začít na dně. Získejte práci, bez ohledu na to, jak nízko je v podnikání jste 

zaměřil na. Při práci na to, budete dělat několik konstruktivních věcí: budete získávat 

zkušenosti; budete vydělávat na živobytí pro sebe; a budete také testovat sami sebe, 

zda budete mít možnost a chuť pro daný konkrétní typ podnikání. Je pozoruhodné, jak 

mnoho mladých chlapců začala jako autobusové chlapec nebo podlahovou zametač 

pro korporace a nakonec skončil jako jeho prezident. Ale i když se nikdy převzít 

konkrétní podnik, ve kterém se naučíte lana, tak říkajíc, poté, co jste získali základní 

zkušenosti a máte odhodlání, vždy můžete nechat tuto firmu a začít podobný svou 

vlastní firmu v malá cesta, stavební za pochodu. Například zakladatel mnoha velké 

uzavírání smluv a stavební firmy obvykle začínal jako tesař pracující pro někoho 

jiného. Mnoho majitelem velké a úspěšné restaurace začínal jako kuchař nebo myčky 

nádobí jako dítě pracující pro někoho jiného. Vlastník mnoha velké realitní podnik 

často začínal jako zelený prodavač pracuje pro někoho jiného. Vlastník mnoha 

autodům začal pracovat jako prodavač auta pro někoho jiného. 

Říká se, že existuje něco jako 32.000 různých druhů pracovních míst a podniků, které 

člověk může zabývají. Zda tento údaj je správný, nebo ne, nevím, ale mám podezření, 

že existuje pravděpodobně mnoho dalších, ve skutečnosti. V každém případě, s dnešní 

obrovské expanzi specializace, existuje více možností pro vynalézavost a 

vynalézavost, než tam někdy byli předtím. To není vůbec pravda, že v den samorostlý 

člověk je u konce. Říkám, že příležitost byla nikdy lepší. 

Existuje mnoho zadostiučinění, stejně jako spousta povinností v vlastnit své vlastní 

podnikání. Je pravda, můžete pracovat tak tvrdě, nebo těžší, než když jste pracoval pro 

někoho jiného, ale alespoň víte, že pracujete pro sebe, a já jsem vždycky říkal, že 

pokud jste stojí určitou částku na někoho jiného , ty stojí dvakrát tolik pro sebe. 

Také jsem pracoval pro velkou společnost. Ve skutečnosti, hned poté, co jsem 

vystudoval elektrotechniku jsem šel pracovat pro velkou společnost v Montrealu, 

korporace, který měl někde kolem 10.000 zaměstnanců rozmístěných po celé zemi. 

Byl jsem zaměstnán jako elektroinženýr. Je to moje vzpomínka a moje zkušenost, že 

pracuje pro velkou společnost je jedna z nejhorších věcí, které byste mohli udělat. To 

má tendenci potlačit představivost a ambice mužskou, nemluvě o jeho smysl pro 

nezávislost. 



V následující kapitole se budu zabývat spíše důkladně o výhodách jsou osoby 

samostatně výdělečně činné. Postačí říci, že výhody jsou mnohé, a představa 

zabezpečení s velké korporace, což je velký lákadlo pro mnohé mladé výkonné 

smýšlející absolventa vysoké školy, je léčka a mýtus. 

Navrhoval bych, že kromě toho se snaží usadit se v svou vlastní firmu, začnete nabytí 

nemovitého majetku, nemovitostí a pozemků, jakmile můžete. Stále více lidí si 

vydělávají peníze do pozemků a nemovitostí, než tomu bylo v oleji nebo jakoukoli 

jinou činností. 

Jak jsem již zmínil dříve, pokud jste ve věku kolem 20, budete nepochybně na mysli 

ženit, nebo alespoň byste měli být. Pokud jste našli tu pravou dívku bych řekl: 

neztrácejte příliš mnoho času na vdávání a dostat stanovena. Nature říká, že jste 

připraveni začít reprodukovat svůj vlastní druh, když jste 15 nebo 16 let. Způsob, 

jakým naše společnost je nastaven v tomto okamžiku, to se nezdá být příliš praktické, 

ale řekl bych, že je to parodie proti přírodě prodloužit a oddálit tuto významnou etapu 

v životě po dobu deseti let poté, co Nature řekl, že jste zralé a připravené , Jste-li 20 a 

jste tak nakloněn, řekl bych jít dopředu a vzít, ať už jste finančně schopna v té době 

nebo ne Je úžasné, jak zodpovědný a schopný mladý muž se brzy stane, když se ožení 

a je konfrontován s odpovědnost založil vlastní domácnosti. 

Nepochybně jedním z nejdůležitějších kroků v životě, že budete někdy vzít, ne-li 

nejdůležitější krok, se vdává. Dobré manželství je jedním z nejvíce potěšující a jeden 

z nejvíce smysluplných akcí, které budete někdy vzít ve svém životě. Vy tak plní 

význam a smysl života, který vás příroda vytvořila v první řadě, a sice udržovat své 

vlastní druh a stává článkem v dlouhém zlatém řetězu. To vám dává patriarchu dlouhé 

řady potomků tisíc skutečných lidí, kteří by nikdy žili vůbec, pokud to nebylo pro tebe 

založení čáru! 

Přemýšlejte o tom!Dlouho poté, co jakýkoliv materiál věc, kterou může udělat zcela 

vyhlazena, linie lidských bytostí, které jsou zodpovědné za udrží násobení a kráčí dál 

do historie. Zvyšování rodinu pohledný, jasný, roztomilý a nadšených dětí je 

nejvděčnější a příjemný odpovědnost kdy budete provádět ve svém životě. Děti vám 

zvýší bude bezpochyby nejvýznamnější a smysluplné dokončení celého svého života. 

Ve skutečnosti, když váš život span své pouti a přijedete k zamyšlení nad dlouhou a 

pestrou cestu svých letech na této zemi, budete najít děti, které jsou nyní množí do 

vnoučat, jsou nejen vaše ohromující a dodržující zájem, ale jediná skutečná trvalá věc, 

kterou budete nechat za sebou, když se odchýlit od tohoto světa. Následky vašeho mít 

založil rodinu a zvyšování počtu dětí, které na oplátku učinily totéž ve své generace, 

je obrovská a nekonečná. Potomek, který bude echo do budoucích nesčíslných 

generací je prakticky mimo chápání. Proto opakuji, nejvýznamnější, smysluplné a 

trvalé věc, kterou budete někdy udělat, je, když se dostanete kazen a začne zvyšovat 

rodinu. A mohu říci, že v tom svou roli při podpoře a šíření bílá rasa, mají dobrou 

velikosti rodinu, mít tolik, jak můžete. 

Při plánování pro vaši rodinu a při plánování pro vaše podnikání, myslet dopředu. 

Nastavit cíle. Přemýšlejte o tom, kde chcete být za pět let od této chvíle. Přemýšlejte o 

tom, kde chcete být, a to, co chcete být za deset let, dvacet let od nynějška, třicet let 

od této chvíle. Mít konkrétní akční plán, tím detailnější, tím lépe. Položil ho na papír. 

To pomůže posílit ji ve své mysli, a to bude také tam osvěžit paměť, aby vás na trati. 



Diskutovat o těchto plánů se svou ženou, pokud jste ženatý. Určete mít jemnější věci 

v životě pro sebe a svou rodinu. Rozhodněte se, že budete mít hezký domov, žít v 

dobrém sousedství, a že budete vést dobrý život. Pak jdi do práce a dokončit ji. 

I když děláte tak, pobavit. Jet na dovolenou pravidelně. V plánu mají stejné záliby a 

zájmy mimo svého podnikání. Bílá rasa bude mít obrovský boj na svých rukou ve své 

generaci, aby získal zpět svou nezávislost a bojovat o kontrolu nad svým osudem zpět 

do vlastních rukou. Plán podílet se na tomto velkém boji a dělat svou část. Jednou z 

nejdůležitějších lekcí budete někdy učit ve svém životě není to, co pravidelné vysoké 

školy by vám, ale učit se skutečnou povahu židovského spiknutí a co můžete udělat o 

uvolnění bílé rasy z této ohromující tragédie. Bude to nejužitečnější akumulace 

znalostí, které budete získávat v jakékoliv oblasti. Nejen, pomůže vám to při účasti na 

bílý muž v boji, ale to vám pomůže ve vašem podnikání, to vám pomůže při vašich 

rodinných vztahů, a to vám pomůže při výchově svých dětí. 

Naučte se stát dobrým řečníkem. Ve skutečnosti, to je něco, co by se již začali učit a 

účastnit se, když jsi byl na střední škole. Výhody budou moci vyjádřit sám sebe a 

dobře mluvit na veřejnosti jsou tak prospěšné z každého aspektu, že žádný mladý 

člověk, který se chce dostat dopředu si mohou dovolit, aby tuto důležitou část svého 

vzdělání ignorovat. 

Nezapomeňte, ve svých podnikatelských aktivit a kontaktů bojkotovat Žida a za všech 

okolností, upřednostňovat své bílé rasové kamarády. Být diskriminační a musí být 

loajální ke své vlastní rasy. Navzdory tomu, že Žid v současné době zdá triumfující a 

budoucnost může zdát černá, nikdy nestane pesimistické. Věci se mohou rychle měnit 

a oni mohou někdy rychle změnit k lepšímu. 

Svědkem, jak rychle se situace změnila v Německu. Když Němci byli naprosto 

utiskovaný a zcela demoralizované, velký vůdce přišel a shromáždil lidi Němce. Oni 

překonat Žida a oni dělali získat kontrolu svého vlastního osudu v krátké době. V 

žádném okamžiku vůbec tam, kde býval proti chudobě, hladu, sklíčenost a tyranie, 

země byla náhle změnila, že pulzující optimismu, prosperity, pořádek, produktivity a 

kreativity. To vše bylo dosaženo díky vůli, odhodlání a pozitivní program. Proto 

navrhuji, že budete udržovat optimstický, nadšený a agresivní postoj k vaší práci, vaše 

projekty a vaše podniky za všech okolností. Optimismu, stejně jako realistické, a poté, 

co pečlivou přípravu a plánování, očekávat, že úspěch. Být úspěch smýšlející. Rčení 

"Pokud na první vám nepodaří, zkuste, zkuste to znovu," dobře platí i zde. 

Nenechte se suckered do neužitečné a oslabující návyku kouření nebo pití, a 

samozřejmě, vyhnout jako čert kříži sebevražedný drog kop, že Žid je podpora tak 

široce v tomto okamžiku. Tyto léky, ať už jde o tabák, alkohol nebo mysl ničí drogy 

jsou podporovány Žid, oni povýšení ke zničení bílé rasy a zároveň aby se tyto 

ničemové miliony na zisku. V případě, bohužel, jste již dobře do jedné z těchto 

návyků, doplní svou mysl, aby se z toho dostat, období. 

Já osobně jsem začal pravidelně kouřit, když mi bylo 26 let, bez dobrého důvodu, že 

nyní mohu pamatovat. Avšak v době, kdy mi bylo 40 jsem došel k závěru, že byl 

špinavý, k ničemu zvyk, ten, který ve skutečnosti nebyl mi udání spokojenost a ten, 

který jsem mohl dobře dělat bez Proto jsem se rozhodl jeden den přestat bez 

jakýchkoli IFS nebo buts. Poté, co se do mé mysli, uhasil jsem poslední cigaretu a 



nikdy nedotkl jiný od té doby. Takže se to dá udělat. To prostě trvá pevné odhodlání a 

jakmile toto bylo dosaženo to není opravdu velmi obtížné.  

V každém případě, mladý muži, jste nyní dosáhla stádia, kdy ratolest již dlouho 

ohnuté a některé z věcí, které budete dělat teď se začínají formovat trvalé strom. 

Navrhoval bych, že byste dát plnou hru na tyto skvělé vlastnosti, s nimiž White Man 

byla požehnána, jmenovitě kreativitu, odvaha, produktivita, agresivitu a volnoběh 

dobrodružného ducha. Po celou dobu udržovat svou sebeúctu a svou slávu. Se jednat o 

úvěrovou do velkého bílého závodu, jehož jste součástí. Které jednají v rámci těchto 

instinktů, s nimiž vás Nature obdařeny, budete vést naplno a nejvděčnější život je to 

možné. 

* * * * *  

Nyní se dostáváme k něžnému pohlaví - to nejkrásnější ze všech tvorů v přírodě říši. 

V naznačuje, poradenství pro mladé dívky na střední a vysoké školy věku, řekl bych 

moc, která již byla dána chlapců se vztahuje i na tyto mladé dámy, ale existuje několik 

důležitých rozdílů. A právě tyto rozdíly, které chci poukázat. 

Takové zvyky jako elegance šatů, dobré se připravit a obecně představují atraktivní 

vzhled je samozřejmě ještě důležitější, aby dívek než na chlapce. Po tom všem, že je 

žádoucí pro kluky být mužský, schopný, a pohledný, dívky na druhou stranu jsou 

krásné sex ve skutečnosti od bodu mužského pohledu, nejkrásnější stvoření v přírodě 

se vesmíru. Kalibr člověka ona bude přitahovat bude proto záviset hodně na její 

přirozenou krásu, a také to, co ona dělá dále zlepšit tuto přirozenou krásu. To, 

samozřejmě, že lze provést udržet se fit a čalounění, v dobré fyzické kondici, udržuje 

dobrou pleť, pomocí následujících zdravou stravu a další prostředky. Ne příliš mnoho 

chlapců jsou přitahovány tuku, špinavý hledá dívku. 

Jeden z nejhorších návyků teenageři se vyvinuly v těchto dnech je to špatné stravovací 

návyky. Mnoho špatné pleť jsou přímo důsledkem toho. Pokud jde o bytí tuk a 

nadváha týče, tam je opravdu žádný dobrý důvod pro každého, kdo se dostat do tohoto 

tvaru. Vzhledem k tomu, existuje několik lidí, kteří nemohou přibývají na váze, 

všichni, ale každý může zhubnout jen o kácení své stravovací do bodu, kdy oni 

dosáhnou požadované hmotnosti i půst po dobu jednoho týdne najednou, pokud je to 

nutné, nebude nikomu ublížit , Ve skutečnosti to může udělat mnoho dobrého. 

Mnoho z položek, jako jsou sílu charakteru, nekouřit, vyhýbat se alkoholu a drog, 

platí stejně pro vás dívky a není potřeba, abych opakovat všechny tyto detaily. Váš 

vlastní dobrý zdravý rozum vám řekne, co má dělat, a důležité je používat zdravý 

rozum. To platí i při využívání péče a diskriminaci při výběru své přátele, ať už jde o 

chlapci, nebo ať už jde o dívky. 

Hlavním místem, nicméně z rad, které jsem navrhl, aby chlapců, pokud jde o věci 

volbě povolání. V současné době Judaized, když mladší generace je tak zmítaný, bez 

ideálů či cílů, zdá se, že jeden z falešných cílů, které jsou tahu na vás je, že každá 

dívka by měla usilovat o kariéru. V splašených každou dívku do vysokého školství, jít 

na vysokou školu, tráví dlouhé roky činili, což je zcela nepřirozená, a to biflování a 

vycpávky objemy zbytečných informací do jejich hlav, nejste vyplývající výhody, ale 

ty jsou zakázány. 



Nejvíce obohacující, plnění a přirozená věc, kterou můžete udělat, je stát se matkou a 

zadní rodina. Opět Nature říká, že když jste 15 nebo 16 jste připraveni. Opět platí, 

bohužel, vzhledem k naší současné ekonomické a sociální struktury, může to být 

trochu brzy z praktických důvodů. Když dívka je 16, 17 nebo 18 let, její zájem lásky 

je na svém vrcholu a je to ohavnost proti přírodě za ní strávit příštích pět nebo šest let 

jít na vysokou školu nádivkou, z větší části, informace do její mysli že se nikdy znovu 

použít a budou, a velký, brzy zapomenout. Jsem přesvědčen, že současná umělé 

posedlost koleji je součástí židovského programu zdržet manželství mladé bílé páry, a 

tím opět snížit na šíření naší rasy. 

Prostřednictvím celé této záplavě propagandy z filmů, televize, časopisy, atd, mladá 

dívka je dána dojem, že pokud má kariéru sama, ona je selhání. Ona má dojem, že je 

lepší mít kariéru než manželství, nebo že ona může poměrně snadno mít i kariéru a 

manželství. 

Oba tyto prostory jsou zjevně nepravdivé.  

Pokud se podíváme na některé z těchto kariéry žen, které měly dokonce mimořádně 

úspěšnou kariéru, zjistíme, a velký, že vedou poněkud napjaté, nepřirozené a 

nešťastné životy. Mnozí z nich, jak se stávají trochu starší, stále agresivnější a 

nezávislé, a se svými sexuálními pohony buď snížen, nebo perverzní, brzy stanou 

zcela nevhodné jako manželství partnera. Jestliže oni jsou ženatí a mají také kariéru, 

stresu a kmen bojuje v mužském světě nich dělá spíše chudé ženy, a nejen to, ale 

chudé matky, pokud mají nějaké děti. Obvykle se tyto ženy mají jen málo, pokud 

vůbec, děti. Každopádně se na to podíváte, kariéry pro ženy má škodlivý vliv na její 

rodinný život. To je špatné pro ni, je to špatné pro jejího manžela, a to je špatné pro 

své děti, když má některý. 

Bohužel v současné době pod židovskou nadvládou naší bílé společnosti, vzhledem k 

vysoké daně a mnoho dalších typů židovského loupeže, mnoho bílých manželky 

muset pracovat, aby se uživil. Ale když bílá rasa je opět pánem svého vlastního osudu 

a hodí Židy a negry mimo jeho zádech, nebude to nezbytné pro některý Bílá žena 

muset jít do práce. Bude moci vychutnat přirozenou roli, která jí Nature vytvořil - to 

vše ženu, matku a v domácnosti. 

Je to mužská povinnost a povinnost poskytnout pro rodinu, a to je ženská privilegium 

pečovat o domov a zvýšit svou rodinu.  

Proto je mým považován za návrh, aby dívky v této věkové skupině udržet nejvyšší cíl 

na mysli - že se stane manželkou a matkou, že toto je místo, kde její velký štěstí 

spočívá, a ne v kariéře. Dívka by tedy dělat dobře kultivovat těchto studií a ty 

pronásledování, které jí pomohou v její budoucí roli jako takový, spíše než honit vyšší 

matematiky, fyziky a chemie. Podél linek, které by, aby ji ještě atraktivnější jako 

manželky a budoucí matky by být studium hudby, studie o vaření, studium dobré 

literatury, studium domácí dekoraci, rozvíjet dobrou chuť v řádcích nábytku, oděvy, 

umění a zábavné. Zásadní význam pro zvyšování svůj žádoucí jako manželství 

partnera je také vývoj sociálních milosti, jako naučit se zpívat, učení, aby se stal dobrý 

tanečník, a nejdůležitější ze všeho má kultivovaný způsob řeči a být dobrým 

vyprávěč. Jeden z nejlepších aktiv buď chlapec nebo dívka může mít, je schopen 



dobře a zajímavě mluvit. Většina věcí, které jsem mluvil se nenaučili na vysoké škole 

a nevyžadují vysokoškolské vzdělání jako předpoklad. 

Mnoho dívek jít na vysokou školu s myšlenkou, že se tím bude mít lepší příležitost 

chytat manžela, protože budou ve společnosti chlapců, kteří jsou vysokoškoláci. Věří, 

že tak bude moci vybrat lepší typ manžela. To může nebo nemusí být pravda. V 

případě, že je váš smysl jít na vysokou školu, ale být jisti, že jste k sobě poctiví, že 

jste přiznat, že je to váš záměr. Pak jít o práci s tímto cílem v mysli. Uvědomte si však 

také, že pokud se jít na vysokou školu, že zdravý a rozumný pohled na život, který jste 

zadali College může být vážně poškozena. Tak, také může vaše morálka a váš smysl 

pro orientaci důkladně zmateni hojnost židovské propagandy, který se bude pohlcen s. 

Je to vypočtená riziko, budete muset vzít a obvykle jít na vysokou školu pro tento účel 

je špatná rizika. 

Obecně platí, že bych rád dodal to jak pro chlapce a dívky: pamatovat původnímu 

účelu, pro který Nature umístěn na této zemi - šířit svůj vlastní druh, své vlastní druh, 

násobit a rozšířit bílá rasa, bojovat že závod tváří v tvář nepřátelském světě, ať se 

stane cokoliv. Chcete-li to znamená, že se oženit, založit rodinu a manžela vydělat 

dobré podstatnou živobytí. Čím více, tím lépe podstatná. 

A tady bych chtěl poukázat na další kousek radu, která je pošlapána v dnešním spěchu 

falešných významů, a to je mnohem bantered slogan dnešní mládeže, a sice, že 

"peníze nejsou všechno." Samozřejmě, že peníze nejsou všechno, ale implikace se zdá 

být to, že nejde o nic, a to tak není. Bez ohledu na to, jak jste to plátek, druh příjmu, 

který hlava domu může přinést domů ke své rodině je do značné míry určujícím 

faktorem mnoha důležitých věcí. To bude určovat druh okolí, kde žijete, typ domu 

máte, ten druh oblečení, které nosíte a kvalita potravin, které jíte. To bude rozhodovat 

o množství času, můžete vzlétnout k cestování po světě, množství času off si můžete 

vzít pro zábavu, pro zábavu a pro rekreaci. Takže nenechte se zmást tímto liberální 

linii, takže mnoho z těchto vysoké školy děti procházejí podél v tom smyslu, že 

"peníze nejsou všechno," hanobit "Crass komercí," a mnoho jiných podobných 

nesmyslů. Většina z těchto emptyheaded bláznů pocházejí z prostředí, kde nikdy 

neměli dělat lízat práce. Byli vyhozeni na vlastní pěst, a musel zajistit pro sebe, by se 

zjistí, že realita života by brzy rozbít takové nesmyslné myšlenky v žádných nejistých 

podmínkách. 

Stručně řečeno, domnívám se, že můžete být hrdí na své velké štěstí, že se narodila 

členem přírody elity, ji  

Koruna slávy, velký bílý Race. Byli jste obdařen přírodou s mnoha vynikajícími 

talenty. Po provedení důkladné posouzení své schopnosti, neztrácel čas dělat co 

nejvíce z nich. 

Plánovat dopředu.Stanovených cílů. Být jisti, agresivní, tvůrčí a konstruktivní. 

Prosadit sami. Pokud si nejste jisti vaší zemi, nechte se slyšet. 

Odvážit se skvěle. Být idealistický, ale realistický a praktický současně. 

Nezapomeňte, že jako mladý člověk, máte jednu cenným přínosem, že starší lidé 

nemohou koupit za každou cenu - time. Aby co nejvíce z toho. 



Především, být hrdý na ty nádherné bílé předky, které vás vyráběné a vyrobené to pro 

vás žít v této vzrušující poprvé v historii naší rasy. Slib, že budete provádět nejen na 

velký bílý dědictví, ale že budete dělat svou roli v pomoci zvýšit ji stále větší výšky 

excelence. 

Přírody Věčný Náboženství 2-23  

Spásy: směrovkami na cestě života 



přírody věčného náboženství 2 - 24 

Spásy: Výhody z toho, že osoby samostatně výdělečně činné  

V předchozí kapitole jsem se zmínil způsoby a prostředky, kterými se mladí lidé 

mohli dostat do obchodu pro sebe. Také jsem se zmínil některé z mnoha výhod jsou 

osoby samostatně výdělečně činné. Protože se jedná o poměrně široké téma a zahrnuje 

více než jen mladé lidi, chci pokrýt zem trochu důkladněji v této kapitole. 

Je důležité, aby bílý muž v boji znovu získat kontrolu nad svým vlastním osudem, že 

vlastnit a získat kontrolu nad co největším počtu podniků jak je to možné. V současné 

době je Žid ohromně dominuje oboru podnikání, jak on dělá tak mnoho dalších 

nervových center moci. Domnívám se, že výhody kontrolovat svůj vlastní podnik 

nebyly jasně poukázal na bílého muže dříve, protože většina z propagandy, která 

čteme je napsán Židů. Vědí, že je důležité, vlastnících podniků, a daleko to od nich, 

aby podporovaly běloch jít do soutěže s nimi nic víc, než oni mohou pomoci. Použití 

podvod až do krajnosti v obou vzdělávání a propagandě, oni pořád mluví o pouze o 

pracovní místa. 

Jedním z atributů mít svůj vlastní podnik je zdravější duševní postoj, který jste tím 

dosáhnout. Určitě mají svůj vlastní podnik vytváří větší hrdost a sebevědomí, než je 

zaměstnanec pod vedením někoho jiného. Tam je příběh malého starého muže, který 

měl novinový stánek v nějakém velkém městě a strávil prakticky celý svůj čas v tomto 

obchodě. Když byl dotázán, proč strávil tolik času tam on odpověděl: "Je to všechno 

moje a můžu dělat, co chci. Mám větší radost z běhu na můj vlastní malý obchod, než 

jsem dělat nic jiného. To je důvod, proč jsem trávit tolik času zde ". Při vytváření své 

vlastní podnikání jste svým způsobem tvůrce, děláte kreativní práci budovy a ujímání 

obývací organizaci, která není jen produktivní, ale i ziskové. Vzhledem k tomu, 

podnikání rozšiřuje a zvětšuje, existuje určitý spokojenost k ní připojeny, že jste 

produktivní a kreativní segment naší společnosti. Jako jeden z pilířů komunity, v 

vlastnit firmu, kterou nesou velkou prestiž a respekt, něco, co jste oprávněně vydělali. 

Je jisté, že příjem můžete udělat z budování a rozšiřování své vlastní podnikání je ve 

většině případů mnohem lepší než to, co byste mohli vydělat tím, že ve stejném 

množství času a úsilí pracovat pro někoho jiného. Vždy jsem říkal, že určitě jste stojí 

dvakrát tolik na sebe, než na společnosti, pro kterou je možno pracovat pro. Statistiky 

ukazují, že osoby samostatně výdělečně činné podnikatel určitě je mnohem lepší 

příjem, že průměrný zaměstnanců a v tisících a stovkách tisíců případů nebe je limit. 

Není pochyb o tom vaše šance stát se milionářem pracuje pro někoho jiného, jsou 

velmi malé, zatímco většina podnikatelů, které se stanou milionáři tak učinil 

prostřednictvím vlastnit své vlastní podnikání. 

Slyšíme tolik o výhodách plynoucích z práce pro velké korporace a jedním z těch 

nejčastěji citované je starobní důchod, který můžete získat, když máte věrně a poctivě 

pracoval pro společnost za posledních čtyřicet let, a když na pětašedesát jste konečně 

vyhánění na pastvu. Žít jako já v jižní Floridě na Gold Coast a svědky velkého počtu 

důchodců, řekl bych, že vyhlídky čekají vás, když jste odešel z velké společnosti 

nejsou zdaleka tak růžová, jak mnozí předpokládali v průběhu všech těch letech. Za 

prvé, člověk, když zestárne, rád nárůst zastaví v jeho pracovní činnosti, ale nemusí 



nutně chtít přestat úplně. Pokud pracujete pro velkou společnost a vy se blíží šedesát 

nebo pětašedesát, jste pravděpodobně ve vysoké mzdové třídě. Proto se firma nechce 

ani nemůže dovolit, jsi zpomalit a produkují méně než jste byli zvyklí. Ve skutečnosti, 

kvůli své vyšší plat, oni očekávají, že budete vyrábět více, než jste předtím a převzít 

větší odpovědnost než kdykoli předtím. 

Pak konečně přijde den, kdy se dostanete pětašedesát a odchodu do důchodu. Mezní je 

náhlé a drastické. Upřímně řečeno, mnoho podnikatelů, kteří jsou u velké společnosti 

nad nejaktivnějších čtyřicet let svého života najít Náhlá změna docela šok. Není to 

růžové okouzlení čekali. Pro mnoho lidí je těžké úprava dělat. V mnoha případech se 

cítí ztraceni a nevědí, co dělat se svým časem. Příliš často, krátce poté, místo toho se 

těší, co si myslí by jejich zlaté roky, jejich zdraví se nezdaří a zemřou. V mnoha 

případech největší příspěvek k neúspěchu svého zdraví byla psychologická změna. 

Je to jiné, pokud máte svůj vlastní podnik. Většina mužů, kteří šli do podnikání na 

vlastní pěst, když byli do pětadvaceti let bude mít vybudoval značné podnikatelské 

čtyřicet let, často za méně než deset let. V době, kdy dosáhne šedesát oni jsou obvykle 

bohatý a nezávislý. Mají své velení a řízení docela dobře stanovena tak, že mohou 

přicházet a odcházet, jak se jim zachce, mohou pracovat jako málo nebo tolik, kolik 

chtějí, a jejich podnikání nese dál. Trvale dávají přednost zůstat ve vedení ní už dávno 

věku šedesáti nebo pětašedesáti, ve skutečnosti mnozí z nich zůstali v ní ve svých 

sedmdesátých a osmdesátých letech a užívat si každou minutu. 

Další výhodou, že samostatná výdělečná činnost poskytuje rodina stabilita. Při práci 

pro velké společnosti, zdá se, že mají nepěkný zvyk pohybující se vám každých pár let 

do jiného závodu někde po celé zemi, a tím vykořenění vás ze svého zavedeného 

domova, od svých přátel az mnoha kontaktů, které jste zřízených , To zahrnuje pauzu 

od svých klubů, od škol se vaše děti chodí do, ze svého domova a mnoha dalších 

dlouhodobě zavedenými kontakty, které jste provedli. V případě zavedeného 

podnikání, nejenže rodina mají možnost potopit dolů kořeny v jejich vlastním 

prostředí, oblast většinou podle vlastního výběru, ale tyto kořeny jsou mnohonásobně 

zvěčněna dvě nebo tři a více generací. 

Tato stabilita je dále posílena tím, klid, které potřebujete mít žádný strach, že budou 

propuštěni. Ty mají na starosti a jste pod kontrolou svých osudů a svůj osud. 

Nemusíte se bát svého šéfa najímání jednoho ze svých příbuzných, aby vás nahradit. 

Máte jistotu, že vám nemusí být obětí politického manévrování, nebo, že můžete přijít 

o svou práci, protože někdo jiný, kdo ji chtěl, máslem-up boss ve vaší nepřítomnosti. 

Když jste vlastníkem svého podnikání jste šéf a vaším úkolem je taková, jakou byste 

to udělat, a to trvá tak dlouho, jak chcete, aby to. Můžete pracovat svým vlastním 

tempem a můžete tvarovat svou práci tak, aby svůj talent může být využita k tomu 

nejlepšímu z jejich schopnosti. 

Pokud se jedná o užívání dovolenou máte několik výhod.  

1.You si může vybrat čas, podle toho, kdy chcete jet.  

2.You jej rozšířit na cokoliv délku chcete.  



3.You může mít tolik, kolik chcete, po celý rok, samozřejmě za předpokladu, že jste 

stále při dobré péči o vaše podnikání.  

4.You mohou plánovat dovolenou v takovým způsobem, že mohou být odepsán jako 

výdaj podniku. Například, možná budete chtít jít na Havaj a zřídit prodejnu tam, nebo 

navázat obchodní zásuvku, nebo vyjednat dohodu. V každém případě, možnost spojuji 

s druhem dovolenou chcete, je téměř neomezené. Nejen, že může prázdnin být 

zacházeno tímto způsobem, ale v mnoha případech lze také kombinovat rekreačních 

aktivit s vaší firmou. Například, možná budete chtít připojit jachtařský klub nebo 

country klubu a nabít ho jako výdaj podniku. To byste měli být schopni dělat, protože 

byste mohli být s využitím takových členství jako cenný prostředek k vybudování 

obchodních kontaktů. 

Další potěšující výhodou má svou vlastní firmu, je, že můžete často trénovat své 

vlastní děti převzít vedení a tím přenést na další generaci, a to svými vlastními dětmi, 

rodinného podniku, zatímco vy sami, nicméně stále držet aktivní ruku v kontrole toho. 

Tím se stává rodinný podnik, který můžete vidět roste a rozšiřuje, něco, co je 

zvěčněna na budoucí generace. To může být nejvděčnější spokojenost opravdu. Tím, 

že tak dělá, je navázat užší rodinné vazby a širší komunity identitu. Máte jistotu, že po 

vaší smrti vaše firma nebude uzurpoval některými uchopením Žid, ale už bude pevně 

v rukou svých dětí, kteří mají v průběhu let, byli vyškoleni v jeho řízení 

Tím, vlastnící svůj vlastní podnik si můžete udělat mnoho příspěvků k vaší komunitě. 

Můžete vytvořit stipendia, můžete sponzorovat chlapec je "malá liga" baseballový 

tým, můžete provádět výzkum technologie v některých tratích, které vás zajímají, 

nebo můžete sledovat jiný z tuctu různých prodejen. 

Finančně, jste flexibilní v tolika různými způsoby, které nejsou v placenou práci. Měli 

bychom mít drastický nárůst inflace, hodnota vašeho podnikání, nemovitosti, že je 

zapnutý a budov po zvýšení odpovídajícím způsobem. Jak vaše firma postupuje se 

neustále budování vlastního kapitálu podniku sám, něco, co není nezbytně předmětem 

daně z příjmů konfiskačních, že mzdy a platy jsou zamořena. 

V mnoha jinými způsoby, vaše pozice je mnohem flexibilnější. Můžete prodávat své 

podnikání, chcete-li, že by to stát žádoucí; si můžete půjčit peníze na něm; kolikrát si 

můžete na pronájem a stále ji; nebo jej můžete vůli své děti, nebo kdokoliv jiný, když 

na to přijde, jste-li to přejí. 

Mnoho úspěšných podnikatelů prodali své podnikání do jisté obrovské korporace, pro 

miliony lidí. Oni pak byla dána řízení to na hezký plat. Nicméně, já nijak zvlášť 

doporučit tento, protože nákup firma je pravděpodobně v rukou Židů a bílé rasy opět 

ztrácí. 

Mnoho lidí se samozřejmě bojí začít podnikat, protože mají pocit, že je příliš mnoho 

riziko spojené. To není dobrý nápad. Koneckonců, všechno je riziko. Chcete-li vůbec 

žít riziko. Když budete mít práci s nějakou velkou firmou určitě jsou zapojeni do 

rizika ztráty tu práci. Pokud začnete v podnikání, když jste ještě ve svých počátku 

dvacátých let, nebo dokonce pod dvacet, a začít s velmi málo, nemůžete být zraněn 

příliš mnoho pokusů a omylů, které provázejí předčasné založení podniku. I když jste 

jít na mizině jste neztratil příliš mnoho, protože jste asi neměl moc začít, a ty jsi ještě 



mladý. Mnoho z nejúspěšnějších podniků, které byly stanoveny poté, co zakladatel 

naučil ze zkušeností jít zlomil v jednom nebo více neúspěšných podniků. Ale ve 

většině případů, až budete mít podnikáte, je pravděpodobné, že nebudete moci být 

označena pouze, aby ji udrželi, ale rozšířit, a možná stanou ohromně bohatý. 

Běžným klam, který přetrvává až do dnešního dne je, že většina podniků byly velmi 

zranitelné a zkrachoval během deprese. To prostě není tomu tak. První věc, kterou 

udělal, bylo podniky propustit mnoho z jejich zaměstnanců. V některých případech 

malé a střední podniky ať všichni jejich zaměstnanci jít, ale oni zůstali a běžel 

podnikání. Když se podívám zpátky na malém městečku zpět v Saskatchewan během 

deprese (Byl jsem v pubertě), vzpomínám si, že prakticky žádný z malých podniků v 

tomto městě zkrachoval. Bylo tam dva obchody s potravinami a oba zůstali v 

podnikání. Oni nevedla žádné vnější zaměstnance, ale oni měli celou rodinu pracovní 

obchod a pokračoval v podnikání jako obvykle. Vzpomínám si, že obchodník stroje, 

který byl v podnikání před depresí pokračovala dál jít. Nepotřeboval žádné 

zaměstnance, ale držel podnikání a běžel sám. I dále pamatovat malou Plyn a ropa 

podnik, který existoval před depresí a pokračovala dál děje a nikdy váhal. 

A tak to bylo s většinou ostatních malých podniků, které byly tam. Všichni zůstali tam 

a držel dál, i když některé z nich s poněkud snížených zisků. Nicméně, protože 

všechno ostatní, co museli koupit i levnější, byli v mnoha ohledech o nic hůře, než 

tomu bylo dříve. Avšak muži, kteří měli práci před depresí a ztracené jim byly 

mnohem hůře a měl mizerný čas najít si práci, aby jejich rodiny v potravinách. 

Můj otec, který byl pšenice farmář v té době se podařilo udržet svou rodinu v 

potravinách během deprese. Měli jsme málo nebo žádné peníze, ale my jsme měli dost 

k jídlu. Žijící mimo vlastní hovězí maso, prasata, slepice, zelenina, atd, jsme jedli 

dobře. Nějak se mu podařilo pověsit na farmě v celé deprese, a předtím, než zemřel, se 

obrátil na farmu k mému nejstaršímu bratrovi. 

Navzdory skutečnosti, že přišel jen do Kanady krátké tři roky před deprese udeřila, se 

mu podařilo vybudovat prosperující farmu, ve skutečnosti byl spuštěn tři farmy od 

roku 1929. Kdy přijde deprese se mu podařilo pověsit na, mající domov pro svou 

rodinu, zaměstnání pro svou rodinu a spousta jídla pro svou rodinu. Být farmáře, i on 

měl podnik svůj vlastní, aby spolehnout. 

Závěrem lze říci, je to moje zkušenost, že tito lidé, kteří měli podnikat jejich vlastní 

nebyli jen lépe během deprese, než byli zaměstnanci, ale když poválečný rozmach 

přišel byli ve vynikající pozici bylo možné využít to, rozšířit a stát se velkou a 

výnosného podnikání. Mnozí z těch, kteří před válkou byly pouze v koleně operací 

rozšířila do velkých mnohamilionové korporací po válce. 

V každém případě je to moje pozorování a závěr, že potřebujeme mnohem víc Bílé 

pohané jít do obchodu pro sebe, získat kontrolu nad podniky k získání pozemků a 

nemovitostí a řídit Žida z tohoto oboru, ve kterém měl monopolní příliš dlouho. 

Pokud bychom navíc praktikovat rasové loajalitu mezi sebou, kdybychom pomoci 

propagovat obchodní preference mezi našimi Bílé rasové bratry k vyloučení všech 

Židů bychom bezpochyby brzy řídit těmito parazity z pole. 



Mělo by být naším cílem rozhodnuta udělat právě to jako jeden z mnoha fází bílý muž 

jízdy hodit Žida z off zády, a znovu získat kontrolu nad naší vlastní podnikání, náš 

vlastní osud a naše vlastní vláda.  

Přírody Věčný Náboženství 2-24  

Spásy: Výhody z toho, že osoby samostatně výdělečně činné  

Přírody Věčný Náboženství 2-25  

Spásy: Horatius na mostě  

Římané byli statečný a ušlechtilých lidí. Zlatá éra klasického historii byly supreme. 

Bílá rasa může být věčně hrdý na to, co Římané dokázali. Náš dluh vůči nim je 

ohromující. Můžeme se naučit hodně z toho, co stavěli. Můžeme také hodně naučit z 

jejich neúspěchu na ochranu jejich nádherný závod před rozpadem. 

Pro několik století po založení jejich vypořádání, Římané byli ale bezvýznamných 

lidí, natáhl uprostřed konstantních bojů velmi malou část italského území. Od asi 350 

BC na však jejich území se rychle rozšiřuje. Během století oni si podmanili celý 

poloostrov Itálie. Na počátku křesťanské éry, Řím byl pán všech zemí hraničících s 

Středozemního moře, v podstatě, to znamená, že z tehdy známého světa. Římská říše 

takto zjištěná v celé své kráse a majestátnosti trvalo dalších pět století. 

Bylo nepřinesl zničit vandali a Huny, kteří nám řečeno, napadl ji. Vůbec ne.Bylo 

rozpadla zevnitř jako u rakoviny - rakovinu vyrobené Židy. Jméno rakoviny bylo 

křesťanství. 

Křesťanství oslabený na mužný Roman. Křesťanství proměnil hrdinný boj s Roman, 

bál se celý svět, do bezpáteřní kňučet strašpytel. Zatímco takzvaný "pohanského" 

Římané postavili nádhernou civilizaci a výkonný World říše, "křesťanská" Římané 

stáhl celý rámec dolů do degenerovaných kolébá, vrhat bílé rasy do tisícileté doby 

temna. 

Nicméně tato největší ze všech starověkých civilizací trvalo tisíc let, a když se 

rozpadl, civilizace, která byla  

Řím byl převažující vliv přes Evropu po dalších tisíc let. To ještě výrazně ovlivňuje 

naši civilizaci dnes. The White Race, ve skutečnosti je hluboce zavázán k Římanům. 

Můžeme být mimořádně hrdí, že rasové bratry těchto skvělých lidí. 

Tato převaha římských lidí byl založen na určitých vlastností, které Najdeme je 

vlastnit od počátků své historie. Římané byli rezolutní a houževnatý, namáhavé a 

neúnavný; oni byli odradit v žádném vzad nebo neštěstí, a nikdy se přiznal porážku. 

Byli nápadná pro jejich self-popírání vlastenectví a jejich silným smyslem pro 

disciplínu a povinnosti. Oni byli jasně v čele, věcný a efektivní, a konečně, nebyly 

pouhou bojová závod, ale jeden nadaný nad všemi ostatními národy s géniem pro 

konsolidaci a organizaci, a pro rámování a správu zákonů. 



Římské právo, Roman organizace a římské instituce přetrvávají k tomuto dni přes 

většinu z kontinentální Evropy. Samotné zákony a vláda Spojených státech jsou 

založeny na římské precedentu a římské modely. Když se ve středověku síla kdysi 

velkého římského impéria přešel na židovské křesťanské církve, druhá zmocnil 

římského nadání pro organizaci, disciplínu a vlády ve svůj prospěch. 

Musíme jednou provždy naučit slabost Římanů, která umožnila Židům, aby to 

rozpadající se v troskách. Římané nedokázali uvědomit integrální hodnoty závodu, v 

nejen budova, ale také v oblasti zabezpečení, civilizaci pro budoucnost. Kdyby 

Římané postavili svou vládu a jejich náboženství na rasové základně, Židé by nikdy 

neměl šanci. Měl Římané pak měl solidní rasové náboženství, jako bychom z Hnutí 

kreativity již uvedeno, historie by dopadlo jinak. Žid by už dávno vyhynulo a velká 

bílá rasa by dnes obývají celkovou svět. 

Vzhledem k tomu, že není mým cílem zde, aby přezkoumala slavnou historii římské 

civilizace, já chci reflektoru podstatu římského ducha, jak je uvedeno v epopej 

anglického básníka. Lord Macaulay. Tento duch je krásně a ušlechtile vyjádřil ve 

svém hrdinském vyprávění Horatius na mostě. Je součástí jeho díla The Lays 

starověkého Říma. 

Vypráví o době, kdy ve své rané historii Řím byl začíná projevovat její budoucí 

genialitu a kalibru svých mužů. Když drtivá armáda vedla o jejich nepřítele, Lars 

Porsenna z Clusium sestupoval na město Řím, se městští si uvědomil, že Řím byl 

odsouzen k zániku, pokud nepřítel mohl být zastaven od přejezd mostu do města. 

Rozhodli se, že most je třeba kácet. Ale doba byla příliš krátká, pokud se blíží armáda 

mohla být držen na uzdě tak dlouho, aby most zničit. Říkali pro tři dobrovolníky 

odstávat armádu třicet tisíc, zatímco most mohl být vyťat. Předmostí musely být 

bráněn na opačné straně řeky Tibery, takže nikdo z nepřátel mohl tolik jako vkročil na 

něm. 

Horatius dobrovolně. Přitom se vyjadřuje základní krédo, že bychom tvořivosti hnutí 

musí také naše vlastní. Jako Lord Macaulay epos tak dramaticky, stanovuje: 

Pak se mluvil statečný Horatius, kapitán Gate: "Pro každého člověka na této zemi smrt 

přijde brzy nebo pozdě A jak může člověk zemřít lepší než čelit hrozivé šance Za 

popela otci svými, a chrámech svých bohů.. "  

Tento hrdinský epos pak jde o to říct, jak Horatius, se dvěma odvážných stoupenci, 

která se konala předmostí, dokud byl most snížit; jak se mu nepohnul ani po otci čtvrti 

zvané jemu a jeho dvěma kamarády znovu přes vratké most před tím, než se zhroutila; 

o tom, jak se nakonec sám, zůstal stát na místě, zatímco most spadl, pak se pomalu a 

pohrdavě obrátil zády k nepříteli, holubice do řeky Tibery, brnění a všechno, a plaval 

k protějšímu břehu. 

Je to jeho hrdinský šest řádek řeči, nicméně, že my Tvůrci chtějí, aby část naší víry. 

Musíme dělat to součástí naší náboženské přesvědčení: je lepší zemřít v boji za naší 

rasy, na naší bílé rasy, než vzdát se nepřátelům naší rasy; to je daleko lepší zemřít jako 

hrdina, než být zbabělec a otrok. Musíme si uvědomit, že příroda nikdy určen pro 

každý jednotlivec žít věčně, a protože umřít musíme, největší čest a nejvyšší věnování 



můžeme propůjčit našich lidí, naší rasy, je bojovat, aby mohl být zachován za každou 

cenu, nebo zemřít v pokus. 

Přírody Věčný Náboženství 2-25  

Spásy: Horatius na mostě 



přírody věčného náboženství 2 - 26 

Spásy: Latina - civilizace předních Language  

Komunikace myšlenek prostřednictvím řeči je princip složka, která buduje civilizaci. 

Ze všech tisíce jazyků přicházet a odcházet, řezání závitů přes civilizací lidstva, 

bezpochyby vrcholem bylo již dosaženo před dvěma tisíci lety s formulací latinského 

jazyka. To ovšem neznamená nutně, že největší literatura byla psána v latině, ale že 

jazyk sám o sobě je třeba považovat především mezi jednací jazyky lidstva až do 

dnešních dnů. Latinská literatura sama o sobě pravděpodobně dosáhl svého zlatého 

věku a jeho vrchol během doby Cicero, Caesar a Pompeje a literární jazyk, a obecně, 

psaný latinsky zůstaly pevně ve fázi, že dosáhla asi 50 BC 

Zvuky a formy latiny z něj dělá jeden z nejvíce zvučný a majestátní jazyků; a povaha 

jeho syntaxe mu dává kompaktnost a přesnost, že žádná cizí jazyky vlastnit, což z něj 

činí obdivuhodný nástroj pro školení v přesnosti myšlení a stručnosti projevu. Kromě 

toho znalost latiny je klíčem k jedné z velkých literatur na světě. Nejen, že jsou asi půl 

tuctu latinských autorů mezi nesmrtelnými lidstva, ale vliv latinských spisů na růst a 

charakter naší vlastní anglické literatury byl jako kontinuální a stejně revoluční jako 

vliv latiny po naší anglického jazyka. 

Během prvního a druhého století našeho letopočtu, kdy Řím si podmanil většinu tehdy 

známého civilizovaného světa, Řím a jeho jazyk, latina, rozšířila svůj vliv po celém 

tomto území, nese s sebou velkou prestiž římské kultury, správu a její zákony. Bylo 

latina, která zůstala jazyk kostela, diplomacie a kultury obecně, v průběhu celého 

středověku. Pak s příchodem renesance stala se z ní jazyk poezie a učení, hrozí 

dokonce zastínit novorozence románské jazyky. 

Během dlouhých staletí římské nadvlády v Evropě, Latinské přišel mít zvláštní 

preeminence, který žádný jiný jazyk nikdy těšil. Francouzsky, italsky, španělsky, 

portugalsky a rumunský jsou pouze moderní zástupci latině jak to bylo mluvené v 

různých částech římské říše, od této doby oni jsou známí jako románských jazyků. 

Navíc po celou dobu středověku a až do poměrně moderní době, latina byla jazykem 

učení a diplomacie; vzdělaný muž v kterékoli části Evropy znal latinu stejně jako jeho 

vlastní jazyk, a to jak psal a mluvil ho volně. Bylo to z toho důvodu, že filozofických 

a vědeckých prací takových mužů jako Bacon, Newton a mnoho dalších byly psány v 

latině, ne v angličtině. 

Takže základní a velmi důležité je latinský jazyk i dnes, že většina základních 

právních pojmů používaných v angličtině a americkém právu, například, jsou 

vyjádřeny v latině. Názvy druhů v zoologie a botaniky jsou dnes vyjádřena v latině, 

takže jména univerzální, bez ohledu na to, v jakém jazyce by mohly být uvedené. 

Navíc, moderní medicína je plná latinské označení pro různé léky, výrazy 

označujícími svaly, kosti, nervy a dalších částí lidí, rostlin a živočichů. Různé druhy 

zvířat, ptáků, hmyzu, jsou vyjádřeny v latině. Je to skutečně univerzální jazyk a může 

být skutečně označen jako přední jazyk bílého muže civilizace. 

Nejenže románské jazyky pocházejí přímo z latiny, ale i germánské a anglosaské 

jazyky mají velkou část svého podílu na podnož slov pocházejících z latiny. 



Vzhledem k této společně s románských jazyků, vliv latinského jazyka jako vyvinutý 

velkého římského civilizace je ohromující. Dlužíme mnohem víc, než byla připsána k 

tomuto vynikajícímu jazyka. 

I proto věří, že výuka a studium latiny v našich školách by měla být více zdůrazněna a 

rozšířen. Místo toho, studovat a podporovat půl tuctu nebo více cizích jazyků v našich 

školách, z nichž většina je ztráta času, protože oni jsou obvykle brzy zapomenuto a 

nikdy znovu použít, bylo by to mnohem výhodnější provést důkladnou studii latiny 

univerzální studovat všemi různými bílé národy světa. Tímto způsobem, spíše než by 

se museli učit anglicky, německy, 

Španělské, francouzské, portugalské, italské, řecké a mnoho dalších jazyků při cestách 

do zahraničí, znalost jen jeden další jazyk, a to latina, by mělo stačit. Tímto způsobem 

v případě, že angličtina, Němci, Francouzi, Skandinávci a všechny ostatní Bílá země 

učil své děti vynikající latinské od raného dětství jako druhý jazyk, pak Bílý muž bude 

mít univerzální jazyk by mohl konverzovat v, bez ohledu na to, která země 

odcestoval. 

Vzhledem k tomu nebudeme podporovat účast barevných závodů v naši budoucí 

historie v žádném případě nejsme zabývají zejména to, zda přijetí tohoto opatření, 

nebo ne.  

Ale to by bylo jistě velkým přínosem a rozhodl povýšení na bílé závody mít 

univerzální jazyk, ve kterém by mohli všichni konverzovat, a ten, který by byl 

srozumitelný každému White jednotlivce. Nejenže by to dát nám všem lépe pochopit 

společné Bílé dědictví vděčíme velkou římskou civilizaci, ale to by také dále přispět 

ke společné jednotící pouto mezi všemi Bílých národů světa. 

Společným jazykem je jednotícím prvkem mezi lidmi. Rozdíl jazyk je rozdělující 

faktor. 

Například v některých zemích, jako je Švýcarsko, země je rozdělena do čtyř jazyků; 

Němčině, francouzštině, italštině a malé procento HELVETIC. V důsledku toho 

švýcarský jsou zatíženy učí čtyři jazyky jen aby mohli hovořit se svými krajany. 

Navzdory tomu, že se bude snažit popřít, to představuje problém, a to je dělící. 

Otázkou přichází neustále - je takový a takový německý švýcarské, francouzské 

Švýcarsko, nebo italskou Švýcary? Nebo je to ten švýcarský švýcarský? Za druhé, v 

jakém jazyce by měl Jídelní lístek být psány nebo dopravní značka, nebo vláda 

oznámení? Problémy jsou nekonečné a zbytečné. Pokud Švýcaři měli společnou řeč 

tyto problémy zmizí. 

V Belgii máme jemný bílý lidé rozděleni náboženstvím, a rozdělený podle jazyků. 

Jedna skupina Belgičanů mluvit vlámský, jiná skupina mluvit francouzsky. Vzhledem 

k tomu, jak rozdílu v jazyce a rozdílu náboženství, tyto skupiny byly neustále 

navzájem po krku po celé generace. Jsou hořce rozděleny dnes, pokud je příčinou je 

zbytečné, a rozdíl umělé. 

V Kanadě, Židé byli svědky na to, že francouzské mluvící Kanaďané a anglicky 

mluvící Kanaďané byli jisti, že k výkonu své jazykové odlišnosti tím, že země 

dvojjazyčná, kdy anglický by snadno byly stanoveny jako oficiální jazyk, když 



Britové dobyli Kanada přes 200 před lety. Ale ne - to mělo zůstat dvojjazyčné jako 

hnisající vřed za poslední dvě století až do současnosti je možné používat jazyk jako 

revoluční nástroj pro vytváření oddílů francouzskou (bílá) Kanada od britské (White) 

Kanady, s hořkostí, svár, krveprolití a nenávist vyplývající. 

Dokonce i v našem vlastním Spojených státech, kdy jsem byl naposledy v Puerto 

Rico, všiml jsem si, že byly provedeny neobvyklé úsilí o podporu španělsky v tomto 

americkém území. Dopravní značky, názvy ulic a každý druhý oficiální označení 

nebyly dvojjazyčné, ale španělsky. Židé chtějí, aby se ujistil, že tato rozdělující prvek 

není vyřazen (což se snadno mohla být), ale živena a podporována. A tak to jde, po 

celém světě. 

Stručně řečeno Žid používá každý nástroj divize se může rozdělit bílé rasy - jazyk, 

náboženské vyznání, národnost, věkový rozdíl, pohlaví úcty a desítky dalších. 

Vzhledem k tomu, latina je tak samozřejmě jazyk, který nejlépe vyjadřuje společné 

pouto a dědictví bílé rasy, Žid má, zejména v posledních 30 letech, byl velmi 

agresivní ve snaze vyřazovat latinské prostudovat. Nyní je již nezbytným 

předpokladem pro zákon, nebo pro medicínu ve většině vysokých škol, a to navzdory 

skutečnosti, že se jedná o nejproslulejší a významný jazykem bílý muž dědictví, to je 

nyní vždy označován jako "mrtvý" jazyka. Jako Židé udělali 

Německo, Adolf Hitler a bílé rasy obecně, žádná příležitost se nechá projít bez 

hromadění posměch a pohrdání na vše, co je Roman a latina.  

Tak říkám, dejte nám nejen zachovat latinu jako naše neocenitelné dědictví, ale 

pojďme si uvědomit, co nesmírně cenným přínosem bílá rasa má i dnes v této 

ušlechtilé jazyka pro naše vlastní sjednocení v průběhu všech zemí světa. Není pochyb 

o tom, že jazykové rozdíly jsou rozdělující, společný jazyk je jednotícím. Navrhuji 

proto, že poté, co jsme založili latinu jako druhý jazyk mezi všemi bílé národy světa, 

budeme postupovat odtamtud. Vzhledem k tomu, desetiletí a generace postupovat 

bychom měli povýšit tuto nejpřednější jazyk běloch civilizace pro získání primární 

jazyk, udržování regionálních jazyků jako druhý jazyk. 

Výběrem latinu jako společný základ, namísto, řekněme, anglicky, německy, 

francouzsky nebo španělsky, bychom se vyhnout stranictví a opozici, která by 

následovala bychom se měli snažit usadit na jednom z předních jazyků modemu.  

Proto je v zájmu jednomyslně; v zájmu pohodlí a praktičnosti; V zájmu sjednocení 

bílé rasy; a především v zájmu zachování naší nádherné římsko-latinské dědictví, 

navrhuji, abychom nyní podporují historický latinský jazyk, až jednoho dne se opět 

stává společnou vazbu a univerzálním jazykem regenerované bílé rasy. 

Přírody Věčný Náboženství 2-26  

Spásy: Latina - civilizace předních Language  

Přírody Věčný Náboženství 2-27  



Spásy: Cesta k Greatness  

Každý, kdo má k odstranění a vykořenění samotné příčiny kriminality, bídy, nemocí a 

nevědomosti, musí nutně být také povede ke snížení počtu barevných závodů. Každý, 

kdo je určen pro podporu a rozvoj civilizace a kultury, míru, hojnosti a prosperity, 

musí nutně být pro rozvoj a expanzi bílé rasy. Naše náboženství. Kreativita je pro oba 

tyto cíle, a to povede ke snížení počtu barevných závodů a rozšíření bílé rasy, a to 

nejen proto, že je velmi žádoucí, což je; jsme ohromně věnovaná těmto cílům, protože 

příroda propůjčený na nás manifestu povolání rozšířit náš druh na hranici našich 

schopností a naplnit svět naše vlastní. Zavázali jsme se k tomuto programu, protože se 

implantuje do samého našeho instinktu a v naší duši, aby tak učinily. 

Příroda nám dává ne jen plné právo na rozšíření našeho vlastního druhu na hranici 

našich schopností, ale nám říká, že je to samotnou podstatu našeho poslání v tom, že 

zde na této zemi.  

Tam je další naléhavý důvod, proč musíme rozšířit bílé rasy na hranici našich 

schopností. Pokud tak neučiníme, barevný spodina bude nejen, ale je, rozšiřuje v 

děsivou rychlostí. Nejenže nás zničí a dav nás z povrchu zemského, ale oni dělají tak, 

teď a tady, přímo před našima očima. Jsou schopni dělat tak s naší pomocí a našeho 

souhlasu pouze. Dělají to se spoluúčastí Žida ve spojení s naší vlastní slepotou, nebo 

ještě lépe, našeho vlastního trestního hloupost. 

Podíváme-li se na statistiky trestných činů, zjistíme, že více než 85 procent všech 

násilných trestných činů ve Spojených státech jsou spáchány negry, kteří tvoří (je nám 

řečeno) přibližně 12 procent naší populace. Další nepřiměřený počet násilných 

trestných činů se dopustí Portorikánců a dalších smíšených plemen, že Židé úmyslně 

vtaženi do této země ve velkých množstvích. Když přijde na sofistikovanější trestných 

činů, jako je podvod, podvod, padělání, organizovaným zločinem a prostitucí, 

zjistíme, že většina těchto zločinů jsou buď spáchal přímo, nebo podnítil, nebo 

spravovány, přepočtena dle kurzu 

Mezinárodní Žid. Dokonce i ty zločiny, z nichž Bílý muž je obviněn, je-li zkoumán v 

hloubce, bude zjištěno, že nějakým způsobem Žid táhl bílý muž do ní tak či onak, a to 

buď prostřednictvím jeho propagace alkoholu, nebo jeho pornografie raketou, nebo 

jeho organizace z droga rakety, nebo jeden z mnoha dalších organizovaným formám 

trestné činnosti, při které je Žid je tak zběhlý. V každém případě může být bezpečně 

říci, že výskyt kriminality 100.000 negrů, nebo 100,000 Židů je alespoň 20 až 30 krát 

vyšší než je pro stejný počet bílých lidí. Pokud dále, židovský vliv, a to jak přes jeho 

organizovaným zločinem a degenerované propagandy, byl zcela vyřazen z bělocha 

společnosti, bylo by docela bezpečně říci, že trestný čin jako takový by zmizet jako 

problém jakéhokoli významu, a ve skutečnosti, by raritou, spíše než drtivá rána, která 

se stala dnes. 

Stejný závěr může být dosaženo v souvislosti s chudobou, nemocemi a nevědomosti. 

Kdybychom žili úplně v bílé společnosti, zcela očištěna od židovského vlivu, tyto 

problémy by také být tak dobrá jako vyřešený. 

S židovskou sevření, že nyní se zdá přemoci bílé rasy, nebude nikdy tyto potíže 

vyřešeny. Naopak, budou mít horší a bílé rasy budou zcela zničeny, pokud lámeme, že 



sevření. Musíme za každou cenu, osvobodit se od tohoto tyranského židovské 

dominanci, a bojovat o kontrolu bílý muž osudu od Žida a znovu umístit jej do 

pevných rukou samotného bílého muže. 

V této knize jsme již stanovit cíle, se uvádí cíle, a postavil věčný víru kolem kterého 

White Man může Rally navždy. Účelem této kapitoly je diskutovat a navrhnout 

prostředky k dosažení těchto cílů veliký a věčný. 

Jak můžeme jít o tohle? Odpověď spočívá s vámi, můj drahý bratr Bílá nebo bílá 

sestra. Jaký lepší člověk na světě je tu, než vás, kteří čtete tento, uchopit problém, 

věnovat sami k ní a začít pracovat právě teď? může a musí být dosaženo cíle. Je to 

otázka života a smrti. 

Klíčovými slovy v tomto boji mocného jsou: obětavost, propaganda a organizace. 

Opakuji: věnování, propagandu a organizaci. 

Jeden člověk nebo jedna žena, pracující na příčiny, může udělat hodně v životě. S jiní 

mu pomohl nebo ji mohou dělat mnohem víc. Tisíce pracují společně v souzvuku na 

dosažení společného cíle, organizované a vyhrazené, se může stát obrovský a 

ohromující vliv. Miliony bílých lidí pracujících jako organizovaná síla směrem k 

jednotné příčiny, může a bude nejmocnější síla na povrchu země. Není nic, co kdo 

může zastavit. Ne, je tam jen síla v číslech, ale tam je obrovská síla v jednotě a mají 

vyhrazené cíle. Působí jako obrovské beranidlo, že žádný zmatený síla vydrží. 

Organizovány a sjednotil bílá rasa je desetkrát tak silný jako zbytek světa dohromady.  

V této knize jsme již diskutovali, jak nesmírně důležitá je oddanost a věrnost své 

vlastní rasy. Beze stínu pochyb o tom, to jsou první a základní prvky, které musíme 

mít za účelem zahájení přestavby naší bílé společnosti a znovu získat kontrolu nad 

naší vlastní osud. Vzhledem k tomu jsem zdůrazňoval to celé knize, nebudu přebývat 

na tomto nesmírně důležitým prvkem v této době, ale já chci ještě zdůraznit klíčový 

význam propagandy. 

Zatímco Žid dobře zná hodnotu propagandy, většina bílých lidí vyhýbají Samotný 

termín, jako kdyby to bylo něco zkažený a nečisté. Jedná se o zcela nesmyslný postoj, 

a nesmíme dopustit, abychom se zaujatý proti používání tohoto nejdůležitější a mocný 

nástroj. Propaganda jako taková není ani dobré, ani špatné, v závislosti na tom, jak se 

používá. Je to jako slovo "vlády", což může být dobré, špatné nebo indiferentní. Nebo 

je to jako slov "náboženství" nebo "politiky" či "peněz". Žádné z těchto slov musí být 

nutně dobré nebo špatné samy o sobě. Správně používány mohou mít obrovský vliv 

pro dobro. Ve špatných rukou (jako například Žid je) mohou být výkonné nástroje, 

které mohou dělat nás velké škody. Stručně řečeno, propaganda je jako oheň, v 

závislosti na tom, jak se používá, a kým, jak k zda to bude destruktivní, nebo zda to 

bude velmi konstruktivní. 

Hitler byl popravdě řečeno, že propaganda může dělat nebe vypadat peklo, a naopak, 

peklo vypadat nebi. Židé mají v drtivé většině prokázáno, že je to pravda. Udělali 

komunistické Rusko, což je peklo stavu, super-otrokářský stát, vypadat dobře v očích 

většiny Američanů drtivou a rozšířenému používání propagandy. Zároveň dodali 

Hitlerovo nacistické Německo, období velké konstruktivní činnosti u bílé rasy, 



oživení a rozkvětu kultury a prosperity, jeví jako ďábelské otroky státu v očích hodně 

ze zbytku Bílé světa , Bylo to propaganda v obrovských množstvích vnucená myslích 

bílí lidé Ameriky, které jim jel do války proti svým vlastním nejlepším zájmu, a 

pomohl Židé rozbít bílý muž je boj o udržení kontroly nad svým vlastním osudem. 

Měl například propaganda 1930 v Americe byly v rukou lidí, kteří byli věnovaných 

zájmům bílé rasy, a kdyby byli vystaveni neslavném židovského spiknutí místo ležící 

na bílí lidé, jsem si jist, že bílí lidé Ameriky by se připojil k Němcům při čištění 

domu.  

Takže z této jediné instanci můžeme vidět, že propaganda je jako ruka na plynu 

obrovského a mocného lokomotivy. Že ruka, s velmi malým úsilím, aby to silný 

lokomotiva jít buď dozadu nebo dopředu. Je to ruka na plyn, který rozhoduje. Tak je 

to s propagandou. Žid je známá tisíce let obrovskou sílu, která se ovládá, jestli má na 

starosti propagandistického aparátu. Je to z toho důvodu, že se vždy tíhla k nervových 

center moci a především získal kontrolu nad sdělovacími prostředky. Poté, co v řízení 

tento způsob propagandy, cítí relativně v bezpečí, protože ví, že bez jakékoli 

konkurence, dokáže manipulovat, jed, přímá a zmást mysl svých obětí goyim dle 

libosti. 

V současné době Bílý muž je téměř úplně zbaven veškerých rozšířených prostředků 

propagandy. Dokonce i ti, myslíme si, jsou v rukou bílého muže, jsou, a velký, 

manipulovat v pozadí od stejného přešlapu viníka - Žida. 

Jsme tedy zcela bezmocní v tomto ohledu? Ne nejsme. Jedním z nejúčinnějších 

prostředků pro přenos myšlenek je mluvené slovo. Slovo z úst. To Žid nemůže 

ovládat, alespoň ne v tomto okamžiku v Americe. Vy mohou a musí využít každou 

příležitost mluvit o vyznání a program bílé rasy, jak je shrnuto a obsažené v této 

knize. Ale to je jen začátek. Nejen, že můžete hovořit až program, běloch, ale můžete 

distribuovat velké množství této knize samotné a dát bílých rasovým soudruzi 

možnost číst a vidět logiku celého programu pro sebe. 

Dovednost v používání propagandy je nanejvýš důležité. Je hrubou chybou snažit se 

podporovat příliš mnoho problémů najednou. Skutečný génius úspěšného politika je, 

aby bušil pryč na několika místech nanejvýš zároveň přístup, který z tisíce různých 

úhlů, vždy dosáhl ke stejnému závěru a jako kladivo pryč jako beranidlo na stejné 

zranitelné cíle , V žádném případě jsou masy lidí schopna udržet jednotný jednotku 

proti mnoha frontách. Aby se pokusila udělat, je tak pouze zmást otázky a rozptýlit 

energii potřebnou k těstíčku dolů nepřítele. Propaganda by neměla být jako rozptyl 

hrubé broky, ale měla by nést Wallop s výkonným pušky kulky Magnum. 

Kromě toho propaganda musí být určen pro masy, ne pro pár intelektuálů. Je masy, 

které jsou elektrárna našeho úsilí o rasové nezávislosti a nadřazenosti, a proto celá tato 

náboženská hnutí musí být zaměřeny na masy. Je navíc chybou mluvit vznešené 

intelektuálních kruzích nad hlavami lidí, které se snaží dosáhnout. 

Čím více jednoduchý a tím mocnější můžete mít problém nebo otázky, tím účinnější 

bude dopad. V tomto ohledu opakování je klíčem k jel domů bod v této knize jsem 

použil opakování znovu a znovu mnoho z klíčových otázek a učinil záměrně zdůraznit 

to, co je nejdůležitější, blížící se problém z mnoha různých úhlů aby se dospělo ke 



stejnému závěru. V případě, že jsou nevýznamné a důležité byly zmíněny pouze 

stejným málo častému, průměrný posluchač nebo průměrný čtenář by se rozeznat od 

vaší prezentace, co je důležité a co je triviální. 

Například, v tomto okamžiku, Židé jsou zatloukat dál na ekologii, opakovat znovu a 

znovu, že je důležité ekologie, aniž by skutečně říkat nic moc, který je nový. Samotná 

skutečnost však, že je to dáno tolik času a tolik opakování a tak velký důraz zapůsobí 

na průměrného posluchače, že musí být nanejvýš důležité, a po chvíli začne ji 

přijmout jako fakt. Skutečnost, že Židé jsou uvedení více než mylné a Fiktivní nápad 

pro nevyzpytatelný účelem kontroly více vaší země a více vašich podnikatelských 

aktivit, je irelevantní. Průměrný člověk, poslechu den ekologie propagandistické po 

dni, brzy začne být strhne s propagandou, se stává přesvědčen o jeho důležitosti, a 

brzy začne dávat problém jeho vlastní. 

Tak je to s nesmírně důležité otázce rasy, které jsme nyní čelí při zatloukání domů do 

vědomí našich vlastních lidí. Musíme se držet znovu a znovu opakovat problém a 

znovu musíme držet zatloukat dál na něj. Musíme ji přistupovat z tisíce různých úhlů 

dokud Bílý muž si uvědomuje skutečné problémy, jeho boj o přežití, že je nyní 

zapleten do, jeden ze kterého nemůže uniknout. 

První místo, kde začít, je vytvořit církevní skupinu vlastní, to je, Hnutí kreativity. 

Křesťanství říká, že "kde jsou shromážděny dvěma nebo více" je dobrým jednotka 

začít. Nemůžeme si pomoct, ale souhlasit s většinou propagandistických postupů a 

metod, které křesťanství používají a zdokonalil v průběhu posledních několika 19 

století. Nikdo nemůže opravdu tvrdit s účinností svých metod. Koneckonců, měli 

nejtěžší a neatraktivní výrobek prodávat, a skutečnost, že ji prodali tak úspěšně vysoce 

hovoří o efektivnosti svých prodejních metod. Rádi bychom udělali dobře, zkoumat 

jejich metody a získat prospěch z 19 století zkušeností, které získali. Ty jsou nyní k 

dispozici pro nás v prostředcích organizuje kostel naše vlastní. Můžeme se hodně 

naučit z prostředků, které byly využívány v tak úspěšně šíří svou doktrínu. 

Je jisté, že počet křesťanských církví, které vyrůstají i dnes v Americe a snadnost, s 

jakou se zdá, že mohou získat peníze na vybudování těchto nesmírně nákladné a 

bizarní církevní budovy za zcela zbytečné a nerealistické příčiny, by měly být 

povzbuzením pro nás, na bílou rasu. To by nás mělo uvědomit, že můžeme dělat lépe 

podporovat a šířit mnohem cennější věci - totiž přežití bílé rasy. Proto i my můžeme 

uspořádat, i my můžeme získat členy, my můžeme získat peníze, a my můžeme stavět 

sborové pro shromáždění z věrných členů naší rasy. 

Vzhledem k tomu, některé náboženské sekty jsou úspěšnější než ostatní, dejte nám 

učit od úspěšnější. V tomto bodě v Americe Mormon náboženství se šíří nejrychleji, 

jak jsme již uvedli v předchozí kapitole. Pojďme tedy pamatovat si a zkontrolovat, co 

Mormon technika je. 

Poté, co jste založil jádro pro církevní skupinu, počínaje třeba jen možná dva nebo tři, 

Dej sebe specifický název odlišit vaši konkrétní Hnutí kreativity od jiné skupiny. 

Začněte s centrálou a e-mailové adresy, které by mohly být váš vlastní domov, nebo to 

může být budova nebo sál, který si můžete pronajmout. Poté, co udělal mnohem 

jazyce rekrutování. Budeme si pamatovat Mormon techniku náboru měl mít dva 

mladíky, elegantně oblečený, chodí od domu k domu, s veselým a příjemné linie 



vstupu zapojit lidi v rozhovoru, a pokud je to možné získat vstup do jejich obývacího 

pokoje, kde mohou diskutovat o jejich konkrétní náboženství dál. 

To je velmi důležité.Získání přijat a dostat vstup, kterým pak můžete dále diskutovat v 

klidu podstat konkrétní víry je první, ale velmi důležitý krok. Od této chvíle se Máte 

tolik problémů, které si můžete více či méně z čeho vybírat sondovat bratry bílé a 

sestry, se kterými hovoříte. Dnes, s dětmi na average bělošské rodina je právě bused 

pryč do negr čtvrti; nebo negři jsou bused do svého obvodu; s bílou čtvrtí jsou 

zasahovaly od černochů; s daní a dobré životní podmínky jsou naložilo na zádech 

pracovníka White; s černoši byl povýšen do zaměstnání, které se konaly od Whites, 

existuje tucet různé problémy, které znepokojují a váží na mysli průměrného Bílý 

rodiny v Americe. 

Vaším úkolem je zkoumat a zjistit, který z těchto otázek stávku oheň osobu nebo 

osoby, s kterou hovoříte. Poté, co zjistil, že problém je pak rozhodující pro to 

prozkoumat plně a navrhnout řešení těchto problémů. A tak či onak bude řešením být 

spojování s ostatními Bílé rasových soudruhy ve společné věci pod vedením Hnutí 

kreativity a při organizování dále odtamtud. Proto, když zjistíte, ty, kteří mají zájem o 

vstup do Bílého společenství, vyzve je, aby další církevní setkání - setkání, která by se 

měla konat v pravidelném čase každý týden. 

Z tohoto malého a neblahý začátek budovat obrovský a mohutný kostel ve svém okolí. 

Je naším cílem, aby si vybudovali sto tisíc takových chrámy pro zachování bílé rasy v 

celé této velké země naše, a odtud ven po celém světě. Jsem přesvědčen, že i když jen 

desetina z času, energie a peněz bylo vynaloženo při propagaci a šíření bílého muže 

náboženství, jmenovitě kreativity, která je nyní věnují jen stěží udržet naživu nemocné 

a morbidní křesťanské náboženství, že naše náboženství by šíří jako požár. Domnívám 

se, že i když méně než desetina z úsilí bylo vynaloženo na odhalení křesťanství na to, 

co je a vysvětlovat náš nový energický a dynamický náboženství, křesťanství, že by 

brzy uschne na vinné révy a tvořivost zvítězí na celém White celém světě. To je náš 

cíl a náš cíl. 

Vzhledem k tomu, náš program je natolik revoluční, a tak základní a vyžaduje nové 

zaměření na tolik zmatené myšlení, které nyní cluttery mysl bílé rasy, je nanejvýš 

důležité, aby co nejvíce potenciálních rekrutů do naší církve se dal příležitost a být 

indukován číst tuto knihu. Z tohoto důvodu neustálé kampaně distribuovat a šířit tato 

kniha by měla být zahájena nejen ve svém okolí, ale v oblastech, kde si myslíte, že je 

živnou půdou. S tolika Bílé rodiče znepokojeni a překypoval vzpoury proti nucené 

integraci a mongrelization naší bílé rasy, příležitosti k propagaci a distribuci této 

knihy jsou nekonečné. 

V distribuci této knihy, opět metoda dům od domu je jedním z nejlepších. Opět platí, 

že se v párech, a to buď dva muži dělat atraktivní prezentaci, nebo muže a ženu, jít od 

domu k domu. Pokusit se buď prodat knihu po nějaké příznivé diskuzi, nebo v 

případě, že potenciální rekruti váhají o jeho koupi, z nich činí naprostý dar z ní. Jinou 

alternativou je, aby jim půjčit knihu a nechat přečíst pro sebe s myšlenkou, že budete 

kontrolovat zpět a zjistit, zda by si přál, aby si ji koupili později. V každém případě 

využít sami o tisíc výtisků této knihy a začít jejich distribuce. 



Že by to mohlo znamenat značnou oběť k některým, je nepochybně pravda. Nicméně, 

když si uvědomíte, kolik peněz jsou Židé okrádání od vás neustále rok co rok co rok, 

jako oběť je nesmírně dobrou investicí, ten, který musí být provedena. Vzpomeň si, co 

Žid dělá. Dává a dává štědře jeho mnoha rasových příčin. Nechává orba zpět svůj zisk 

v tak či onak znovu využít pro svoji rasu, což mu štědře odměňuje za jeho oddanost a 

věrnost. V každém případě, pamatujte, že když tato kniha konečně stává veřejný 

majetek bílé rasy, můžeme uvažovat, že zadní část židovského spiknutí bude byly 

zlomené navždy. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů získávání rekrutů a při používání propagandy je 

schopnost efektivně mluvit na veřejnosti. Hitler říká, že všechny velké pohyby byly 

propagovány mocí mluveného slova. Proto se sluší, abyste se naučili dobře mluvit. 

Nejen, že je důležité, aby se stal dobrým řečníkem, ale je důležité, aby se stal dobrým 

debater i v malých kruzích, nebo v soutěži s jedinou osobou. Jeden z nejlepších 

organizací, které vím, že se můžete připojit k poměrně snadno a poměrně levně naučit 

se dobře mluvit, je organizace s názvem Toastmasters. Nejenom, že to dát vám 

možnost okamžitě poznat, jak zlepšit své mluvící techniky, ale budete mít okamžitý 

platformu, ze které chcete vyzkoušet některé z vašich představ a svých projevech, 

stejně jako učinit řadu nových kontaktů, z nichž většina jsou docela artikulovaný a 

určitě nadprůměrná inteligence a schopnosti. 

Já osobně vstoupil Toastmasters zpět v roce 1965 a během roku jsem získal dostatek 

důvěry vstoupit do politické pole a spustit pro státní Sněmovně reprezentantů, kterou 

jsem úspěšně vyhrál ve svém prvním pokusu.  

Až budete dále organizována, použití letáky s krátkými a chytlavé slogany oznamuje 

své schůzky jsou velmi účinné. Ty mohou být rozděleny na základě dům od domu, 

nebo v nákupních centrech, nebo fotbalové hry nebo jiných oblastech tam, kde velký 

počet lidí může uvést do styku s minimálním úsilím. 

Další účinnou zařízení je využití zaznamenaného telefonního zprávy s číslem volání, 

které mohou být inzerovány ústně, kartami, které letáky a reklamou. Tento telefon 

zpráva by měla být změněna každý týden. Plán by měl být zřízen a zpráva sama o 

sobě by měl informovat posluchače, pokud se zpráva změní tak, že mu může zavolat a 

poslouchat znovu do nové zprávy. 

Jedním z nejvíce úrodných polí k šíření a šíří inspirující a dynamickou nové 

náboženství je mezi těmi, kteří se dnes zdají být nejvíce beznadějně zapletený v 

židovském síti. Tato skupina je mladým lidem dnes, obzvláště vysokoškoláků. Když 

vidíme všechny židovské zvrácenost, že naši mladí lidé padli za oběť, jsme příliš 

nakloněni obviňovat za své přestupky a odepsat jako beznadějně ztracený. To je zcela 

chybné. Tito mladí lidé, kteří se stali hippies, kteří se stali marxisty a revolucionáře, 

jsou mnohem být litován než odsoudil. Jsou obětí spíše než viníky. Oni měli plnou 

zuřivost zrádné židovském spiknutí rozpoutal na ně absolutně bez vedení a žádnou 

obranu poskytované pro ně jejich rodiče nebo jejich starším. V podstatě i pod ním, tito 

lidé jsou jemné idealistické Bílé loyalists, se svými instinkty stále velmi živý a 

vnímavý k cíli a ideologií mohou sledovat a jeden mohou věřit. Byly tak důkladně 

podvedeni a oklamáni a podvedeni jejich starších s tím vším pokryteckou křesťanství, 

jsou v drtivé většině zmatený všemi rozporném špatnou radu se jim dostalo. S žádné 

cíle usilovat, žádné cíle, které mají následovat, s žádným konkrétním budoucnu 



pracovat pro, oni to všechno hodil přes palubu a bouřil. Oni se bouřili, ale oni nevědí, 

co ji nahradit. Jsou zoufale hledání, tápání ve vakuu. 

Proto jsem přesvědčen, že zejména na univerzitách naše nové náboženství, založené 

na přírodních zákonů, na základě zdravého rozumu, a na základě poučení z historie, a 

to především na základě svých dobrých zdravé instinkty, bude zachytit a šířit jako 

požár , Proto věřím, že naší největší důraz by měl být s mladými lidmi, zejména těch, 

které jsou nyní roamingu na kampusy vysoké školy, bezcílně hledají to, co nevědí. 

Věřím, že je zde nejúrodnější a nejvýznamnější oblast snažení, kde můžeme skutečně 

zasít semínko. 

Z tohoto důvodu, že je nanejvýš úsilí by mělo být zaměřeno na formování 

vysokoškolské skupiny, vysokoškolské kluby, založené na rozvoji a podpoře bílé rasy 

a zakládání církevních skupin z řad studentů, že oni sami mohou vést a rozšířit.  

Dalším nesmírně významným projektem, který lze provádět specializované věrných 

bílých lidí s prostředky slouží k zahájení soukromou školu nebo soukromou 

univerzitu, který je založen na principech Hnutí kreativity. To není těžší než říci, 

počínaje katolická škola nebo katolická univerzita nebo Methodist College nebo 

baptistickou školu. Jistě potřeba takové sérii škol je ohromující, a dobro, které by 

mohly být odvozeny z takového by byla věčná. S našimi takzvané státní školy jsou 

mongrelized a stávají doupata nepravosti a trestné činnosti, je potřeba pro školy 

založené na zachování bílé rasy a loajality vůči bílé rasy, je ohromující a naléhavé 

Jako další odnož téhož nápadu, tréninkové školy pro vůdce v hnutí bílé a vedoucích k 

naší církvi musí být tvořen. To by bylo ve stejném duchu jako teologických školách 

křesťanské církve nyní používají školit své kazatelů a ministry. Stejným způsobem 

musíme mít školy k vyškolení naše vůdce a své misionáře, aby podporovaly, šířit a 

prosazovat naši filozofii a náš závod. 

Musíme také knihkupectví které fond knih, které vystavují Žida a podporovat 

tvořivost. V tomto řádku snažení musíme také řadu kreativních spisovatelů, který se 

bude přepisovat historie posledních několika tisíc let s přihlédnutím židovského vlivu 

a zvrácenost naší bílé historii našeho myšlení a našeho náboženství. Pokud se 

redakčně nakloněn, mohli byste pravděpodobně začít vydávat noviny, které by šířit 

myšlenky, že naše nová víra je založena na. Jistě Židé udělali to velmi efektivně 

publikování a šíření komunistické noviny, liberální noviny, a ve skutečnosti většinou 

každý noviny zabarvený s těmito ideologiemi, jsou skrytě nebo otevřeně šířeny svých 

stránkách. 

Jak jsem již zmínil dříve, většina velké pohyby jsou rozesety mocí mluveného slova. 

To je stále stejně pravdivé dnes, jak to vždy bylo a co naše náboženství a naše hnutí 

zoufale potřebuje, je velký počet dobře vyškolených mluvčích, kteří půjdou ven do 

pole a dodávat naše poselství jako misionáři pro našeho dynamického nového hnutí. 

Proto, jeden další věc, kterou můžete udělat, je vytvořit úřad reproduktorů, které 

pomohou vlak a informovat formulovat a dynamické mladé reproduktory jít ven a šířit 

slovo. The John Birch Society se tohoto úkolu zhostil velmi efektivně a studium jejich 

metod by mohlo být konstruktivní vodítko k tomu, co můžeme udělat v vyslat 

misionáře šířit své vlastní dynamické a revoluční nové nápady. 



Pokud jste v této fázi života, kdy se chystáte vybrat si kariéru nebo práci, to by vám 

slušet jít do takových oblastech, ve které by mohly mít výhodu, že misionářem pro 

naši věc. Pokud zvolíte povolání, jako jsou spisovatel pro noviny, nebo reklamní 

agent, nebo autor knihy nebo vydavatele, nebo v jakémkoli oboru, který má co do 

činění s veřejným informacím, můžete mít klíčové postavení pro šíření nápady s 

misionářského nadšení. 

Výše uvedené celá řada způsobů a prostředků, které můžete začít dnes zahájit tuto 

nesmírně důležitou revoluční nové náboženství. Nikdo člověk bude dělat všechny tyto 

věci. Ve skutečnosti, pokud se rozhodnete jeden nebo dva nebo tři budete dělat dobře. 

Ale v každém případě, to je průvodce pro spuštění budete přemýšlet o tom, co můžete 

udělat pro spuštění uvedení do činnosti, která o kterých jste byli čtení a o kterých jste 

přemýšlel. To není v žádném případě úplný seznam ani není to konec činnosti, ve 

kterých se budete moci zapojit. Mohlo by vás slušet sednout a vytvořit seznam dalších 

činností, které byste mohli úspěšně prosazovat a začít svůj vlastní program. 

V každém případě se jedná o začátek a průvodce. Je naléhavě nutné, aby vám začít 

hned a dát svou ruku k dílu. Nezapomeňte, že ideologie bez akce je sterilní. Musíme 

jednat. Neexistuje žádný ztrácet čas a není lepší čas začít, než právě teď. 

Přírody Věčný Náboženství 2-27  

Spásy: Cesta k Greatness  

Přírody Věčný Náboženství 2-28  

Spásy: Naše skvělou budoucnost  

Nejvíce vzrušující, nejdynamičtější, nejvíce úžasné a krásné roky u bílé rasy leží před 

námi.  

V příštích několika stránkách budu prognózovat, co vidím před sebou pro budoucnost 

bílé rasy poté, co dosáhl své cíle vyplnění svět. Jsem si představovat svět, ve kterém 

negři, Židé a barevné závody již nejsou mezi námi, aby nás oslabují, lupič nás, aby 

nás obtěžovat, nebo nás sužují. Těším se na dobu, kdy bílé rasy budou moci 

vykonávat svou úžasnou produktivní a kreativní génius, aniž by na hřbetě všech 

výluhů, že nyní vysát velmi mízou ze z našich žil. Když jsem uvažovat o příchodu této 

nádherné éry, naše budoucnost vypadá růžově než cokoliv, co kdy bylo představit 

předtím. Ve skutečnosti, ráj na zemi by nemělo být příliš rozsáhlý popis vzrušující 

budoucnosti, která nás čeká. 

Když bílé rasy rozšířen tak, aby tam, kde naplní všechny hodnotnou půdu této planetě 

Zemi, budeme vidět až chov bílé rasy namísto down-chovu, která byla děje za 

posledních 2000 let, a budeme viz Super Race najevo, že bude hrdost a radost 

pohledět. Domnívám se, že během příštích století po běloch se splnil svůj hlavní cíl 

obývat svět, najdeme průměrnou Bílý muž nebo žena, jako je hezký, atletický v 

sestavení a neobvykle zdravé mysli a těla. Průměrný člověk bude hezký a mužná 



hledá ve skutečnosti více, takže průměrná filmová hvězda dnes. Průměrný bílý žena 

bude vysoká, mající krásné ženské postavy a neobyčejně krásný vzhled. 

Já navíc předpovídají, že průměrná inteligence výrazně zvýší jako bílé rasy se vydává 

na svém programu pro zlepšování a prosazování sebe. Zatímco dnes člověk s IQ 150 

je považován za vzácný génius a vyskytuje se zhruba jednou za 5000, jsem 

předpokládají, že za sto let od okamžiku, kdy White Man získal kontrolu nad svým 

vlastním osudem, bude génius tohoto kalibru považovat za zcela běžnou záležitostí. 

Dále můžeme očekávat, že mám super génie s IQ 200 a více, což vedlo naše rasa do 

oblasti techniky a vědy a kultury do výšek, které lze jen stěží snil od dnešního dne. 

Matematika, chemie, fyzika, Science, Technology prorazit do závratných nových 

výšin, že můžeme jen stěží vizualizaci dnes. 

Jemnější hudba bude zapsán než kdy bylo napsáno v minulosti. Výtvarné umění, 

architektura, osvobozen od židovského vlivu, dosáhnou mnohem lepší standardy 

krásy, než kdy bylo dosaženo dříve, dokonce ještě výrazně distancování se, že 

dosažené Řeky a Římany v roce klasické civilizace, nebo v době renesance. Budeme 

mít mnoho géniů typu ilustrovaný Leonardo da Vinci nebo Michalangelo nebo 

Rembrandta, a budeme ve skutečnosti mám super génie, který bude daleko předčí vše, 

co nejlepší z bílého muže v minulosti nikdy dosaženo. 

Nejenom, že budoucnost White Man být nadřazený druh ve zdravotnictví, ale ne více 

negrů a barevnými závody v našem středu k šíření nemoci. Špína a znečištění mezi 

námi, bývalý výskyt onemocnění se výrazně sníží několika faktory: zdravější vzorek 

jednotlivce; superior nutriční technologie; absence špinavými, špíny a degenerace. 

S procházením negry, Židy a spodinu z našeho středu, dále jsem předvídat bílá rasa, 

ve velmi krátkém časovém úseku, budou mít zcela vymýtit chudobu z celé země. 

Nejen, že bude existovat žádné spousty barevných freeloaders jízdě na zádech 

strhnout naši životní úroveň, ale budeme také zbavili Žida, který byl nás okrádání o 

více než tři čtvrtiny našeho bohatství přes naprostou šikanování, nátlaku a kořist. 

Kromě toho, bílý muž se organizace bude tak mnohem lepší, takže mnohem 

produktivnější a mnohem více kreativní, a Bílý muž, pak mají velmi málo neznalé a 

netečný trubce mezi jeho vlastního druhu, chudoba jako problém bude muset být zcela 

vymýceny v naše společnost. Ve skutečnosti, když jsme obydlený svět a mít k 

dispozici bohatství a zdrojů na celém světě, s níž vytvořit, vybudovat a produkovat 

pro sebe, budeme doslova koupání v bohatství. Je to nejen možné, ale zcela 

pravděpodobné, že každá rodina White bude moci dovolit krásný velký dům v 

atraktivní, čisté prostředí. Bude možné mít všechny jemné prádlo, knihy, dobré jídlo a 

kterákoliv jinde oni přejí, zcela v jejich dosahu a které mají k dispozici. 

Proč předpovídat takové bohatou budoucnost? Protože tento cíl je nejen docela dobře 

možné, ale nevyhnutelné, když je White Man je zdarma Lo uplatnit své jedinečné 

kreativní a produktivní schopnosti pro jeho vlastní potřebu. S ještě vyspělejší, 

schopných generace přichází, se starat o sebe a svou rodinu bude hračka pro bílého 

muže budoucnosti. Místo toho, aby většina z bílého muže v oblasti energetiky a 

produktivity nyní odčerpal na parazity, kteří jedou na zádech; Jeho energie se rozptýlí 

v ničivých válek a in-bojů mezi sebou bílí lidé; všechny tvůrčí produktivity bude v 

budoucnu půjde ke svému vlastnímu prospěchu. 



Budeme, například, nemají větší boj mezi různými národy. Bílá rasa, když učinil 

Kreativita náboženství svou vlastní a eliminoval destruktivní vliv židovského ze svého 

středu, budou mít také odstraněny židovský podnítili válku. Být sjednoceni v jednom 

společném účelem lepšího sebe, bude to již nemá nejmenší důvod provádět 

sebevražedné válku proti sobě, a tam už nebude jakákoliv hrozba barevnými závody, 

proti nimž vést jakýkoliv druh války. Stručně řečeno, nesmírně destruktivní a 

oslabující důsledky války, že Židé mají manipulovat bílá rasa do, generace po 

generaci, století za stoletím, bude zcela vymýtit. To již nebude jedním z mnoha zla, 

které nás teď tak tragicky sužují. 

Když si myslíte, obrovské náklady pro bílé rasy, pokud jde o bohatství, materiálu, 

energie a v krvi že židovský podnítil války nás stálo v minulosti, a když vezmeme v 

úvahu, že veškeré toto úsilí může být místo toho směrovány pro naše vlastní 

konstruktivní prospěch , samotná myšlenka sama o sobě je ohromující. Nicméně, to je 

to, co můžeme dělat, když bílý muž objímá náboženství, které jsme nyní založení 

náboženství, které učí ho sjednotit a vytvářet a vyrábět pro svůj vlastní prospěch, a učí 

ho požadovat a vykonávat kontrolu nad svým vlastním osudem , 

Nejen, že budeme navždy zbavit ničivých válek a oslabující že Židé zmanipulovaných 

na nás, budeme již nebudou muset podporovat obrovský drahé a neproduktivní 

válečný stroj jako my dnes. Navíc, naše astronomické sociální náklady, které jsou v 

současné době zbytečné na parazitní nigger dneška, bude také zcela vyloučena. 

Samotné tyto dva faktory, spolu s absencí židovského loupeže, věřím, sníží naše daně 

zlomek toho, co jsou dnes. I předpovídají, že daně se sníží na místo, kde budou nižší 

než deset procent, možná pět procent toho, co jsou v současné době. Dále Vzhledem k 

tomu, že trestný čin bude snížena tam, kde to bude méně než jedno procento z toho, co 

je dnes, to není těžké si představit, kde současné obrovské náklady vlády, (s válčením 

a dobrých životních podmínek eliminován), bude malý zlomek zátěž, která je dnes. 

The White Man pak bude v pozici, kdy jeho tvořivost a produktivita mohou mít 

prospěch těch, kteří pracovali pro něj - a to běloch sám. 

Celý efekt to bude akumulační. Se zločinem snížena na jedno procento (nebo méně) 

toho, co je dnes, neproduktivní náklady na údržbu obrovskou policejní síly se 

odpovídajícím způsobem zmenšit. V ulicích bude opět bezpečné pro muže, ženy a 

děti, ve dne nebo v noci. Většina z byrokratických kontrol, které obchodníci a 

průměrný občan obecně se trápily s, budou odstraněny. Už si nebudeme potřebovat 

armády bookkeepers a papíru Shuffler dovnitř a ven z vlády oslabují a obtěžovat 

každý náš pohyb. The White Man může opět ve skutečnosti, budou podporovány, 

dělat to, co umí nejlépe - vytvářet a produkovat. 

S idioti, idioti a blbci jsou získávány ze strany jednoduchým procesem není dovoleno 

chovat a množit jejich trápení, psychické problémy, příliš, bude zmenšen na vzácnosti, 

spíše než jako houby po dešti jevů je stále i dnes. Celý náš přístup bude, aby se 

zabránilo reprodukci a množení duševních a fyzických defectives. Ty musí a bude 

vyřazeno tak, jak příroda diktuje. Spíše než držet každý deformované a vadný naživu 

za každou cenu, aby znovu množit a množit, bude náš přístup bude přivést pouze 

zdravé a inteligentní děti do světa, tak daleko, jak je to možné. To je to, co nám 

příroda neřekne. 



Nemohu předvídat tolik obrovské a krásné výhody plynoucí bílé rasy jakmile je na 

cestě k prosazování sebe, že seznam je téměř nekonečný, a to je ohromující 

představivosti.  

Již jsme se zmínili, že bychom vidět konec válčení a bratrovražedného sporu. Zločin a 

bída bude prakticky vyloučen. S negři již není mezi námi, tam by žádné slumy. Ve 

skutečnosti, pokud jste navštívili některé z krásných a čistých měst v Německu, ve 

Švýcarsku, máte malý náhled na krásných měst a krásné venkovské krajiny, které 

můžeme očekávat, když Bílý muž se opět ocitl. Města budou čisté, krásné parky s 

střídají v pravidelných intervalech. Ulice bude lemována stromy a květinami v 

hojnosti, se vším, co elegantní a čisté, jak jsme již zažili v mnoha all-White zemích 

Evropy dneška, jako je Holandsko, Švýcarsko a Německo. Pouze s budoucím bílé 

rasy, kteří zbavit Židu, tento trend krásy a čistoty bude zvýrazněna a bude daleko vše, 

co máme dnes překročit. 

Dále již nebude sužován a vypustit z našich zdrojů tím, že musí poslat "cizí pomoc" z 

našeho středu, protože jsme již nebude dodávat obrovské množství naší těžce 

vydělané peníze do zemí, jako je Indie, kde to bylo děje dolů díry potkana. Ve 

skutečnosti, Bílý národů na světě, je bohatě dodáván s pozemky všech různých 

kontinentech, a s vlastní bohatství těchto přírodních zdrojů, bude dělat úžasně dobře 

na vlastní pěst. K dispozici bude jen velmi málo potřeba žádného překládku podpory. 

Prosperující obchod bude namísto toho na pořadu dne. 

Nejen, že budeme mít čisté a prosperující prostředí, ale tam již nebude jakýkoliv 

rasový spor. Budeme mít všechny stejné rasy a mluví stejným jazykem. My všichni se 

naučili prostřednictvím naší nové náboženství ctít, respektovat a podporovat tento 

závod a podporovat se navzájem. Budeme se naučili lekci rasové Loajalita, rasové 

solidarity. 

Kromě toho, s pokročilou technologií, s jemnější, schopnější a další inteligentní druh 

lidí, kteří využívají této vyspělé technologie; se zdroji na světě máme k dispozici, 

budeme doslova koupání v bohatství, aniž by pravděpodobně fungovat téměř stejně 

tvrdě jako my dnes dělat. Mohu předpokládat, že vzhledem k tomu, bílá rasa je 

produktivní a kreativní; vzhledem k tomu, bílý muž je stavitel a pracovník; Přesto lze 

s méně práce, než on je nyní s vynaložením, dokázat to vše a ještě mít dostatek času 

na odpočinek a zábavu. Proto jsem předvídat velkou expanzi našich rekreačních 

aktivitách. Vidím, kde bílí lidé budou trávit více času dělat ty věci, které je nejvíce 

zajímají. Budou trávit více času na sport a atletiku. Budou trávit více času na kulturní 

projekty, hudbu, an, sochařství a mnoho dalších tvůrčích činností, které ještě ani 

nebyly dnes vynalezen. 

S bílý muž je produktivita tak výrazně vzrostl a je zbavit se všech parazitů 

parazitování, bude mít každý White Man být v takové pozici, kde může snadno nalézt 

a podporovat rodinu. Bude schopen to udělat v mladším věku, jako Nature říká, že by 

měl. S parazitní Židé a černoši již jede na zádech, bude nejen životní úroveň je 

mnohem vyšší, ale manželka dvojice již nebudou muset jít do práce na pomoc vyžít 

finančně. Bude mít možnost dělat to, co příroda ji plnilo, aby ženu a matku, postarat 

se o své rodině a vytvořit šťastný domov. Bude mít čas věnovat se umění a řemesla, 

hudbu a kulturním aktivitám. Celá rodina, ve skutečnosti budou mít více času a 

prostředků věnovat se těmto vyšším pronásledování, jakož i jiné rekreační vyžití. 



I předvídat bílá rasa slaví mnoho národních svátků a činnosti, které bude ctít jejich 

velkých vůdců z minulosti. Budou povýší a vzdát hold těm géniů, kteří přinesli bílé 

rasy k vysokému stavu úspěch, prosperitu a blahobyt, které budou následně užívat. I 

předvídat mnoho shromáždění a průvody a kulturních aktivit, které budou ctít a 

pozvedají bílé rasy jako náboženské slavnosti. Norimberské sjezdy z roku 1930 pod 

vedením tohoto velkého bílého muže, Adolfa Hitlera, jsou typickým příkladem druhu 

oslav bílé rasy budou těšit v budoucích stoletích. 

Tento druh slavnostní shromáždění jsou aktivita soul-odměňovat obrovského 

přínosem pro naše lidi. Je to druh cementu, který pomáhá spojit a svázat dohromady 

lidi ke společným cílům, které jsou zaměřeny na vyšší a vyšší cíle, a zároveň účastníci 

sklízí psychologickou odměnu, která je potřebná stimulant pro jednotlivce. 

S tím vším, já předpovídám, bude také přijít technologický explozi jehož velikost je 

těžké si představit. Ačkoli tento obrovský technologický pokrok přijde přirozeně s 

ohledem na vynikající tvůrčího génia bílé rasy, to není pro naše blaho téměř stejně 

důležité jako bude očista naší rasy a bílá rasa pod kontrolou svého vlastního osudu. 

Nicméně s tím, že bílé muž pod kontrolou svého vlastního osudu a mají vrozený a 

vrozené touhy zlepšit a urychlit jeho vlastního druhu v kombinaci s technologickým 

pokrokem, že je tak schopný, bude to skutečně vytvořit ráj na zemi má rád z nichž se 

svět nikdy předtím neviděl. Na rozdíl od křesťanství, které předpovídá oheň a krev, 

rány a utrpení, peklo-oheň a zkázu, jsem lehkostí optimistický o budoucnosti běloch a 

předvídat veliké a podivuhodné věci, které přijdou. I předpovědět, protože jsou 

nezbytné pro bílé rasy. Být tak vysoce obdařeni tvořivostí, inteligencí, produktivity a 

génia, který je tak charakteristické bílé rasy, vše, co opravdu potřebujeme, je se zbavit 

parazitů, které nás ochromily v minulosti, a postarat se o naše vlastní osud. 

Až přijde ten den, naše budoucnost bude nejen jasný a krásný, že to bude dynamická a 

vzrušující než cokoli, co lidstvo v minulosti nikdy ani představit.  
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Spásy: Naše skvělou budoucnost  

 


