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rozšiřování Kreativita  

  

Vpřed  

Hnutí kreativity byl založen v roce 1973 s vydáním věčného NÁBOŽENSTVÍ přírody. Tato první kniha založena na víru a 

program našeho náboženství, tvořivost, a vyložil její základní cíle a principy. Od té doby další dvě knihy byly publikovány 

Creativity hnutí, jmenovitě. Bílý muž Bible (1981) a zdravý LIVING (1982).  

Tyto tři knihy považujeme za základní Books našeho hnutí a základním stavebním kamenem našeho náboženství. Když už 

nic jiného se nikdy přidáno, budou stát jako zcela dokončena, pokrývající v podstatě každý aspekt naší víry, našeho 

programu a našich tužeb. Jsou na naší bílé rasové hnutí, co Bible je pro křesťany, koránu na Mohammedans a Talmud k 

Židům.  

Nicméně, kreativita je mladý a dynamický pohyb. To roste nejen v počtu jeho přívrženců, ale také roste v rozsahu a šíři jeho 

filozofických horizontu. To má celý svět dobýt pro přežití, expanzi a Pokrok bílé rasy, a to nestojí.  

V červnu 1983 jsme vydali první číslo našeho měsíčníku Rasová loajalita, čímž se rozšiřuje do nových teritorií, která 

zahrnuje novou půdu a oslovení nových příznivců.  

Rasová loajalita byla dopravníkový pás, jehož prostřednictvím jsme rozšířili náš program, naši víru a naši filozofii. Každý 

měsíc zahrnuty články, které jasně uvedeno několik základních poloh kostel vzala na mnoha důležitých otázkách, a zároveň 

vymezení cílů dalekosáhlé důsledky.  

I ty se staly součástí našeho vyznání a programem, zpevňovat náš původní základnu a budování dále na něm. čímž jsme 

rozšířili obzory naší víry a rozšířil rozsah našich aktivit.  

Tato kniha je kompilací o / klíčových článků napsaných mnou a zveřejněných v rasových loajalitu, počínaje Issue No. 1, 

června 1983, a konče Vydání 12. července 1984.  

Máme dát všechny tyto články dohromady v knižní podobě tak, aby mohly být dopraveny na budoucí generace jako trvalá 

součást naší záznamu, spíše než opouštět je jako volná a zranitelné kolekci novinových archivů. V příštích 12 měsících 

chceme publikovat další knihu, která bude kompilace z pokračujících předmětů, z nichž většina již byla napsána.  

Nicméně, značný růst a aktivity mají vyvstaly v jiných, než je vydávání periodik, brožur a literatury oblastí. Přestěhovali 

jsme se špínu, jsme vybudovali budovy, a my jsme rozšířili naši fyzickou základnu v mnoha ohledech. Pro záznam a pro 

budoucí generace, máme uvedeny některé z vrcholů těchto pokračujících činností mezi lety 1980 a 1985. "Chronologie" 

bezprostředně po navazuje tam, kde předmluvě bílého muže bibli přestali.  



Hnutí kreativity  

Chronologie událostí, 1980-1985  

V roce 1980 jsme zveřejnili běloch Bible a v předmluvě té knihy jsme souvisejících s krátkou historii kostela 

Stvořitele od svého založení v roce 1973. Dále je pokračující posloupnost zlomových událostí mezi zveřejněním 

1980 knihy (chráněný autorskými právy 1981) a tato kniha (1985).  

20. července 1980. Koupil ojetého AM Varityper sázecí jednotku pro spuštění sazbu rukopis běloch bibli.  

8. října 1980. podepsala dohodu s Albo Printing Co. v Miami pro tisk a vázání knihy. Bílý muž bible. Provedli platbu 

5000.00 $ dolů.  

10. února 1981. Albo Printing dokončení tisku 20.000 kopií běloch Bible a vydal je do našeho skladu v Pompano Beach.  

4. září 1981. Met s Billy Sanders, stavitelů, a přešel předběžných plánů a představ církevní stavby. Zeptal se ho asi 

architekta. Doporučil Jack Patton, Franklin.  

8. září 1981. Kdyby první setkání v kabině s Jackem Patton, architekta, diskutovat o návrhu církevní budovy.  

11. září 1981. Met s Lance Coalson Rose Printing Co., Tallahassee, Florida a vypracovala kontrakt pro tisk novou knihu,  

Zdravý LIVING. Smlouva byla podepsána a udělal jsem podstatnou akontace. O dva týdny později právníci pro Rose 

Printing Co. (ve vlastnictví Židů) vrací všechny rukopisu, smlouvu a přiložil šeku pro celou částku. Jejich protest: rasový 

podtext v kapitole 22. Tento navzdory tomu, že jsem udělal to místo, aby tuto jejich pozornost od samého začátku.  

13. října 1981. šli podívat Univerzální tisk Hialeah, Florida, aby zajistil pro tisk 25,000 kopií zdraví prospěšné bydlení.  

19. října 1981. uzavřela dohodu s Jorge Diaz Kendall, Florida pro sazbu text zdraví prospěšné bydlení.  

26. ledna 1982. přešel konečné plány Hnutí kreativity budovy s architektem Jack Patton.  

29. ledna 1982. zvedl první dva kartony (2x36) o zdravý žijící na autobusové nádraží Clayton. Jednalo se o první dokončené 

ukázkové kopie.  

9. února 1982. Obrovský kamion s 20,016 kopií zdravý životní dorazil na našem srubu v Severní Karolíně, a knihy byly 

okamžitě uvolněn do naší soukromé garáže č.2, během velký liják.  

9. března 1982. Met se stavitelem, Billy Sanders a dokončena nabídková smlouvy o církevní budovy.  

10. března 1982. Met Billy Sanders z důvodů staveništi v 8:00 a zlomil půdu pro World Center Building. V 10:00 těžká 

technika přišel a začal hloubení.  

9. října 1982. Met s reverendem Tim Gafiney diskutovat o možnosti najímání ho jako našeho prvního Hasta 

Primus. Zvedl ho v Asheville Airport, a musel mu pobyt na jeden den.  

4. prosince 1982 podepsali smlouvu s Compugraphic, Inc. zakoupit v několika drahých kousků sázecího zařízení pro tisk 

budoucího novin. Compugraphic slíbil dodání vybavení do prvního roku.  

11. prosince 1982. Kostel budova oficiálně dokončena.  



28. prosince 1982. reverend Tim Gafiney dorazila v 3:30 hod zahájil svou práci jako prvního roku; jeho manželka 

následovat měsíc nebo tak později.  

Ledna 1983. opakované prodlení při doručení sázecího zařízení podle Compugraphic, Inc. Problémy se zdají být rozvíjení  

mezi reverendem Gafiney a jeho ženou, kdo je katolík. Do této doby ona zřejmě se rozhodla (na naléhání svého kněze), že 

nepřijde do Severní Karolíny.  

27. únor 1983. reverend Tim Gafiney vrátil do Schenectady a my jsme byli bez Hasta Primus.  

8. března 1983. Globální Van Lines konečně dorazila v 7:00 PM a vydal šest velkých balení Compugraphic zařízení. 

Uvolněn do 10:30 PM část zpoždění v přijímacích zařízení: nějakého podivného důvodu byla původně určena South 

Boston. Aby toho nebylo málo, po vykládce, řidič kamionu zajel do našich křižovatce ve srubu, aby se otočil, uvízl v 

pastvinu, kde zůstal celou noc. Musel být vytažen pomocí vyprošťovací službou příští ráno.  

1. dubna 1983. Moje žena a já přijel z Lighthouse Point, Florida dvěma auty, kombi a VW Rabbit, se dvěma 

velkými částmi znamení insignie (každý 4x8) připevněn ke stojanu na střeše stanice vagón. To je Velký pátek jsme 

nemohli najít žádné přes noc motel ubytování. Po krátkém (I hodina) odpočinku, jeli jsme na všechnu cestu do 

kabiny, přijít v 6:00 dokončení 750 mil výlet. Po tomto výletu jsme začali dávat dohromady první problematiku 

rasové loajalitu v průběhu příštích několika týdnů.  

4. dubna 1983. Gene Schweigert z Compugraphic přišel a dal nám poučení o provozu sázecího zařízení v průběhu 

příštích tří dnů.  

12. dubna 1983. Nyní opravdová zábava začíná. Začal sazbu na kopii pro červnovém vydání rasového loajalitu.  

19. dubna 1983. uzavřela dohodu s Dixie tisk v Franklin, NC pro vlastní tisk na jejich rasu loajalitu.  

25. dubna 1983. Hotový layout a vložte do jejich rasu loajality a trvalo všech šest listů (12 stran) Dixie tisk pro běh 

15 000 kopií.  

8. května 1983. reverend Richard Becker přijel, aby se postavení nové Hasta Primus.  

11. května 1983. rozeslány první sada rasových loajalitu (vydání červen).  

15. června 1983. V 1:45 neznámá banda zločinců 3 hodil Molotovův koktejl u kostela a vypálil brokovnice na odznaku 

kostela. Zločinci byli nikdy dopaden, a orgány pouze polovičaté úsilí najít viníky.  

24. června 1983. Podepsaný zavírání papíry k prodeji domu v Lighthouse Point, Florida.  

28. června 1983. spojenecké Van Lines sebral všechny naše věci v našem bývalém domě v Lighthouse Point a moje žena a 

já jsem odešel z domu v 9:15 PM Jeli jsme do Fort Pierce a zůstal v hotelu Holiday Inn přes noc.  

30. června 1983. Dorazil NC srubu v 1:30 PM  

22. srpna 1983. Reverend Rick Becker nechal obnovit své postgraduální kurzy v Greenville a Keith Williams byl 

umístěn v pozici Hasta Primus.  

14. října 1983. Ukázkové pro školy pro nadané chlapce. Doyle Byrd začal pohybovat nečistoty se svou těžkou technikou.  

22. října 1983. Keith Williams a já jsem začal stavbu lávky mezi kostelem a školou.  



25. října 1983. Nadace nalil do školy.  

11.února až 22, 1984. Moje žena a já jel na výlet do Egypta. To mělo za následek dva články o Egyptě v rasové 

Loajalita - duben a květen 1984.  

5. března 1984. deeded 20 přilehlých akrů do kostela.  

10. dubna 1984. Keith Williams nahradil Reverend Charles Messick jako nový Hasta Primus.  

25. dubna 1984. Založil výsadbu stromů (6 broskvoní a 6 třešeň) podél cesty do školy (vedení Lane).  

12. července 1984. Instalovaný počítače pro adresování e-mailové konference, pro stav členství a dalších hlášeních.  

5. prosince 1984. odletěl do Orange County Airport (CA.) A setkal se s Tomem Metzger nahrávat videokazety "rasa a 

rozumu" o tvořivost a kreativitu hnutí.  

15. ledna 1985. Začal sazbu kopii této knihy, rozšíření kreativitu.  

16.února až 26, 1985. Moje žena a já vzal deset výlet do havajských ostrovů. To mělo za následek článku o 

závodní míchání a Mormoni, publikoval v dubnovém čísle rasové loajalitu.  

15. března 1985. Školní budova dokončena. Busy instalace (National Kanalizace Foundation schválen) vybavení, vše velmi 

nákladné; Také stavební palandy, stůl, skříňky a dostat další podrobnosti spolu otevření 6. července.  

rozšiřování Kreativita  

  

Vpřed 



Rasová Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  

Kreativita - myšlenka, jejíž čas nadešel  

A konečně, smysluplné, komplexní rasové náboženství pro bílé rasy.  

Po nejméně 60 století utápí ve zmateném Bedlam, konečně tam je nyní světlo na konci tunelu pro bílé rasy. Od 60. století, 

konečně, poprvé ve své historii bílá rasa má skutečnou rasové náboženství jeho vlastní. Že náboženství je kreativita a Hnutí 

kreativity je jak pokorný a hrdý vést cestu. Je to naše pevné odhodlání polarizovat bílé rasy, vybudovat silnou armádu 

vyvolávaly, určených Bílé rasových partyzánů, jejichž cílem je neotřesitelná přežití, expanze a povýšení bílé rasy. Nyní 

jsme veškeré úsilí, přijde peklo nebo vysokou vodu, vybudovat takový pohyb do silné beranidlo, které bude zametat 

všechny nepřátele bílé rasy před námi - ať už Židé, křesťané nebo bláta národy. Organizovaný, informovaný a vzrušený, bílá 

rasa je snadno desetkrát silnější než všech svých nepřátel dohromady.  

Říká se, že nic není tak silný jako myšlenka, jejíž čas nadešel. Pro náš závod kreativita je, že idea - nápad živější a 

dynamičtější než jakýkoli bílé rasy nikdy bavit v celé jeho dlouhé a bouřlivé historii. A je to o čase. Dalším či dvě generace 

tohoto Žid vyvolané šílenství a bílá rasa bude dokončena. Bude navždy pryč. Bude dobrovolně pomáhali svým nepřátelům 

spáchat sebevraždu.  

Problém, který Bílý muž má získat kontrolu nad svým vlastním osudem je dvojí: (a) zmatené myšlení bílé rasy  

sama o sobě, a (b) masivní dávka židovské propagandy Žida výpalků denně na mozcích bílé rasy. Židé jsou značně 

pokročilo na cestě k celkové světové nadvládě. Jejich největším cílem je úplné převzetí Ameriky, poslední převážně bílé 

pevnosti na zemi. Ve dvacátém století, naše pozice v našem americkém vlasti se stále a stále více ohrožena. Již sionistický 

nepřítel řídí naši vládu, finanční instituce, sdělovací prostředky a škol, klíče k dokončení politickou a vojenskou nadvládu. 

Mozek znečištěné bílé rasy spadl do pasti, díky televizi, že elektronická Žid Jack-in-the-box, který udělal tolik, aby zničil 

proces myšlení bílé rasy.  

To je cíl, zátěž, a slavné privilegium Hnutí kreativity vést bílé rasy zpět k rozumu, aby ji nasměrovat na kurz zpátky k síle a 

mužnost, povede to k jeho vlastní spasení a vzkříšení. Je to naše pevné odhodlání získat  

parazitní Žid z našich zadních tak či onak, jednou provždy, a máme na mysli dělat tak úplně do konce tohoto století. My  

v úmyslu získat všechny parazity mimo záda a mozek bílého muže a znovu pevně bojovat o kontrolu našeho vlastního 

osudu zpět do rukou naší vlastní rasy. Tím máme na mysli dělat, a to uděláme, protože musíme. Je to otázka života a smrti, 

což je věc dělat, nebo zemřít. Je to bitva, ve které to líbí nebo ne, ty, můj drahý bílé rasové soudruhu, jsou účastníkem.  

Dovolte mi, abych zde připomněl, mé bílé s rasovými Soudruzi, že bílá rasa, vrcholem stvoření přírody, má dostatek zdrojů 

s  

který pro tuto práci. Ačkoli Židé, negři a rychle explodující bahno závody nám nyní převažují v poměru 12 až I když jsou 

smrtící nepřátelské, že oblouk, nicméně není skutečný problém. Skutečným problémem je zmatený a sebevražedné myšlení 

bílé rasy sám. Nemohu zdůraznit tento bod dost silně. Problém je v našich myslích. Bez obalu, naše myšlení je všechno 

posral. My Tvůrci tvrdí, že toto líto stav začal, když Žid fed asijský křesťanství k Římanům a konečně podmanil celou 

Evropu prostřednictvím tohoto sebevražedného židovské mysli rušivé. Zda jsme dobrý nebo špatný v přesném určení příčin 

může být diskutabilní. Faktem zůstává, že bílý muž myšlení má v této fázi dvacátého století zvrhla v marasmu 

sebevražedného šílenství. O tom, že lze jen stěží být nějaká pochybnost.  

To je tak, první pořadí obchodu, pokud jde o Hnutí kreativity je narovnat bílého muže je zmatený, Polyglot myšlení. 

Naším cílem je i program, aby běloch zpět k rozumu, zpátky do zdraví, zpět do věčných zákonů přírody. Poté, co jsme 

dosáhli, že hodně, bitva pro všechny záměry a účely, je u konce.  



Hnutí kreativity má nyní nástroje, s nimiž se dělat svou práci. V našich třech základních knih. PŘÍRODY ETERNAL 

náboženství,  

Bílý muž bible a zdravý život je napsána nahlas a jasné cíle, prostředky a program. Tyto tři knihy jsou Písma svatého 

našeho náboženství. Lehli základy a základními kameny našeho čtyř dimenzionální náboženství - zdravou mysl ve zdravém 

těle ve zdravém společnosti ve zdravém životním prostředí. V něm budete mít celý míč vosku - celkový krédo, celkový 

program.  

Nyní máme také nový krásný třípatrovou budovu, ve kterém se soustředit naše aktivity. Máme konferenční sál, 

knihovnu, několik úřadů, velký sklep pro ukládání a řadu dalších zařízení, nemluvě o dostatek výměru pro budoucí 

rozšíření.  

Nazýváme naši novou budovu World Kreativita Center. Nyní máme geografickou základnu v krásné Blue Ridge Mountains 

v Severní Karolíně. Jako Hitler byl stručně zdůraznil, zeměpisný "domov" je nesmírně důležitá pro růst a polarizaci 

jakékoliv ideologie.  

Nyní máme také papír s níž informovat a kontaktovat naše příznivce a rozšíří naši stále rostoucí základnu. Jak jste si všimli 

ze stěžně, nazýváme ji rasového VĚRNOSTNÍ, základním principem naší víry.  

Takže jsme nyní na cestě. Jsme rozhodnuti, že nic, ale nic je nezastaví regenerační, spasení a vzkříšení nejcennější poklad 

na tváři země - bílé rasy. Nyní jsme vám, běloch a běloška, kteří čtete tento, dělat svou část potřebovat.  

Co můžeš udělat? No, pokud jste nikdy neslyšeli o kreativitě hnutí až do teď, první věc, kterou můžete udělat, je 

využít sami z našich tří základních knih. V nich je vysvětleno celkovém programu, konečného řešení, konečné 

Creed For The  

Bílá rasa. Přečtěte si je, studovat je intenzivně, pak jít do práce. Staňte se militantní, agresivní White Partyzán - partyzán pro 

bílé rasy.  

Dále se stal mini-distribuční centrum pro bělocha Biblí. Prodat, úvěr ven, dát pryč, protože mnoho kopií každý týden, jak je 

to možné. Vy a vaše potomstvo bude dobře odměněn za vaše úsilí. Vaše odměna bude přežití sebe, svou rodinu, a vaše rasy. 

Dále objednat sto kopií rasové věrnostní papírů a distribuovat do libovolné a všechny vaše (bílá) kontaktů, které jsou 

vnímaví k přečtení. Váš jsou tak výsadbu semen, budoucí následky, z nichž jsou nepředvídatelné a nevyčíslitelná.  

Dále můžete uspořádat církevní skupinu - velmi zásadní program, pro které nabízíme pokyny ve rasové Věrnostní novin.  

Naším cílem je vybudovat komunikační síť v rámci bílé rasy, který je na špičkové úrovni. Je naším prvotním cílem umístit 

10 milionů kopií naší bělocha Biblí v rukou našich bílých rasové kamarádů. Poté, co jsme udělali, že mnohem jsme přes hrb 

a na dobré cestě k vítězství na svět jako Bílý muž dělal na vítězné Západu v 19. století.  

Při účasti v této vznešené úsilí, i vy se stanou součástí hnutí, Stvořitele, Elite bílé rasy. Přitom budete věnovat určité věci, 

která je větší než vy - příčinu, která přesahuje všechny ostatní.  

Ve snaze o této velké věci buďme neohrožený a houževnatý. Buďme úmyslné a odhodlaný. Podívejme se na svět rovně  

v oku - Židé, křesťané, negři a všichni - a říkají - svět, zda jste připraveni, nebo ne - tady se dostáváme a radši zvyknout na 

myšlenku. Už nikdy bude White Man tolerovat záměnu, zneškodnil a zneužívány. již nebudou bílé rasy nečinně sedět a 

nenechá vyplenili a znečištěné, oloupili a zmasakroval. Nyní máme skutečnou Bílou rasové náboženství, kolem kterého 

můžeme polarizovat a sjednotit. Nyní máme rasové náboženství vést cestu pro bílé rasy za účelem vybudování bělejší a 

jasnější svět. Tvořivost je nyní na cestě a je to tady zůstat. To je nejvíce silný a dynamický myšlenkou bílý muž má bouřlivé 

historii a nyní je čas nadešel.  



 * * * *  

Hnutí kreativity: An Island of Hope a Sanity ve světě pryč ostrý plácnul!  

 * * * *  

Propagandisticky! Proselytize! Organizovat!  

Rasová Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  

Kreativita - myšlenka, jejíž čas nadešel 



Rasová Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  

Bílá Rasová Týmová práce  

Řešení konfliktu mezi ideou nespoutané svobody a svobody na straně jedné a odpovědnost a povinnost na straně druhé.  

Židé zažehl francouzskou revoluci s hesly Volnost, rovnost, bratrství a hodil ten velký bílý národ do situace, ze které se 

nikdy obnovit. Během chaosu Židy sám zkonstruoval, oni byli připravení využít členění a masakru nejlepší z bílého 

francouzského vedení. Vzhledem k tomu, gilotina byla pilně zaměstnán jako vedoucí válcované a ženy počítají stehy v 

jejich pletení v synchronizovaném debaklu hrůzy, byli Židé výkonu dva ze svých nejsilnějších zbraní. Ty byly (a) vždy zabít 

nejlepší (bílé rasy) a (B) rozděl a panuj.  

Židé sami říkají, v "Protokoly sionských mudrců", které oni byli první plakat mezi masy tyto stejné slogany (nebo jejich 

ekvivalent) od starověku, a libovolný počet krát od francouzské revoluce. Byly použity tyto myšlenky jako návnada 

opakovaně skrz historii míchat masy, chytit je do chaosu a anarchie a pak zničit, dobýt a zotročit jejich důvěřivé oběti.  

V Protokolu č já poukazují na to s hořkým sarkasmem, že tyto slogany, ztělesňující myšlenky "svobody", "rovnost", 

"bratrství", "svoboda" a "Individualismus" "Vždycky pracoval jako kouzlo proti těmto gojimu chtějí zničit. dále poukazují 

na to, že goyim, který sám vzal křik, byl vždy příliš hloupí, aby si uvědomit, že myšlenky byly samy o sobě protichůdné a 

není možné plnění.  

Musíme mít na paměti, samozřejmě, že Protokoly byl ne psaný pro osvícení gojimu (hanlivé židovský termín pro pohany, 

což znamená, hloupé dobytek), ale byly psány výhradně pro tajné směru židovských zasvěcenců jako o plánu a programu 

pro ničení gojimu, zejména bílé rasy. Oni byli nikdy chtěl, aby se stal veřejně známým, aby gojimu a to je nehoda historie, 

které jsme se naučili o nich vůbec. Ve skutečnosti, a to navzdory skutečnosti, že protokoly byly veřejně známo (kopie byla 

umístěna v Britském muzeu v roce 1906) od roku 1905, Židé byli tak úspěšní v potlačení a / nebo zdiskreditovat tento 

skutečný práškovou soudek, že jen velmi málo Bílé lidí ví, o nich i dnes, více než tři čtvrtiny století později. (Pro další 

informace o protokolech číst Kapitoly 19 a  

20 věčného NÁBOŽENSTVÍ přírody. )  

Po staletí miliony bílých lidí, kteří byli okouzleni a omyl těmito židovskými myšlenkami. Nejen mezi hořícími liberály, ale 

zejména spolehlivými "konzervativci" mají tyto Libertine myšlenky byly nadšeně objal a zatroubil. Jako Židé poukázat na 

to, hloupý goyim nezaznamenali rozpor významu těchto slov, ani si uvědomují, že v přírodě neexistuje rovnost, a že 

samotná myšlenka "svobody" v reálném světě je mýtus a podvod.  

Zopakujme a zdůraznit tento bod. Příroda sama vytvořila nerovnost myslí, postav a kapacit stejně neměnně jako ona zavedla 

podřízenost jejích zákonů. Běda druhů, které se snaží, aby porušovali tyto zákony. Příroda trestá takové Misfits s konečným 

trestem - zánik. Bohužel, bílá rasa je nyní suicidially usilující o opovrhování nejzákladnější ze všech přírody zákonů, a sice 

bojuje o vlastní přežití, a předvídatelně, že je na cestě k zániku.  

Vzhledem k tomu, nepolevující cílem Creativity hnutí je přežití, expanze a povýšení bílé rasy, a protože je to naše břemeno 

zastavit střemhlavý spěch k sebevraždě, s jakou se zdá, že bílá rasa má být prostoupena, chceme, aby se podrobněji zabývala 

více význam některých z těchto židovských hesly. Mezi těmito slovy, že bílá rasa dal na posvátném a neskutečným 

podstavci jsou myšlenky svobody, svobody, rovnosti, bratrství, nezávislost, a individualismu. Američanům zejména tyto 

myšlenky byly jako nenapadnutelná a ctěn jako Božího hrobu na křesťany, a asi tolik rozumu. Kupodivu, to je obzvláště 

mezi "konzervativci", že tyto myšlenky jsou nepochopen ze všeho nejvíc. Už jsme zkoumali myšlenku rovnosti jako hlavní 

židovský podvod spáchaný na  

Bílé rasy, aby nás zničit. To jsme udělali v obou příroda věčném náboženství (Kapitoly o "rasové socialismu", "Vedení 

principu", a jiní) a bílý muž Bible (Creative Credos čp. 17, 18, 29, 30,31 a několik dalších). neexistuje tedy žádná potřeba k 



pokrytí stejného důvodu znovu. Místo toho, pojďme blíže zkoumat nedotknutelné (v myslích naivních) myšlenkám svobody 

a individualismu, z nichž slyšíme tak moc. i když vyjádřit dvě oddělené myšlenky jsou úzce příbuzní. Jedna věc, kterou 

mají společné to, že tyto myšlenky byly Židé opakovaně a obratně využil ve svém ďábelském technikou rozděl a panuj.  

Věnujme nejprve prozkoumat myšlenku svobody. První věc, kterou chci poukázat na to, že stejně jako oběd zdarma, celá 

myšlenka je nereálná a iluzorní. To Docs neexistují ani v přírodě ani ve společnosti. To nikdy nemá a nikdy nebude. To je 

ve skutečnosti, jak Židé poukazují v protokolech, židovský slogan, který spolu s bratrství a rovnosti, které opakovaně 

využívány chytit neopatrné.  

Jediný způsob, jak člověk může být svobodný bude žít úplně sám na pustém ostrově, stejně jako Robinson Crusoe dělal 

předtím, než přišel jeho muž pátek. Nicméně, jakmile dokonce tolik jako druhá osoba přichází do obrazu je okamžitě 

omezen tím, že tato osoba se chce, akce, pohyby a výkonu svých "svobody". Jejich příslušné "svobody" dělat, protože moc 

dobře, prosím přijít do bezprostředního konfliktu. Buď bitva o vyhlazování je připojen, nebo se učí vyjednat určitou sadu 

pravidel, kterým budou moci dohodnout žít v míru na stejném území. Oba učí, že každý musí dodržovat tato pravidla. 

Okamžitě jejich "svoboda" je omezena těmito pravidly a od "svobody" podle definice je neomezený výběr akce, již 

neexistuje. Když vynásobíme tento faktor podle přeplněných miliard lidí, kteří obývají tuto planetu Zemi, můžeme snadno 

vidět, že naše kroky musí nutně být řízen množstvím "pravidel" či zákony a že jakýkoli jiný přístup je nemyslitelné.  

Neomezené "svoboda" z osamělý poustevník na opuštěném ostrově není ve skutečnosti jedním z neomezeného výběru, ani 

je to velmi žádoucí. Zatímco on mohl dělat, co se mu zlíbí zatraceně dobře a nikdo se ho zadržet nebo narušovat, skutečně 

takové možnosti poustevníka jsou velmi, velmi omezené. On by neměl na výběr konverzuje se svými vrstevníky; že 

nebudou mít jinou možnost páření nebo zvyšování rodinu, a proto by měly veškeré takové přirozené nutkání potlačené; 

musel by žádné knihy číst, žádný z příjemných výstroj civilizace; žádné baseballové hry, ne opera, žádné koncerty, žádné 

hry, žádná auta, žádná letadla, žádné slušné oblečení, žádná pokuta bydlení, jen skrovný výběr potravin, a musí být 

vyloučeny z milion dalších možností, které máme jako členové civilizované White závod je schopen vykonávat a užívat si.  

Takže to, co je tak velká, o takové izolované svobody? Takový poustevník by se mohly svobodně v pořádku - žít osamělý, 

bezútěšný a primitivní život jako zvíře a umírají jeho osamělé self - "volné" jako vánek. To není ani ten druh života, který 

jsme z Hnutí kreativity aspirovat na, ani když na to přijde by velmi mnoho našich civilizovaných Bílé rasové Soudruzi 

(několik zkroucené odchyluje mohl.) Jsme Tvůrci přijmout fakt, že žijeme v obydleném světě naši vrstevníci a to není naším 

cílem je být poslední jedinec na zemi, ani být osamělý poustevník na opuštěném ostrově. Je naším cílem je nejen přijmout 

fakt, že jsme žijící společenské zvíře v civilizované bílé společnosti, ale ke stavbě a organizovat že společnost takovým 

způsobem, že bude sloužit k nejlepším zájmům bílé rasy. Tento "nejlepší zájem" klauzule zahrnuje nám umožňuje žít 

šťastný život, život ve vysoké kvalitě provedení, jeden z kreativity a produktivity a že zároveň přispěla k rozvoji našeho 

drahého rasy.  

Existuje několik dalších nevýhod o osamělém životě poustevníka bych mohl vyčíslit, když jsme na toto téma. (A) není 

dostatek "izolované území" objet na čtyři miliardy lidí z čeho vybírat. (B) Takový život by byl nudný, hubené, primitivní a 

bezútěšný, (c) by samozřejmě být jedna generace manévr, a musí být sebedestruktivní naší rasy. Tak ať nás udělal s tímto 

nesmysly o "svobodě", který, pokud není neomezená, není svoboda vůbec. Je tu ještě jedna faktorem, který chci poukázat na 

to, že my jako tvůrci jsou vážně znepokojen v této fázi v historii. Je to: že my bílé rasy v poslední čtvrtině dvacátého století 

je zachycen v nelítostném boji o přežití bílé rasy sám. Je to boj, ve kterém válka myšlenek je v současné době nejvíce 

virulentní, ale jak jsme opakovaně jsou napadeny a tlačil dále na zdi, bude stále více a více fyzických a násilný, kulminovat 

ve fyzickém vyhlazení bílé rasy. Jedná se o malou útěchu mně, abychom mohli být známý jako nejvíce svobodu milující 

lidi, kteří utrpěli genocidu v rukou svých nepřátel.  

S cílem vyhrát smrtící války, v níž jsme se nevědomky najít sami zapleteni, musíme uspořádat všechny naše zdroje, fyzické, 

duchovní, duševní a ekonomické. Chcete-li mít efektivní organizaci (jakákoliv organizace), musíme mít velení, stejně jako 

armádu, stejně jako General Motors, nebo stejně jako jakákoli jiná organizace. A teď zeptám se vás, vy víte o nějaké 

efektivní organizaci v existenci, které není založeno na vedení, disciplínu a poslušnost? By žádná obecná před život a na 

smrt bitva vysvětlit a přednášet své vojáky na neomezených ctnosti jako svoboda, licence, nezávislosti akcí a že každý 

člověk může zatraceně dobře dělat, co se mu zlíbí ve snaze o své vlastní rozmaru? Ne, já si to nemyslím. Žádná organizace 



jakéhokoli druhu je možné, pokud její členové jsou posedlí vlastním zhýralec nezávislosti, žárlivý na jejich vlastním 

okázalým individuality a příliš zaujatý s neomezených ctnosti svobody. To neznamená, že pro organizaci, ale pro nesourodé 

a neovladatelný dav.  

Takové davy, posedlý Žid inspirované ideály svobody, brzy zničí sami. Pokud tomu tak není zničit sebe zevnitř jsou brzy 

zničeny nepřítelem zvenčí, který má realističtější pohled na svět, ve kterém žijeme, která neřeší k takovému idealistický 

nesmysl, a místo toho organizovaného až po jílec. Stejně jako nezodpovědné vysokoškoláků, kteří chrlí všechny druhy 

krásné teorií a idealistické žvanění, jednou z ochranného dotování svých rodičů, tyto naivní jedinci brzy změní své melodie, 

když nucen dělat svou vlastní cestou v reálném světě. Proto dejte nám také se blíže podívat na ctnosti a nedostatky uvedené 

obdivovaný kvalitě s názvem "robustní individualismus", protože to mají oba své negativní i pozitivní aspekty. Dovolte mi 

říci hned na začátku, že my Tvůrci obdivují a podporovat takové kvality jako vytrvalost, iniciativu, odvahu tváří v tvář velké 

přesile a podobné silné charakterovými rysy. Ve skutečnosti jsme je uvedeno mnoho z těchto kvalit v běloch Bible v 

tvůrčím Credo No. 68, "Autoři a Kreativita - Co jsme a co nejsme." Jistě vlastnosti, které jsme právě zmíněny, jsou z velké 

části těch robustní individualisty. Mnozí z našich prvních osadníků, průkopníků průkopníky, zemědělci a jiní měli tyto 

jedinečné vlastnosti, z nichž všichni pomáhali "Vyhrajte Západ" a budovat Ameriku.Nicméně, jak se naše společnost stává 

přeplněný, a v této fázi dějin, více chaotické, super-individualismus byl subverted a využívány Židů obrátit běloch proti 

běloch, aby fragmentize, vytvořit anarchii, aby rozděl a panuj. Židé se obrátili jeden z nejlepších vlastností bílého muže do 

zbraně proti sobě, zbraň pro jeho vlastní zničení. Obrátili bílé rasy do davu bez vůdce ovcí, bez jednoty, bez směru, bez cíle, 

bez rasové identity. 

Místo toho, aby praktikující týmové práce, jsme byli podvedeni do bojují mezi sebou, navzájem zničit, to vše ve jménu 

"individualismu". Ne, že většina bílých lidí dnes - muži nebo ženy - mohou být klasifikovány jako členitých individualisté - 

daleko od něj. Jsou mnohem méně, než byly naše robustní předkové před sto lety, nebo dokonce před 50 lety. Nicméně, 

zvláštní věc je, že v obstarávat židovských módy, židovské myšlenky či fetišů nebo trendy, současnost Bílý muž se chová 

jako jednoduchý ovce. Ve stejné době, v těch samých místech, kde spolupráce s jeho vlastními Bílé rasové Soudruzi by 

podporovat přežití a nejlepší zájmy své vlastní rasy, tam nějak, že má tisíc nesouhlasné myšlenky. Vzhledem k tomu, že 

Židé budou fanaticky shromáždil k obraně Izraele po milionech, Kubánci budou držet rozsáhlé pouliční průvody, pokud 

ještě tolik jako jeden trestný hrozí deportace zpět na Kubu, je těžké se dostat na setkání několika desítek bílých lidí 

dohromady a jednotná pro obranu bílé rasy. 

To vše se musí změnit. Bílá rasa má zdaleka nejvíce ztratit. Bílá rasa je přírody Elite. Bílá rasa je Stvořitelem veškeré 

civilizace a tvůrce všech velkých a hodnotné hodnot, které byly vyrobeny v posledních několika tisíc let. Musíme zachránit 

sami. Nikdo jiný nebude. 

Jaká je odpověď na tuto podivné dilema? Odpověď je jednoduchá, jak peklo. Musíme praktikovat WHITE RASOVÉ 

týmovou práci, jak je uvedeno jak v 

ETERNAL NÁBOŽENSTVÍ PŘÍRODY a bílý muž bible. Pojďme znovu zopakovat si základní Credo jsme uvedenou v 

Creative Credo č.2 této sloučeniny: Musíme se podívat na každém čísle očima bílé rasy, z běloch pohledu. Ne přes žid očí, a 

ne z pozice negr je úhel pohledu, nikoli očima hada - ale výhradně z bílého muže pohledu. Bílá rasa je jediným měřítkem v 

každém větším rozhodnutí, která nás ovlivňuje. WHITE rasového TEAMWORK je na denním pořádku. 

S cílem poskytnout tuto myšlenku sval musíme zorganizovat - organizovat - organizovat. Organizovaný, vzbudil, a 

sjednocený budeme desetkrát silnější než všichni Židé, negři a bahenních závodech dohromady. Aby se mohla stát 

organizovaná musíme mít vůdce a následovníky, to vše prodchnuto rasovou nápadem. Aby mohla být organizována, 

musíme být jednotní. Aby mohla být jednotní, musíme opustit takové židovské myšlenky jako je svoboda, rovnost, bratrství 

pro základní myšlence rasové Loajalita, který vyžaduje obětavost, oběť a odpovědnost. Ano, aby se stal součástí této 

organizace, musíme dokonce vzdát některé z našich sobeckého individualismu a nálevka naše vlastní kreativní nápady do 

cíle a účely, které pomáhají sloužit náš závod jako celek. 

Proto navrhuji, abychom směřovat naše přirozené touhy po svobodě pro pomoc při získávání (a) osvobození od tyranie 

našich židovských nepřátel, (b) svobodu našich myslích od hodně zbytečné a dusí nepořádek jako je například "strašidel na 



obloze" podvodu, (c) svoboda od strachu z pekla (který je součástí tohoto podvodu), (d) osvobození od finanční otroctví 

tyranského Federálního rezervního systému, což není nic jiného než gigantické padělání kruhu, monopolizovaná 

mezinárodních židovských bankéřů, (e) osvobození od konfiskačních daní, (f) osvobození od nevolnictví, že budou nuceni 

podporovat a dotovat všechny závodů bláta světa, (g) osvobození od židovských válek Důlková běloch proti osvobození od 

zbytečných a nezasloužené pocity běloch, (h) viny, (i) svoboda zvýšit pokutu rodinu naší vlastní (j) zároveň se těší 

osvobození od bídy a chudoby.  

Existuje mnoho dalších svobody usilovat o to, že bych mohl vyjmenovat. Ale nyní uvažujme, jak můžeme nasměrovat naši 

charakteristický individualismus do pozitivního konstruktivního aktivismu místo toho, dovolit tomu být používán jako 

židovského nástroj k "rozděl a panuj" nás. (A) Jednou z pochopitelných oblastí musíme individualismus v je pole vedení. 

Stala lídrem své vlastní skupiny bílých rasistických aktivistů. Ve skutečnosti se stal vysvěcen ministr Creativity hnutí a tvoří 

svou vlastní církevní skupiny, (b) Použijte své schopnosti psát kopírování, reklama, články, dopisy do místního editoru, atd, 

propagaci závod a kreativitu White, (c ) Pokud nejste kvality vedení, pomoci těm, které jsou organizovat a RECRUIT, (d) 

být demonstrant proti každé židovského projevu v naší společnosti - proti školním převážení autobusem, proti tyranské 

zdanění, proti židovským porušení našich rasových, náboženských a ústavních práv , Můžete si vytvořit svůj názor tím, že 

píše dopisy Editor místních novinách, jak jsem již řekl dříve. To nic nestojí a dává vám velké publikum. Existuje řada 

dalších kanálů bychom mohli vyjmenovat, do kterého můžeme konstruktivně rozdělují naše přirozené nutkání ke svobodě a 

individualismu, ale nyní se dostáváme k jádru našeho poselství. Že zpráva je tato: Místo toho, aby svévolně vyžívá v 

židovských verzích o svobodě, svobodě, bratrství a individualismu musíme čelit realitě života. A některé z nejvíce tvrdá 

realita této poslední čtvrtině dvacátého století jsou tyto: (a), že bílá rasa je pod útokem začarovaného celé celosvětové 

židovské síti; (B) Židé vyhrávají svou válku, aby zničil bílou rasu. (C) Několik členů bílé rasy jsou si vědomi, že jsou 

určeny k vyhlazení, (d), pokud bychom brzy změnit svůj postoj budeme zničena. 

Zvrátit, musíme (a) organizovat, (b) praxe White rasové týmová práce, (c) Za tímto účelem musíme mít víru a program 

polarizovat kolem. Hnutí kreativity je nyní vybavena takovou víru a program ve svých třech základních knih: přírodě 

věčného náboženství, běloch Bible a zdraví prospěšné bydlení. Máme hozen přes palubu jednou provždy celou nepořádek 

Jewish- 

Christian blábol, který zmatený, omyl a paralyzoval bílé rasy za posledních 16 stoletích. Poprvé ve své historii bílá rasa má 

nyní skutečnou rasové náboženství vlastní, na kterých může stavět a prosperovat v příštích miliónů let. Kreativity, věřím, že 

máme na programu celkem, konečného řešení, konečný vyznání. 

Nyní přicházejí na náš poslední bod. Pokud budeme organizovat a sjednotit, jak s 10.000 nebo více "konzervativní", rasové 

nebo náboženské organizace, aby nás zmást - jak si máme vybrat jeden a jediný? To je těžká otázka. Jednou z hlavních 

překážek v této zjišťujeme je, že mnoho Bílá vedoucí trpí, co se nazývá arogance - arogantní hrdost na své vlastní produkce, 

i když to může být nešťastný selhání. Příliš mnoho z nich nebude sjednotit pro společné dobro bílé rasy, i když nemají 

odpověď. Berou postoj - "Kdybych neměl myslet na to první, nechci žádnou její část." To je, samozřejmě, destruktivní a 

rozdělující postoj a luxus už nemůžeme dovolit. Ale abych odpověděl na otázku - jsem přesvědčen, že jsme ho již 

odpověděl v řízení odstavci, a sice, že Hnutí kreativity je daleko a nad cokoliv, co se objevil v běloch historii. Nyní má 

celkovou odpověď, celou kouli vosku. 

Máme spadají do této stejné kategorie bytí hubristic? Jsem si jistý, někteří nás obvinit z takových. Takže dejme naše pozice 

jasná. Celých dvacet let jsem taky, putoval v pustině. S pocitem, že něco se musí udělat, připojil jsem se Birche, jsem se 

připojil občané rady, jsem se stal členem republikánské strany a se ucházel o úřad. Zorganizoval jsem skupinu reproduktorů 

s názvem Fakta nálezci Forum. Dokonce jsem začala navštěvovat (ale nevstoupili) místního baptistického sboru. Byl jsem 

docela ochoten být Indián a nechat někoho jiného být šéf. (Rád bych i dnes, aby tak učinily). Nicméně, čím více jsem se 

dozvěděl o komplexní hloubce spiknutí, tím více znepokojeni Stal jsem se, že tam nebyla jediná organizace v celé šarži 

všech těch 10.000 nebo více, aby byla odpověď na židovském spiknutí, které nás pohltila. Někteří byli nic, ale levný 

vydělávání peněz schématu. Některé byly tak naprosto nedostatečné, aby bylo směšné. Někteří měli část odpovědi, ale byly 

také součástí problému, jako jsou ty, které kázal křesťanství a Bílý rasismus ve stejnou dobu. Někteří z nich byli proti 

Židům, ale i pro křesťanství. Někteří z nich byli proti křesťanství, ale pro Židy. Některé z nich, většina ve skutečnosti, jsem 

zjistil, byly ve skutečnosti čela běží rušení pro Židy (jako je Birche). 



Bylo to v roce 1970, že jsem přišel do trýznivé přehodnocením že byl zlom v mém životě. Pomalu se začalo mi svítat, že 

jedním z nejsilnějších zátarasy k záchraně a vzkříšení bílé rasy byl sám křesťanství. Jednalo se o závažný objev a věřím, že 

jako takový, bod obratu v historii. Dospěl jsem k závěru, že to, co bílá rasa skutečně potřeboval, bylo nové náboženství - 

náboženství založené na realitě - na přírodním zákonům, o poučení z historie, a na zdravý rozum. Vzhledem k tomu, žádná 

taková náboženství neexistoval, šel jsem na něm pracovat. Bylo to úžasné odpovědnost. 

Zbytek vám vědět. V současné době máme tři základní knihy - Příroda věčném náboženství, bílý muž Bible a 

Zdravý LIVING, která stanoví základy naší náboženské vyznání a programu. V něm opakuji, že jsme dosáhli zásadní úlohu 

- úlohu, která musela být provedena - rekonstruovat své loajality, naše přesvědčení a naše postoje odshora až dolů. 

Kreativity máme na programu celkem, konečného řešení, konečný vyznání. 

Takže teď jsme připraveni zahájit naše druhé a nejobtížnější fáze - organizovat celkovou bílou rasu. Nyní se musíme 

sjednotit a organizovat. K tomu musíme naši mysl a nemusíme navždy to udělat. Musíme se rozhodnout, že jeden vyznání a 

programu, který je schopen dělat svou práci. Už nemůžeme dovolit luxus lelkování off 10.000 různých směrů. My jsme nyní 

pod silným obležení a mají velmi málo času se sjednotit a organizovat. Musíme polarizovat kolem jedné základní víru a 

program nebo znovu jinak utrpí porážku od židovského programu rozděl a panuj. 

Jako poznámka pod čarou podtrhnout naléhavost toho, co se nám čelí bych mohl citovat referenčního Bureau (1982), který 

nám říká, že zatímco lidská populace se pomalu rozrostla v průběhu své dlouhé historie, bude to vyskočí ze dvou miliard na 

deset miliard v jednom století (1940-2040). Co to není nám říkají, že toto navýšení je naprosto kvůli explozi z bahna 

závodů, dotované bílé rasy, a že bílá rasa sama se rychle zmenšuje do zapomnění. Jsme přesvědčeni, že kreativita je 

odpověď, celková odpověď. Je to hlava a ramena nad nějakým víry a programovat bílá rasa kdy byla nabídnuta předtím. 

Naléhavě žádáme a prosíme, abyste se připojili s námi. Aby bylo možné spojit, musíme podřídit naše bezuzdní myšlenky 

svobody a individualismu pro obecné dobro bílé rasy. Máme využití principu vedení - jediný princip, který někdy postavený 

smysluplné a kompetentní organizaci. Místo přemýšlení, pokud jde o práva a výsady musíme přemýšlet ve smyslu 

odpovědnosti, pokud jde o povinnost. Musíme uvažovat o rasové loajality a příspěvek k našemu vzácného bílého závodu, 

stručně řečeno, rasové Teamwork. Pouze v tomto rámci můžeme doufat, že vůbec přežijí, a pak pochod směrem k budování 

lepší závod, jemnější společnost a bělejší a jasnější světě. 

 * * * *  

Chtějí být začátek něčeho velkého? Přidejte se k Hnutí kreativity. Distribuovat kopie této knihy. 

 * * * *  
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Bílá Rasová Teamwork 
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Syndrom Flat Tire  

Doktor dává pacientovi fyzické check-up. Po celou dobu, co je sténá a naříká, lituje a bědovat nad špatný zdravotní stav 

pacienta. Nakonec je dokončena a že ohlásí svou diagnózu. "Jste velmi nemocný člověk, pan Jones. Máte rakovinu. 

Pravděpodobně máte ne více než 30 dnů života." Pacient, nyní mnohem znepokojeni, zeptá lékaře "Ale doktore, co je 

řešení?" Doktor odchází a říká: ".. Řešení Nepřemýšlel jsem o tom nemám sebemenší tušení" 

Co byste myslet na doktora takového? Pokud jste pacient, měli byste říct, že opravdu vám pomohl, nebo se mu jen přidává 

na vaše starosti a nervového kmene? Kromě toho, pokud se "odborníci" nemají řešení, byste neměla být nakloněny zvedni 

ruce a došli k závěru: 

"V případě, že odborníci nemají řešení, jak mám vědět, co mám dělat?"  

Tento malý příběh docela dobře popisuje druh "informací" bílé rasy bylo dostat z desítek tisíc profesionálních "expertů", 

kteří radí průměrná bělošské křupan, co je s naší ekonomiky, naší společnosti, naší země a špatná světová situace obecně.  

Bylo řečeno, že nejméně 20.000 "konzervativní" organizace se objevily od druhé světové války, jehož cílem bylo zachránit 

tuto zemi od  

"Komunismus", nebo od Rusů, nebo ze socialismu, nebo nukleární katastrofě, nebo z finančního kolapsu, nebo rozdávání 

Panamský průplav nebo z některého z řady podobných onemocnění, s nimiž se Spojené státy a / nebo svět obecně je 

postižený. Obvykle se vyslat alarmující odvolání, a spolu s ním zpáteční obálku s karetní říká: "Ano, pomohu v pouzdře je $ 

1000 -. $ 500-100 $" atd. Vždy, zatímco alarm je stejně skutečný jako je rakovina, že naše starší pacient byl předmětem, je 

tam jeden chybí celý důležitý faktor. Nedokáží se zmínit, jaké řešení, pokud existují, mají na mysli, a upřímně řečeno, 

obvykle samy o sobě nemohou mít sebemenší představu. 

Jsou jakékoliv další pomoc pro vás, než lékař, který odešel a přiznal, že to nenapadlo řešení a neměl sebemenší tušení? Ne 

nejsou.Jsou pouze kuplířství své peníze a házení větší zděšení a zmatek do řad. Některé typické skupiny, které dopřát v 

tomto druhu neštěstí jsou košer Konservative skupiny jako Johna Birche, Jerry Falwells a zbytek jejich branže. Analyzovat! 

Analyzovat!dokud peklo zamrzne. Sukně kolem okraj problému a mluvit ji k smrti. Ale nikdy dostat k jádru problému (v 

podstatě Mezinárodní židovská síť) a nikdy, nikdy přijít s realistickým, rozumné řešení. Ale budou neustále kobylka na vás, 

strach vás, a prosit vám hodit více peněz dolů jejich konkrétní krysí díry. To mi připomíná další imaginární situaci, která je 

základem našeho názvu tohoto článku. Předpokládejme, že jste jeli po dálnici a najednou podezření, že máte prázdnou 

pneumatiku. Budete tahat přes na rameni, zastavit, vystoupit vypadat a dospěla k závěru, že skutečně máte prázdnou 

pneumatiku. V podstatě to je vše diagnostické informace, které byste měli vědět, pokud jde o problém se týká. 

Nemusíte číst další knihu nebo může být řekl, kolemjdoucí, že máte prázdnou pneumatiku. Již víte, v čem je problém, a ať 

se vám to líbí nebo ne, máte nepříjemný úkol opravuje ji. Pokud když jste v procesu mění pneumatiku kolemjdoucí zastaví a 

informuje vás "Hej, pane, máte prázdnou pneumatiku!" ale doktoři nic pomáhat, je to žádným způsobem pro vás? 

Předpokládejme, že další a další a další tucet doraz a řeknu to samé - něco, co už jsou si dobře vědomi, že ne nějak pomoci? 

Řekl bych, ne tomu tak není, a po prvním panice, řekl bych, že neustálé omílání problému by se mohlo stát zatraceně 

nepříjemné. 

To je docela dobře modus operandi většina "help" jsme se dostat z politiků, kazatelů košer Konservatives a mnoha dalších 

Polyglot skupin. Analyzovat!Diagnostikovat! Ale nikdy dostat k jádru problému, a nikdy přijít s smysluplného řešení. 

Dokonce i ve své diagnóze, takových skupin a velký, aby vám nepravdivých informací, nebo v nejlepším případě pouze 

částečné obrázku. To mi připomíná vynikající básně JG Saxe asi šest slepí z Industan který šel vidět slona. (To je na straně 

290 pátém stupni McGuffey své Reader). Vypráví o zajímavých, ale dílčích verzí šesti slepců, protože "sec" slona. První z 



nich se dotýká strany k závěru, slon je jako zeď; Dalším dotykem jeho trup myslel, že zvíře podobně jako had; Dalším 

dotýká jeho uchu byl přesvědčen, že slon je jako ventilátor; a tak na celé čáře: šest zcela odlišných verzí. Žádný z nich byly 

přesně špatné, ale žádný z nich neměl celý obraz, a každý, kdo neví, co slon chystal se jistě zcela chybné verze z některého 

ze šesti jedinců. I kdyby slyšel všech šest verzí, že by byl schopen dát dohromady celý obraz ze svých neuspořádané a 

protichůdných popisů. 

To je docela dobře situaci průměrný bílý muž ocitá v dnes. S Židovská propaganda dopadající na mysli s tisíci různými 

verzemi tohoto problému je hodili na něj politici, kazateli, TV, atd většina našich dobrých bílých rasové kamarádi jsou 

beznadějně zmatené, a to, co s křesťanským "morální" a " etika ", které byly přeškolil (programované je lepší slovo) se, že 

jsou uzamčeny do paralyzovaný, ne-win pozici. Nyní mají, co bych raději označit jako "polyglot mysli", která je tak plná 

nesprávné nebo zbytečných informací a rad, které nevědí, jakým způsobem se obrátit. Většina z nich raději zvracet ruce s 

pocitem, že je to beznadějné, že jsou v pasti a že nikdo neví problém, natož řešení. V důsledku toho zavřel oči před realitou 

a raději žít v make-věřit svět ve stavu beznadějné zoufalství. 

S tvořivosti a kreativity hnutí to je jiný příběh. Nabízíme ostrov naděje a zdravého rozumu ve světě, který prošel ostrý, tak 

plácnul. My nebojácně jít k jádru problému a křičí hlasitě a jasně, co je problém, a to hláskovat v naší základní Biblí. A v 

podstatě je problém rasové, zhoršuje tímto Master Mind-manipulátora všech dob - mezinárodní Žid. Konstatujeme, hlasitě a 

jasně, že jejich cílem je úplné zničení bílé rasy a Garner Židům veškeré kontroly, bohatství a bohatství tohoto světa. 

Stručně řečeno, to je jádro problému. Už jste někdy slyšeli váš kazatel ti to? Ne, řekne vám, aby se modlili k strašidel na 

obloze. 

Už jste někdy slyšeli každý politik vysvětlovat to pro vás? Ne. Řekne vám, znovu zvolit ho. Pokud tak učiníte, že bude 

pomáhat posílat více peněz na 

Izrael a 120 dalších nepřátelských cizích zemích. Už jste někdy slyšeli košer Konservatives hláskovat problém nebo řešení 

pro vás? Ne. Oni vám řeknu, že problém je socialismus či komunismus (ale nikdy Žid), a řeknu vám číst další knihu, nebo 

napsat svůj kongresman (znovu a znovu). Není divu, že bílý člověk je zmatený jako peklo a beznadějně odradit k bodu 

zoufalství. 

Ale Hnutí kreativity není jen zjistit příčinu problému a tam zastavit. Jdeme na hláskovat řešení a toto řešení je vybudovat 

masivní rasovou náboženské hnutí polarizační bílé rasy do akce pro své vlastní přežití, expanze a povýšení. Jdeme dál. My 

sami poskytují rámec, vedení a impuls vybudovat mocnou armádu vyvolávaly a Spojeného White rasové Soudruzi, že dříve 

či později pohltí a zahrnují celý 500 milionů bílých lidí, které obývají tuto planetu Zemi. S takovou silou, budeme zametat 

naše nepřátele před námi, dostat parazity z našich zad a vybudovat bělejší a jasnější svět - krásný svět postavený a bílé rasy 

a bílé rasy samotné. 

Rasová Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  

Flat Tire syndrom 



rasové Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  

Křesťanská verze "Řešení"  

Zřejmě zděšená, že bílá rasa by měl mít tu drzost chtít postarat se o svého vlastního osudu, váš editor získala následující 

prosbu z ", která se zabývá Christian":  

Vážený pane Klassen,  

Jako dotyčné křesťan bych chtěl vyjádřit své pocity týkající se vaší představu o "rasové Loyalty". V případě, že nevíte, že 

Bůh miluje každého bez ohledu na to, jakou barvu pleti, červené, žluté, černé nebo bílé jsou vzácný před očima jeho. 

Černoši, Židé, nebo bílí, jsou všechny stejné. Namísto organizování armádu příznivců do masivní mocného beranidlo a 

převzít kontrolu nad jak říkáte bílého muže osud od Židů a dát ji do rukou našich vlastních lidí je potřeba dát svůj život do 

rukou Božích. Bůh je jediný, kdo může splnit to, co je správné. Vše, co musíte udělat, je dívat se kolem sebe a podívat se na 

hory, květiny, slunce a déšť a můžete vidět práci mého Pána. Budete muset dát trochu lásky ve svém srdci pro lidstvo 

namísto tolik nenávisti. Jediné, co musíte udělat, je věřit a mít víru a Bůh vám pomůže se dostat na správné cestě. Prosím, 

modlete se o tom. Bůh tě miluje. 

Dotčený Christian  

(Není podepsané, ale s razítkem Gainesville, GA.)  

Editor poznámka: Pokud bychom měli následovat tento druh přístupu k problému přežití naší rasy, proč ne následovat tento 

stejný přístup ke všem dalším problémům v životě. Proč pracovat pro živobytí? Nechte (neexistující) strašidla na obloze to 

vše za námi. Proč bychom se měli obtěžovat stavbu rodinných domů žít? Nechte neviditelné, neslýchané strašidla to. Proč 

vynaložit úsilí, aby stavět mosty, silnice, farmy, letišť, továren, atd? Nechte strašidla převzít. Proč bychom měli vynaložit 

úsilí? Kromě toho, nech mě zeptat na tuto ach tak dále jen "dotčený křesťana", pokud židovský Yahweh má opravdu naše 

nejlepší zájmy na srdci, proč židovská bible opakovaně udržet psaní básní o tom, jak naši smrtelní nepřátelé, Židé jsou 

"vyvoleným"? A moje poslední otázka zní takto: Po dva tisíce let křesťanství a "strašidel na nebi" šílenství, je bílá rasa v 

lepším nebo horším postavení vzhledem k současné záplavě bláta závodů, které hrozí pohltit naši planetu? Když 

porovnáme, jak mužný Bílé Římany před 2000 lety byly supreme v tomto světě a bláto závodů bezvýznamný vůbec, věřím, 

že můžeme bezpečně vyvodit závěr, že po 2000 let Christlnsanity, to bylo k ničemu vůbec k našemu Race to přece nicméně 

ponořit bílé rasy do tisícileté neutěšených temného středověku a byl hlavním nepřítelem bílé rasy od té doby. Bylo pomáhal 

a naváděl Židy a dát smyku pod bílé rasy při každé příležitosti. Výše uvedený dopis je dalším příkladem. 

Jeden podstatný rozdíl (mimo jiné) mezi křesťanskými a tvůrce je to, že zatímco tvůrcem první loajalita patří k bílé rasy, 

která křesťana je mlhavé a mytické sady strašidel, jejichž místo pobytu nebyly nikdy umístěn.  

 * * * *  

Dělat něco smysluplného pro bílé rasy! Staňte se Minidistribuce Center kreativity je bělocha bible. 

 * * * *  

Přihlaste se v naší knihovně: vést buď k tomu, následovat nebo dostat se ven z cesty.  

 * * * *  

Rasová Věrnostní Číslo 1 - červen 1983  



Křesťanská verze "Řešení"  

Rasová Věrnostní Číslo 2 - červenec 1983  

Americký Fenomén - zakořeněn v americké půdě  

Chceme ujasnit jednu věc. Kreativita není ani cizí import ani mimozemského původu. Je to opravdový rodák americký 

fenomén. Není to omílání Národní socialismus hitlerovského Německa, ani není jiná odnož židovské křesťanství. Jeho 

kořeny jsou pevně zasazeny v americké půdě. Je to běloch náboženství, rasová náboženství, jako americký jak jablečný 

koláč, jak mateřství a čtvrtého července. To vzniklo v Americe, a nese kupředu průkopnický duch jak dokládá "vítězného 

západu" a myšlenkou "Manifest Destiny", který řídil běloch vpřed s nadšením a nadšení v 19. století. To vyhrálo pro bílý 

muž velký kontinent. 

Přečtěte si znovu Creative Credo č.32, "vítězná Západu" v běloch bibli a Kapitola 10, "Manifest Destiny", do přírody 

věčného náboženství. Je to stejný duch dobrodružství, dobývání a kreativity, která poháněla White člověk dopředu, aby 

dobýt nejen kontinent, ale postavit velký domov a říši pro bílé rasy, která je jádrem kreativity.  

To, co říkají, je toto: Pokud bílý muž jízdy v 17., 18. a 19. století kolonizovat severoamerický kontinent byl tak 

konstruktivní a produktivní, pokud jde o svobodu, půdy, bohatství a říši, proč ne sledují tentýž kurz celém světě, ve světě, 

který je nyní rychle zmenšuje a rozpadající se před našima očima, svět, který je ostře nepřátelský k bílé rasy a sakra usilující 

o jeho naprosté zničení.  

My Tvůrci říkají, že to je nádherný nápad sledovat průběh našich předků průkopnické a považujeme nesoulad, a to jak 

mizerné trestný čin opomenutí. Takový zločin bude s největší určitě mít za následek smrt a zapomnění bílé rasy samotné, a 

je to podlý zločin proti našim předkům, proti naší budoucí potomstvo, a proti současné generaci živých. 

V roce 1930, Hitler podařilo sjednotit německé národy. Sjednocení Německa bylo monumentální úspěch, vytvářet nové 

znalosti pro celkovou White sjednocení. Sjednotit celý bílé rasy pod jeho schopným vedením byl cíl, který Hitler nikdy 

nepředstavoval. Posvátný Posláním Creativity hnutí je sjednocení všech národů bílé rasy. 

Židé se otevřeně chvástá, že plodil tři hlavní světové náboženství, a to judaismu, křesťanství a Mohamedánství, aby jejich 

seznam v chronologickém pořadí. Židé, kteří jsou Master Mind-manipulátory, master vplíží všech dob, mají několik 

platných argumentů pro přípravu takového chlubí, k jejich cti a na úkor svých obětí. 

Z Palestiny, z tohoto malého pouštního pesthole světa, který chrlil tam více destruktivní jed rozrušit a deformují mysl lidí, 

než celý zbytek světa dohromady. Palestina, musíme mít na paměti, není v Evropě ani v Africe. Je v Asii a její národy jsou 

Asiatics. Musíme také pamatovat, že Židé byli a jsou Asiatů. Oni nejsou bílé, ale žluté semité, jako jsou Arabové a další 

bahna národy. 

Židé, kteří nejsou kreativní, to však brzy v jejich historii uznat jednu věc: zásadní význam rasových loajalitu. Oni navrhli 

rasové náboženství kolem kohout-a-Bull příběhu Abrahama, Izáka a Jákoba jako jejich společné předky. Neexistuje žádný 

historický důkaz vůbec, že takové odpudivými postav někdy existoval, nic víc, než tam je nějaký důkaz, že Mother Goose 

nebo Santa Claus někdy existoval. Ze stejného důvodu pochybuji, že Mojžíš, Ježíš Kristus, Jonáš, jeho velryba, a celou řadu 

dalších bájných postav někdy existoval. Není sebemenší důkaz, že to udělali. Tam je jen hodně chválil sbírka židovských 

pohledávek. Vzhledem k tomu, že Židé jsou na světě nejvíce splněných lháři, tyto nároky zapůsobit na nás TVŮRCI velmi 

málo. 

Jednou stranou o svých mýtických předků Abrahama, Izáka a Jákoba je hoden komentáře. Podle jejich vlastního příběhu, 

jak je uvedeno ve Starém zákoně, každý z těchto znaků (a většinu svého budoucího potomka) bylo trestuhodné, odporný 

ničemu, kurva-obchodník, vrah, zloděj, lhář a podvodník. Pokud jste mi nevěříte, přečtěte si znovu příběhy Abrahama, 



Izáka Jákobovi, Lot a jeho dcery krvesmilných, Judovi a jeho dcera-in-law, a celý zbytek tohoto zchátralého kmene. 

(Přečtěte si také kapitola 10, Kniha já, přírody věčného 

NÁBOŽENSTVÍ: "Starý zákon")  

Čímž se dostáváme až na několik otázek: s pozadím jako to, že mýtický nebo jinak, proč by někdo chtěl chlubit má takové 

odporné zavrženi předky, a pak chtějí vybudovat náboženství kolem něj? To je otázka nejen Židé by se měli ptát, ale 

spousta bílých křesťanů, kteří si přejí oni byli Židé. Mezi ty jsou všechny ty hnutí Identity, britské Izraelity, a celou Passel 

dalších souvisejících skupinách, které se staly pro tento hloupé nesmysly a hloupě prohlašují: "My jsme opravdoví 

Izraelité"! 

Druhá otázka zní: S takovou sbírkou odpudivými hrdlořezů a zločinci se systémem volná a údajně záznam jejich ošuntělý 

"historie", proč by jakýkoli bůh nebo bůh činit nárok na takové lidi jako "své vyvolené"? Hloupý, hloupý, hloupý. Ale pak 

musíme si uvědomit, že Židé jsou na světě nejznámější lháři a naivní hlupáci se rodí každou minutu. 

Vše, co bylo, jak to může být. tam jsou některé zlověstný důvody pro Židy to, co udělali. To, co jsem měl dalekosáhlé 

následky na jejich vlastní historii a více tragicky k dějinám bílé rasy. Tyto Master Mind-manipulátory, přes jejich povrchní 

vymyslel náboženství, podivné, jak se může zdát, to splnit následující: 

1. Oni spojili své vlastní mizerný bandu hrdlořezů do pevné beranidla, že v průběhu posledních 3000 let dobyl, 

a nyní dominuje světu.  

2. Z tohoto odvaru ze lží o Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že kované náboženství, rasu a národ, jehož jádro 

polarizuje kolem centrální myšlenkou - Co je dobré pro židy je nejvyšší ctnost; co je špatné pro Židy je konečný 

hřích - na základě jejich idiotský tvrdit, že "Boží Vyvolený." 

3. Jako vedlejší odnož židovského náboženství, Židé vymysleli křesťanství k pohanům, a speciálně pro zničení 

pak dominantní White římské říše. Toto náboženství učil právě naopak k bílé rasy, a sice, blahoslavení tiší, prodejte 

všechno co máš. Milujte své nepřátele, nastavit druhou tvář, soudit ne, a hodně podobný sebevražedné nesmysl. 

Mluvčí této jedovaté diatribe byl Žid, Saul z Tarsu, později se stát křesťanů St. Paul. 

Opět platí, že vzhledem k solidaritě, agresivitě a zápalem, s nímž Židé tlačil toto učení, kupodivu, Římané koupil tento jed, 

ao několik století později jejich říše, jejich rasa a jejich krásné civilizace zhroutila bídně a temna se svou nevědomostí , 

pověra, kriminalita a bída následovala po dalších tisíc let. (Read Ch. 16, Kniha já přírody věčném náboženství, 

"Kristova Existence není doloženo historickým důkazem".)  

4. Jako další zbraň odolávat, a zničit bílá rasa, mohamedánství vzešel ze stejné malého pesthole pouště 

(Palestina) v sedmém století. To udělal pro Araby, Semites a dalších bahenních národy, co judaismus udělal pro 

Židy. To polarizované a zpevnil tyto bahenní národy do pevné beranidla, který se stal velkou hrozbou pro Bílých 

národů Evropy a světa. Zatímco Židé nevynalezl muslimské náboženství, oni měli silnou ruku na její propagaci a její 

základní kořeny také odvozena z judaismu, křesťanství a Starého zákona. (Další informace viz kap. II, kniha 2 

přírody věčném náboženství, "mohamedánství, The Power of militantní náboženství"). Dávám tento krátký přehled 

připomenout mé bílé s rasovými Soudruzi, že původ judaismu, křesťanství a Mohamedánství jsou asijský , produkt 

nepřátelský a cizí rasy, a byly dovezeny do Evropy, do Ameriky a zbytku bělocha domény. (Čtěte také Ch. 9, kniha 

já přírody věčném náboženství "Pět židovské knihy"). 

Když Kolumbus objevil Ameriku znovu v roce 1492 (Norsemen tam 500 let dříve byl) to vydalo opravdovou záplavu White  

Evropská kolonizace v průběhu příštích 400 let. Nejvíce konstruktivní, nejproduktivnější z této jednotky bylo, že budovy 

Spojených států amerických. Co White Man dosaženo zejména v 19. století, v kování domov pro bílé rasy tím, že staví 

Bílou říši od Atlantiku k Pacifiku je slavná epos, který nebyl nikdy se rovnal v historii bílé rasy, nebo jakýkoliv jiný závod , 



Jak se White Man dosažení tohoto obrovský úspěch? Odpověď je jednoduchá. Vše, co musíme udělat, je podívat se na naší 

vlastní historie.  

1. Udělal to tím, kolonizaci a dobytí - stejný postup jako u níž jsou všechny ostatní říše v celé historii byly 

postaveny; První, dobytí země a samotné území, a za druhé tím, že dělá to, co Bílý muž umí nejlépe - budovat 

konstruktivní zemi, vláda a vlast. 

2. Aby bylo možné učinit, musel oponovat divoké lidi, kteří pak obývali zemi a vyčistit ji kolonizaci jeho 

vlastní. Toto on dělal ve sporadické a nesouvislý, ale přesto vytrvalé programu, dokud nebyl pánem celé území od 

Atlantiku k Pacifiku oceánů. Kdyby Bílý muž pak měl rasové náboženství místo je posedlý asijské křesťanstvím, že 

by to udělal rychleji, efektivněji a mnohem natrvalo. 

3. Při plnění svého programu "Manifest Destiny" postavil na americkém kontinentu největší a nejvíce 

produktivní, nejbohatší společnost, jakou kdy svět viděl. Jedná se o společnost, která nyní v druhé polovině 

dvacátého století, kvůli nedostatku účelu a soudržnosti, se rychle rozpadá na kusy stejně jako římské říše 1500 lety, a 

to ze stejného důvodu. Bílý muž ztratil svou duši, kvůli asijské židovského jedu, s níž je jeho společnost prostupuje. 

Tato asijská židovský jed je chrlil na Bílé americkému lidu dnes s novou virulenci nepřekonatelný v celé historii. To 

má nejen formu náboženství, ale každý další zastávka je otevřena ke zničení bílé rasy, a to nejen v Americe, ale na 

celé této planety Země. Židé otevřeně chlubil, že v další generaci nebo tak, narodí ne další neznečištěné White dítě. 

4. Na rozdíl od křesťanské napomenutí, že mírní zdědí zemi, historie opakovaně prokázala opak. Historie nám 

jasně učí, že všichni velcí rozhodnutí byla vyrobena silou zbraní. To je, jak americká revoluce bylo rozhodnuto a 

americká nezávislost na Velké Británii získala. To je, jak občanská válka bylo rozhodnuto. To je, jak válka s 

Mexikem (1846-1848) bylo rozhodnuto. To je, jak se Západ vyhrál. Jako generál Douglas MacArthur prohlásil tak 

stručně, "Neexistuje žádná náhrada za vítězství." Race míchání je nyní oficiální, virulentní dogma vlády USA, 

židovské elektrické provozovny, a dokonce i křesťanské církve. (Race míchání, ne pro Židy, ale i pro negrů a jiné 

bláto závodů s bílé rasy). 

S pomocí propagandy pevně ve svých rukou, TV, Newswires, novinách, vydávání knih, časopisů, atd .; a s vládou pevně v 

rukou Židů; vzdělání a náboženství také pevně ve svých slizkých rukou, Židé mají velký den. Mezitím bílé rasy se hloupě 

zmítá, zmatený, zmatený a ochotný pomoci své nepřátele. To se rychle rozpadá a přispět ke spáchání vlastní genocidu. 

(Přečtěte si Creative Credo No. 41 "Židovský programu pro Mongrelization bílé rasy" v běloch bible). 

Do této temné a zdánlivě beznadějné obrázku Nyní se objevil Hnutí kreativity, ostrov naděje a Sanity ve světě pryč ostře 

nepříčetný. Bylo hozen přes palubu všechny šílený, sebevražedné shibboleths z asijského židovského náboženství tento 

parazitní závod vnuceného mozku bílé rasy a začal s čistým štítem. To začalo s břidlice vyrobené v Americe. To má 

regenerovat ty základní disky průkopníka Bílé, které vyřezávané velkou říši z pouště. To je rozšíření, rozšíření a navazuje na 

velký americký sen - sen Hardy amerického průkopníka. Ten sen je vybudovat domov pro bílé rasy na této planetě Zemi, 

kde Bílý Člověk může žít a prosperovat ve všech stálosti. 

Hnutí kreativity zastává názor, že v případě, že americký sen byl tak produktivní a prospěšný pro bílého muže v Americe v 

19. století, proč nepoužije, že stejný přístup k bílého muže v celosvětovém měřítku? To bychom tleskat a dodáváme nejen 

víru a programu, ale také náboženskou a morální základ pro dělání tak. 

Chcete-li podpořit náš přístup k tomuto problému budeme ukazovat na věčné zákony přírody - které říkají - postarat se o své 

vlastní. Naše vlastní je bílá rasa, av každé naší akci, každý náš postoj, naše měřítkem je - co je nejlepší pro bílé rasy. 

Jdeme dál. Máme nejen v úmyslu vidět bílé rasy přežít a expandovat, ale chceme vštípit do svého vyznání a náboženství 

trvalý a vytrvalý pokrok svých genů do vyšších a vyšších úrovních - fyzicky, psychicky i geneticky. To je nyní nejen 

americký sen, ale to se stalo sen o bílé rasy v globálním měřítku. To je shrnuto v našem prohlášení víry - zdravou mysl ve 

zdravém těle ve zdravém společnosti v zvukového prostředí. To je rozšíření a expanze amerického snu našich odolných 

průkopníků. K bodu nahoru a zdůraznit naše americké původ máme velký nápis na čelní straně naší World Center, která zní: 

Vítězný Západu  



Bílý muž je prototyp pro vítězný of the World.  

* * * * *  

V roce 1930, Hitler podařilo sjednotit německé národy. Posvátný Posláním 

Creativity hnutí je sjednocení všech národů bílé rasy. 

Rasová Věrnostní Číslo 2 - červenec 1983  

Americký Fenomén - zakořeněn v americké půdě 
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Co naše logo je zkratka pro  

"W", samozřejmě, stojany na bílou rasu, což považujeme za nejcennější poklad na tváři země. Je to stojí za to bojovat, a 

pokud je to nutné, stojí za to zemřít. 

Koruna znamená naši Aristokratické pozici ve schématu přírody věcí na této planetě Zemi. Jsme ELITE, nejvíce kreativní, 

inteligentní a produktivní tvor Příroda se někdy vyvíjela ve všech věky. 

Halo označuje hodnotu přikládáme naší jedinečné rasy. Považujeme to za posvátný poklad, svaté nad všemi ostatními, a 

budou bránit svou čest, čistotu a integritu proti všem nepřátelům, bez ohledu na jejich původ. 

 

Naše Zlaté pravidlo: Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost; Co je špatné pro bílé rasy je konečný hřích. 
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Po 65 letech, židovský útok zuří dál  

V den, kdy jsem se narodil před 65 lety v zapadlého Mennonite urovnání na jižní Ukrajině, chaotická bitva zuří mezi 

revolucionáři bolševických a fragmenty bílé armády Ruska. Bitva zuřila ne na nějaké vzdálené frontě, ale právě v našem 

vlastním dvorku. Moje matka mi řekla, že jeden z dělových koulí sundal koncové štíty naší střechy, další řítil stáje (naše 

stodoly a dům přiléhal) a další shell explodoval venku na prase pero. V obci, ve které jsem se narodil, byl nazýván 

Rudnerweide. Byl to jeden z 50 takových vesnic v našem konkrétním osady kolonie Molotschna. Ústní menonité německé 

poprvé usadil v této části Ruska jen severně od Černého moře, když se poprvé tam přišel v roce 1804. Stejně jako 

průkopníky západní Ameriky začali rozvíjet a do půdy. Půda byla neobyčejně plodný a menonité prosperovala. Oni byli 

pracovití, tvrdě pracující skupina lidí, cvičení rasové loajalitu a vždy blízko k půdě. Vzali dobrou péči o půdu a jejich 

farmách, a země byla dobrá k nim. byl nejen pozemní produktivní, ale Mennonites příliš, byly plodné. Nejenže prosperovat, 

ale násobí. Udělali velmi dobře, co příroda jim řekl, aby se - reprodukovat svůj vlastní druh. Můj otec, který se narodil v 

roce 1878, byl druhý v rodině čtrnáct, z nichž dvanáct žil do dospělosti. 

Tyto menonité byly také velmi náboženský, po protestantského vyznání hlásí Menno Siemens v Holandsku, katolický kněz 

otočil reformátor a demonstrant ve stylu Martina Luthera. V úhledné prosperujících obcí, ve kterých mí lidé žili v Rusku, 

kostely a školy byly středy jejich sociálních aktivit, které byly mnoho a pestré, protože Mennonites byli velmi společenští 

lidé. 

Tam oblouku několik principy Mennonite náboženství, které vystupují. Jeden z nich, který způsobil jim značné problémy v 

celé jejich historii byl jejich avowal pacifismu. Předmětem podnikání "nastavit druhou tvář," Milujte své nepřátele, "" 

nezabiješ "dělal jim vyhýbat vojenskou službu, a to zase způsobilo mnoho dalších zemí vyhnat. 

Jedna taková země byla Prusko, kde se mí předkové usadili a byl vyloučen v 18. století, protože oni odmítli nosit zbraně.  

Bylo tedy divu, že když se bludný komunistická revoluce zasáhla ke konci první světové války byly v situaci, s nimiž byly 

zcela nepřipravené vyrovnat, útok na jejich způsob života, že nejen roztříštila jejich idylické vypořádání, ale také většina 

rodin a individuální životy.  

V době, kdy mi bylo devět měsíců, občanská válka ještě zuřila v naší obci. Moje matka mi říká, že jsem sestoupil s spálu 

nebo záškrt, nepamatuji si, která, a byl na pokraji umírá, zatímco granáty explodovaly venku a rodina hledal útočiště ve 

středu chodbách našeho panelového domu. 

Ale naše rodina přežila a já přežil. Jsme nejen přežil občanskou válku, chaos, rabování a vražedné gangy, ale také přežila 

dvě ostré roky katastrofální hladomor (1921-22), hladu záměrně uložené ukrajinského obyvatelstva samotnými 

komunistickými gangsterů. 1924 relativní klid se vrátil a podařilo se nám opustit Rusko a putoval do nejisté budoucnosti v 

Mexiku. Od této chvíle je to dlouhý příběh a nemám čas ani prostor nudit se všemi detaily. 

Nyní se dostáváme k roku 1983, šedesát pět let později. Já nejenže přežil vyplývající chaos a otřesy, ale jsem konečně 

schopen bojovat, něco, co mí předkové vyhýbali od dokonce se snaží, ne proto, že chyběla odvaha, ale kvůli hloupé si sama 

uložila náboženských zábran, ke kterému byli programovat. Nyní, 65 let později židovská válka proti lidstvu stále zuří dál v 

tempu a na stupnici od více smrtící a virulentní než v době, kdy jsem se narodil. Během tohoto uplynulých 65 letech se svět 

radikálně změnil a díky židovského morem, hodně k horšímu. V uplynulých 65 letech se svět v neustálém zmatku. Vedle 

světové války (který byl ještě zuřila, když jsem se narodil) jsme byli svědky vyvrcholení (židovského) komunistické 

revoluci v Rusku, jsme viděli španělskou občanskou válku, zradu na Pearl Harbor, druhá světová válka, korejská válka , 

vietnamská válka, čínští lidé převzaté komunismem a ve skutečnosti stovky válek po celém světě. Viděli jsme nic, ale 

zmatku, chaosu, deprese, revoluce a komunistického převzetí jedné zemi za druhou, včetně všech východní Evropy. 

Za tímto zmatku a chaosu ke zničení celého světa spočívá skrytou ruku mezinárodního židovstva. Tam je stěží revoluce, 

občanské války, deprese, úpadku banky došlo, ale to, co Žid spolčil, bylo plánováno, manipulovat a / nebo podněcoval ji. 



Říká se, že války jsou židovští sklizně. To je pravda. Takže jsou deprese a občanská válka a svět je dnes eskalovala v 

rostoucí crescendo ve všech těchto destruktivních a hanebné židovským útokům.  

Svět jako celek se zmítá ve zmateném a opilecké orgie před stále se zvyšujícího náporu židovského powerhouse, nápor, 

který během svého života se rychle stává nejstrašnější katastrofa, ke kterému svět nebyl nikdy vystaven. Za 50 let svého 

života, jsem spolu se zbytkem zmateného a popletený lidstva, ať už by nevěřil, nebo rozumět nebo vědět, co dělat o 

kataklyzmatu, který byl nás obklopuje. Stejně jako všechny naivních a důvěřivých trhanům, nemohl jsem se soustředit obraz 

- obraz, který byl jasný a zřejmý pro všechny vidět. 

Konečně, 1969 nebo 1970, pomalu, nenápadně, obraz začal se soustředit. Jak jsem vzal mučivé přehodnocení mého 

vlastního života, světových dějin a zejména historii židovského parazita, uvědomil jsem si, že tato válka nezačala během 

svého života, ani s ruskou revoluci, dokonce ani s Karlem Marxem. Začal jsem vidět, že Židé byli nesl na zlověstný a 

vytrvalé války ničení a zotročení nejen po dobu 50 let, ani 100 let, ale po tisíce let. Přečtěte si znovu Ch. 6, "Mistři klamu - 

Krátká historie Židů" v NER a 

Creative Credo No. 35 "Unrelenting Válčení mezi parazitárních Židů a jejich nešťastných obětí" ve WMB) Také jsem si 

začal uvědomovat, že hlavní obětí židovského útoku bylo bílé rasy, příroda elity, z nichž Já sám jsem byl hrdým členem. 

Říká se, že až budete mít problém řádně analyzovány, jste také na půl cesty podél samotného řešení. Spolu s realizací 

židovského hrozby se objevují i odpověď na otázku, jak bychom mohli dostat tento obávaný mor vypnutí našimi zády. 

Když se zeptáte na otázku - jak se Židé podaří získat takový silný stisk na životy všech národů na světě - své finance, jejich 

vlády, jejich propagandy, jejich náboženství, a ve skutečnosti jejich celkových myslí, začíná odpověď objevit se. A 

odpověď je to - oni to prostřednictvím jejich rasové náboženství, judaismu. Udělali ji fanaticky lpí na jejich náboženské 

programu - zločinný a zlověstný ačkoli to je - a tím, že cvičí rasovou loajalitu a rasové týmovou práci. 

Když toto poznání přišel domů ke mně asi před 13 roky, tento objev Zaujalo mě nesmírně. V případě, že Židé mohli 

dosáhnout takové zázraky se svým rasové náboženství, odůvodněné jsem si, proč nemohl bílá rasa, která má mnohem víc s 

ním pracovat, takže mnoho dalších přirozených výhod a atributy, to samé! Ve skutečnosti se všemi našimi výhodami, proč 

nemohli bychom dělat tisíckrát lepší? Proč by ne my taky, praxe rasové věrnost a rasové týmová práce a vybudovat bělejší a 

jasnější svět pro sebe? Došel jsem k závěru, že bylo ve světě žádný důvod, proč bychom nemohli. Vše, co potřeboval, byl 

rasový náboženství pro bílé rasy, náboženství, které vzali stejný sobeckost v našem vlastním závodě Židé tak úspěšně 

demonstroval s jejich - bílá rasové náboženství, které řekl: Co je dobré pro bílá rasa je nejvyšší ctnost; co je špatné pro bílé 

rasy je konečný hřích. 

Nyní máme takovou bílou rasu náboženství kreativity. V něm máme na programu celkem, konečné řešení, konečný víru. V 

současné době máme také naše bělochů Biblí, které vyjmenuje pro celý čas tento program, řešení a vyznání. Nyní máme 

také měsíční papír. Rasová loajalita. Máme také geografickou sídlo, světovým centrem v krásné Blue Ridge Mountains 

západní NC 

Nyní přicházejí do současnosti, konkrétně 15.června 1983, kdy byl podlý zákeřný útok proveden na našich církevních 

ústředí ve středu v noci, v 1:45, abych byl přesný. Molotov koktejl byl hodil na rohu kostela, a zároveň byla brokovnice 

výbuch uvolnil na naší 7 1/2 noha logem nápisem na přední straně kostela. Nevíme, kdo to udělal, ale my zjistíme, i když 

budeme dělat Domnívám se, že zjistí, že zlověstný ruka Žida byl za ním. Je to docela sázka na jistotu, že se nejedná buď 

ADL, nebo JDL nebo samotný Mossad. Zjistíme. 

Mezitím, oficiální úřady sledují vyšetřování tohoto zločinu zbabělý s méně než velkým nadšením, ani se nejedná o 

(židovské) kontrolované sdělovací prostředky příliš rozrušená o tom. Oba by se stejně brzy zamést pod koberec a 

zapomenout na to. Představte si, že rozruch, titulky, armáda vyšetřovatelů, které by se vyrojily všude možně měl takový 

útok byl proveden na židovskou synagogu. FBI, armáda, námořnictvo a námořní pěchota by byly zavolal, aby 

přinejmenším. 



Ať je to jak to může, nicméně, opět jsme přežili, protože máme za posledních 65 let. Ve skutečnosti, velmi malá škoda byla 

dělána, ale to nesnižuje zločinu a nebudeme zapomínat, ani nebudeme se zastrašit. Nebudeme se bát vypnout, a nebudeme 

zpomalil jeden zatracený bit. Ve skutečnosti se domníváme, brokovnici díry v našem logu jsou jizvy cti a mají v úmyslu 

nechat je tam pro celý svět vidět. Opakuji, že to nebude zpomalit nás dolů, ale naopak, bude to ocel naše odhodlání bojovat 

ještě tvrději, shromáždit bílé rasy k praporem své pravé rasovou identitu a vybudovat rasovou hnutí tak silné, že bude 

zametat Židé a další nepřátele před námi jako obrovská přílivová vlna. Nyní máme zbraně, s níž k boji toto monstrum a 

přijít peklo nebo vysokou vodu, budeme ji podmanit. Budeme budovat a rozšiřovat a budovat a rozšiřovat. Budeme 

propagovat, obracet na víru a organizovat. Budeme bojovat, dokud jsme dostali Židy off našimi zády a dosáhli při budování 

toho, co jsme si stanovili dosáhnout v první řadě - bělejší a jasnější svět. 

Za tímto účelem proto potřebujeme miliony členů, příznivců a dělníků. Potřebujeme lidi, jako jste vy. Musíme se dostat 

zaneprázdněný, distribuovat kopie tohoto dokumentu, umístit své Bible v rukou našich bílých rasové kamarádů. 

Potřebujeme lidi, jako jste vy, aby podporovaly, mluvit, organizovat. Proč ne dostat se s ním právě teď? Mezitím, židovská 

válka pokračuje dál, jak to má po tisíce let, ale nyní máme prostředky rozdrtit ty faul torpédoborce jednou provždy. 

Nezapomeňte, že dokud a pokud budeme dělat, a ve skutečnosti vyřešit rasové problémy v plném rozsahu, žádné další 

problémy, ať už se jedná inflace, nezaměstnanost, komunismus, zločinu, povstání nebo cokoliv, žádný z těchto problémů 

bude vyřešen. Opakuji, dokud bílá rasa řeší rasové problém, bílá rasa sama o sobě je odsouzena k mongrelization, genocidy 

a zapomnění. 

Takže to není jen tam a pontifikát sedět. Začít jednat a dělat to, co je třeba udělat. Uložte bílou rasu a vybudovat bělejší a 

jasnější svět pro sebe, svou rodinu a všechny ty nádherné potomstva, jehož drahý budoucnost je nyní ve vašich rukou. 

* * * * *  

Křesťanství je stejně jako židovský komunismu.  

Rasová Věrnostní Číslo 3 - srpen 1983  
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Nebudeme kompromisy  

Častěji než si vzpomínám, dobře míněných přátelé mě varoval "Souhlasím se vším, co říkáte, ale přijdete o příliš silné. 

Otočíte lidé off. Proč ne použít více měkký přístup a použít umění jemný přesvědčování? Zalévejte ji poněkud. kompromis 

sem a tam. je příliš velkým šokem pro průměrného bílého muže ". A více stejný. 

Tam je hodně zásluh ve výše uvedeném doporučení. Myšlenka je přimět lidi, aby viděli světlo, aniž by ve skutečnosti jim 

rušili příliš mnoho. Pokud je to možné je přesvědčit, aniž by šoku a aniž by je cítit nepříjemně. Ať si udržet své prastaré 

pověry o svých oblíbených strašidel. Neruší své oblíbené zavěšuje. Nenechte prstem na Židy. Nepřinášejí až ten ošklivý 

rasovou otázku. Žít a nechat žít. Lidé budou rádi vás mnohem lepší, že cesta. Byznys jako obvykle.V době, kdy tito přátelé 

dostat přes sprchování vám s laskavým radu jste zpátky ve staré dobré říje, kde si remcání o tom, co se děje, budete litovat a 

naříkat, ale celková účinnost jakéhokoliv odporu vůči židovskému kolos byl neutralizován přesně nula. Tam jsme, hned 

zpátky do řad starých dobrých košer Konservatives. 

Na tomto místě jsem připomněl trik jsme použili na Floridě zákonodárného sboru, kdy se některé zástupce drone dál 

rozvláčné nesmyslné řeči. Když bylo po všem někdo vstát a říci sladce, "Váš bod je tak subtilní, že mi zcela uniká." Na 

rozdíl od výše uvedeného Připomíná mi to jiný příběh o turisty navštěvující Ozarks. Byl zděšen, když svědkem Hillbilly bít 

mulu mezi oči s dvěma čtyřmi. Když se turista požádal hillbilly "Proč jste narazila na mulu na hlavě s dvěma čtyřmi?" 



hillbilly odpověděl: "Když máte co do činění s muly, první věc, kterou musíte naučit, je, že v první řadě musí upoutat jejich 

pozornost." 

Takže máme dva odlišné přístupy: subtilní přístup, nebo je zasáhla mezi oči s dvěma čtyřmi. Který slouží náš účel lepší? 

Než dojdeme k závěru o této otázce je další malý příběh, který bych chtěl týkat, že nám může pomoci vyjasnit situaci. 

Mladý pojišťovací agent byl povolán do kanceláře jeho šéfa a prezentovány s poměrně nepříjemný úkol. "Víš, že hezký 

mladý pár, John a Mary jste prodal tu životní pojistku s minulým týdnem? No, právě jsme obdrželi zprávu, že John byl zabit 

při automobilové nehodě dnes odpoledne. Chci, abys šel k Marii a tu novinu jemně s ní tak, že to nebude naštvaná jí příliš 

mnoho. " Mladý prodavač byl ohromen. Přemýšlel o tom na chvíli a pak se zeptal svého šéfa, "Jak mám jít o tom, že?" 

To je dobrá otázka, a to je ten, který konfrontuje nás Creators v našem programu probouzí naše oklamaný a zavádějící 

White rasovými soudruhů, kteří byli oklamáni, lhal, programují a vedl po silnici až na porážku pro všechny tyto staletí. Jak 

se vám jít o jemně prolomení jim, že jejich kazatel vědomě či nevědomě, je součástí tohoto židovského podvodu? Jak se 

vám odhalí jim, že i jejich vlastní rodiče byli odchyceni v této obrovské židovské lži a pomohl jim vymýt mozek, aby se stal 

zrádce vlastní rasy? Že jejich "vlastní" Vláda je nedílnou součástí tohoto spiknutí a zrady Spojené státy a prodávat nás ven k 

Židům a bahenních závodů na světě? Jak se "zlomit toto jemně" na dobře míněných, ale beznadějně naivní oklamán bílé s 

rasovými Soudruzi? 

Odpověď je nemůžete! Neexistuje žádný způsob, jak ve světě, můžete vystavit celý tento nepořádek zrádný, aniž by je 

šokující, a to bez způsobení bolesti, aniž by mnohdy dokonce dělat hořké nepřátelé lidí, kteří by měli být na naší straně. 

Přesto, práce je třeba udělat, a zřejmě nikdo jiný než Creativity hnutí je ochoten ji řešit. Ach ano, existuje deset tisíc dalších 

organizací (většinou Kosher Konservatives), které jsou rozdává střípky ze spiknutí, ale nějak nikdy se mi dostat celý 

obrázek dohromady. Obvykle oni nemohou a nebudou pustit některé z jejich vlastního domácího mazlíčka hang-up, že jsou 

na vrub, ať se jedná o podvod strašidla-in-the-sky, nebo mají nějaké židovské přátele (tedy všichni Židé nemohou být 

špatné!), nebo ať už je to nějaký jiný hloupost. Obvykle se jedná Kosher Konservatives skončit řízení tě ne-win slepé 

uličky. Oni vždy skončit s programem no řešení - stačí si stěžují a nářek - a budou dále utišit svou apatii podle upřímně 

přiznat, že nemají řešení. 

Hnutí kreativity byl vytrvale snaží vyhnout přistižení v tomto druhu no-win, nesmyslné sebemrskačství. My říkáme toto: 

buď půjdeme všichni ven a udělat celkovou intenzitu vyhrát, nebo můžeme klidně hodit ručník do ringu a jít na ryby. Proč 

ztrácet spoustu zbytečné úsilí, pokud nemáte program, který chcete vyhrát, a nevědí, jak vyhrát? 

Kreativity jsme přesvědčeni, bílá rasa má nyní odpověď. Kreativity jsme přesvědčeni, že máme TOTAL 

PROGRAM, konečném řešení, konečný vyznání. Jsme přesvědčeni, že design a plány jsou nyní dokončena a skončil. 

Musíme manipulovat s delší než ne. Nyní můžeme soustředit úplně a věnovat naší celkové snahy o prodeji ji našim White 

rasové soudruzi, na propagandizing na obracení na víru a organizování. 

Tam už není otázka, co má dělat. Víme, co má dělat. Jedinou otázkou je, jak budeme dělat to nejlepší - jak se co nejlépe 

obsluhovat prostředky a způsoby, které máme k dispozici šířit slovo, organizovat naše příznivce? Jak můžeme nejlépe 

využít naše zdroje? Musíme a budeme používat organizované svalů a úžasnou sílu polarizovanou bílé rasy dostat Židy z 

našich zad a vyrvat svůj osud zpět do rukou bílé rasy. 

V této kategorii, tam je spousta odkládacích a odpověď je budeme používat všechny a všemi prostředky máme k dispozici. 

Budeme používat techniku jemné přesvědčování, kde je nejúčinnější, ale nebudeme zmenšit používat dva čtyřmi mezi 

technikou očí buď tam, kde je to nejúčinnější. Jde o to, budeme také používat tisíce různých technik mezi nimi a udělat 

cokoli. Jde o to, budeme používat jakýmkoli způsobem je nejúčinnější. Cílem je tak nesmírně důležité, že to přesahuje 

všechny ostatní hodnoty. Tento cíl je přežití bílé rasy sám. Ve věci jako ohromující, jak to nebudeme dohadovat o jemnosti. 

Jak už jsme se na veřejnosti v obou našich Biblí - uvedeme kategoricky ve věci života a smrti naší rasy - účel světí 



prostředky - všemi dostupnými prostředky. Proto budeme používat žádné prostředky, které budou narůstat na přežití a 

prospěch bílé rasy. Nebudeme se zastrašit, nebudeme se odchýlil od našeho cíle, nebudeme 

"Rozmělnit" naše víra, nikdy kompromisy. Máme spálil naše mosty za námi a není cesty zpět. U nás je to dělat, nebo zemřít 

- a s tímto postojem vyhrajeme - jsme povinni vyhrát. 

Na závěr bych zopakovat, co jsem již řekl dříve: Nebudeme kompromisy; nebudeme se zastrašit; nebudeme se bát vypnout. 

Nyní máme zbraně, s nimiž se vyhrát válku, a máme na mysli bojovat na celkové vítězství přijde peklo nebo vysokou vodu. 

Vše, co potřebujete, je vaše velkorysí pomoc, podporu a úsilí. Takže dělat svou povinnost. Bílé Rasové Soudruzi! 
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Šest slepí a slon  

To bylo šest mužů Indostan,  

K učení moc nakloněn,  

Kdo šel vidět slona,  

(Ačkoli všichni z nich byli slepí,)  

Že každý pozorováním by 

mohlo uspokojit svou 

mysl.  

První přiblížil slona,  

A děje na podzim  

Proti jeho široké a robustní 

straně, najednou začala 

hubovat:  

"Bůh mi žehnej! Avšak Slon 

je velice jako zeď!"  

Druhá, pocit klu,  

Zvolal: "Ho, co tady máme,!  

Takže velmi kulaté a hladké a ostré?  

Pro mě "totě zcela jasné,  

Tento zázrak slona  

Je velmi podobný kopí! "  

Třetí přiblížil zvíře,  

A děje, aby se  

Kroutícího kufr v ruce, Tak směle do 

pověděl:  

"Aha," quoth on, "slona  

Je velmi jako had! "  

Čtvrtý natáhl dychtivého ruku a 

spadl o koleno:  

"Nejvíc to podivuhodné zvíře je jako,  



Je velmi prostý, "quoth on;  

"Je jasné, dost slon  

Je velmi jako strom! "  

Pátý, který náhodou dotknout ucho, 

řekl: "E'en na blindest muže  

Můžete říct, co to podobá nejvíce:  

Popřít fakt, který může,  

Tento zázrak slona je 

velmi podobný 

fanoušek! "  

Šestý sotva začalo  

O šelmy tápat,  

Poté, uchopovat na houpající se ocas  

Které spadají do jeho působnosti,  

"Aha," quoth on, "Slon je 

velmi podobný provaz!"  

A tak tito muži Indostan  

Sporné nahlas a dlouho, 

každý ve svém 

stanovisku  

Překročení tuhý a silný,  

Ačkoli každý byl částečně v právu, 

a všichni byli v neprávu!  

John Godfrey Saxe 

redakce Komentář:  

My Tvůrci věří, že existuje morální ve výše uvedeném básni, a pro bílé rasy, důležitá ponaučení. Pro mě, že šest slepých 

mužů Indostan tragicky představují deset (nebo dvacet) tisíc White, většinou košer Konservative organizace, které jsou 

zdánlivě snaží 

"Zachránit zemi." Každý z nich má svou oblíbenou nebo pet přístup, přístup, který bude z velké fragmentární, polovina 

srdce a zcela neúčinné. 

Většina z nich nejen nemají sebemenší řešení problému, nemají ani vědět, co je otázkou. Nech mě zařadit některé z těchto 

tisíců skupin: 



1. Ti, kteří bojují "komunismus". To je nejvíce populární zábava a miliony hodin lidské práce a desítky miliónů 

dolarů byly vynaloženy v tomto zdánlivě ušlechtilého, ale pravděpodobně zbytečné pronásledování. Především v 

této kategorii je John Birch Society, z čehož jsem byl kdysi naivní členem. Vzpomínám Robert Welch hlásání po 

svém 100. měsíčním bulletinu, že předtím, než bylo vydáno dalších 100 válka skončí, a to buď "komunismus" by byl 

zcela drcené nebo bychom se beznadějně ztracen. No, od té doby byly publikovány nejen dalších 100 ale 200 otázek 

a ani událost vyvrcholila. Komunismus rozhodně není "rozdrtil", ale je nyní více virulentní než kdy jindy. Ani my 

Creators na chvíli se domnívají, že 

Nyní je vše ztraceno. Naopak, náš závěr je, že Birchers a jejich druh byl záměrně uveden v omyl, boj s komunismem, ale 

chrání i běh rušení pro skutečný viník, mezinárodní židovské sítě. Ale Birche není jediný Žid povýšen oblečení zavádějící a 

podvádí své členy a bílé rasy. Existují tisíce dalších, některé upřímné, ale pouze naivní, některé ne tak upřímné, ale za 

použití stejného formátu, aby se zabránilo bílé rasy od někdy přichází ke rvačce s skutečných problémů, skutečný viník, 

nebo někdy najít skutečné řešení, dokud je příliš pozdě. 

2. Další skupinou, která je ještě rozšířenější, silnější a přesvědčivější, je Kristus je odpověď! (K čemu?) 

Výstroje jak dokládá Jerry Falwells, Oral Roberts, Carl McIntyres, a celý nechutném posádky elektronických strašák 

trhovců. Nejen, že podvést naší bílé s rasovými Soudruzi z miliard těžce vydělané dolary prodával židovskou 

křesťanství, ale jejich vliv je tisíckrát silnější. A s několika málo výjimkami, které jsou pro-Izrael, pro-Žid a 

protibílého. Slyšel jsem to řekl dříve Menachem Begin zahájil svou vražednou kampaň v Libanonu, že kontrolují 

"Jerry", zda by mu křesťanské skupiny zálohovat a "Jerry" mu údajně dával hlasitě, nadšený kladně, celou cestu. 

Není pochyb, že křesťané jsou nejlepší "přátelé" Židé kdy měl ve svém bludném programu pro zničení bílé rasy. 

3. Pak jsou tu constitutionalists, kteří hlučně bleat, že vše, co musíme udělat, je "prosadit ústavu," a trvají na 

tom, že je třeba udělat. Trvat? Komu?Náš židovský vláda? Jsou síla na starosti a využili a manipulovat s nimi ústavu 

prosadit závod mísení, školní převážení autobusem, zahraniční pomoc a dárky, a každý další trestné pobouření a 

činnosti, které byly páchané na nešťastného a zmatený bílé rasy. Prosazovat ústavu? Tento přístup je asi tak vzdálené 

a efektivní, jak říká liška sledovat kurníku. 

4. Další skupinou, která vidí jen část obrazu, ale je pravděpodobně účinnější než zbytek je daňové odpůrci. 

Dělají nějaké skutečné škody na kriminální skupiny známé jako "naší vlády", ale jako takové, bude tato mléčná není 

vyhrát válku. Židé a jejich Federálního rezervního systému mohou a také vytisknout všechny padělané peníze, které 

chtějí (což je kolosální) a bude stále pod kontrolou naší vlády, našich sdělovacích prostředků, našich školách a každý 

aspekt našeho života, i když nebudou vybírat cent na daních. Takže to není odpověď. Je to jen fragmentární 

podráždění. Kolik židovsko-komunistická vláda v Rusku jsou závislé na daních pro úplnou kontrolu nad jeho obětí? 

5. Další kategorie dobrých, ale zlomkovitých skupin jsou ty, které bojují za druhé Pozměňovací návrh - aby se 

ujistil, že Židé neberou naše zbraně od nás. My, Tvůrci podporují takové skupiny 100 procent a to je strašně 

důležité, že jsme nikdy, nikdy nechat tyto nešťastné židovští ničemové odzbrojit nás. Opakuji, že budeme 

podporovat pistoli skupinám celou cestu, ale to samo o sobě není řešením. Stejně jako šestidílný obrázku na slona, to 

je jen část obrazu, není řešením. Koneckonců, my jsme měli své zbraně za tři sta let, ale Židé jsou neúprosně jízdě, 

zotročování, mongrelizing a zničení bílé rasy, nicméně. 

6. Tam jsou survivalistů. Hledají přežití většinou jen pro sebe v rozpadající se a shazovat světě. I to neřeší náš 

dlouhodobý problém dostat Žida off našimi zády. Řím se rozpadl a Žid přežil. Rusko se rozpadl a Žid se stala jeho 

pán. Individuální přežití není odpověď. White Rasová Týmová práce je. 

Takže tam, v podstatě máme šest slepých Muži bílé rasy, věčně poučováním o problému, ale nikdy opravdu dostat celý 

obraz v centru pozornosti, velmi podobný šesti inspektory slona. Jako důsledek, bílá rasa zůstává zmatený, rozdělená a 

neefektivní. 

Existuje celá řada dalších skupin bych měl uvést jako jsou různé Klan skupin, roztříštěné a roztříštěných nacistických frakcí, 

bílá  

Rasisté a různé kombinace prvních šesti kategoriích jsem se již zmínil, a některé, které jsou i mimo těchto dvou kategorií. 

Ale celkem vzato, každý z nich, stejně jako šest slepých mužů z Indostan, vidí jen část obrazu, a navíc z větší části, jsou 



buď jen bojují symptomů nebo neuspořádaný segment problému. Žádný z nich řeší hlavní problém, který tam stál jako 

nepropustnou zátaras na problém pro téměř 20 staletí. A tato otázka je židovský křesťanství. 

Bylo tam stál, nepřátelské a vzdorovité a zabránila bílá rasa od někdy přichází ke rvačce s skutečný problém, skutečné 

řešení budování dynamického rasové náboženství jeho vlastní. Kreativita je odpověď. Kostel 

Stvořitel, na druhé straně, má v celém obrázku: rasy, náboženství, vláda, pověry a důvěřivost, peníze a finance, kulturu, 

zdraví, výživa, životní prostředí a ve skutečnosti každý aspekt naší společnosti, která má vliv na přežití a blahobyt bílé rasy. 

Jsme nejen založit naši víru a program na logice, zdravém rozumu a zkušenosti z historie, ale také na věčných zákonů 

přírody. My obsáhnout celý míč vosku. 

Kromě toho jsme se naučili od úspěchu. Od Židů samotných, kteří byli nejúspěšnější ze všech survivalistů 

Tentokrát jsme vzali na vědomí to, co jim dělal silný beranidlo a regulátory a manipulátorů lidstva. Faktem je, že mají 

rasový Náboženství a fanaticky praktikována RASOVÉ týmovou práci a rasové loajalitu všech těch letech. Nyní máme bílé 

rasy mají silný, smysluplnou, vše zahrnující rasové náboženství naše vlastní. Se všemi výhodami máme více než Židů, 

můžeme teď ne 

  



pouze porazit v jejich vlastní hře, můžeme to udělat tisíckrát lepší.  

To, co můžeme udělat, a to udělat. Vidíme celý slona. Máme celkový obraz. Bereme v celé kouli vosku. Nikdy jsme nebyli 

vážnější. Můžeme to udělat tisíckrát lepší než naše nepřátele Židem a bahno závodu. Nejen, že můžeme překonat naši 

nepřátelé velkoobchod, úplně a ničivě, ale pak můžeme postupovat odtamtud a vybudovat krásný bělejší a jasnější svět pro 

sebe. 

Tak umožňuje začít jednat!  

 * * * *  

Přihlaste se v naší knihovně: Západ nebyl vyhrál s registrované pistolí.  

 * * * *  

Force převažuje-li důvod se nezdaří.  

 * * * *  

Word granáty zahrnuty do vydání č.3:  

 * * * *  

Není nic tajemství o programu Creativity hnutí. Máme na mysli k bílé rase přežít za každou a za každou cenu. Každý, kdo je 

proti přežití bílé rasy je náš zapřisáhlý nepřítel bez dalšího vykrucování. 

 * * * *  

Naším minimum cílem je dostat Židy z našimi zády a bojovat o kontrolu bílý muž osudu zpět do našich vlastních schopných 

rukou. Odtud ven, nebe je limit. 

 * * * *  

Křesťanství je židovský mysl rušivé, že zaměnil vypadnout bílé rasy již více než 1800 let. Přidejte se bílý muž náboženství. 

Staňte se Creator. 

 * * * *  

V našich očích není nic víc ohavný a odporný než zrádce své vlastní rasy.  

 * * * *  

Jste na plný úvazek aktivista nebo na částečný úvazek amatér?  
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rasové Věrnostní Issue 4 - září 1983  

základní Rozdíly  

Řekl jsem to znovu a znovu: Pohyb CREATIVITY se vzpírá zařazení do jakýchkoli současných kategorií rasové, politické,  

nebo náboženská hnutí. To není podobné, nebo kopii jakéhokoli jiného pohybu, minulých nebo současných. Není to re-

běhoun Hitlerova nacistického hnutí, ani nejsme "neonacisté". To není podobné, nebo spojená s některou z Klans. Není to 

skupina bělošské nadřazenosti, a budeme jasně vysvětlit, proč se v následujícím diskurzu. 

Za prvé, chceme, aby tento bod křišťálově jasné: jsme jedinečný, ve třídě všechno sami, hnutí, filozofie a náboženství, jako 

bílé rasy, bohužel, neměl nikdy v celé své historii. Vzhledem k tomu, že je nesmírně důležité, aby re-zdůraznit, že my tvůrci 

jsou ve třídě sami, dejte nám první kartáč stranou některé z menších srovnání předtím, než se dostáváme k jádru našeho 

článku. Nejsme White Supremist hnutí, jako nejliberálnější novinových reportérů úhledně a rychle se k nám box do. Jak 

jsem pochopil bělošské nadřazenosti, že historicky zastoupeny bílé rasy jako vládnoucí mocí nad podřadné rasy, jako je 

například Brity v Indii po dobu dvou staletí, nebo bílou mistrů vlastnících, ovládajících a využívají jejich nižší černé otroky, 

jako je například plantáži majitelé antebellum jihu. Tito dva jsou jen hubené příklad ze stovek či tisíců jiných situacích, kdy 

Bílý muž byl pánem, kterým se řídí, controlling, pracovní a lording to kvůli nějaké skupiny nebo skupin podřadné a 

tlumených bláta národy. 

Hnutí kreativity chce, nic z toho. Ve skutečnosti, tvořivost lituje a odsuzuje takové stupidní otrok 

filozofie, ne proto, že z humanitárních důvodů, ale proto, že historie prokázala, že na konci taková politika je vysoce 

destruktivní do Bílého samotný závod. Můžeme a citoval příklad po příkladu, a to jak v přírodě věčném náboženství a bílý 

muž bibli - Egypt, Indie, Haiti, Portugalsku, Mexiku, Jižní Americe, na americkém Jihu s jeho podřízeného ekonomiky, a 

mnoho jiných. 

Hnutí kreativity uvádí jasně a jednoznačně: Chceme, aby nic z toho! To je nejvíce nebezpečné a destruktivní filozofie bílá 

rasa má (s židovskou manipulace) sleduje po celou dobu jeho potácející historii. Taková politika vede vždy k závodit 

míchání, aby mongrelization, a nakonec, zničení bílé rasy. Prokázali jsme to tak ohromně a 

Opakovaně, že potřebujeme jen stěží jít do toho znovu. Takže řekněme, že opět hlasitě a jasně. Nechceme zotročit nikoho; 

ne negři, nikoliv bahenní závody, nikoliv mulattoes. Nechceme panovat jakékoliv jiné rasy. Nechceme nikoho ovládat. 

Naopak, chceme dělat jen to, co příroda říká, každý jiné druhy dělat, a to je jen starat o své vlastní, totiž náš vlastní závod. 

Přitom budeme jasně vidět světlo. Budeme si uvědomit, že dotování naše inferiors je v přímém rozporu s 

takovým základním pravidlem. Nemůžete postarat o své vlastní, pokud dotovat své nepřátele se množit, násobit, a 

dav naše vlastní z povrchu země. Neznám žádný jiný tvor, který sleduje takový hloupý, self-destruktivní kurzu, s 

výjimkou bílé rasy pod vedením židovského. Takže politika Creativity hnutí zjevně není bělošské nadřazenosti, 

která s sebou nese zeměpisné (a dříve nebo později, 

Rasový) míšení, ale absolutní geografické separace. Chceme žádné negry v našem středu, žádní Židé, žádné Mexičané, 

žádné hinduisté, orientální nebo 

jakýkoli jiný bahno závod. Jsme nejen nechtějí v našem středu, ale chceme je z našich zemí a konečně z našich kontinentů. 

Naše politika je toto: postarat se o naše vlastní; přestat dotovat Židů, negrů a jiné inferiors; bojkot v obchodě, politiky a 

společenského styku některý bláto závodní, bez ohledu na jejich konkrétní pruh. Cvičit rasové loajalitu. 

Pokud bychom to udělali nábožensky jako Židé teď cvičit rasové loajalitu, že bahno závody by brzy zmenšovat v číslech a 

vlivu na podobné pozici, a brzy menší než, když White Řím byl supreme a na svém vrcholu, a to i přesto, že Římané mají 

známo velmi málo o rasové loajalitu. Budeme-li pak pokračoval stejný politiku rasové loajality a rasové bojkotem, že bahno 



závody by nejen uschne na vinné révy, ale brzy zastarají a zaniklý. Oni by se stal druh minulosti, druhy, které v souladu s 

přírodou zákony, jen prostě nemohl řezat. Oni prostě nemohli soutěžit s vynikající schopností bílé rasy a jako výsledek, 

zvadlý in-do zapomnění. To, věřím, že by měl vyjasnit pro celý čas naší oddělování způsobů, jak se skupinami bělošské 

nadřazenosti a jejich vlastní filozofii. Ale je naivní a neinformované bude plakat, není to stejné filozofie jako Hitler honil? 

Do jisté míry ano, ale nyní se dostáváme k jádru celé naší prezentaci, což není vůbec na downgrade Hitlera, ale poukázat na 

rozdíly mezi nacistického hnutí a tvořivost. Tyto rozdíly nejsou malé a povrchní. Naopak, jsou hlavní a zásadní. 

Než jsem uvést tyto základní rozdíly, dejte mi ještě jednou zopakovat, co jsem řekl mnohokrát předtím. Považuji Hitlera 

jako největšího muže bílé rasy kdy vyrobeny, a největší vůdce bílé rasy nikdy neměl. Stejně jako Columbus v říši objevu, že 

udělali velký průlom v oblasti rasové realizace pro bílé rasy. Stejně jako Columbus, byl velkým průkopníkem, ale také 

stejně Columbus nedokončil objev všech nových teritorií pak neznámých bílé rasy, tak taky. Hitler neměl ve svém životě 

čas dokončit rasový boj, dokonce ani formulovat správný směr pro jeho přežití. Ve skutečnosti teď, dnes (1983) více než 64 

let po založení nacistického hnutí a 38 let po Hitlerově smrti, bílá rasa je číselně, politicky, ekonomicky i morálně relativně 

slabší než to bylo 40, 60, nebo 80 před lety. Můžeme kategoricky říci, ve skutečnosti, že nikdy v celé své historii bylo bílé 

rasy někdy slabší, nebo ve více prekérní situaci pro pouhé přežití, než je tomu dnes. 

Takže dejme tento bod jasně. Hitler neměl vyhrát válku. On nevyhrál rasové a propagandistické boj proti Židům. 

Nacistická strana ani vyložit životaschopný plán pro přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. Poté, co úvěru v případě 

úvěru je splatná a také brát realistický pohled na Hitlera a nacistického hnutí, dejte nám teď vymezit, jak se zásadně 

liší. 

1. První Zásadní rozdíl je jedním z identity. Jen kterými se snažíme zachránit, kterého jsme se hádali o, a kteří jsou 

"my"? Tento rozdíl je velmi důležité. 

Jednoduše řečeno je toto: zatímco jádro nacistického hnutí bylo Německo a německý lid, hlavním zájmem z  

Kreativita Pohyb je bílé rasy. Vzhledem k tomu, že křik nacistické strany byl Deutschland! Deutschland! Deutschland über 

alles! a zcela nacionalistický, my Tvůrci odsoudit a odsuzují nacionalismus a hledat místo toho vytvořit bělejší a jasnější 

svět pro všechny bílé národy na této planetě Zemi, včetně, ale nikoli výhradně, Němců. 

Stručně řečeno, zatímco Hitler snažil se rozšířit na území, moc a vliv Německa a Němců na úkor Francouzi, Poláci, 

Angličané, Rusové a desítky dalších národností, my tvůrci nemají takové návrhy. Namísto toho se snažíme vyhladit 

nacionalismus a prosazovat a praktikovat rasovou týmovou práci. Litujeme všech válek mezi bílými lidmi bez ohledu na 

jejich národnost, a snažit se sjednotit své síly a solidarity, takže s ním může být namířeny proti Židům a jiných závodů bláta 

místo. Pro nás to dělá peklo mnohem větší smysl, než které spadají do zrádné židovského pasti "rozděl a panuj". Celý 

program židovského stoupání k moci byl založen na tomto zlověstný politice goading nadřízený běloch zabíjet a decimovat 

navzájem ve jménu nacionalismu. Samozřejmě, že nacionalismus není jediným problémem Žid byl chytře využit, aby nás 

rozdělují, bílou rasu. 

Náboženství je další, o čemž svědčí třicetileté války, nebo hnisavou genocidní válce v Irsku již více než 400 let, a stovky  

dalších válek, které se vedly ve jménu židovského křesťanství. Jazyk je další dělič, stejně jako několik dalších menší 

problémy Žid používá k bodcem, agitovat, rozdělit a dobývat. 

Hnutí kreativity, namísto podpory dělící nacionalismu a zavírá oči před škodlivými účinky židovský  

Křesťanství, učinila pozitivní průběh akce. To má řešit všechny tyto otázky (a mnoho dalších) s hlavou, a místo toho 

nastavil kurz k odstranění rozdílů v nacionalismu, v jazyce a snahy o náboženské nevědomosti a pověr. Zaměřuje se svůj cíl 

není na nacionalistické soupeření, ale o rasové solidarity, rasové jednoty a rasové týmové práce. Tvrdíme, že vzbudil a 

sjednocený bílá rasa je desetkrát silnější než všechny Židy a bláto závodů na světě kombinované s. Bílá rasa ve své 

současné prekérní situaci potřebuje veškerou pomoc může sebrat, aby přežil, a nacionalistické války mezi bílou národy musí 

už nikdy nestane. 



Máme také podporovat přechod k jedné základní jazyk pro bílé rasy a tím podporovat jednotu a více vynikající komunikaci 

mezi bílými lidmi celého světa. Protože jsem již uvedeny v obou přírody věčného náboženství a bílý muž v Bibli obrovské 

výhody, které by tím vyplývat pro bílé rasy, musím jen stěží opakovat zde. 

Pak se dostáváme k náboženství, což je idiotský problému, který roztrhané bílé rasy od sebe desítky staletí. Ale protože se 

jedná o hlavní záležitost v sobě budeme dělat to další bod. 

2. Hitler opakovaně uvedl ve své knize Mein Kampf, že hnutí nacistická byla politická hnutí, které bylo na Německu  

Jediný muž, lidé, a že to nebylo pro export. Dále uvedl, že založení náboženské hnutí bylo mnohem větší historické 

následky než začínající politickou stranu, že náboženská hnutí a velký mají mnohem hlubší a trvalejší vliv než přechodných 

politických hnutí. 

Zatímco my souhlasit bezvýhradně s těmito všímavá pozorování, chceme také, aby tuto významnou rozdíl mezi 

nacistického hnutí a tvořivost. Nacistického hnutí bylo opravdu, jak Hitler sám uvedl, politické hnutí. Kostel 

CREATOR a tvořivost nepředstavují politické hnutí, ale náboženské hnutí. Kreativita je rasová náboženství, rasová 

náboženství výhradně pro bílé rasy a bílé rasy sám. Jako náboženství to má mnoho výhod oproti velmi důležité 

politické organizace. Chcete-li vypsat několik:  

a. náboženství vyvolává silnější a základní loajalitu než jakýkoli jiný typ lidské organizace. To má větší vliv na 

orientaci motivy, cíle a lidské zvyky, než jakékoliv jiné formy sdružení. Je-li v kombinaci s rasové pudy, že je 

nepřekonatelná, protože Židé se ukázaly v průběhu tisíce let 

b. Tím, že rasové náboženství pro bílé rasy jsme se eliminovat na jednoho hlavního zdvihu věčný problém bílé 

rasy byl zatěžovat již po staletí: jmenovitě rozdělených loajalit, nebo dvojí loajality.  

Jednou provždy, řešíme problém, že všichni křesťané jsou opakovaně čelí, a sice v krizi, by jejich věrnost, lež se 

jejich rasu nebo by poslouchají Kristovi sebevražedné směrnic? Křesťané popírají dojde ke konfliktu, ale konflikt 

je ohromující. Je postaven do náboženství, protože Židé chytře zamýšlel to být, a žádné množství popření nikdy 

vymazat. 

U Stvořitele, není tam žádný takový konflikt. Loajalita vůči jeho rase a loajalitu ke svému náboženství je jedna a ta samá, a 

že je třeba jednat o 

pokrytec nebo schizofrenní již neexistuje. V každém měření sil, Stvořitel může být závisel být loajální ke své rasy, a to bez 

konfliktů, bez výhrad. 

3. Třetím významným rozdílem, ke kterému bychom poukázat s hrdostí je otázka křesťanství. Zatímco Hitler 

nikdy opravdu zabýval otázkou židovské 

Křesťanství, jsme na rozdíl zkoumat jeho (židovské) původ, jeho sebevražedné učení, jeho nepřirozený (ve skutečnosti, anti-

Nature) přístup k životu. Ukážeme, jak křesťanství zrádně vypoví vše, co je skutečné a přirozené a zasazuje se namísto 

celkové servilitu k fiktivní koncepty neskutečných, neviditelných, neslýchaných a neznámých strašidel v nebi (nebo v 

mlhavé někde). Nejenže Kreativita vystavit podvod a pokrytectví tohoto židovského mozku kodéru, konfrontuje je s hlavou, 

vypoví a nahradí jej s rasovým náboženstvím naše vlastní pro bílé rasy. Dává bílé rasy zásadní a smysluplné filozofie a víry, 

která je založena na skutečnosti, o věčných zákonů přírody, na poučení z historie, a na logice a zdravému rozumu. 

Nezanechává bílé rasy ve vakuu. Místo toho dává bílou rasu si víru a program, který může prospívat, prosperovat a rozvíjet 

v příštích miliónů let. 

4. Je tu ještě jedna dědictví, které Hitler opustil nás, bílá rasa, že je těžké břemeno k překonání a bude i nadále, 

aby nás trápí delší dobu. Že dědictví je myšlenka, že židovský problém je hlavně politický problém a může být 



nejlépe vyřešit politickými prostředky, které by se snažil dělat. Tato myšlenka je souběžná s tím, že Hitler nikdy 

napadena, ani určeno, problém křesťanství. 

My Tvůrci říkají tomu tak není, špatný analýza, špatný přístup. Židovská Problém je ohromující problém, který zasahuje do 

všech 

fáze našeho života - morálně, ekonomicky, rasově, politicky i do všech ostatních aspektech. Ale my říkáme, že v podstatě se 

jedná o náboženský problém, který Bílý muž v minulosti nepodařilo vyřešit. Tvrdíme, že lze řešit pouze prostřednictvím 

náboženský přístup - od bílé rasy, který má rasové náboženství svou vlastní, která je silnější než judaismu a přímo 

nepřátelský k němu. 

Stojící přímo na nepřátelském opozici k takové rasové náboženství pro bílé rasy je židovský křesťanství. Vzhledem k tomu, 

Hitler stojí hlava a ramena nad jakýmkoli jiným bojovník proti židovskému hrozbě, a protože mu odpustil, nebo alespoň 

toleroval křesťanství, kterou takto opustil hluboce zakořeněné dojem současné generace obdivovatelů, že křesťanství nemá 

žádné následky v boji , 

Říkáme, že je to zcela nereálné. Říkáme, že křesťanství je nejen zásadní důsledek v boji proti Židovi, ale že křesťanství je 

nejmocnější zbraň Židé měli na své straně téměř 20 staletí. Ve skutečnosti, bez ní, judaismus by zmizel ze scény, a Židé 

spolu s ním, před dlouhou, dlouhou dobu. (Viz "Confessions of a Žida", Creative Credo č 43 v běloch bibli.) Ne, křesťanství 

není menšího důsledku toho v tomto boji. Je to, opakuji, nejsilnější zbraň v židovském arzenálu, kterým se má nandat 

běloch mysl. Bylo tam stál téměř 2000 let jako nepropustnou zátaras na bílé rasy při hledání rasové náboženství jeho vlastní. 

Při odchodu dojem, že židovský problém lze vyřešit politickými prostředky. Hitler vytvořil mylnou velkých rozměrů v 

myslích našich bílých rasové Soudruzi, je třeba problém Kreativita nyní překonat. 

5. Zatímco nacistické hnutí vzal krutý a nepřátelský postoj vůči mnoha našich bílých rasových sousedy, děláme pravý opak. 

Nejsme nepřátelský k Francouzům, Polákům, Čechům, aby Rusy nebo množství jiných White rasové Soudruzi, které byly 

považovány za úhlavní nepřátele k expanzi Německa a Němců. Naopak, považujeme je všechny jako naše rasové bratry. 

Vzhledem k tomu nebudeme tvrdit, že všichni bílí národnosti jsou "rovné", přesto jsme stihli všechny White skupin jako 

naši základnu - všechno 500 milionů z nich, a to zahrnuje i některé okrajové prvky, které jsme nemusí být nutně pyšný. 

Děláme to z několika dobrých důvodů. Za prvé, aby přežil v dnešní nejisté dilema, bílá rasa potřebuje veškerou pomoc, 

všechna čísla, to může Muster. Už nikdy nesmíme dovolit, aby nás Žid Euchre do bratrovražednými válek s bílým bratrem 

zabíjení White bratra. Nikdy, nikdy. To je kardinální podstata tvořivosti. Musíme se sjednotit, nebojovali, navzájem. Bílá 

Solidarita je na denním pořádku. 

Naproti tomu vědomě či nevědomě. Hitler byl zabraný do nejkrvavější, nejnákladnější, nejtragičtější válka všech 

dob. Jeho cena na bílé rasy na životech a materiální bohatství byla astronomická. Nakonec tu válku prohráli, k 

věčné hanbě a škodě 

bílé rasy a drtivé prospěch Židů. Už nikdy musíme být vedeni do takové pasti zbabělý. Jedná se o kardinál pravidlo našeho 

náboženství, tvořivosti. 

Pro ty, kteří tvrdí, že Hitler neměl jinou možnost, říkáme: tak nebylo, mohlo to udělat jinak, ze dvou důvodů. 

Jednou to bylo možné předejít, a dva, pokud uzavřel, že by mohla být vyhrál. Pro ty, kteří tvrdí, že užívání ve 

všech "okrajových" bílé národy sníží kvalitu našeho genofondu, máme odpověď na to. Říkáme, jedno po druhém. 

Za prvé, musíme přežít. v případě, že  

Bílá rasa nepřežije, a kdybychom sledují stejný kurz, který máme v minulosti, je pravděpodobné, že nebudeme, pak 

genofond bílé barvy je navždy pryč tak jako tak. Tak, v první řadě, musíme přežít! Za tímto účelem proto musí spojit bílé 

rasy a polarizovat ji do silného beranidlo s cílem zničit naše nepřátele. Jakmile se dostaneme na Židy z našich zad a bojovat 

o kontrolu našeho vlastního osudu zpět do svých vlastních schopných rukou, pak máme jinou situaci. Můžeme pak konečně 



zahájit náš program modernizace genofond bílé rasy v našem volném čase, v průběhu staletí, jak jsem dostatečně stanoveny 

ve věčném NÁBOŽENSTVÍ jak přírody a bílý muž bibli. 

6. Historickou skutečnost, že se v souvislosti s výše uvedeným a zcela nepřijatelné pro Creativity hnutí je, že 

Hitler  

tvořil vojenské spojenectví s jedním z nejpřednější z bláta závody, Japonci. To je anathema prvního aby nás tvůrci. To je 

zcela v rozporu s všem, co znamenají a my nejenže nebude bránit, ale naprosto odmítnout toto jako zrada na bílé rasy. 

Že jakákoli bílá rasa by nikdy, nikde se spolčí s nějakým bahnem rasy a jejich zapojení a pomoci jim v zabíjení našich 

bílých rasové Soudruzi je v naší knize hřích první velikosti. Nikdy se nesmí opakovat! 

7. Jedním z dalších rozdíl chceme zdůraznit, je naše "Mythos", jak nacistický ideologický vůdce Alfred 

Rosenberg byl razil slovo v jeho "Mythos dvacátého století". Zatímco nacistické idol byl chytrý, pochodující Storm 

voják, schopní pruské generálové německého generálního štábu, a éra Frederick velký, jsme tvůrci raději místo toho 

poukázat s hrdostí na průkopnickou Americe; na kovboje éře; vítěznému Západu; s průkopnickým zemědělcům a 

farmáři a indických bojovníků devatenáctého století, přímo tady v Americe. Jsme přesvědčeni, že stavba of America 

je největším úspěchem v (White) lidské historii a raději sladit naši ideologii s Manifest Destiny vítězného Západu. 

Domníváme se, že jako náš ideologického domova i ze své vlastní hrdý "mýtů". 

Dále upozorňujeme s hrdostí na to, že Hnutí kreativity je čistě americký fenomén, jako Američan jak jablečný koláč, 

mateřství a čtvrtého července. To má kořeny v americké půdě av průkopnického ducha předčasného Ameriky. Na rozdíl od 

většiny jiných náboženství, které upevněných sebe jako vilejšů na hlavách našich bílých rasové Soudruzi, Kreativita není 

cizí import. Není to odnož asijské křesťanství (jako je mormonismus), nebo replay Hitlerova nacistického hnutí, nebo 

fašistické hnutí Mussoliniho, ani ohřívaný Klansmanship. Je to žádný z nich. Je to jedinečný sám o sobě, že stojí na 

vlastních nohách, to je čistá Americana, a my jsme na to hrdí. 

V této souvislosti chci upozornit na skutečnost, že se zdá uniknout většina hollywoodských nacistů v Americe. Německá 

Adolfa Hitlera je mrtvý. 

Nyní je Žid obsazený, Žid zamořené otrok tábor jako servilní a kooperativní s Žida mistrů jako jakékoliv zemi na světě, ne-

li víc. Nejen, že nemá nejmenší šanci oživit pohyb Hitler v Německu, ale že šance je dále blokován židovského vysoké botě 

na krku Němců; a že útlak se o 360.000 amerických (většinou černoši) okupační vojska přítomná v Německu za posledních 

38 let. Jsou tam není ochrana Německa z ruské invazi, ale naopak chránit Židy z Němců, a aby se zabránilo Němcům se už 

nikdy převzetí kontroly nad svým vlastním osudem a vytvořit vládu dle vlastního výběru. Pokud je to nutné (za současných 

podmínek) Spojené státy by poslat další milion nebo dva miliony, okupační vojska, aby Němce utlumený za Židovského 

patě, a je-li to nutné, držet je tam pro dalších sto let. 

Takže probudit do reality, běloch. Ne spása vyjde z Německa, nebo kdekoliv jinde mimo unavený, zmatený a spor-roztrhaná 

Evropa.Bude to buď propukla naplno a dělat velký průlom tady v Americe, nebo se to nikdy nestane. Teprve America má 

nyní stále 

White Power, který může ještě rozbít židovskou monstrum. Opakuji - to bude buď stát i tady, nebo nikde. Stejně jako Klan 

odvedl skvělou práci na jihu během 1870 a 1880, takže nacistické hnutí za Hitlera udělal skvělou práci v Německu během 

1920 a 1930. Ale ty éry jsou minulostí a pryč, a ani jedna z těchto ideologií už fit Ameriku v poslední čtvrtině dvacátého 

století. Oba jsou nyní stejně zastaralé jako Henryho Forda kdysi velkého modelu T - Sláva Hitlerovy Třetí říše je mrtvý a 

navždy pryč. Živí se pouze v historii a paměti. Nemůžeme nic víc oživit ji než slávě starověkého Řecka a Říma. Pokusit se 

dělat tak by bylo žít v ráji blázna. Takže pojďme se přestat hrát hry se snaží oživit Hollywood obraz nacistů nebo Klan. 

Nyní jsou za námi. Jsou to minulost historie. Takže pojďme se pustit do vážné podnikání budování silné beranidlem pro 

přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. Můžeme, pokud budeme, postavit krásnější a slavnou svět pro všechny bílé rasy, než 

Hitlerova Třetí říše někdy byl, a to je realita. 



CREATIVITY má odpověď.  

8. A konečně, vezmeme pozici (na rozdíl od katolické církve, která tvrdí, že papež není neomylný), který kult osobnosti 

uctívání není pro nás. Jen proto, že Ježíš Kristus řekl ano, nebo papež řekl ano, nebo řekl Hitler tak, nemusí nutně dělat to 

tak, a každý, kdo se oddává osobnosti uctívání je příliš často vedla do tragických a chybných oblastech chybných akcí a 

příčiny. Například se domníváme, že při Kristova rada "vyrvat tvé oko", pokud to vás vedlo "cesty" je hloupost prvního 

řádu. Naše pozice je věčně jedním z logiky a zdravého rozumu v každém a všech situacích. A bez ohledu na to, jak vysoká 

je orgán, naše vlastní dobrý úsudek musí převážit. 

To nás přivádí zpět k základům našeho náboženství. Tvořivost.  

I. Kreativita je založen na logice a zdravému rozumu. Je založen na zkušenostech z historie ao věčných zákonů přírody. 

2.Jsme rasové náboženství, jehož jediným zájmem je přežití, expanze a povýšení bílé rasy a bílé rasy sám. V tomto 

jsme jedinečný a ve třídě sami. 

Chcete-li stručně shrnout naše rozdíly s nacistického hnutí, kategoricky stav:  

1. Zatímco hlavním centrem nacistického hnutí je znepokojující bylo Německo a německý lid, my jsme 

celosvětové hnutí, jehož hlavním zájmem je celková bílá rasa.  

2. Zatímco nacistické hnutí byla politická organizace k vyřešení zoufalé dilema německých lidí, církev tvůrce je 

celosvětové náboženské hnutí řešit katastrofální problémy celé bílé rasy.  

3. Zatímco Hitler nikdy zabýval všeprostupující problém židovského křesťanství, jsme nejen konfrontovat ho 

hlava, ale zkoumat, vystavit ji roztrhat na kusy a slib, aby jej setřete z povrchu země.  

4. Zatímco Hitler káže nacionalismus a viděl mnoho bílých národů, jako Francouzi, Poláci, Češi, Rusové a jiní 

jako úhlavní nepřátelé, my naopak zasahují celý bílé rasy a snažit se sjednotit, polarizovat a zpevnit všechny naše 

Bílé rasové kamarádi do bělejší a jasnější World. Kážeme ne nacionalismus, nýbrž rasové socialismus. 

5. Zatímco Německo za Hitlera udeřil smlouvu s Japonci, jeden z nejpřednější z bahna závodů, ve vojenské 

aliance v zabíjení bílých lidí, odsuzujeme a odsuzuji tento historický fakt.  

Pravidlo kardinální Creativity hnutí je nikdy, nikdy se bílé rasy se zapojily do sebevražedné války proti svému 

vlastnímu druhu, ale soustředí svoji sílu a nepřátelství namísto proti Židům a dalším bláto závodů.  

6. Naše "Mythos" je americká scéna našich pionýrských předků. Manifest Destiny a vítězný Západu. Na 

rozdíl od toho nacistická mythos byl germánské v orientaci, jako je pruského militarismu a vlastní historií. 

7. My Tvůrci nevěří tomu, aby sledoval "kult osobnosti" typu slepé víry nebo vyznání. Namísto toho jsme 

stále věří v spoléhání na vlastní logiky a zdravého dobrém slova smyslu, učit se ze zkušeností dějin a učení se od 

hlavního učitele všech dob - Matka příroda sama. 

Našim přátelům nacistických říkáme kategoricky: My z Hnutí kreativity věří v ctít naše bílé s rasovými hrdiny a  

věříme, že Hitler byl největší ze všech. Ale musíme čelit realitě. Hitler byl mrtvý na 38 let, a mimo dědictví historie on nás 

opustil, není nic jiného, co může udělat pro nás. Mezitím, židovská nápor je nejen stále velmi u nás, ale pokračuje dál s 

rostoucí vehemencí, a nikdo, ale bílé rasy sám ušetří sám před genocidou. To znamená, že ti z nás, žijící dnes mají dělat 

svou práci, nebo to nebude hotovo. Takže jsme měli radši s ním. 

Hitler nemůže to za nás neudělá. Ve skutečnosti ve filozofii nacisty on ani opustit životaschopný ani vyplněný plán, jak to 

udělat. Německo a Němci nás nezachrání. Jak jsem již řekl, bílá rasa přímo tady v Americe má tu čest a úžasné břemeno 

řešení problému. Bílí lidé Ameriky budou muset převzít vedení a bojovat bitvu. Všem našim White rasové Soudruzi říkáme: 

bílé rasy v Americe budou mít brzy spojit a bude muset učinit rozhodnutí, za jakých vyznání, programu a vedení chce spojit 

své síly. 



Tento roztříštěný hašteření mezi 20.000 různými frakcemi je luxus (nebo nesmysl) si už nemůžeme dovolit, pokud chceme 

přežít.  

Tvrdíme, že Hnutí kreativity je zdaleka nejvíce kompletní, komplexní a realistický vyznání a programu. Nechceme tvrdit, že 

jsme v tomto bodě mají nejlepší vedení a my stále hledáme. Ale budeme je najít a vybudovat nejlepší organizaci, jakou kdy 

svět viděl, bar none. Tak jsme se vroucně apelovat na všechny bílé rasové Soudruzi připojit se k nám nyní, bez ohledu na to, 

co malá skupina White patříte. Neexistují žádné významné velké skupiny jakýchkoliv následků. Připojte se k nám teď! 

Pojďme si naše jednat společně! V případě, že Hnutí kreativity nemá tu správnou víru a program, který dělá? Nemáme 

věčně sedět v křesly a dohadovat a pontifikátu. Nikdy nebude příležitost být lepší než dnes. Každý den zpoždění, bílá rasa 

stává slabší a Židy a závodů bláta silnější, v množství, v politické a ekonomické moci a každé jiné kategorie. 

 * * * *  

V boji o přežití bílé rasy, to je všechno nebo nic. Vítěz bere vše. Neexistuje žádná cena za druhé místo.  

 * * * *  

Jakmile je bílý muž myšlení narovnal, jak se zbavit parazitů vypnutí našimi zády bude poměrně snadné.  

 * * * *  
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Nejsme ateisté, my jsme Tvůrci!  

Příliš dlouho jsme Tvůrci byli povoláni ateisty. Příliš dlouho jsme byli rozmazané a pomlouvali křesťanskými volající 

jméno, a my jsme stále zatraceně nemocný a unavený z toho. To není dost dobré pro nás pouze přijmout obranný postoj a 

říci: "Ne, nejsme ateisté." Neakceptujeme hanlivé nadávky a štítky křesťanovu. Jsme Tvůrci. Je na čase, abychom šli do 

útoku a už ne tolerovat takový nesmysl. Musíme zaútočit - napadnout jejich zákeřné a podvodnou nadávky a zase volá jejich 

blufovat. Musíme odhalit jejich podvod a zrada na to, co je. 

Židé, samy o sobě, a křesťanství, (off-shoot judaismu), mají jednu věc společnou. Oba jsou velmi chytrý s catch slov, 

nadávek, spoušť-slova, popisky, slogany, rozmazání slova a charakter atentátu. Stručně řečeno, dnes jsou to, co vždycky - 

mistři klamu. Židovi je a Christian hlavní sklad v obchodě lže, a jejich vrcholným úspěchem je, že mohou dělat tak 

přesvědčivě. S cílem zničit své nepřátele, které si vybudovaly celou slovník stěru slov, spouští slov, které se domnívají, že 

stačí být vyslovena za účelem devastovat své nepřátele. Mezi jejich arzenálu zbraní Židé vymysleli takové skvosty jako 

antisemita, fanatik, rasistické, fašistické, nacistické a spousty dalších. Křesťané pod vedením judaismu mají vestavěný 

odporné sbírku jejich vlastní. Mezi jejich stáje smearwords jsou taková volba přídomky jako ateista, pohany, pohan, anti-

Christ a hejno ostatních, v pravém tradici židovského nadávky. 

Oblíbený přídomek křesťané chtěli, aby nás podrobit se je nám zavolat ateisty. My Tvůrci nepřijímají tento popis, protože to 

je falešný. Je to fiktivní koncept. Vše, co to ve skutečnosti znamená, že nemusíte věřit v strašidel v ostatními kolegy je. Co 

straší? Čí verze? Nezáleží na tom.strašidla někdo je. Pokud si nevěříte v Žida strašidlo, křesťanská strašák, muslimský je 

strašák, nebo africký voodoo strašák, jste ateista, a konotace je, že jsou zlí. Kromě toho závěr je, že pokud nechcete věřit v 

nějakou značku strašidlo, vy nevěříte v nic. 

Podle tohoto obráceného typu křesťanské "logiky". dokonce němý africké Bush negr je "lepší" (proč?) než "ateista", který 

používá jeho zdravý rozum. Koneckonců, negr má svůj voodoo a jeho kouzelník a věří v nějakou fuzzy množiny 

nedefinovaných strašidel. A co víc, on věří v nadpřirozeno, a proto věří v "něco". Takže je to docela dobrý chlapík, není on, 

a proto by měl uniknout hrozný osud bylo kvalifikováno jako ateista. Tak dlouho, jak věříte v "něco", což znamená v 

strašidelné doméně, jsi v pořádku, kámo. 

No, my tvůrci nevěří v strašidlo nikoho, ale nepřijímáme pomlouvačnou slovo někdo jiný a to buď, jako popisující nás. V 

případě, že křesťané chtějí dopřát nadávka, dobře, dva mohou hrát tu hru. 

K muslimský, křesťan je bezvěrec, nebo ještě lépe, nevěřící pes. Má Christian přijmout štítek Mohammedan? Chcete-li Žid, 

křesťan je goy nebo goyim, což znamená, dobytek, nebo zvíře. Má křesťan akceptovat, že? (Někteří křesťané jsou takové co 

Židy milenci budou akceptovat jakékoliv nečistoty rozdávají Židů.) K Černému muslimy, křesťany jsou bílé ďáblové. Jak se 

vám líbí, že?  

Existují samozřejmě jakýkoliv počet dalších rozmazání slovy, ve všech druzích jiných než náboženské skupiny. V etnické 

oblasti najdeme Italové volána wops nebo dagos, Hispanics nazvaný špiony nebo mazničky, kdo podle pořadí volání 

Američanů gringos. Němci byli povoláni skopčáky nebo nacisty a Angličané mají v řadě případů byly označeny jako 

"limeys". Úhly a dokonce i jako "věrolomná Albion". 

Řekli jsme si dva (nebo více) může hrát hru nadávky. Pojďme udělat pár čísel na křesťany, které snadno přijde na mysl. 

Mohli bychom Nazýváme je strašák-stíhače, Jesus Freaks, co Židy milovníci, pověrčiví, naivní, iracionální, myšlenkové 

zvrhlíků, proti přírodě, no pozemské dobré, dětinský, a obviňují z vyžívá v masové šílenství. Máme více na našem 

seznamu, ale pro začátek nechat vyzkoušet ti na na velikosti. Ale vraťme se k tomuto "ateista" bit, a vysvětlit, proč se 

vážně nemáme přijmout a proč je to klamné podvod. 



V první řadě, to je negativní a bezvýznamný popis. Znamená to pouze vy nevěříte v strašidel v ostatními kolegy, aniž by 

říkat něco pozitivního o tom, co Tvůrci věříte v, což je dost. Je to jako ptát pana Jonese, jak se jmenuje a on se vrátí a říká, 

že to není Hnědý nebo Smith nebo Garfinkle. OK, to nikdo z nich. Ve skutečnosti na negativní straně, mohl vypsat většinu 

Manhattan telefonní seznam toho, co není. Nebo pokud jste byli požádáni, aby popsali lva, ale vy se oddával hraní her místo 

a řekl "to" není pták nebo ryba, nebo úhoř, nebo hroch, aniž by vůbec zmiňovat slovo "lev". To by bylo dost hloupé, nebylo 

by to, protože byste mohli vytvořit seznam tak dlouho, jak paži, co lev není. 

Nebo vezměme jiný příklad. Pokud se vás někdo zeptal, kde jste žil a jste odpověděli záporně: "No, nemám žít v Londýně, 

nebo Timbuktu". Dobře, který eliminuje dvě oblasti, které nežijí v, ale na druhou stranu, že zanechává na milion dalších 

míst a adresy, které jste mohli žít v, ale ne pozitivně upřesněn. 

Ze stejného důvodu jsme za zlé křesťané vyzývají nás ateisty, který je čistě negativní. Vše, co to říká, že nevěříme v jejich 

sadě strašidel. Dále se předpokládá, že vzhledem k tomu nevěříte v jejich pet verzi strašidel, že jste "nevěřící" a nemají 

žádné víry vůbec. Nyní se stane, že jejich strašidla v nejlepším případě jsou velmi vágní, nedefinované a nepodložené 

žádným smysluplným důkazy. Ve skutečnosti je tak vágní a nedefinovaný jsou tyto fiktivní pojmy svých strašidel, že 

křesťané nemohou dohodnout mezi sebou o tom, co "to" je, a argumentovali a bojovali války přes jejich "přesvědčení" mezi 

sebou stovky let. 

Nejen, že je tam zařadit k záměně mezi křesťany o jejich pojetí "bůh", ale také mezi všemi ostatními strašák podvodníky. 

Křesťané mají trojcestný "bůh" - Otec, Syn a Duch Svatý, z nichž židovský Hospodin jest 331/3 procenta. Židé na druhé 

straně tvrdit, že je to jejich vlastní exkluzivní kmenový bůh Jahve, nikoli na vývoz, a ne "věřit" v křesťanů další 66 2/3 

procent polévku. Negři, že Bůh je černá, a ženské hnutí libbers říká, že bůh je ona, ne on. Tak se vaše volba, ale pokud 

nevěříte v některém z výše uvedených nepořádek křesťané Zavoláme vám ateista a co může být horší než být zvuku mysli a 

těla? 

My Tvůrci házet všechny tyto nepořádek odpadků přes palubu a zaujmout postoj, jak je vyjádřen malou znělky (S laskavým 

svolením Angeline Bennett), hlasitě a jasně:  

"Pro Nebudeš mít žádné jiné bohy" 

vyšel na žárlivého hovor.  

Půjdu ještě o kousek 

dál. Budu mít žádné 

bohy vůbec. 

My Tvůrci si myslím, že je trochu směšné pověrčivý, naivní trhanům pokusit se nás zastrašit s nadávky, protože my 

nevěříme ve svých imaginárních strašidel, duchů, duchů, démonů, Gremlins, víly a co jste. Nemáme žádná touha být volán 

non-křesťanské nic víc, než lev chce být nazýván než myš, nebo non-hmyz, nebo non-červ. Ve skutečnosti jsme hrdí na to, 

nekřesťany ze stejného důvodu, že lev je hrdý na to být non-červ. Ale proč ne říkat lev lev? Považujeme křesťany, aby bylo 

nešťastné oběti židovského omamné, jehož mysl byla vykastrovaný v operaci podobné tomu, co veterinář dělá psa nebo 

kočky. Ale to je jen stěží se kvalifikuje viset štítky na nás. 

Jsme hrdí, že nevěří v Židům "křesťané" nebo kohokoli jiného strašidla, ze stejného důvodu jsme hrdí nevěří v Santa Claus, 

husy matky, skřítcích nebo zubní víla; a ze stejných důvodů. Nedomníváme se, že v žádném z té hloupé nesmysly, protože 

tam není scintilla smysluplné důkazy na nic z toho. 

Existuje spousta dalších věcí, které nevěří v, protože nejsou pravdivé. Nedomníváme se, že Země je plochá, protože 

převážná důkazy nasvědčují tomu, že je kulatá. Nedomníváme se 2 x 2 činí 17, protože důkaz je podstatné, že to dělá 

4. Mohli bychom celý katalog jiné nesmysly nemáme věřit, ale to by bylo dětinské a hloupé ztráta času. 



Takže naše bodem je toto: Proč by křesťané vybrat jednu položku z uvedeného katalogu nesmysl my nevěříme v a visí štítek 

na nás není naivní a pověrčiví, nemluvě o hloupý. Není to mnohem racionálnější roztřídit jednotlivce za to, co pozitivně 

skutečně věří v, stejně jako to dává větší smysl, aby vaše vlastní jméno, spíše než padesát seznamu jiní, že není vaše jméno? 

A my Tvůrci přece mají spoustu na druhou stranu, že nemáme věřit dovnitř. To vše je pozitivně vysvětleno v našich třech 

základních knih, příroda věčném náboženství, bílý muž bible a zdravý bydlení, a jsme hrdí na naší komplexní vyznání a 

programem , Některé z vrcholů těchto přesvědčení jsou následující: 

1. Věříme ve věčné zákony přírody (který nemá nic společného s vágní a abstraktní pojmy umělých strašidel, 

duchů, atd.)  

2. Věříme, že bílá rasa je nejvyšší a nejlepší výtvor přírody, že jsme přírody Elite, přírody aristokracie.  

3. Věříme v přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy.  

4. Věříme, že při pohledu na všechny otázky v první řadě očima bílé rasy - ne Židů ", negrů", nebo strašidel ".  

5. Naše Zlaté pravidlo je: "Co je dobré pro bílé rasy je nejvyšší ctnost,. To, co je špatné pro bílé rasy je konečný 

hřích"  

6. Věříme, že bílá rasa byl naprogramován svými židovskými nepřátel vykonávat idiotské a sebevražedné 

průběh sebedestrukce, a pokud běloch mysl je brzy přivedl zpět do reality, bude bílá rasa vyhladili explodující bláta 

národy svět.  

7. Věříme, že Hnutí kreativity má na programu celkem, konečný Creed a konečné řešení k překonání hroznou 

katastrofu, která je dnes čelí nás. Jsme odhodláni prosazovat tento program nebo zemřít v pokusu. 

To jsou některé ze základních přesvědčení my Tvůrci akcii, ale v žádném případě je to konec seznamu. Na druhou stranu 

jsme také věří v 

Šestnáct přikázání, jak se uvádí ve věčném NÁBOŽENSTVÍ přírody a bílý muž Bible. Věříme, že v Deklaraci nezávislosti 

ze židovského Tyranny, jak se uvádí na str. 410 Bible bílého muže. Věříme, že zdravý žije a obzvláště 14 bodů jako 

program ke zdravějšímu způsobu života a lepšímu životu. Věříme, že ve 13 článcích pro obranu bílé rasy, jak bylo uvedeno 

v běloch Bible začíná na str. 404.  

Poprvé ve své historii bílá rasa má nyní rasové náboženství jeho vlastní. Nazýváme jej čtyři rozměrná náboženství, protože 

to vyžaduje ve všech aspektech života - zdravou mysl ve zdravém těle v Sound společnosti ve zdravém prostředí. Je to 

komplexní, konzistentní, výstižné a úplné. Jsme hrdí na to mít systém zásad a přesvědčení, že je konstruktivní, je založen na 

skutečnosti a nemá urážet inteligenci přírody policí. Dále jsme v souladu se zákony přírody a vesmíru, v němž žijeme, a 

jsme ochotni věřit všemu, že je logické, doloženy smysluplné důkazy, a bude sloužit k nejlepším zájmům bílé rasy. To vše 

je vysvětleno v našich tří posvátných knih, jasně, logicky a pozitivně. 

Tak vystupte zády, Ježíš tě šílenců a strašák-Chasers. Pokud budete přestali nazývat jména pro takový nesmysl my nevěříme 

v budeme zastavit nadávání pro nesmysl kterém tvrdíte, že věříte v. 
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Škola pro nadané chlapce  

Při plánování pro budoucí růst boje bílého muže za nezávislost od židovského tyranie, jsme nastínili program pro hladký a 

pokojný přechod budoucích nástupců. Tento článek, jak si všimnete, zobrazí se na zadní straně tohoto problému. Důležitou 

součástí tohoto plánu je důkladné školení na úrovni příslušných vedoucích. Chceme žádné nekompetentní loutky jako je 

Eisenhowers nebo Harry Trumans nebo jiných trhanům, kteří sloužili jako "prezident", ale neměl nejmenší tušení o tom, co 



jejich práce byli všichni kolem, a byly pouhé loutky pro své židovské manipulátorů. Stejně tak chceme hladké mluvit 

Hollywood herci, kteří podobně činit hladkou práci hraní zrádce bílé rasy. Ne, my chceme schopné lidi. Běloši, kteří se 

narodili vůdci a vysoce kvalifikovaní a vysoce kvalifikovaní převzít vedení jejich rasu - úžasné práci obrovské 

zodpovědnosti. 

Již jsem řekl, že budeme mít speciální školy pro školení takové vůdce hnutí, a to nejen pro velmi vrcholných pozic, ale i pro 

vedení po celou cestu dolů linky. My z Hnutí kreativity pocit, že naši talentovaní mladí lidé jsou tím nejcennějším my, bílá 

rasa, vlastnit. Zatímco dnes jsou odsunuty stranou, zatímco opožděný jsou blbci a negři věnována zvláštní pozornost a 

peníze, my Tvůrci znamená rozvíjet naplno našich nejcennějších zdrojů. Jako startu na této nejdůležitější projekt, chceme 

vybudovat školu pro nadané chlapce v blízkosti našeho World Center. 

Máme zrušil kus výměry pro tento účel a již vypracovala předběžné plány budovy. My potřebujeme pomoc všech našich 

členů a příznivců, aby tento projekt k uskutečnění. Chceme začít stavět letos na podzim, a pokud získáme dostatečnou 

podporu, může být v podnikání tím, že do příštího léta. 

Náš původní plán je skromný, protože naše zdroje jsou skromné. Naším plánem je mít dvoutýdenní program pro chlapce 

během letních měsíců, ve kterých bychom kombinují tábor a orientační kurz kreativity pro nadané chlapce v jejich 

nejcitlivějším věku, s výhodou mezi věky 10 a 12. Vzhledem k tomu, že to může být těžké najít dostatek kandidátů v této 

skupině zpočátku, máme v úmyslu být pružnější ve věkové rozpětí na začátku. 

Ve stručnosti průběh by sestávala z turistiky. kemp, výcvik v zacházení se střelnými zbraněmi, lukostřelba, tenis, rafting na 

divoké vodě a dalších zdravých outdoorové aktivity. Asi v polovině případů by být využity k seznámení tyto mladé génie s 

cíli a doktrín kreativity a jak by mohli nejlépe sloužit své vlastní závod v různých kapacitách vedení. 

V podstatě to je náš původní plán. Aby bylo možné realizovat potřebujeme reakci a zpětnou vazbu od našich příznivců. 

Věříme, že toto je jeden z nejdůležitějších projektech by mohlo zahájit v tomto okamžiku. Prosím, dejte nám ozvete a dávají 

nám výhodu vašich představ. 

 * * * *  

My Tvůrci jsou tisíckrát větší zájem o očistu a modernizaci naší bílé genofond, než jsme v prosazování již příliš složitý 

vědecké technologie.  

 * * * *  

Jak podivné Boží vybrat Židy.  

Ale to je ještě liché Pro 

ty, kteří nenávidí Židy 

Chcete-li zvolit 

židovského boha.  

 * * * *  

Největší blázen je blázen, který sám sebe blázni.  

Rasová Věrnostní Issue 4 - září 1983  

Nejsme ateisté, my jsme Tvůrci!  
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Kterým se stanoví formát pro organizační kontinuity Creativity hnutí  

Vzhledem k tomu, historicky obě vlády a další organizace často mají zkušené problémy a zmatek, pokud jde o změnu ve 

vedení, věřím, že je velmi důležité, aby taková změna síly na vrcholu být jasně vymezeny v tomto okamžiku. Příliš často, 

jak je svědkem posloupnost císařů během klasické římské říše, taková změna síly vyústila v soupeření, krveprolití a 

občanské války. Proto se domnívám, že jako zakladatel hnutí kreativity, je důležité, že jsem je uvedeno soubor pokynů do 

budoucna, takže tento převod je možné provést hladce a bezbolestně, jak je to možné, a tím eliminovat případné narušení 

kontinuity a efektivnosti pohyb. 

Na základě zkušeností z historie základě se domnívám, že Hnutí kreativity by klidně mohl mít prospěch z obou minulých 

chyb i úspěchů. Věřím, že poučení z historie ukazují, že Hnutí kreativity mohl fungovat nejlépe v následujících základních 

pokynů: 

1. (a) Organizační struktura by měla být založena na principu vedení, jak je uvedeno v přírodě věčném náboženství a znovu 

potvrdila v běloch bibli. Domnívám se, že takový typ organizace, která se ukázala jako fungovat nejlepší v celé historii, jak 

dokazuje obrovskou dosažení Římě pod císařů, dlouhověkosti a kontinuitu katolické církve, a obrovskou účinnost a úspěchy 

třetí říše pod vedením Adolfa Hitler. Existuje mnoho dalších příkladů 

,  

(B) Pontifex Maximus je nejvyšší vůdce a hlava organizace. Má nejen odpovědnost za provádění politiky církev musí 

pokračovat ve vyznání stanoveném našich základních Biblí, ale má také odpovědnost za výběr a jmenování zaměstnanců a 

personálu. Má nejvyšší autoritu a je zodpovědný pouze bílé rasy sám. 

2. Jako důsledek výše uvedených skutečností organizace jako celek se snaží praktikovat White rasové týmová práce za 

všech okolností. Takový tým bude pod vedením Pontifex Maximus, jak je uvedeno v naší Bible. Cílem v každém okamžiku 

musí být zlaté pravidlo - co je v nejlepším zájmu bílé rasy. 

3.V Funkční období pro Pontifex Maximus bude deset let, deset let, a přenos síly budou každých deset let, na desetiletí.  

4. Vzhledem k tomu, vedení a odpovědnost takového vysokého úřadu je mimořádně důležité pro blaho bílé 

rasy, to je také velmi důležité, aby tato osoba vybrána musí být vysoce kvalifikovaní. Musí být vysoce kvalifikovaní, 

nejjemnějšího mentální kapacity, vynikající vůdce mužů, velmi oddaný v jeho věrnosti bílé rasy a principy tvořivosti 

a dále na vrcholu svých duševních a tělesných schopností. Navrhuji proto, aby naši vůdci být mladší, než tomu bylo 

zvykem v katolické církvi nebo v politickém životě obecně. Namísto výběru mužů v padesátých či šedesátých let, 

navrhuji, aby nejkreativnější, energický a produktivní léta jsou ve věku kolem 35 let, a za 10 let působení skončí 

kolem 45 let, i když to věková skupina není absolutní, a mohl se liší směrem nahoru do 5 nebo 10 let. 

Vzhledem k namáhavé požadavky tohoto vysoce kritické období, věřím, že muž velkou energií a genialitou poté, co dal svůj 

vše pro bílé rasy po dobu 10 let si zaslouží být v důchodu se ctí a nahrazen novým, mladším mužem s čerstvými nápady a 

energií. Tímto způsobem budeme nedovolí úřad degenerovat do letargie a senilita, která sužuje tolik monarchie z minulosti, 

stejně jako katolickou církev až do dnešních dnů. Chceme udržet kancelář a vedení dynamický, energický a předpokládaný 

budoucí vývoj, za všech okolností podporujících nejlepší zájmy bílé rasy. 

5. Aby máme velký bazén těchto mužů vybrat ze musíme zřídit zvláštní trénink vedení školy. Začátek takového 

školy bude Kreativita škola pro nadané chlapce, který máme v úmyslu zřídit v příštím roce nebo tak nějak. Počínaje 

mladých géniů, budeme pak mít další Vedení škol. A konečně, jejich výcvik bude dále postupoval tím, že tyto mladé 

muže, které ukazují organizační a vůdčí schopnosti ve skutečném administrational pozicích. Je to z vyškolených a 

nadaný, že chceme budovat naši organizační strukturu. 



6. Skutečný výběr Pontifex Maximus budou pečlivě vytvářen College of voličů, což je subjekt starších 

sestávající z asi 300 mužů. Tito muži budou jednotlivci vysoké renomé, kteří prokázali prostřednictvím pracovního 

života jejich pozoruhodnou schopnost, jejich oddanost bílé rasy a také význačné příspěvky ke kostelu v minulé činy 

a činy. Voliči budou vybráni samotným Pontifex Maximus, nebo výboru, který se vydává za tímto účelem. Budou 

jmenováni podobným způsobem jako prezident Spojených států o jmenování členů soudní systém nebo Nejvyššího 

soudu. Jejich funkční období bude na celý život. 

Sejdou se na ročním základě svěřit nejen na školení a výběru budoucích vůdců, ale také navrhnout základní politiku a řízení 

takové rady a návrhy, jak uznají za vhodné k Pontifex Maximus. Protože konec desetiletí se blíží, budou sejde na 

mimořádném shromáždění, aby jejich výběr pro příští velkého vůdce, který nikdy nebude z jednoho ze svých vlastních čísel, 

ale z fondu vyškolených a nadaných mladých mužů k dispozici od speciálně vyškolený skupina již bylo zmíněno. 

7. V případě, že Pontifex Maximus zemřít v kanceláři, nebo mohou být odstraněny z důvodu zdravotního 

postižení, pak speciální svolání voličů by byla nazývána okamžitě nahradit Leader.  

8. Takový vůdce bude sloužit mimo termín tohoto desetiletí. Měl by sloužit méně než pět let, měl by mít nárok 

na být znovu zvolen (kolegium voličů) pro plnou desetiletého období, ale ne nutně být nárok na takový jako věc 

posloupnosti. 

9. V případě, že dílčí termín částka, která má více než 5 let, jako Pontifex Maximus by se pak automaticky 

nezpůsobilý pro novou volbu poté, co tavené jeho nejlepší roky a příspěvky v průběhu tohoto rozpětí úřadu.  

* * * * *  

Federální rezervní systém není vládní agentury, ale Private Gang židovských padělatelů.  

Rasová Věrnostní Issue 4 - září 1983  

Kterým se stanoví formát pro organizační kontinuity Creativity hnutí 
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Náš největší potřebou - Kde začneme?  

Pro nedostatek hřebíku byla ztracena podkovy.  

Z nedostatku boty, kůň byl ztracen.  

Z nedostatku koně, jezdec byl ztracen.  

Z nedostatku jezdce, bitva byla ztracena.  

Vzhledem k tomu, bitva byla ztracena království zahynuli.  

Vše pro nedostatek hřebíku!  

- Anonymous  

Když čteme usazování (židovské) stiskněte tlačítko v těchto dnech, jsme neustále zahlceni potřeby! potřebuje! potřebuje! 

Potřebujeme více všeho. Potřebujeme více a lepších škol, učitelé, silnic, mostů, více dobrých životních podmínek, vytváření 

více a lepších policejní více peníze všude, a více na pomoc zemědělcům, více pomoci, aby starší lidé více věznicích více! 

více! více všeho. Seznam by mohl pokračovat donekonečna a zdánlivě Pointa je vždy musíme více dolarů provést cokoliv. 

Jedná se o stejný papír dolary židovské Federální rezervní výtisky ze strany celovozových za hubičku prostřednictvím svých 

vládních loutky v předsednictvu Potisk a rytí, a se kterou je krádež svět. Jelikož jsme důkladně vystaveny tento gang 

mezinárodních podvodníků vydaných minulý měsíc, nemusíme jít do toho znovu v této diskusi. 

To, co chceme, aby prozkoumala v této analýze jsou potřeby bílé rasy pro její vlastní přežití, expanzi a rozvoj, a zejména, 

naše hnutí, tvořivosti. I my potřebujeme několik miliard dolarů na financování naše hnutí a kdybychom měli 30 nebo 40 

miliard dolarů financuje rok, který (židovská) křesťanství, naše hnutí by se šíří jako stepní požár v horkém a suchém letním 

dni. 

Faktem je, že ji nemají, a finanční prostředky pro přežití bílé rasy je obvykle v dolní části seznamu s většinou svých členů, 

kupodivu. To, co chceme zjistit, je - proč? - A pokusit se získat naše priority v pořádku a situaci napravit. 

Je to nedostatek peněz, který je naším největším problémem? Ne to není.Ačkoli Židé monopolizovat a kontrolovat peníze na 

světě, bílá rasa má libovolný počet milionářů, z nichž některé jako lovy Texasu, mohl snadno financovat tento pohyb jednou 

rukou. Existují miliony dalších, které, i když ne milionářů, mohla adekvátně podporují tento pohyb souhrnně ve výši 

milionů ročně, o čemž svědčí všechny peníze, titíž Běloši lijí do krysí díra ročně podpoře takových elektronických 

myšlenkových scramblery jako Jerry Falwell , Oral Roberts, Herbert W. Armstrong, Rex Humbard a celou řadu dalších 

elektronických strašák trhovců. Každý z výše uvedených trvá na 50 milionů nebo více za rok ze svých obětí, naprostá 

většina z nich jsou bílé. 

Takže to není to, že nemáme peníze ani prostředky. Problém je, že jsme bez využití zdroje, které máme. Naopak, když 

vezmeme v úvahu stovky miliard budeme poslušně podřídit židovského IRS., My jsme zdaleka nejvíce bohaté příznivců 

těch samých nepřátel, jejichž nejpřednější záměrem je zničit a mongrelize nás do otroctví. 

Takže to, co je to my, bílou rasu nedostatek? Co je to nejvíce potřebujeme, aby přežily? Potřeby jsou rozmanité a budu 

jejich seznam, ne nutně v tomto pořadí: 

1. Potřebujeme rasovou solidaritu.  

2. Potřebujeme rasovou soudržnost.  



3. Potřebujeme rasovou loajalitu.  

4. Potřebujeme rasovou identitu.  

5. Potřebujeme vůle přežít. (Viz Creative Credo č.24 bílého člověka bibli.) 6. Musíme cíl a duše pro náš závod. 

(Sec Creative Credo č.25 z bílého muže bible). 

7. Potřebujeme organizaci.  

8. Potřebujeme jednotu účelu.  

9. Musíme bojovat o kontrolu našeho osudu od ven rukou proradný Židů a do našich vlastních schopných 

rukou. Musíme se dostat Židy z našich zad. 

10. Potřebujeme lepší duševní a fyzické zdraví pro naše lidi.  

11. Musíme školy, univerzity, semináře, atd pro naše mladé lidi.  

12. Musíme výcviková střediska pro naše vůdce.  

13. Musíme se dostat spodina, volný-nakladače, stručně řečeno, že bahno závody na světě, z našeho středu a ven 

z našich zemích.  

14. Musíme praktikovat eugeniky, a chránit náš genofond.  

15. Potřebujeme rasovou náboženství naše vlastní s cílem poskytnout cíle, vedení a polarizaci.  

Existuje řada dalších "potřeb" Mohl bych citovat, a seznam by mohl pokračovat do nekonečna. Ale věřím, že výše zmíněné 

jsou nejdůležitější, a bude dělat při vytváření podmínek pozemkovou práce. 

Existuje několik kogentní pozorování bych rád, aby se jako zkoumáme naše potřeby, a oni jsou tyto:  

a. Bílá rasa má stále inteligenci, čísla, zdroje, prostředky a prostředky, aby adekvátně zásobovat všechny tyto 

potřeby.  

b. Tyto zdroje jsou nicméně rychle ztenčují a vyklouznutí z našich rukou tváří v tvář nepřátelské a explodující 

populace bahna národů. Čas je esence. To není na naší straně, ani je to stojí na místě. 

c. Všechny tyto "potřeby" by už dávno byli v drtivé většině stanovená měl bílé rasy měl rasový náboženství 

jeho vlastní, jako je tvořivost.  

Nyní, když jsme jasně vymezena naše potřeby, které na povrchu se zdají být tak drtivá, otázka je, kde začneme? No, 

Creativity Movement má odpověď na tuto zásadní otázku. To vše vrcholí do základní závěru, že bílá rasa by měla mít 

skutečně musí mít, rasová náboženství, aby to víru, účel a program. Ale vraťme se nejprve dát věci do historického pohledu. 

Měli Řekové nebo Římané, nebo dokonce i staří Egypťané měli takový rasové náboženství, to je obrovský rozdíl, že by 

dělali! Nebylo by židy nebo jakékoliv jiné závodů bláta, soužit a znečišťovat bílé rasy dnes. Namísto toho bychom měli mít 

krásné bílé svět, svět plný krásných, zdravých, inteligentních lidí a ve stavu rasové pokroku, který by zmást představivost. 

Ale fakt historie, kupodivu, je to, že žádná taková rasová náboženství vůbec vyvinuty. Namísto rasové náboženství, bílá rasa 

smlouvu nemoc mysli. Židé prodal ji na křesťanství, odnož judaismu. Jako důsledek, bílá rasa ocitla v mizerné a ponižující 

pozici, která existuje dnes degenerované a umírání, žebrání jeho mizerný, nekvalitní nepřátele o milost a několik drobečky 

charitu. Za téměř 2000 let myšlení bílé rasy o sobě a své vlastní přežití byl zmatený jako peklo. Místo toho, aby péči o své 

vlastní jako přírody a zdravého rozumu říct, že k tomu, bílé rasy byl sakra usilující o dotování a rozšiřuje své nepřátele a 

inženýrské vlastní sebevraždu. Nic, ale nic, bylo provedeno pro přežití, expanzi a rozvoj nejlepších Matky Přírody - bílé 

rasy. Takže, počínaje od nuly - kde začneme? No, první místo na startu je místo, kde začal před dvanácti lety Hnutí 

kreativity. 

Jsme neměli uchylovat k levné a dočasné "quick-fix" nebo provizorních "band-aid" řešení. Začali jsme předkládal 

komplexní rasové náboženství a položí pevný základ pro všech dob. To jsme udělali. Máme dát to všechno dohromady v 

našich tří základních knih - Příroda věčného náboženství, běloch Bible a zdraví prospěšné bydlení. Vzhledem k tomu, že se 

křesťanství až do roku 325 našeho letopočtu, aby tolik jako mají "bible", máme to hned od začátku. Máme celkovém 

programu, konečného řešení a konečný Creed pro přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. 



Problémem číslo jedna je vyřešen.  

Dalším krokem je adekvátní sídlo z nichž mohou fungovat, což bude také poskytovat geografickou a ideologické centrum, 

stejně jako je například Řím nebo Mekky. To máme nyní. Náš World Center, která se nachází jižně od Otto v Severní 

Karolíně, v krásné Blue Ridge hory, naplňuje tuto kritickou potřebu. 

Problém číslo dvě je vyřešen.  

Dále potřebujeme přenosový pás natáhnout ruku a vyjádřit naši víru a poselství bílých lidí na světě. To také nyní máme v 

novinách, rasové loajalitu. Problém číslo tři je vyřešen. 

Zatím je vše dobré.Ale máme ještě jednu dlouhou, dlouhou cestu. To, co teď "je třeba" udělat (a my musíme udělat) je 

podporovat sakra z naší víry a programu. Nepotřebujeme, aby re-navrhnout to. Nepotřebujeme ho revidovat. Nepotřebujeme 

bylo nutné složitě manipulovat s tou částí déle. Dokonalý nebo nedokonalý nyní musíme běžet s tím, co máme. To, co 

máme (i když není dokonalý) je nejlepší ve skutečnosti jediným skutečným řešením je zde. Takže jsme měli radši s ním. 

I když jsme na téma, co nepotřebujeme, dovolte mi vyjmenovat několik dalších pet peeves.  

1. Nepotřebujeme nečinných diváků a křeslo stratégy. Potřebujeme tisíce super-nabitá, účelové aktivisty. 

POTŘEBUJEME 

Jednejte!  

2. Pokud jste objevili nový problém s žádným řešením, prosím, neříkejte nám o tom. Nepotřebujeme žádné 

další problémy, ani potřebujeme staré problémy nekonečně re-hash, (viz podhuštěná pneumatika syndrom) Musíme 

řešit problémy, porušovatele, aktivisty a 

3. Nepotřebujeme žádné další "quick-fix" nápady a návrhy. Máme docela dobře slyšel všechno. Úkolem je 

třeba udělat, je komplexní a zásadní, nikoli odrůdy náplast. Chceme zoufale řešitelů, Žáci, porušovatele, aktivisty a 

fondy. Opakující se refrén Jsem si jist, jste shromáždili teď Z výše uvedeného je: musíme činitelé. PRACOVNÍKY, 

aktivisté a investorů, a my potřebujeme je teď a my potřebujeme je po milionech. 

Zatímco v první části tohoto článku jsem uvedena celou řadu potřeb, název naznačuje, že je tam jeden potřeba, že je 

nezbytně nutnou z nich, a tam je. Největší potřebou je, že ano, vy konkrétně stala vyčleněnou, pracujících, přispívat 

aktivista. Opět platí, že ano, a vy sami, můžete to udělat! Máte obrovské množství v sázce - pro sebe, svou rodinu, své 

budoucí potomstvo a své rasy. 

Prostě, jak důležité jste připomíná krátký příběh Četla jsem ve Věstníku Florida vlastenecké asociace, aktivistické skupiny, 

která je účinně bojuje židovské IRS. Je to příběh o čtyři lidi s názvem Všichni, někdo, někdo, a nikdo. Je to takhle:  

Tam byl důležitý úkol je třeba udělat a každý byl požádán, aby to udělat.  

Všichni byli jisti, že někdo by to udělat.  

Každý, kdo to mohl udělat, ale nikdo to udělal.  

Někdo se rozzlobil o tom, protože to bylo Všichni jsou práce.  

Všichni si mysleli, někdo by to mohl udělat, ale nikdo si uvědomil, že každý by to neudělal.  

Skončilo to, že Everybody Somebody vinu, když nikdo udělal to, co někdo mohl udělat.  



Další otázka, budete pravděpodobně ptát se, co mohu dělat? No, já jsem odpověděl, že libovolný počet krát, a to zejména v 

Creative Credo No. 73 na konci bílého muže Bible, ale krátce, budu to znovu navrhnout: První věc je začít a zapojit. 

Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak toho docílit, je na objednávku 100 kopií rasových loajalitu a jejich distribuci. 
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Jak se o Cupid Corner?  

Pro Někdy teď jsem přemýšlel o spuštění jakési Kamarády nebo datování služby v naší církevní papíru. Koneckonců, 

Second 

Přikázání našeho šestnáct říká: "Ploďte a množte se. Do své roli v pomoci k naplnění svět s vlastním druhu. Je to náš 

posvátný cíl obsadit pozemky této zemi s bílými lidmi výlučně," a jestli budeme dělat jen to, pak to sluší dobrý samčí a 

samičí Tvůrci tohoto světa dát dohromady.  

Nyní v dnešním světě polyglot národy a rasy směšovací to není tak snadné. Se všemi liberály, křesťanů Kooks, výstřední 

sexu a racemixing, že není snadné najít rozumný, zdravým. Bílá Rasová Soudruh opačného pohlaví. 

Z tohoto důvodu, proč nezačít Amorovu koutek, kde mohou naši členové umístit krátký dopis říkat o sobě a jejich 

preference při zahájení korespondenci s jiným Stvořitele opačného pohlaví? Co nakonec mě vyvolalo zmínit, je to dopis, 

který jsem dostal z Kanady, který je přetištěn níže. (My jsme ho nabít! Ale budeme akceptovat jakékoliv a všechny 

příspěvky z nějakého důvodu! Potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme dostat!) Mimochodem, co si myslíte o Cupid 

Corner? Oceníme slyšel svůj názor. 

Zde je dopis:  

Do editoru:  

Vzhledem k tomu, Mám 4 dospívající dcery, chci, abys dát mé dcery šanci najít Creative manžely. Proto si vytisknout 

následující reklama ve svých příštích dvou otázkách rasového věrnostních: 

Alberta farma rodiny německého původu se čtyřmi dospívajícími dcerami chce přátelství s hospodářství nebo včelař rodiny 

s nesezdanému synem ve dvacátých letech. pište prosím: Přátelství 18, P. 0. Box 400, Otto, North Carolina, 28763 USA. 

Prosím, napište mi účet za tuto reklamu.  

S pozdravem, MK  

Kanada  

* * * * *  

Nikdy podlehnout bát. To vás bude stát tvou duši. 
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Škola pro nadané chlapce  

Potřebujeme vaši podporu!  



Minulý měsíc jsme odhaleno, že Hnutí kreativity byl vážně uvažuje dlouho hýčkaný projekt - konkrétně vybudování školy 

pro nadané chlapce na našem výměry. Naše plány v této nejvýznamnějšího projektu se začínají stávat se gelem a my jsme 

nyní dosáhla stádia, kdy máme předběžný plán pro strukturu. V době, kdy se zobrazí další problematiku rasové věrnostních 

očekáváme budeme mít zlomenou zem. Je naším cílem, aby si nalil betonové desky a základy, a postavil blokové stěny před 

zimní počasí sady v. 

Chci znovu zdůraznit, jak důležitá je tato snaha je. Z tohoto malého začátku doufáme, že se objeví brilantní vůdce bílé rasy 

budoucnosti. Od tohoto začátku doufáme, že expandovat do školy pro nadané dívky, vysoké škole pro děti našich členů a 

nakonec celý školní systém od mateřské školy přes úroveň College a University. 

Může to být provedeno?Samozřejmě to může. Je jisté, že bílá rasa má zdroje, inteligenci a nutnost mít vzdělávací systém, na 

rozdíl od Žid znečištěné zařízení. Co je pro nás zastavit kromě našich sama uložila znevýhodnění. Přečtěte si znovu hlavní 

článek na straně 12. znovu přečíst hlavní článek na straně 1. 

Potřebujeme vaši podporu!Pouze nedostatek ní nás může zastavit. Zašlete svůj příspěvek k Creativity hnutí stavebního 

fondu. Budeme dělat svou roli, ale potřebujeme vaše příspěvky dělat práci, která je potřeba udělat. Proč ne dělat něco 

smysluplného teď, že bude mít pozitivní důsledky pro budoucnost naší rasy a pohybu? 

* * * * *  

Pomoc při budování!  

Musíme se dostat do říje jen omílání problém donekonečna. Pojďme místo toho nasměrovat svou energii konstruktivně k 

řešení problému tím, že staví masivní White rasové pohyb. Tvořivost je řešení. 
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Pojď ven ze skříně, White Man!  

Váš strach z Židů je velmi paranoidní.  

V jedenáctém kapitoly (část 1) přírody věčném náboženství, napsal jsem o příběhu Ester jako ze starého  

TESTAMENT židovské bible. Jedním z nejvýznamnějších poučení, které vyplývá z této analýzy je citát z "A strach z Židů 

leželo na zemi." Podotýkám, že ať už příběh o Ester někdy se ani nestalo, (I tvrdí, že to je vyrobena, jak je většinou vše 

ostatní v židovské Bible), že strach z Židů, nicméně je velmi reálné. Nejen, že to může být velmi reálné ve starověké Persii, 

ale je to ještě víc dnes než kdy předtím. 

To sloužilo jako velmi užitečný trik pro Židy v každé zemi mají převzal, nebo plánu na převzetí. Tento proces se nazývá 

ochrnutí zastrašováním. Pokud můžete vyděsit celou populaci do non-rezistence, pak malá menšina může převzít a zničit 

mnohem větší většinu. Tento větší většinu, kdyby měl odvahu a inteligenci, by se snadno trhat svým trýznitelům na kusy. Je 

to podobné jako cirkusové Ringmaster v kleci s řekněme, 13 bengálských tygrů. Jak on praskliny biče každý tygr dělá svou 

vyškolený čin a pokorně se vrátí zpět na své řádné stoličce, když skrz. Přestože jednotlivé tygři vadí jejich dominanci podle 

Ringmaster a mohou vrčet a zbytečně tlapa je vzduch trochu, ale poslušně poslouchat jejich Ringmaster. 

Nyní, když jsou tyto 13 tygři měli mozky a vnitřnosti nebudou muset být pokaždé, když Ringmaster praskliny biče milí 

submisivní malé kočičky. Jestliže oni dostali jejich jednat společně, oni mohli snadno, velmi snadno, vrhnout se na 

Ringmaster současně a roztrhat ho na kusy. 

Židé jsou master-mysl manipulátory. Jsou notoricky známé master-vplíží všech dob. 

Oni se živí slabostem a slabých stránek, strachů a pověr lidské mysli. Bohužel, bílá rasa jim dal dostatek úrodné půdy s ním 

pracovat, a Žid má pole den. Ten strach, jak jsem již zmínil, že byl obzvláště rozhodující je nepřiměřené, a tvrdím, velmi 

přeceňuje, ze strachu před Židy. Je to podivné a hloupé paranoia, který možná udělal víc, a dnes je tím, než jakákoli jiná, 

změkly bílé rasy pro židovskou převzetí a zotročení. 

Vstoupíte-li do úřadu veškeré podnikatele, nebo ordinaci, nebo v kanceláři advokáta (zejména advokáti) a uveďte předmět 

Židů. Bezprostředně budou před mrazem. Obvykle popelavě šedá barva bude rozložena svou tvář. Budou se kroutit a 

podívat se přes rameno. Obvykle jsou strach spitless. 

Proč tomu tak je?Koneckonců, my, bílá rasa, převyšuje počet židovských parazitů v poměru 30 až I, spravedlivě impozantní 

šance, přinejmenším. Stejně jako tygři v kleci - kdybychom dostali náš jednat společně bychom mohli roztrhat Židy na kusy 

a dostat je mimo naše záda, jednou provždy. 

Ne, že Židé nejsou silné. Oni jsou. Jsou dobře organizovaní, jsou brutální a jsou silné. Ale jde chci zdůraznit, je to - oni jsou 

nebezpeční jen proto, že jsme nechat je - protože jsme byli příliš snadno zastrašit a trpí obavami, fóbie a signálu hangup, 

které jsou ven celé proporce k realitě. 

Lidstvo a bílá rasa je sužován s celou řadou jiných než ze strachu před Židy fóbií, to je pravda - klaustrofobie, strach z 

výšek, strach z duchů, a desítky dalších. Chcete-li ukázat, jak směšné, většina z nich jsou dovolte mi, abych se týkají příběh 

o ženě, která po dobu 30 let se stal obětí toho, co se nazývá jako agorafobie. Měla kompulzivní strachu, že u jejího domova. 

To je skutečný a pravdivý příběh, a jak nedávno jak 1982. 

Tato žena, kterému budeme říkat května Kleina, bylo v určité fázi svého života se najednou bojí jít ven ze svého domova. 30 

osamělých vyděšených letech zavřela sama pryč ve svém dvoupokojový, vyděšená k smrti vkročit ve vnějším světě. 30 let, 

jejím vlastním přístupem, zamkla se jako bezduché zombie v několika pokojích a zakňučel v hrůze, oběť imaginárního 

strachu - strachu, který nebyl skutečný. 



Jak se dostala do takových rovinkách? Před třiceti lety, když byla v obchodě krásy sedí pod fénem říká, že se náhle panika 

převzal celé její tělo. Vyskočila, hodil nějaké peníze na pult a běžel zpátky domů, s kolíky stále držet v její mokré vlasy. 

Když se dostala domů vrhla na postel a plakala oči ven. Nakonec její panika ustoupila. 

Po dobu tří měsíců po tom neměla žádné problémy. Pak se to stalo znovu v obchodě s potravinami. Ona sklopila potraviny a 

utekl domů. Během příštích dvou let útoky se staly častější, nakonec byli denně. V červnu roku 1950, květen zmizela její 

dvě místnosti bytu a tam zůstala. Její otec poslal své peníze a její přátelé běžel pochůzky pro ni. Tak to pokračovalo po dobu 

30 mizerných let. Žijící celou tu dobu jako ona absolutně nic společného - obývací jako vyděšené Rip Van Winkle, vězeň 

své vlastní mysli. 

V té době jí bylo 65 let poté, co promarnil nejproduktivnější a tvůrčí let svého života v naprosté bídě a izolaci. Byl to trest, 

který byl sám uložil a zcela založen na hloupou a imaginární strachu. 

Bílá rasa mohla a měla by učit vážné ponaučení z vzdání. A to poučením je, že mnohé z našich vlastních problémů jsou 

selfimposed. Mnozí z našich obav jsou fiktivní a možná ocitáme v jídelně, že jsme v důsledku našeho vlastního zmateného a 

screwedup myšlení. 

Je to můj závěr, že tomu tak skutečně je jádrem našich rozmanitých problémů. A to jak v běloch Bible av přírodě je věčná 

NÁBOŽENSTVÍ jsem si řekl, že znovu a znovu, že naše první řadě úkolem je narovnat bílého muže je zmatené myšlení.  

  



Problém Židů, znečištění na světě do negrů a bahenních lidí, budou řešeny v krátké době, jakmile jsme narovnal zmatené a 

iracionální mentální aberace bílé rasy. Mezi nejdůležitější z těchto aberací je strach z (neexistujících) strašidel v nebi, naše 

neschopnost uznat svou vlastní hodnotu, naše idiotské sklonem k dotovat všechny spodina světa, a sto dalších hloupé a 

nesmyslné pozice do které jsou náchylné. V neposlední řadě z nich je naše neopodstatněný a nepřiměřený strach z té 

mizerné parazita na zadní straně lidstva - proradné Žida. 

Takže říkáme - Bílý muž vyšel z šatníku! FEAR Žida JIŽ. Koneckonců, jsme početně převyšují je 30 ku 1, docela 

impozantní šance. Dále jsme lepší bojovníci než oni. Jsme produktivní, kreativní a soběstačný, zatímco oni jsou ubohé 

paraziti, závislé na produktivní bílé rasy. Oni nás potřebují k životu, zatímco my bychom byli tisíckrát lépe, jakmile 

dostaneme je pryč zády. Takže pojďme je pryč z našich zad, po spěchu. Pojď ven ze skříně a přijmout rasové stojan - pro 

bílé rasy a proti Židům. 

Stejně jako tygři v kleci, pokud budeme mít jen naše jednat společně, můžeme trhat na kusy Židy a dostat je navždy pryč 

zádech. Hnutí kreativity je vyložil plán a ukazuje cestu. Potřebujeme vaši neutuchající podporu, obětavost a finanční pomoc. 

Musíme se dostat ven těch prvních 10 milionů bělochů Bible do rukou našich bílých rasové kamarádů. Poté, co jsme udělali, 

že toho můžeme vzít v úvahu, že jsme rozbité zadní část židovského napájení zařízení a jsou na dobré cestě k uchopení 

kontroly osudu naší vlastní rasy zpět do našich silných a stabilních rukou. 

Do vaší strany! Distribuovat tento papír a náš bělochů Biblí, jako by váš život závisel na tom. IT dělá! 

 * * * *  

Pamatovat Alamo! Nikdy nezapomeňte, že když bahno závody dostat pod kontrolou budou porážku bílé rasy stejně jako 

Mexičany u Alama, a stejně jako negry v San Domingo čtyřiceti lety. 

 * * * *  

Zeptejte se sami sebe tuto základní otázku: Je morálně oprávněné klamat sami sebe (a / nebo další) do ráje blázna, pokud si 

myslíte, že vám bude (a / nebo jiné) šťastný?  
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Rasové Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Sebeuloženého handicap- idiotský nemožnost jsa Žid bojovník a Christian zároveň  

Už jste někdy viděli mistrovství boxera se snaží o světový titul jít do ringu s jednou rukou uvázanou za zády? By Jack 

Dempsey dobrovolně tak učinili? Max Schmeling? Jack Sharkey? Ne, ani Joe Louis, hloupý mulat, byl někdy tak hloupý. 

Už jste někdy viděli 100 meter sprinter vstoupit do olympijských soutěží dobrovolně připoutá 100 liber pytel mouky na 

zádech, zatímco se snaží prolomit nové světové rekordy? Ne, nikdy nemám a ani tě mít. Ne sprinter je, že němý, a kdyby si 

můžete být jistý, že by to líto poražený. 

Už jste někdy viděli automobilový závodník vstoupit na Indy 500 s dobrovolným, sebeuloženého brzdy zámku na svých 

kolech?  

Už jste někdy viděli mistrovské tenista soupeří o US Open, nebo Wimbledon korunu, dobrovolně snížit velkou díru tváří v 

tvář své rakety? Dovedete si představit, Jimmy Connors, nebo Chris Evert, nebo John McEnroe dělá takovou hloupost, těsně 

před finále? 

Ne, ne mistr by dokonce uvažovat o takové idiotské dobrovolnou handicap. Oni nestali se na stupních vítězů házením 

zjevné individuálně stanovené překážky v jejich cestě k úspěchu Jak můžeme vidět z výše uvedeného, žádný vítěz je tak 

hloupý, aby se ještě považovat takové idiotské selfimposed handicapy. Kdyby měli takové sklony, by byli odsunuti do 

pozice small-time poražených daleko po proudu a nikdy nepřiblíží kruhu vítězů. Člověk by si myslel, jako sám uložil 

hloupost by bylo těžké najít kdekoliv, a to zejména v soutěži, kde jsou extrémně vysoké sázky, a to otázka života a smrti, 

což je věc přežití nebo zániku. 

No, existuje takoví jednotlivci, věřte tomu nebo ne. Ve skutečnosti je nejen skupina těchto lidí, ale velké množství takových 

skupin, takových lidí. Kupodivu, většina z nich jsou bílé lidi. Než se pustíme do identifikaci takových skupin a proč dělají 

to, co dělají, pojďme zopakovat několik základních pravd odvozených z věčných zákonů přírody. V této souvislosti by bylo 

produktivní znovu přezkoumat 24 bodů uvedených na konci roku 

Kapitola 1 ve věčném NÁBOŽENSTVÍ přírody  

Bod č 22 říká: "Věčný boj je cena za přežití." Tato bytost tak, dodejme k tomu zřejmou důsledek, a sice: V 

boji o přežití, vítěz bere vše. Neexistuje žádná druhá cena. 

Jak jsem již prokázal v první kapitole Ner, příroda vybavuje každý druh s některými zbraní a obrany a hodí druhy nebo 

jednotlivce, do arény k boji o přežití. Náležitě vybaven. Příroda pak řekne každý druh oni jsou samy o sobě o tom, jak 

efektivně využívají, zneužívání, nebo ignorovat jaké výhody mají. Příroda je zcela lhostejné, kdo přežije, nebo které druhy 

kousnutí prach. Jedná se o otevřenou soutěž, nemilosrdný boj, bez jakýchkoli tabu. Tygři mají drápy ostré zuby a jsou silné. 

Chřestýši mají jedovaté zuby. Králíci mají rychlost pohybu a vysokým koeficientem násobení. Krysy jsou těžké, 

adaptabilní, a také oni mají vysokou reprodukční schopnost. 

Tyto nástroje, zbraně a obranné mechanismy Příroda rozdal svým milionům druhu jsou četné a různorodé. Velkou Jde o to, 

že něco jde, lest, mazaný, lest, síla, letový, reprodukční schopnost, jedovatý jed, nebo cokoliv jiného. Příroda nemá ptát, co 

znamená, že jste použili? To má pouze jeden spodní řádek: Dokážete přežít v pokračujícím boji? Pokud tomu tak není, že 

druh je nemilosrdně potrestán s konečným trestem: vyhynutí. To je odsunuta na smetiště biologické historie. 

Jak jsem již uvedl v kapitole I, prakticky každý druh má svůj přirozený nepřítel, a některé z nich jsou zatíženy několik 

přírodních  



nepřátelé. Do druhé kategorie, například, je chudý králík, který má jestřábi, orli, kojoti, lišky, vlci a řadu dalších predátorů 

na jeho ocas. Ale přesto to přežije, protože používá své vlastní přirozené obranyschopnosti svému nejlépe využít. Dokonce i 

němý zajíček není tak hloupý, aby se zasadit sama stanovila handicap v jeho boji o přežití. 

Jak jsem rovněž poukázal na celém VĚČNÉHO NÁBOŽENSTVÍ oba přírody a bílý muž Bible, že při získávání blíže k 

domovu, bílá rasa má své přirozené nepřátele, i když některé jsou si toho vědomi. V přirození nepřátelé bílé rasy jsou 

bahenní závody na celém světě obecně. Z nich je zde jedna nad všemi ostatními, která je daleko zrádnější a nebezpečnější 

než všechny ostatní dohromady. Že nesmiřitelným nepřítelem bílé rasy je Mezinárodní Žid, a hlavní forte, nejvyšší zbraň 

Židů, je mazaný a podvod. Byly použity tyto zbraně dobře a jako výsledek židovské rasy je nejstarší přežívající entita mezi 

všemi závody na světě. Nejenže přežil, ale oni teď mají nadhodnocení 

pro naprostou většinu lidstva, včetně (a obzvláště) bílé rasy pod krkem, stisknout tlačítko na svém krční žíly podle libosti, a 

na svém místě genocidě v kterémkoliv segmentu lidského rodu se tak rozhodnou.  

Má nejen židovská hrozba přežil v průběhu tisíce let, ale nesmírně nabroušené své zbraně, mazaný a podvod.  

Jedním z nejvíce zrádné a nejúčinnějších zbraní, které byly vyvinuty v překonávání nepřátel (všichni lidé jsou jejich 

nepřátelé) je manipulace mysli. Tím, že manipuluje mysl svých nepřátel, které jsou přirozeně četnější a silnější než samotné 

je manipulovat mysl těchto lidí takovým způsobem, kde budou spolupracovat dobrovolně ve svém vlastním zničení. 

Jednoduše řečeno, aby mohla účinně přesvědčit své nepřátele, aby se dobrovolně být poražení dobrovolným uložení 

Zbytečný a hloupý handicapy, takže neexistuje žádný způsob, jak vyhrát. Postup je idiotský a fantastické jak žádat Jack 

Dempsey bojovat Jess Willard s jednou rukou uvázanou za zády, nebo žádat o Johna McEnroe vyříznout díru v jeho 

tenisovou raketu, zatímco bojuje Jimmy Connors pro Wimbledon korunu. 

Naprosto fantastické, není to? Ale oni ji úspěšně provést, efektivně, k milionům našich bílých rasové Soudruzi a jejich 

nejúčinnější zbraň bylo křesťanství, židovský vynález od samého počátku, běž! 

To je dobře známý axiom vojenské strategie, že jedním z nejúčinnějších triky je zmást vypadnout z nepřátel, aby se stal jejich 

vlastním nejhorším nepřítelem a zničit sami. V tomto pojednání chceme zkoumat, jak Židé si uvědomil, že účinnost této lsti 

brzy v jeho historii a nakloněný k němu v plné síle. Chceme podrobněji prozkoumat, jak použily židovskou křesťanství 

efektivně neutralizovat bílé rasy do non-odporu, pak aktivně obrátit takové oběti do partyzánských torpédoborců svého 

vlastního druhu. Tento židovsko-křesťanský zvrhlost nejen porušuje všechny zákony Příroda stanovené pro přežití druhu, 

jakéhokoli druhu, ale ve skutečnosti se otočí takový zákon vzhůru nohama a manipuluje oběť, (bílé rasy), aby pomohla svým 

nepřátelům (Židovi) zničit (oběti). 

Jak byste jít o přesvědčování Jack Dempsey svázat svou mocnou pravou ruku za zády v klíčovém záchvat mistrovství? Jak 

byste přesvědčit Johna McEnroe vyříznout díru v jeho rakety ve finále ve Wimbledonu? Jak byste přesvědčit 100 metrů 

sprinter uvázat 100 liber pytel mouky na zádech v hlavním turnaji? Nevím, jak byste mohli vyvolat některý z výše 

uvedených dělat takové hlouposti a nikdy jsem o nich neslyšel děje. Ale mohu vám říci, jak Žid manipuloval mysl našich 

White rasové Soudruzi ke spáchání ještě ohavné zločiny proti vlastnímu závodu a pomáhají ničit sami. 

Jak Židé používají křesťanství k dosažení takového ohromující čin? Tyto kroky jsou jednoduché a dostatečně dobře 

zaznamenána v historii pro každého, kdo s očima vidět a fungující mysl pochopit. Příběh se odehrává daleko zpět do dávné 

minulosti. V podstatě se točí kolem otázce náboženství. 

Doplňuje se není teorie, ale krok za krokem úvahu o tom, jak Židé dosáhli jejich úžasný feat.  

1. Začali se před několika tisíci lety s rasovým náboženství. Jádrem tohoto náboženství bylo: Co je dobré pro 

Židy je nejvyšší ctnost. Co je špatné pro židy je konečný hřích. Skutečnost, že oni pak vymyslel fiktivní historie 

kolem 



mýtické postavy Abrahama, Izáka a Jákoba je náhodné, ale je zajímavé si povšimnout, že jejich "hrdinové" jsou 

nejzákladnější ze všech postav, klamný a mazaný. Skutečnost, že oni jsou také smilníci, lháři, vrazi a zloději se přidá k 

zkaženosti svého příběhu. 

2. Oni pak vybudoval celou nadstavbu fiktivních pojmů jako základna pro jejich náboženství. Některé ze 

základních pojmů fiktivních měl hodně co do činění s pověrami a "strašidel na obloze" přístupu. Některé z těchto 

fiktivních koncepcí byli nebe a peklo, Bůh a ďábel, anděly, démony, magii a obecně, přitažené za vlasy, lži a vysoké 

příběhy. 

3. Kolem těchto nespoutanými a klamnými konceptů, které vybudoval rasovou solidaritu vlastní krvežíznivý 

kmene, jehož základem byla rasová  

VĚRNOST.  

4. Kolem prvního století našeho letopočtu kmen byl, nicméně, rozpadá, a rozpadající se do úpadku. Římané a 

římská říše, z nichž Židé v Palestině byly zanedbatelnou část, vládli světu a hrozil otřít judaismus z povrchu země. 

5. Tehdy Saul z Tarsu pojal geniální nápad krmit sebevražedný náboženství Essenes k Římanům. To se ukázalo 

jako křesťanství, a to, co následovalo byl nejvíce katastrofální sérii epizod v historii civilizace. Židé se podařilo 

překrucovat Roman názor (a že veškeré bílé rasy) a převést ji do těch cest, jimiž by se vědomě spolupracují při 

ničení sami. 

Židovské křesťanství triumfoval. Židovský lest války byl úspěšný za jejich nejhezčích sny. Tisíc let temna následovala. 

Zničení bílé rasy byl na cestě. (Přečtěte si znovu Creative Credo No. 43, v běloch Bible, "Confessions of a Žida - Ničivé 

důsledky Pavla z Tarsu a křesťanství ve zničení římská civilizace".) 

K těm zastánci křesťanství, kteří budou i nadále bránit tuto židovské mysli rušivé jako "požehnání pro lidstvo", "skutečný 

Boží slovo", a dalších fiktivních koncepty, budeme vysvětlovat to bod po bodu, jak křesťanství programuje normální zdravý 

duch zničit sebe i závod, jehož jsou součástí.  

1. Křesťanství JE ponižující, sebedestruktivní SLAVE filozofie.  

Není náhoda, že křesťanství první zakořenilo mezi odpadlíky Židů, otroků, směs plemen a lůzou v Římě. Jako sedativum 

nebo droga byla navržena tak, aby apelovat na slabé, zoufalá a neschopná jako berlu a únikovou mechanismu. Přitom 

nejprve vyžaduje potvrzení o bezcennosti svých členů, aby znehodnocují a ponížit sebe, rozbít jejich ducha a luk před 

pomstychtivý, sadistický netvor, a sice neviditelnou, neslýchané, unfelt a unsmelt strašidlo na obloze. 

Stručně řečeno, platit pokornou úctu k fiktivní pojetí. V Novém zákoně fiktivní Christ stále bušení pryč, jak 

všichni lidé jsou bezcenné hříšníci, jak jsme všichni vinni, jak jsme se narodili v hříchu. Nechává příklepem daleko, že není 

nic, co můžeme udělat o bezvýchodné situaci s výjimkou litovat, prosit o odpuštění a naději a modlit se za milost od 

neúprosný mistr. Jedná se o no-win otrok filozofie nesena k jeho konečnému uzavření zvrhlíka. 

2. Na rozdíl od křesťanství prodává nápad pohany (většinou běloši), že Židé jsou skvělé, lidem zvláštním, že 

jsou vyvoleným.  

Starý zákon velebí ctnosti těchto ubohých zavrženi v kapitole po kapitole, stránku za stránkou, navzdory všem vulgárních a 

pornografické epizod tito pasáci, děvky, zloději, panderers a zločinci zabývají. "Budu jim požehná, že požehnámť a prokleje 

že prokletí tě ", quoth fiktivní židovské Hospodinu a miliony naivní goyim spolknout to neumožňují dršťky.  

Jak jakýkoli bílý muž nebo žena se zdravým rozumem může spolknout takový odpad je za mnou. Jak to sakra titíž lidé 

mohou dobrovolně jít v neděli do kostela, aby jejich mozek upraveny tak, aby milovat Žida a pak očekávat, že jít ven a 

bojovat proti Židům a její bludný síť zbytek týdne je jednou z nemožnosti I zmíněných v nadpis kapitoly. Stručně řečeno, 



křesťan byl naprogramován tak, aby byl milovník Žid a lze jen stěží očekávat, že by stálo za jeho soli v boji proti této 

celosvětové mor. 

3. Křesťanství UČÍ jeho následovníci milovat své nepřátele, nenávidět svůj vlastní druh.  

To je jeden z nejvíce destruktivní a idiotské všech jeho učení. V "Kázání na hoře" fiktivní Christ vychvaluje ctnost "Milujte 

své nepřátele, žehnejte těm, kteří vás proklínají, a dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí", atd. (Mt 5:44) Tolik k sebevražedným 

kus poradenství. 

Ale jde o to nabídnout právě opačný druh léčby do svého vlastního druhu. U Lukáše 14,26 se údajně říká: "Chce-li člověk 

přijde ke mně a nenávist není jeho otcem a matky a manželky a děti a bratry a sestry, ano, a jeho vlastní život také, nemůže 

být mým učedníkem. " 

Tady to máte.Nejnechutnější radu někdy sestaven v písemné formě. Milujte své nepřátele, nenávidí ty blízké a drahé pro 

vás. A pro tento druh šílence smetí slušný bílých lidí půjde do kostela každou neděli a ante do sběrné desce? Probudit. bílá 

Rasová  

Soudruh! To je nemocný, nemocný, nemocný židovský Pasti. V kontrastu, tvořivost učí pravý opak - milovat svého 

vlastního druhu, cvičit rasové loajalitu a nenávidět a zničit své nepřátele. To dělá jednu sakra hodně větší smysl než 

židovského tleskat pasti nabídl křesťanům - špatnou radu samotní Židé by se nedotýkal s deset nohy tyče. 

4. Křesťanství je vysoce rozporuplné a vzájemně si odporující.  

Bylo řečeno, že s křesťanským (židovské) bible můžete hrát žádnou melodii si vyberete, stejně jako si můžete na klavír. Na 

druhém případě výběrem tlačítek můžete hrát nekonečné množství různých melodií. S Biblí a jeho množství rozporů můžete 

podpořit nebo nahlásí nějakou představu, nebo jakékoliv tvrzení, které vyberete, v závislosti na verši a kapitoly, kterou si 

vyberete. 

V důsledku tohoto množství rozporů opouští individuální "věřícího" v neustálém konfliktu. Jakékoli "věřící", který chce 

"udělat správnou věc" je neustále na pochybách, rozpolcený mezi konfliktními napomenutí nemožné požadavky a 

pokračoval pocity viny. Stručně řečeno, jak jsme řekli na začátku, zmatený jako peklo, což je podmínka způsobené na 

nepřátele byste chtěli zničit. 

Tato situace záměny se neomezuje pouze na jednotlivce, ale také se vztahuje na skupiny, označeními, zemí a národů. 

Věčný konflikt, trvalou divisiveness, neúprosný zmatek. "Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč" quoth na (fiktivní) Lord. 

Není divu, že bílá rasa je v trvalém omámení, v nekonečné no-win situace. 

5. Křesťanství NEDÁVÁ nemožné požadavky a vede k frustraci a duševní zhroucení.  

Chtěli byste vážně uvažovat o hraní "flip-the-mince" hru o reálné peníze, pokud váš soupeř uloženo takové nemožné 

pravidla jako "hlav I Win - ocasy ztratíte"? No, měli byste být dost hloupý, aby se zapojily do takové bezvýchodné hru o 

opravdové peníze do a ještě více tak jestliže je v sázce byly dostatečně vysoké, aby znamenat celý budoucí směr svého 

života. Dosud.Křesťané dobrovolně (a hloupě) uvíznou se v právě takový no-win situace. Jeden příklad ze stovek: Neustále 

se obočí biti, aby se pokusila stát se více Bohu podobně. Když Bůh neměl rád Jákobovi synové, když svévolně zabil je. 

Když se mu nelíbilo lidstvo jako celek (který sám navržen a vytvořen) se utopil je všechny jako smečka krys na (fiktivní) 

potopy světa. A teď, pokud bychom měli zabít někoho, kdo se nám nelíbí, my bychom byli obviněni z nejvíce odporný 

zločin, vražda. Rádi bychom být provedeno pro naši trestného činu a podle "Božího Slova", bude hořet, hořet, hořet navždy. 

Ne-win situace, pokud tam někdy byl jeden, nemyslíte? 

Pro více stejný, viz kapitola 15, Kniha já, přírody věčném náboženství, "Zjištění nebe: Project Impossible nebo Každý jde 

do pekla."  



Když jsou lidé neustále vyhrožováno no-win situace vytváří zoufalství, deprese, frustrace, schizofrenie a v závažných 

případech i duševní zhroucení. nikdy nebyl zaznamenán počet křesťanů, kteří byli vyhnáni k šílenství strachem z pekla, ale 

nepochybně běží do miliónů. 

Seznam je nekonečný, jak křesťanství ochromuje mysl a snižuje jeho podřízení sebedestruktivní, self-usvědčující oběti, stál 

nahý a bezbranný před dravé Žida, který napsal scénář, ale bude mít žádný z těch nesmyslů sám.  

Navrhuji, abyste znovu přečíst "Impossible Mission" kapitolu v přírodě věčného náboženství, bylo zmíněno dříve, stejně 

jako Creative Credos čísla 45 až 57, v běloch Bible, druhý jmenovitě číslo 57, vhodně zaokrouhlování ho s nadpisem: "Proč 

my obžalovat křesťanství tak silně. "  

Kolik lepší mít zdraví prospěšný, optimistický postoj k životu, jako jsou tvořivost nabídky. Jak mnohem lepší udělal se 

strachem z pekla, strach z Židem a strachu z fiktivního strašidlo na obloze! Jak mnohem lépe následovat víru, která je 

postavena v realitě a věčných zákonů přírody. 

Přijďte White Rasová soudruhu, a Připojte se k nám při budování hnutí kreativity a s ním bělejší a jasnější světě.  

* * * * *  

Esence života je boj. Máte-li nic bojovat o, máte pro co žít. 

Rasová Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Sebeuloženého handicap- idiotský nemožnost jsa Žid bojovník a Christian zároveň  

Rasová Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Jak ukrást kolečka a jiné cennosti  

Tam je příběh o muži, který pracoval ve velké továrně který vymyslel geniální plán krádeže majetku ze společnosti působil. 

Každý den, když jeho směna skončila a on se odhlásil bránu kolem stráže rostlin by tlačit kolečko s plátěnou plachtou nad 

ním. Strážný byl podezřelý, že kradl něco, a pokaždé, když se strážný by zvednout plachtu zkontrolovat, jestli tam byly 

některé skryté položky pod ním. Ale tam nikdy nebyl nic v trakaři. 

To trvalo asi měsíc a strážný stal se více podrážděný jak šel čas. Nakonec v zoufalství řekl tomu muži s kolečko: "Hele, já 

vím, že kradou něco Když mi řeknou, co budu odpouštět své předchozí krádeže A teď, co je to jste byli krást..? 

Muž odpověděl: "Wheelbarrows."  

V podobném con hra je bílá rasa je okraden o své nejcennější poklad - jejích rasových genů. Bílý muž ví, že je okraden, ale 

on je tak zmatený a zmatený, že není jasné z toho, co je okraden, ani přesně kým. Takže on je spěšně zapojený bránit 

frivolní z neznámých zlodějů. Zatímco jeho nejcennějším pokladem je vyplenili a zničen, on se dívá špatným směrem. Dívá 

se pod plachtou, ale není vidět trakař. 

Tento stejný trik-of-rukou trik byl zaměstnán u takzvaných mágů po celé generace. Trik je v tom mávat červené kapesník s 

jednou rukou s cílem přilákat pozornost, zatímco druhá ruka je horlivě zabývá manipulací něco jiného, ale projde bez 

povšimnutí. 

Aby vystavil ohavnosti tragédii, která je ohromující bílá rasa začněme tím, že nejprve ze všeho identifikovat viníka a že 

viník je mistr klamu, že mistr žalobníček všech dob, mezinárodní Žid, nebo obecněji, celosvětový židovská sítě. Je to 



židovský síť, která je nejen okrádání slepého běloch, ale zničí ho, mongrelizing ho, a zotročovat mongrelized potomstva pro 

celou věčnost. Alespoň to je cíl, a to je do budoucna při stále rostoucím tempem. 

Žid má mnoho zrádných nástrojů, s nimiž se dělat svou práci. On je mávání nejvíce červených kapesníky a běloch oko není 

na místě činu. The White Man je velmi zmatený a rozptýlit. 

K rozptýlení je mnoho a pocházejí z různých směrů. Některé z nich jsou: Křesťanství, chlast, drogy, dále jen "situace ve 

světě", (zejména Izrael!) A tisíc různých kusů špatných zpráv, s níž je bílý muž bombardováni každý den. 

Bílý muž si uvědomuje, že je zdaněn k smrti, byl oloupen o jeho peníze a jeho majetku. To vše je dost špatné. Ale když 

muddles přes všechny tohoto bahna záměny, snaží se uživit, snaží se držet hlavu nad vodou, nikdy Zdá se, že si uvědomit, 

že hlavním problémem, skutečnou tragédii, Grand Theft, která je páchán, a jehož je centrální cíl. 

The White Man je zlomyslně, účinně, okradeni o jeho nejcennější poklad - jeho božské semeno - jeho genech.  

Bílá rasa je klesaly k zániku. To směřuje k zapomnění. Masové genocidy je pácháno na přírodu policí. Žid je úspěšně a 

efektivně vraždit bílá rasa, ale bílé rasy se dívá jinam. To se dívá pod plachtou, ale stále nemůže vidět trakař. 

Řekl jsem již dříve, že Žid měl mnoho nástrojů, s nimiž se dělat svou práci, a mával nejvíce červených kapesníky odvrátit 

naši pozornost. Největší mysl boggier že využil co nejefektivněji a po nejdelší dobu je Žid křesťanství. Žid to vymyslel, Žid 

ji podporoval a bílá Římané první požití tohoto židovského jed. The White Man má v průběhu staletí považoval to za "své 

vlastní" náboženství, a když se pilně ukládání "duše" v Indii, Africe, Jižní mořské ostrovy a každé jiné části světa se bahno 

závody na světě jsou hladově zaplavení do své vlasti, znečišťující to, znesvěcovat a vytažením bílý muž má společnost dolů 

do bahna. Bílý muž není prstem na ochranu buď své území, ani jeho rasové dědictví, ani po jeho genofond. 

My z Hnutí kreativity říci toto: Pokud a dokud židovského křesťanství je zbourána a nahrazena rasové náboženství, které je 

věnován přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy samotné, budeme nikdy řešit některý z mnoha problémů, s nimiž svět, a bílá rasa 

zejména je trápí.  

Hnutí kreativity ujala vedení při řešení tohoto problému monumentální. Prvním krokem, jak jsem již řekl tisíckrát předtím, 

je narovnat bílý muž myšlení, a nasměrovat svou pozornost na budování masivní White rasové pohyb, který bude působit 

jako obrovské beranidlo zbourat židovského monstrum. Tvořivost je odpověď. Musíme stavět, budovat, stavět, dokud máme 

obrovský celosvětový pozemní vlnu, která ani Židé ani množství bláta závodů může odolat. CREATIVITY má plán, formát, 

jádro, kolem kterého bílé rasy musí polarizovat. Pomoc při budování a pomáhají zachránit naši nejdražší poklad pro naši 

budoucí potomstvo. Pomáhají budovat bělejší a jasnější svět! 

 * * * *  

Naše geny jsou naším nejcennějším pokladem - Opatrovnictví naší White genofondu je naší nejvyšší zodpovědnost.  

 * * * *  

Pokud je vám méně než 65 let, budete potřebovat Hnutí kreativity více než I. Pokud je vám více než 65 let, můžete pomoci 

vybudovat lepší budoucnost pro své děti a vnoučata si vzpomenu Hnutí kreativity ve své poslední vůli!  

Rasová Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Jak ukrást kolečka a jiné cennosti



rasové Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Kreativita škola pro nadané chlapce - Historický začátek  

Hnutí kreativity je radostí oznamujeme, že jsme se zlomené půdu pro nadcházející škole pro nadané chlapce. Dne 14. října, 

buldozery začaly zúčtování a vyrovnání místo a na 25. října, základy byly nality do samotné budovy. Věříme, že je to malý, 

ale historický začátek pro výsadbu osiva a vytváření jádro toho, co bude nesmírně daleko Rozsáhlý program vzdělání, 

orientace a osvícení pro bílé rasy. 

Z tohoto malého začátku budou v průběhu let, se objeví plnohodnotné program pro vzkříšení a vykoupení nejen našeho 

mládí, ale z bílé rasy jako celku. Z tohoto jádra doufáme, že bude rozkvétají kompletní vzdělávací systém, školka, 

základních a středních škol; technické a obchodní školy; a také centra vysokého školství, jako jsou školy, univerzity a 

středisek vědeckého výzkumu. 

Když jsme položili základ pro naši 2460 čtverečních stop školy v říjnu jsme také položil základ pro systém, který bude 

přinesou budoucí lídry bílé rasy. Zavázali jsme se přinášet to nejlepší, že příroda má propůjčený na její nejlepší kvalitě, a 

tato škola je jen začátek. 

Přispělo k podpoře tohoto velkého podniku. Můžete udělat dvě věci: 

a. Poslat finanční příspěvky na pomoc při budování náš první školu a  

b. Začít hledat vyhlídky na čtrnáctidenních sezení pro příští léto. Potřebujeme obojí. 

Šířit slovo.Do vaší strany. Možná byste mohl sponzorovat nějaký jasný zasluhující chlapce, i když ne svou vlastní rodinu. 

Přemýšlejte o tom, kolik času, energie a peněz jste promrhali v průběhu života pomáhá židovský establishment zničí bílou 

rasu. Přejete si tento vývoj bude pokračovat? 

Pokud tomu tak není, pomoc při budování Creativity školu pro nadané chlapce. Nedopusťte, aby naše budoucí generace 

stávají vyhořel zombie, nebo lék zpustošený otroky Židů. 

K dispozici je 200 yard noha cesta mezi školou a kostelem. Naším záměrem je, aby se touto cestou věc krásy a hrdosti. Pro 

každou Stvořitele, který přispívá $ 1.000 nebo více, budeme zasadit strom na cestě s pamětní deskou v jejich cti. Budete 

první? 

Rasová Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  
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Analýza Hitlerova poradenství - Jak to platí pro Creativity hnutí  

(Ve své velké knize Mein Kampf Adolf Hitler napsal řadu kapitol, které jsou neocenitelné pro naše hnutí, a ve skutečnosti, 

aby jakékoliv bílé rasové hnutí. V Vydání 6 rasových věrnostních jsme tištěného kapitola V, Vol. 2 a nazvané to filozofie a 

organizace. Jedná se o rozbor této konkrétní kapitole).  

Každý, kdo zvedne židovské noviny v dopoledních hodinách, a nevidí sám pomlouvali v něm neučinil výnosné využívání 

předchozího dne; protože kdyby to udělal, byl by pronásledován, nadával, pomlouvali, zneužívány a befouled. - ADOLF 

HITLER 

V Adolfa Hitlera brilantní pojednání o pohybech, vedení filozofie a náboženství tam je tolik cenné rady, které se vztahují k 

našemu vlastnímu pohybu, tvořivosti, že to skoro vypadá, musel nám na mysli, když to napsal.  

To nám sluší analyzovat a shrnout ty oblasti, které se vztahují k našemu hnutí a označte je dál. Chceme, aby se realistický 

pohled na to, jak můžeme nejlépe zisk z dobré rady a dosáhnout co nejvyššího výhody. To je do značné míry v souladu s 

heslem, který visí v naší knihovně, "Bude to napomáhat podpoře kreativity?" Řádně využije, mohu vás ujistit, poradenství 

velký vůdce může a bude mít obrovskou hodnotu pro nás v praxi. 

Existují určité aspekty, které chci zdůraznit, jak jsou podstatně týkají naší vlastní pohyb, tvořivost:  

A. Potřeba Destruktivní kritika s cílem zničit shnilé židovský společenský řád, který existuje před nový a lepší pořádek 

může být postavena.  

V našem vlastním pohybu, tvořivosti, většina našich základních pojmů jsou velmi konstruktivní, jako například: zdravou 

mysl ve zdravém těle v Sound společnosti ve zdravém prostředí; nebo zdravý Living; nebo Eugenika a zajištění naší 

genofond; nebo ekologické zahradničení; nebo upgrade úrovně našeho výtvarného umění, hudby a literatury; nebo přičemž 

zvláštní pozornost géniů v našem středu a dát jim příležitost k rozvoji jejich plného potenciálu; a / nebo tucet dalších 

konstruktivní cíle a programy, které vyvrcholily nakonec do celkového cíle budování bělejší a jasnější svět. V této 

souvislosti chci znovu zdůraznit, že lepší svět nemůže být postaven množících více Misfits, debilové a freeloaders na 

zmenšující segmentu výrobců. Naopak, lepší svět může být postaven pouze tím, že produkuje lepší stupeň lidí, více 

příslušnými a inteligentní, a to pouze z řad našich vlastních Bílé Rasové Soudruzi můžeme najít postel osiva pro takový 

revoluční, nové a jasnější světě. 

Ať je to jak chce, nicméně v reálném světě, jak to nyní existuje, je představován zvyšujícím se hordy bláto závodů, chov, 

krmení a rozšiřuje do značné míry na úkor více příslušného bílé rasy, ke kterým je tato hrabivý horda je velmi nepřátelský. 

Nejen, že je kvalita života u bílé rasy rychle jít kopce dolů, ale kvalita "lidstva" ještě víc, a to i mimo něj samotný bílá rasa. 

Bez ohledu na to, co segment naší společnosti se podíváme na to je prohnilý až do morku kostí. To je Žid zamořené a Žid 

kontrolována, a to ubohý kmen parazitů je určen pro zcela prolomit naši společnost v každou skulinu, dokud zničil 

ušlechtilou bílou rasu sám. 

Hitler poukazuje na to, že s cílem vytvořit novou strukturu, nebo jakýkoli nový systém, je v první řadě nutné vyčistit půdu, 

zrušte trosky a vytvořit prostor pro nové struktury. To znamená, že starý pořádek musí být nejprve zničen a učinit tak musíte 

zaútočit! Záchvat! Záchvat! a zcela ji zbourat. Křesťanství dělal tak v plné síle, když se snažil prosadit. Stejně tak 

Mohamedánství. Stejně tak pohyb komunistické, a proto mají Židy proti všem ostatním národům od počátku dějin. 

To je jen přirozené a příroda sama přehlíží to blíží boj mezi druhy. Naše brzy průkopnické White 



předci udělal to samé při budování Ameriku od moře k moři svítí. Buď vyhnal indiány před nimi, nebo přesídleni je, nebo 

zabít je pryč. Kdyby tak neučinil, země by ještě být napadeno zvrácenými divochy a největší zemi (minulý čas) na světě by 

nikdy byly postaveny. 

My TVŮRCI bod s hrdostí, že se jedná o americký způsob a my jsme tvůrci na mysli, aby ji vykonávat v repopulating celé 

planetě Zemi s přírody Finest.  

Rekapitulovat - s cílem vytvořit lepší svět, musíme bourat stávající shnilé (židovské) pořadí. K dosažení tohoto cíle, musíme 

správně identifikovat naše nepřátele. Jsou to krátké a v jejich příslušných pořadí hrozby: 

1. Židovský establishment sám o sobě.  

2. Bahna závody, z nichž negři a Mexičané jsou nejvíce ohrožující v Americe.  

3. Křesťanské Zřízení jako takový, který způsobil naprostý zmatek v hlavách naší rasy, a vždy sousedil s Židy, 

bláta závodů a spodinu světa.  

Při zúčtování trosky ze scény lest krvácející srdce znovu začít křičet, dovolte mi zopakovat, co jsme řekli tvůrci znovu a 

znovu: Nemáme v úmyslu nikoho zabít! Je to náš program zmenšit Židů a dalších závodů bláta tím, že přestanou dotovat a 

nakrmit, a nechat je vysušit na vinici vlastní neschopnosti. 

S křesťany to je jiná věc. V první řadě, většina z naší bílé rasové Soudruzi ani loutnová jsou, nebo jsou volně přidružený k 

Křesťanské náboženství. Že tomu tak je, je jedním z největších tragédií v historii bílé rasy, ale přesto je to fakt života, se 

kterými jsme se a celá bílá rasa je konfrontován, a musíme se s tím vyrovnat. Kromě toho přidat do katastrofy, některé z 

našich nejoddanějších občané buď nejsou, nebo pokrytecky vyznávají, že jsou křesťané, protože to je přijímaný věc. 

Jak jsem již uvedl při mnoha příležitostech dříve, křesťanství bylo a stále je nejúčinnější mozek rušivé Židé vymysleli v 

umění manipulace mysli v průběhu posledních dvou tisíc let. Je to zbraň, kterou je nutné strhnout a rozbít ze z jejich zrádný 

rukou. 

Musíme neúnavně vystavit tuto zrádné spookcraft a znovu napřímit bílý muž myšlení. Pokud se tak stane, budeme také 

získat Žida z našich zad. Dokud a pokud tak učiníme, bude žid udržet přímý plynovod do bílého muže duše, jeho myšlení a 

jeho směr, zlověstný situace opravdu. 

Jeden ze světlých na tomto obrázku, však je, že křesťanství je tak naprosto absurdní při pozorování, že je snadno vystaven a 

zničen jakékoli osobě myšlení. Vše, co musíme udělat, je vysvětlit a rozšířit kreativitu a křesťanství budou padat z vlastních 

lží a hnis. 

Takže musíme útočit, útočit, a útok znovu, a naše nejlepší zbraně jsou výsměch a vystavila své židovské kořeny. Budeme 

mít až do křesťanství žádný mír je vystavena, Žid je pryč zádech a Bílý muž wrests kontrolu nad svým vlastním osudem 

zpět do svého schopného směru. 

V této souvislosti je důležité zdůraznit, že gung-ho, narozený znovu křesťané nejsou naším hlavním rekrutování cíl v tomto 

okamžiku. Ve skutečnosti, spolu s Židů a negrů, které jsou v dolní části našeho seznamu vyhlídky. A z dobrých důvodů. 

Takoví lidé měli svou mysl tak zdeformovaný, jako kdyby měl nůž prořízl jejich mozku, a logiku a rozum a zdravý rozum 

nedosáhne jim vůbec. Takže pojďme nechat je na pokoji a nechat je naučit tvrdě. Opakuji, že jsou nejméně pravděpodobné, 

že vyhlídky a nesmíme ztrácet svou energii na ně v tomto okamžiku. Dostaneme se k nim později. 

Naštěstí mezi našimi Bílé rasové Soudruzi existuje mnoho lidí, kteří viděli přes židovsko-křesťanství podvod na vlastní pěst 

a hledají více rozumný a realistický životní filozofie. Mnoho jiní byli nikdy příliš zájem nebo infikované s křesťanstvím v 

první řadě a jsou také hledají duchovní domov, který dává smysl a mohou věřit. To samé platí pro dobré vyhlídky. Pak tam 

jsou miliony bílých rasovým Soudruzi, kteří tam instinktivně mají rasové obavy, kteří jsou si vědomi světové katastrofy, 



která je blížící se a hledají řešení. I oni jsou vynikající vyhlídky. Právě tyto miliony, které jsou potenciální členové a je naší 

zavázán povinností je najít a přivést je do naší organizace. 

B. žádný kompromis: nepružnosti Creed.  

Na toto téma. Hitler říká následující: "Politické strany mají sklon ke kompromisu, filozofie - nikdy Politické strany ani 

počítat oponenty; filozofie prohlásit jejich neomylnost.". 

Za dvanáct let, co jsem poprvé začal vykládat o rasové náboženství pro bílé rasy a vyložil základě takové náboženství v 

přírodě věčném náboženství, to byla moje zkušenost, že většina lidí by raději dopřát v hašteřením o nějakém nit-vybírání 

banalitu ve filozofii kreativity, než jít ven a Buck hněv světa na její propagaci.  

To je nešťastné a situace, které musí být opraveny. V Creative Credo No. 73. Poslední kapitola bílého muže Bible, Nastavil 

jsem tam četné způsoby, jak "copping ven," a tuto záležitost křeslo "diskuse" o tom často nesmyslných detailů změnou 

našeho víru, je jedním z nejčastější a zbytečné. 

Tak ať mi to znovu vysvětlovat .. Jsme v pozici, podobně jako říci, výrobce automobilů. Řekněme, Chevrolet má vyjít se 

svým nejnovějším modelem a je nyní připraven ji prodávat. Před tím, než by mohla dosáhnout této fázi muselo projít mnoho 

času, práce a nákladů. Za prvé, že strávil léta v tvorbě designu a vypracování plány pro tento návrh. Tam brzy přišel čas, 

kdy museli říct: "To je ono Nastal čas, aby se zmrazit design a začít řezání formy pro výrobu.". 

Dále razidla jsou řezané, při úkor stovek milionů dolarů. Výrobní linky jsou nastaveny, jsou připraveny 

marketingové plány. 

A konečně, auto je ve výrobě a program prodeje je vypuštěn. V tomto bodě, manažeři hlavy jsou již nemá zájem o 

hašteření nit vybírá Podrobné informace o křivce blatníku nebo jiných drobných detailů. 

V této fázi, razidla jsou řezané, výroba je v plném proudu a důležité je, aby zboží produkt jinak se společnost bude jít 

zlomil.  

My, z Hnutí kreativity, jsou ve stejné pozici. Jsme již ve fázi návrhu. Matrice byly sníženy i výrobní linky jsou v plném 

proudu. Nyní jsme ve fázi propagace a nyní nám sluší, aby podporovaly sakra z našeho hnutí a dostat ho na zem. Není nic 

víc zbytečné či k ničemu v této fázi, než těch, kteří by filozofovat, bylo útulné křeslo generálové a oddávat se re-vamping 

design. Dovolte mi zopakovat, nyní potřebujeme investory, distributory, organizátory a porušovatele. (Viz naše 

nejpotřebnější - říjen 1983 záležitosti RL) 

C. Hledání Velké Pořadatel:  

V kapitole 5, str 457 Mein Kampf Adolf Hitler říká o "inteligenci": "Nikdy si uvědomit, že síla politické strany spočívá v 

žádném případě v největším možném intelektu jednotlivých členů, ale v disciplinované poslušnosti s níž její členové sledují 

intelektuální vedení. " Co platí pro politické hnutí také samozřejmě platí i pro naše vlastní náboženské hnutí, a obecně na 

jakýkoliv pohyb. Podstatou je to tato: (a) silný vyznání, (b) vyhrazené a disciplinovaný následovníci, a (c) kvalita jejího 

vedení. 

My, z Hnutí kreativity, jsou nyní v zakládací fázi velkého světového hnutí, ve skutečnosti, pro bílé rasy největší, nejvíce 

dobročinný hnutí ve své historii. Máme za sebou dlouhou cestu, ale stále mají nejvíce namáhavé bitvy před námi. Jak jsem 

již uvedl v "Naší největší potřebou" (RL, říjen 1983), máme plnohodnotné víru a program, který je komplexní, smysluplné a 

úplné; máme naše "bible", vzal něco křesťanství 300 let dosáhnout; máme World Center, geografického domov; máme 

periodiku, "rasového loajalitu." Máme slibný začátek a my jsme pryč a běží. 

To, co jsme ještě nemáte, je velký vůdce - dále jen "velký propagátor" - to jsem hledal. Já jsem hledal vůdce a propagátor 

ráží ne méně než sám Adolf Hitler. Ve skutečnosti jsem hledal nějaký ten, který je ještě kvalifikovanější než sám Adolf 



Hitler. Dívám se na mladého muže v jeho počátku třicátých let, blond a sportovní, pohledný a charismatický, a naplněné 

zápalem a energií ten, kdo se věnuje příčině a obavy nejsou žádné překážky. Chceme, aby vášnivý řečník a velký vůdce, a 

budeme ho najít. 

Osobně při 65 ° C, nejsem ten muž a pravděpodobně nikdy nebyl. Jednou z nejsilnějších vlastností, které mohu tvrdí, že 

klidně a v rodinném způsobem mohu posoudit své vlastní omezení, stejně jako mé schopnosti, a to poměrně přesně. 

Na druhou stranu, nejsem a nikdy nebyl, showman, je "šunka", herec, nebo dav pleaser. Zatímco jsem se zabýval 

politika, najednou stál v čele Florida Nezávislé strany a byl dokonce zvolen do Florida State zákonodárného sboru, jsem 

nikdy nebyl dobře v prostředí. I když jsem mluvil na mnoha soutěžích, nikdy jsem nebyl velký řečník, jedině spravedlivé. 

Nikdy jsem si užil vede dav. Na druhou stranu, já jsem to, co jsem, a to je spisovatel a filozof racionalista. Mám velmi 

úrodnou představivost, které lze tvůrčím způsobem formulovat ty nápady, které potřebují nutí vyjít. Zároveň jsem udržet 

pevné uchopení na realitu a pokusit se udržet mé nohy na zemi. 

Ale asi můj nejsilnější výhodou jsou poněkud neobvyklé zážitky Osud vyhodí do mé životní cesty, počínaje mým 

narozením ve středu ruské revoluce. Poté, co žil ve čtyřech zemích a byl občanem tři, jsem vyvinuli širokou pocit kontinuity 

historie, o situaci bílé rasy jako celek, bez úzkého nevýhodou je svázán s žádnou konkrétní národnosti. To je možná toto 

rozsáhlé zkušenosti napříč "národních" hranice, které mi dal "rasové" dojmem a mě přimělo k vytvoření komplexního 

rasové náboženství pro bílé rasy. Cokoli to je.Osud považoval za vhodné, aby mě klepnout na rameni vytvářet, jednou 

provždy, smysluplným, komplexní náboženství pro bílé rasy a bílé rasy sám. Jsme nyní v držení rasové náboženství, jehož 

následky mohou a budou odskočit k obrovským přínosem bílé rasy v příštích miliónů let. Tato část je hotovo. Tvorba rasové 

náboženství pro spásu a vykoupení bílé rasy je dnes uznávaným faktem. Tvořivost je odpověď a je to tady zůstat. 

Nyní je naším úkolem zavázán najít velký propagátor. Jsem si jist, že existuje nejméně deset tisíc mladých Běloši v jejich 

počátku třicátých let, nebo mladší, žijí tady ve Spojených státech, které (alespoň potenciálně) mají ty věci, z nichž velcí 

vůdci jsou vyrobeny. Je naším úkolem spojit se s nimi, aby je najít, hledat ven. To budeme dělat s vaší pomocí. V roce 1990 

(měl bych žít tak dlouho) Chci, aby odstoupil a mají který plně kvalifikovaný vůdce převezme otěže v plné výši. Ale my 

chceme, aby ho najít, důkladně trénovat a nasměrovat ho dlouho před tím. 

Zde je, jak to uděláme.  

1. Nejprve musíme si uvědomit, že i když špatně zhýralý, bílá rasa má stále obrovský rezervoár inteligence, 

talent a kreativitu ve svém členství. troufám říci, že oblouk alespoň deset tisíc mladých mužů, ve věku 30 let nebo 

tak nějak v dnešní Americe, které mají IQ, paměť, energii, inteligenci, řečnickým potenciál, který Adolf Hitler 

vlastnil. Jsou tam. Je na nás, abychom si alespoň jednu v příštích několika letech, a najdeme ho budeme. Problém je 

navazování kontaktů. Oni ještě neslyšeli o nás, a my jsme o nich neslyšel. Musíme je najít a rozvíjet jejich dřímající 

potenciál. 

2. S cílem nalézt vzájemně musíme rozšířit naši publicitu a sféry vlivu. Existuje několik způsobů, jak tak učinit 

a nejnaléhavější v tomto okamžiku je rozšířit oběh našeho časopisu, rasovou loajalitu. Nesmíme jen naléhat na naše 

členy, aby zaměstnávaly více předplatitelů, ale každý člen musí také masovou distribuci papíru. Jedná se o 

nejlevnější způsob, jak kontaktovat nové potenciální příznivce a předplatitelů. 

3. Budeme také použít řadu dalších propagačních a reklamních akcích, které máme k dispozici. Máme několik 

takových akcích plánovaných a dám je do provozu, jakmile čas a peníze dovolí. 

4. Musíme učinit "Vyhledat velký propagátor", probíhajícího programu, který je v čele každého člena, 

účastníka a podporovatele, až se stane virtuální realita.  

5. Kritickým obdobím je další 3 nebo 4 roky. Po že naše "Škola pro Creative Boys" dodá nám s neomezeným 

zásobníkem vedení, a to nejen pro horní tyči, ale i do hloubky a pro zálohování. 1990-2000 desetiletí je rozhodující 

pro nějž musíme nyní pracovat a připravit. Za to, že budeme mít super hojnost talent ve všech kategoriích, a bílá rasa 

bude na své cestě k velikosti, éry Superman. 



Tak pojďme začít jednat. Pojďme se věnovat sami na úkolu a vydejte se na velké SEARCH. On je tam venku. Musíme ho 

najít! 

* * * * *  

Duchovní, duševní a fyzické zdraví se nelze nalézt v nemocnicích nebo v chrámech pověr.  

Rasová Věrnostní Problém 6 - listopad 1983  

Analýza Hitlerova poradenství - Jak to platí pro Creativity hnutí  

Rasová Věrnostní Problém 7 - prosinec 1983  

The World je provozován prostřednictvím fiktivních KONCEPTŮ  

Většina lidí nikdy neslyšela o fiktivní Concepts, ale síla podniku je tak efektivně, a tak záludně, že naše každodenní životy 

jsou řízeny nich používá. Kazatelé používat. Con-umělci používat. Politici používat. Celá otrhaný struktura podvodné 

IRS je založen na fiktivních koncepty, s nimiž extrahovat a vydírat je těžce vydělané peníze produktivních občanů do 

pokladen židovských gangsterů.  

Co je to fiktivní koncept? Můj základní definice z nich je: slovo, fráze, nebo nápad, který není reálné, ale stejně tak běžně 

používá, že je přijat jako skutečný. Stručně řečeno, fiktivní koncept je lež, která byla opakována tak často, že je obecně 

přijímáno masami jako je realitou. Židovští mysl rušičky jsou mistry v tomto oboru a byly uznány jako mistři klamu po celá 

staletí. Většina (ale ne všechny) fiktivní pojmy jsou vynalezen Židů. Všechny z nich jsou suverénně využívány jimi. 

Fiktivní koncepce, stejně jako většina lží, obecně je tak vágní, mlhavé, zmatené a nedefinovaná, že je téměř nemožné, aby 

pin dolů, ale proto, že obecně se přijímané, to může být a je mocná zbraň, s níž využít a manipulovat s nimi lehkověrný a 

nemyslící.  

Začněme s náboženskou aréně, která je tak poseté fiktivní koncepty, že vrávorá mysl průměrného buran.  

Tvrdím, že v první větě židovské bible, která má osm slov, že pět z těchto osmi obloukových fiktivní koncepty. První věta 

zní: "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi". Trvám na tom, že mimo oblasti, závěrky, a, a dalších pět slov, jak je používán v 

této větě jsou fiktivní koncepty. 

Berme to slovo za slovem.  

"Začátek" -Musíme žádný důkaz vůbec, že tam byl začátek. Jistě, že "nebe a země" začala v roce 4,004 BC nebo tak nějak 

je odporné fiction. Ve skutečnosti celá myšlenka, že vesmír "začal" v určitém okamžiku před zda několik set miliard, nebo o 

sto bilionů rok, z ničeho, je idiotský nápad. To stále zůstává otázka: Co bylo před tím? Ke kterému se nikdo nehlásí. Takže 

musíme vymyslet jinou fiktivní koncept - "Bůh". 

"Bůh". Přestože neexistuje ani nejmenší náznak důkazu, že v současné době existuje, nebo někdy byly veškeré strašidla na 

obloze (nebo 

jinde), zde se dostáváme k pravděpodobně nejvíce využívány a zneužívány fiktivní pojetí všech dob, že obecně byl přijat 

zmateným a naivní lidstva. Je to oblíbené koncepce, která byla využívána až po jílec v manipulaci, využívání a kontrolu 

jeho oběti. To bylo perfektní fiktivní koncept které mají být použity v rukou šarlatánů, Con-umělců a napájecích-mad 

podvodníků. Mohl bych říci mnohem více o tomto tématu, ale já jsem to docela dobře ve věčném náboženství přírody a 



pokryté bílým mužem Bible v těchto kapitol se zobrazí jako "není Strašidla na obloze Swindle". Postačí, když řeknu, že na 

základě této fiktivní konceptu celé masivní hnízdo nových konceptů fiktivních (tj leží) byly třel na podporu jako první. Mezi 

nimi je pojem "nebe". 

"Nebe". Fuzzy a mlhavý pojem, který antedatuje židovské Bible, ale přinesl do popředí a vnucený na bílé rasy spolu se 

všemi ostatními strašák vymoženosti. Kde je nebe? Nikdo neví.Co budeme dělat tam? No, pravděpodobně budeme trávit 

věčnost házení naše rty synchronně "chválit" je nesnesitelně egotistický monstrum, jehož touha po obdivu nezná mezí. 

Pravděpodobně také hrajeme harfy pro hudbu na pozadí, zatímco házení naše rty. Celá myšlenka je více přitažené za vlasy, 

než husy matky, hi-ošidit-ošidit a kráva přeskočil měsíc, a má stejně jako mnoho (nebo málo) základ v realitě. 

To ponechává slova "země" a "vytvořené" v tomto prvním podivuhodného a zlověstné věty. Země bez Slunce a jak je 

popsáno v Genesis je jistě fiktivní, a od té doby existence strašidlo, které údajně "vytvořené" všechno, je bez smysluplné 

důkazy, musíme dojít k závěru, že taková neexistující strašidlo "vytvořený" nic, a může degradovat toto slovo také do 

kategorie fiktivní. Z tohoto zchátralého základně, byl plodil celou Passel dalších lží fiktivních konceptů. 

Existuje dost z nich napsat celou knihu, a já jsem se věnoval značný prostor k nim ve dvou z mých knih, NER a WMB, 

ačkoli termín "fiktivní pojmy" byla neznámá pro mě v té době jsem je napsal. I proto nebude vztahovat stejný důvod znovu, 

ale pouze seznam vyplývajících fiktivní koncepty, které byly vynalezeny vysvětlit a údajně odůvodňují původní lži. 

Některé z těchto fiktivních konceptů vedle boha a nebe uvedených ve zmíněném židovském mysli rušivé jsou "peklo" - 

skutečný Biggie a nepochybně nejvíce krutý, zlý a zlověstný koncept počat nemocné mysli. Spolu s tím přichází pojetí 

ďábla, Lucifer, démoni, etc., etc., a jejich protějšky na druhé straně andělů, cherubim, nebeských hostitelů, atd Všichni, kdo 

jsou koncentrované společně s dalšími fiktivními pojmy, jako duchové, duchů svatý a jinak. Pak máme další nesmyslné 

rozšíření a elaborace jako "neposkvrněné početí", "znovu narodil", etc. 

Tolik pro náboženské fiktivní koncepty, tématu, které je nekonečný. Jsem poprvé slyšel výraz používaný před několika lety, 

kdy jsem navštěvoval třídu daňový resister na Floridě. To bylo dáno Dr. George Arlen, který sice není právník, má velký a 

důraznější názor a učinila mnohem hlubší studii o dani z příjmu švu než většina daňových právníků, kteří se považují za 

odborníky a experty. Dr. Arlen nám zjevil, že celá těžká řada dani z příjmů, které jsou stokrát objemnější než 1400 stránek 

židovské bible, bylo ve skutečnosti na základě fiktivní pojetí. Že fiktivní pojetí bylo slovo "výnosy". To nikdy bylo 

definováno buď ústavy, kongres, nebo Nejvyššího soudu. Být tedy nejen vágní, volné, a nedefinovaný ale běžně 

akceptována naivní veřejnosti, myšlenka "důchodu" může být bandied oa použít dle libosti. Tento mocný gang 

bezohlednými piráty udělal velmi dobře využívat a ovládat neorganizované a 

nešťastný veřejnosti. (Tento popis a ty následující jsou moje, ne Dr. Arlen je.) 

Po této vágní a nedefinované pojetí pak (stejně jako náboženské podvod) byl postaven celou pohřebný síť "zákony" - 

bludiště právních předpisů, které jsou represivní, rozporné a nemožný ani loutnová přičemž se rozumí, nebo poslechl. Celý 

tento systém, postavený na fiktivním konceptem, visí jako mlýnský kámen kolem krku každého produktivního amerického 

daňového poplatníka. Ani ti, kteří odmítají platit krvavé peníze do židovského síti doma zcela zdarma. Tito jedinci jsou 

ohraničeny, který sleduje, a dokonce natočen jako byla nedávná lidový hrdina, Gordon Kahl. Na tomto místě by bylo 

vhodné rozlišovat mezi fiktivní koncepce a abstraktní koncept, a tento rozdíl je významný. Abstraktní pojem, jako je 

pravda, čest a charakter, matematické pojmy, etc., jsou čestní a popisem některých skutečností. Jsou nesmírně užitečné v 

oblasti rozvojových myšlenek a v lidské komunikaci. Fiktivní koncepty na druhé straně, jsou úmyslné lži vynalezl, aby v 

omyl a manipulovat s lidmi. Jsou to nástroje šarlatánů, Con-muži a darebáků. 

Po provedení tohoto rozdílu, pojďme vyjmenovat několik jiných oblastech, než náboženství a daně z příjmu, kde se 

používají fiktivní koncepty zmást a manipulovat s bílou rasu zvlášť.  

Holocaustu.  



Tento židovský lež byla třel bezprostředně po druhé světové válce. Židé spáchání nejhroznější masové vraždění v 

historii (odhadem 50 milionů lidí zabitých při současném dodržení zásady obětí jsou příslušníci bílé rasy), instinktivně 

věděl, že tento odporný zločin mohl odskočit na jejich krvavých rukou. Co dělat?  

S jejich masivní propagandistickou po celém světě aparátu, rychle se obrátila na zmatené a naivní světě. Nejen, že 

pokud by nebyly viníky, ale ejhle, oni byli chudé, nevinné oběti. Šest milionů z nich bylo projít plynových 

komorách, tvrdili, podle zlých, zlých Němců. 

Historická fakta vyvrátit tento židovské lži v toto.  

1. Za prvé, bylo jich tam jen půl milionu Židů v Německu, kdy se Hitler dostal k moci. Když vyšlo najevo, že 

jejich krev sající dny v Německu se blíží ke konci, většina z nich se stěhoval (bez překážek), aby žid nebe, staré 

dobré USA, aby tam pokračovat ve své hanebné obchod. 

2. Tam byl nikdy více než 3 miliony Židů na celém území Hitlerovy armády obsazené dokonce na svém 

vrcholu.  

3. Zatímco Německo mělo koncentrační tábory (stejně jako Spojené státy a Kanada) za jeho nebezpečných 

političtí nepřátelé, většina tábory byly využity pro práce a válečné výroby, a zahrnoval všechny národností, z nichž 

byli Židé jen malá menšina.  

4. Tam nikdy byl nacista program vyhlazování Židů, ale tam byl program znovu usadit jim mimo Německo, 

jako je Palestina a / nebo Madagaskaru. Nicméně, protože většina Židů přivítal do Spojených států, a vzhledem k 

nedostatku času, jsou tyto základní plány byly jen na papíře. 

5. Židovská ročenka samo o sobě tvrdil (do vlastního davu), že židovská populace v roce 1938 v celosvětovém 

měřítku byl 16.588.259. V roce 1948, 

Žid vlastnil New York Times uvedl židovskou populaci jako mezi 15,600,000 a 18,700,000 průměrně ven na přibližně 

17,100,000.  

Tam, kde jsou údajně šest milionů chybí? Nebyli.Ale tak účinně dělal Židé podporují tento podlý lež, a pokračovaly až do 

dnešních dnů, že svět pláče krokodýlí slzy nad 6 milionů, které nebyly a Němci do dnešního dne se stále odsouzen pro 

trestný čin neměli zavázat, ale místo toho byly hrdinské vůdci v boji dostat židovskou monstrum mimo jejich záda. Protože 

Spojené státy a další bílé národy pomáhal překazit Němce v tomto hrdinském boji, židovští paraziti jsou stále světovým 

nejpalčivějším problémem problém, že my, bílá rasa, budou muset buď vyřešit, nebo zahynout. 

(Pro další podrobnosti přečíst Creative Credo č 37, dále jen "šest milionů lež" v běloch bible).  

rasové rovnosti  

To neexistuje a nikdy nemá. Ve skutečnosti, rovnost druhů nebo členy určitého druhu neexistuje nikde v přírodě. My Tvůrci 

zaujmout pozici, že bílá rasa je Nature Finest, a žádný jiný závod se rovná němu. (Viz Creative Credo č.31, v bílý muž 

Bible "The 

Rasová Spectrum - Z primátů na bílé rasy ").  

Židé v protokolech posměšně poukázat na to, že opakovaně používány pojmy "Volnost, rovnost, bratrství" as  

Sucker je návnada na začátek revoluce a strhnout běloch společnosti. Poukazují dále, že navzdory skutečnosti, že tyto 

myšlenky jsou protichůdné a není možné plnění se unheeding trhanům pokles o návnadu znovu a znovu. 

Federální rezervní systém pravděpodobně vládní agentury  

Většina Američanů žije v domnění, že Federální rezervní systém je součástí, rameno a řízena, vládou Spojených států. Jedná 

se o největší lež, největší podvod v americké historii. Protože jsem již ošetřeny toto 



Předmět zdlouhavě v Creative Credo No. 40 ve běloch Bible, nebudu zrekapitulovat příběh zrady zde. Postačí, když řeknu, 

že Federální rezervní systém je silný, celosvětově židovský padělky kroužek, který umožňuje Židy mít vládní tiskové 

papírové peníze pro ně (nikoliv vláda). To umožnilo, aby se Židy ukrást svět bezcenný papír. To je nejvíce zlý a 

nejmocnější silou na světě, a protože jeho neomezenou moc tisknout peníze, ale vlastní vlády, banky, korporace, sdělovací 

prostředky, a ve skutečnosti, vlastní a řídí gojimu světa jistěji než Každý otrok mistr dávných dobách. 

Hodnota peněz  

Studie předchozího subjektu, a to Federální rezervní systém ukáže, že bezcenný papír tištěn (vládou) pro židovské 

padělatele, není podpořena ničím - ne zlatem, stříbrem, ani žádný jiný zabezpečení. To je, ve skutečnosti, 

jen bezcenný papír se zeleným inkoustem na to. Nicméně, to je přijímáno jako prostředek směny a Židé kradou všechno 

reálné bohatství světa prostřednictvím této zákeřné podvodu. Jediným důvodem, proč tak mohou učinit Je tomu tak proto, 

stejně jako víra v strašidel v nebi, naivní lidé věří a přijímám ho jako hodnoty. Jedná se o fiktivní koncept nesena k jeho 

konečnému a nejničivější závěru. 

Existuje řada dalších fiktivních koncepcí, že bílá rasa je bombardován s židovskými propagandy sítí. Jsou tak početné a tak 

zákeřná, že tento článek může pustit jen předmět a aby naše bílá Rasové soudruzi informováni o svém podvodu. Vzorkování 

několika dalších (z mnoha) fiktivních konceptů, které bychom měli zvážit, jak silný a nebezpečný, jsou následující: 

Židé jsou Boží vyvolený.  

Bílí lidé jsou skutečné Izraelité.  

USA bojuje s komunismem. (Viz Creative Credo č.38, na bílý muž Bible, "Rusko, Izrael a Spojené státy", 

vystaveny také v Vydání I rasových věrnostních). 

Němci jsou bojovný národ.  

Demokracie.  

Izrael je pravdivé a jediným přítelem Spojených států na Středním východě. (Opět viz Creative Credo číslo 38.) 

Bible je "Boží slovo", a to navzdory skutečnosti, že přibližně 100 změny na stránku, více než 100.000 změny v 

celém svém textu byly provedeny v průběhu jeho Žid scénář historii.  

Tam jsou nekonečné množství fiktivních koncepcí je dnes vyprazdňovány na mysli bílé rasy, většina z nich, ale ne 

všichni, pocházející z master Con-umělců všech dob. Poučení chci sdělit naší bílé rasové Soudruzi je jasný a jednoduchý, 

a to je toto: 

ZPĚT k základům  

Použijte svůj vlastní dobrý selský rozum, a těch nejzákladnějších pravd, které se můžete spolehnout, jsou věčné zákony 

přírody. Nezapomeňte, že příroda řekne každý druh postarat se o jejich vlastní a dotuje každá s odpovídajícími zbraní a 

obrany do 

správně učinit. Příroda vás obdařen, její nejlepší kvalitě, s množstvím inteligence větší než kterýkoli jiný tvor. Je to vaše 

nejmocnější zbraň, a také vaše nejsilnější obrana. Použij to. Používejte zdravý selský rozum a být extrémně opatrný všechny 

tyto židovské podvodů jsou vnucený na nás, aby nás zničit.  

Rasová loajalita je klíčem k našemu zmrtvýchvstání a vykoupení. Tvořivost je prostředky. 



Chcete říct, že úspěch hnutí kreativity bude znamenat tolik tolik je slabé slovo. Do vaší strany. Pomůže přivést ji kolem. 

Politická strana je někdy věc. Náboženství vyžaduje úplnou věrnost, celkovou loajalitu. 

Naše geny jsou naším nejcennějším pokladem -Guardianship našeho White genofondu je naší nejvyšší zodpovědnost.  

Tam je negr prezident do vaší budoucnosti. Jediné, co musíte udělat, je nic. 

Rasová Věrnostní Problém 7 - prosinec 1983  

The World je provozován prostřednictvím fiktivních KONCEPTŮ  

Rasová Věrnostní Problém 7 - prosinec 1983  

Uplatnění Hitlerův Pokyny k našemu vlastnímu pohybu - co můžeme naučit od hlavního organizátora Všeho  

Čas  

V záležitosti č.7 jsme dotisk Hitlerovu vynikající kapitolu o propagandy a organizace, kapitola XI, sv. II Mein Kampf. 

Následuje analýza této kapitoly. My z Hnutí kreativity zvážit Adolf Hitler největší White vůdce všech dob. Velká část jeho 

úspěchu přispěla nejen k jeho řečnický zdatnosti, ale také k jeho dovednosti při tvorbě správný přístup propagandistickou a 

jeho schopnost efektivně organizovat. Protože on byl mistrem ve všech těchto oblastech nás to sluší poslouchat, 

analyzovat a aplikovat jeho moudrou radu našeho vlastního pohybu, tvořivosti. Není mým cílem zrekapitulovat své 

myšlenky zde, ale upozornit na několik hlavních myšlenek, jak můžeme poučit se z nich, a hlavně, aby se naše vlastní 

pozorování. 

1. Propaganda je životně důležitým a mocným nástrojem. Hitler zdůraznil to v celé své knize a uvedla na jiném 

místě, aby propagandu může dělat nebe vypadat peklo, a vice versa. Stručně řečeno, propaganda činí rozdíl. Formuje 

myšlenky lidí, postoje, záliby, loajality a nenávist. To je cement, který staví organizací a hnutí. To je na prvním 

místě při formování budoucího běh dějin nebo lidi. 

2. Zatímco slovo propaganda má poněkud hnusný konotaci na to, že si to nezaslouží. Propaganda, jak jsem již 

uvedl v 

PŘÍRODA věčném náboženství, je, stejně jako počasí, ani dobrá, ani špatná sama o sobě. Jako počasí, je to dobrý nebo 

špatný v závislosti na tom, jaké počasí máme. Stejné kvalifikace platí pro propagandu, a to, jako oheň, může být užitečným 

sluhou, nebo tyranský master, v závislosti na tom, jak se používá, kým a na koho. Každopádně se na to podíváte, 

propaganda je mocný nástroj, a to nutné, abychom si uvědomit nejen to, ale zvládnout své složitosti a stát se zručný v jeho 

použití. Židé si uvědomil svou moc brzy v jejich historii a využili ho až po jílec. Staly se nejvíce expertní mysl-

manipulátory všech dob. 

3. Jedna z prvních doporučení, které mám, co se týká propagandy je na skládku slovo úplně. Vzhledem k tomu, 

že má poněkud zlověstný a hnusný konotaci široké veřejnosti (i když nezasloužené) je lepší použít jemnější, více 

přijatelný slovo na svém místě. 

Mé doporučení je slovo osvícení. Z tohoto důvodu v naší organizaci nebudeme mít ministerstvo propagandy, ale spíše 

Department of osvícení. I když je jen odstín rozdílům ve významu, je tento rozdíl: vzhledem k tomu, propaganda může být, 

jako je počasí nebo požáru, a to buď konstruktivní nebo destruktivní, slovo "osvítit", sám o sobě, je definován jako: "1., 

čímž se získá světlo poznání až;. prostý nevědomosti, předsudků a pověr 2. poskytnout objasnění (osoby), pokud jde o 



významy, záměrech apod .; informovat ". (Webster nový světový slovník) Domnívám se, že více přiměřeně popisuje, co 

my, Creativity hnutí, se snaží dosáhnout, protože jsem řekl, znovu a znovu - Naším hlavním úkolem je a zůstává problém 

rovnání ven zmatené a míchaná myšlení naší bílé rasové kamarádů. 

4. Nejen, že musíme použít správný přístup v našich osvětových programů, ale především musíme ujistit, že je 

vysoce efektivní.  

Naším základním měřítkem, spodní řádek, tedy všech našich snah musí být tento: to pomůže podpořit tvořivost jinak? 

Zatímco naším hlavním a jediným cílem je ve skutečnosti povýšení jakoukoli teorii, nebo jakákoli filozofie jako takový, ale 

přežití, expanze a povýšení bílé rasy, jsme přesvědčeni o jedné základní závěr: až s konečnou a celkový triumf pohyb 

CREATIVITY bude bílé rasy dosáhnout svého konečného znovuobjevení a vykoupení. Naopak, pokud je pohyb 

CREATIVITY selže, bílá rasa půjde dolů svou současnou cestu ke zničení a konečné zapomnění. 

5. V zájmu zajištění přežití a houževnatost našeho hnutí tváří v tvář rychle se měnícím světě ve zmatku, 

násilného a nezákonného společnosti splašených vůči anarchii, a tváří v tvář dobře organizované a mocného 

nepřítele, židovská síť, to sluší abychom byli nejen směle agresivní v naší kampani, ale i sami využít všech 

obranných opatření na naší povel pro přežití hnutí. V této věci se můžeme poučit z židovských dějin možná víc než 

jakýkoli jiný, protože Židé přežili křeče a otřesy dějin lépe a déle než jakýkoli jiný subjekt. 

a. Jedna věc, kterou musíme zajistit, je rozptyl. Naše základní knihy, naše tisková zařízení a ústředí 

pododdělení musí být rozptýlen ve většině hlavních středisek v zemi. Tímto způsobem, je-li jedna vyhlazena, 

existuje několik dalších, které budou mít vybavení, knihy, tiskařské stroje, atd připraveni a schopni převzít a 

pokračovat. Musíme především mít velké zásoby z našich základních Biblí ve skladu ve skladech na mnoha 

rozptýlených lokalitách. 

b. Musíme vytvořit organizovanou velení. Nejlepší způsob, jak to udělat, je to, že organizovaný církevní center 

po celé zemi, a to i v jiných zemích. Jako Židé ve středověku, v případě, že byl zničen v jedné oblasti, ale vzkvétala 

ve stovkách druhých a brzy se vrátil k re-obsadit ztracené území. 

c. Musíme vybudovat zpravodajskou síť. Musíme vědět, nejen kdo jsou naši nepřátelé jsou i tam, kde jsou, ale 

musíme být schopni prst zrádce, vládní agenty, židovskou chabez-indickou vládou a další odpadlíky v našich 

vlastních řadách. 

d. Musíme využít finanční prostředky z vlastních White rasové Soudruzi, které jsou značné. Musíme usilovat 

out, kontakt, přesvědčovat a prosit ty bohaté jednotlivce, kteří zjevně sympatizují s našimi ideály, ale ještě přišel k 

přesvědčení, že aby zachránil sebe, své vlastní nejlepší zájmy by sloužil spojením s námi. Musíme je přesvědčit o zřejmé -, 

že ve skutečnosti se jejich přežití bude záviset na spojování a budování hnutí kreativity. Představte si, co to vzpruha naše 

hnutí by přijal, pokud bychom měli objasnit některé z bohatších členů rodiny Hunt, nebo říkají du Ponts, nebo některý z 

mnoha dalších bohatých bílých rodin. 

6. Využívat výpočetní technika. V dnešním vysoce technického věku komunikací je nesmírně důležité, že jsme využít 

všechny nejmodernější technologie, kterou možná můžete pomáhat a rozšiřovat naše hnutí. Musíme se sami využít moderní 

kancelářské techniky, jako jsou počítače pro archivaci, e-mailové konference a podobně, audio magnetofony, 

videorekordéry, video pásky pro školení, automatech telefonní čísla a řadu dalších sofistikovaných zařízení. Už máme 

některé z těchto zařízení nyní i rychlost a účinnost, s jakou tyto stroje mohou vykonávat ve srovnání s lidskou rukou je nejen 

úžasné, ale z finančního hlediska, ale v krátké době zaplatit sami. 

Nechci vzbudit dojem, že věřím, že stroje by měly nahradit lidí. Naopak, chceme miliony schopných lidí do našich řad, a to 

je celá myšlenka. Schopní lidé, kteří pracují efektivněji s moderním vybavením na jejich rozkaz může dělat zázraky a 

dokončit práci v ruce lépe, mnohem účinněji, a protože čas je esence, že mnohem dříve. 

7. Musíme vybudovat hnací pásy a komunikační linky z našich vlastních. To znamená, noviny, časopisy, 

periodika, 



rozhlasových stanic a televizních sítí. Když vidíme, co masivní Followings dokonce Con-umělci a strašák otrapy jako Oral 

Roberts, Jerry Falwell a dalších židy milovníky vybudovali pomocí televizi, i my, musí být použity tyto až po jílec. 

Vzhledem k tomu, že jsou nyní téměř úplně v rukou Židů, to je jedna z oblastí, musíme bojovat agresivně dostat do 

vlastních rukou. Že to může být děláno je demonstrována mužem, jako Ted Turner v Atlantě, který vybudoval impozantní a 

výkonný systém sítí Cable. I když nepřijal stanovisko k bílé rasy, to je přinejmenším není podřízena lokaj Židů, ani 

loutnová. Pokud to může dělat to jediná osoba, přemýšlet o tom, jak moc lepší mocný 

Bílá pohyb stejně jako  

Hnutí kreativity mohl dělat práci poté, co vybudovala členství a svalů. Mormonské církve to udělal svým vlastním 

způsobem v Utahu, ale bohužel, i když má dostatek finanční zázemí se snížila se rozkládat v původním stánku White 

hegemonii. Důvodem bylo to zranitelný v této oblasti je prostý. Pokud by byl založen na silné rasové víry jako je Hnutí 

kreativity bylo by to nezranitelný a teď by se měl svět u nohou. To lze udělat, a musíme to udělat. 

8. A konečně, musíme sledovat s maximální razancí naší neustálé hledání pro velký propagátor, jak se uvádí v 

našem posledním měsíci vydání No. 6.  

Kreativita se snaží pomáhat Běloši se zbavit myšlenek na odpadky, jakož i na odpadky potravin.  

Rasová Věrnostní Problém 7 - prosinec 1983  

Uplatnění Hitlerův Pokyny k našemu vlastnímu pohybu - co můžeme naučit od hlavního organizátora Všeho  

Čas 



Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Židovský Connection - falešného Boj Ruse  

Zrádný Stratagem polapit Naivní a důvěřivých. Master vplíží všech dob vyvinuly jej do smrtící hry. 

Myšlenka dobra a zla je stará jako historie, a tak je předpokládaný nekonečná válka mezi těmito dvěma silami. Někdy se 

tyto síly jsou velmi reálné, jako je boj mezi nimi. Mnohokrát jsou uměle vymyslel pro zlé účely a boj mezi nimi je stádium 

řízena zlé síly k dosažení nevyzpytatelný konce. Nepochybně, z pohledu Hnutí kreativity, nejvíce zlé síly v dějinách lidstva 

je židovský síť, která trápí všechny civilizace bílé od úsvitu dějin, a podařilo se mu zničit každého z nich. Nepochybně, 

neexistuje žádná jiná konglomerát, který se stal obratnější v oboru inscenační falešný boj a tahání ve svých nepřátel, než 

mají Židy přes tisíciletí civilizace. 

Židé nevynalezl myšlenku dobra a zla, ani se vymyslet ideu Boha a Ďábla. Ve skutečnosti, oni stěží vymysleli něco 

originálního. Ale to, co máme dát jim úvěr, je, že po přijetí těchto a dalších nápadů od svých hostitelských zemí (Egypt, 

Babylonia nebo kdekoli jinde) mají jako vždy vydělával na tomto nápadu až po jílec, pro jejich vlastní prospěch, a pro 

zničení svých nepřátel. 

Bylo řečeno, že není nic víc než smrtelný nepřítel uvnitř bran, kteří přes nevyzpytatelnosti a klamu získala důvěru svých 

nepřátel jako přítel a dobrodinec. Jeden takový zrádce uvnitř bran se říká, že za deset tisíc známých nepřátel na vnější 

straně. 

Nic není zrádnější nebo více smrtící, než předpokládal "přítele", který lest, získala vaši důvěru, ale tajně je ohnuta na svém 

zničení. Židé byli velmi dobře vědomi této vynalézavosti tisíce let a mají zdokonalovali svou techniku tohoto umění na 

jemnou hranu. V této diskusi chceme zkoumat židovské vynalézavosti spřádají fiktivní nepřítele, pak dobrovolnictví 

shromáždit na svoji obranu v zoufale snaží zachránit z falešného nepřítelem sami vymysleli. 

Možná, že prototyp tohoto chytrého Dodge je inherentní Genesis židovského Starého zákona. Tam najdeme příběh o Bohu, 

což představuje Good - (ctnost, spravedlnost, láska a spousta dalších dobrot) na jedné straně, a ďábel, reprezentovat zlý - 

(zradu, mazaný, lest, zhýralost a seznam dalších baddies tak dlouho, jak paži) na straně druhé. Tvrdí se, že jsou hořkými 

nepřáteli a zapojit se do zoufalého boje, válku až do hořkého konce. Tento základní předpoklad je základem pro židovsko-

křesťanským náboženstvím, že Žid vnuceného na bílém 

Rasa. Jako naivní buran bílá rasa má spolkl návnadu a během posledních devatenácti stoletích má hloupě stiskla to, aby její 

ňadra jako "své vlastní" náboženství. 

Pojďme prozkoumat, jak tento falešný boj dodge práce.  

No, podle tohoto židovského příběhu ze Starého zákona o úplně první den, kdy lidstvo "vytvořený", naše "originál" předky, 

Adama a Evu, kteří měli žádnou sekeru brousit s nikým, a kteří byli jako nevinný jako novorozeně babe, nevědomky se stal 

zapojen do boje mezi dvěma mocnými protivníků ve válečném stavu. Oba byli říkat jim, že byli přátelé, měly své nejlepší 

zájmy na srdci a oba byli jim dát stupidní a vzájemně si odporující rady. Tento naivní pár, i když pravděpodobně dospělých, 

ale jen den staré, neměl výsledkový lístek říci, kdo hráči byli, a ve skutečnosti ani nevěděl, tam byl (kon) hra děje. 

Poslouchali jeden, pak druhý. Konečným výsledkem bylo, že byli vyhozeni ze svého krásného ráje a odsoudil, stejně jako 

jejich potomci, aby "vydělávat na chléb v potu jejich čela" na vnější straně. Tak rychlý a efektivní bylo toto zapojení do 

někoho jiného "válce", že dříve, než oni mohli dostat své smysly smontovány a říct "Jack Robinson", které již byly uvedeny 

na pohledu zvenčí. 

Nyní pojďme položit pár otázek. Kdo byl poražený v tomto boji? No, jistě, nevinné třetí strany, Adam a Eva. Oni ztratili 

jejich pěkné usedlosti První den nájmu. Co o dvou hořkých nepřátel, Bohem a Ďáblem? Oni neztratila nic, a jsou údajně 



stále vykonávají svou stejném sporu s mexickou stand-off po šesti tisíc let. Ale jsou opravdu? Pokud by byly vážné, určitě 

by být nakonec závěr, vítězství nebo porážka. Proč tam není? 

Pojďme sonda dál. Kdo je odpovědný za tuto show? Kdo to všechno představené? No, protože (podle židovského příběhu) 

Bůh je stvořitelem všeho, protože je všemocný, všemocný, plně na starosti nebi i na zemi, musel také vytvořil Peklo, Ďábel 

a jeho přisluhovači a musí nepochybně být v náboj celé soupravy a caboodle. Kdyby se nevytvořil to všechno, žádám vás 

věřící křesťany, když není odpovědný, kdo v pekle je? Řekl nebo udělal nevytvoří peklo? Řekl nebo udělal nevytvořil 

Ďábla? Vzhledem k tomu, že ví všechno dopředu a dozadu, ne moc dobře ví, jak to všechno dopadne? Z tohoto důvodu, ne 

záměrně vytvořit peklo a ďábel? Copak záměrně con Adam a Eva, že je ochrnutí, pak obviňovat Ďábla, a co je ještě horší, 

na vině Adama a Evu za to, že obětí zrádné hře uvěznění on sám zjevuje? Kde sakra byl on, zatímco ďábel byl jejich 

velitelskou a když Adam a Eva ho potřebuje? Byl spí na spínači? Chtěli byste vědomě opustit svůj bezbranné den staré dítě 

na milost a nemilost ďábelské molester dítěte a pak to (dítě) za zlé, že není schopen vyrovnat se s touto situací? Nebyl ďábel 

pouze po zakázaných scénář? Je-li Bůh není na starosti, kdo je? 

Jsou Bůh a ďábel opravdu ve válce? Nebo se jim jenom hrají zábavných (pro ně) podvod na nás chudé smrtelníky? 

* * * * *  

Podívejme se nyní zkoumat modernější verzi stejného con hře, která nás ovlivňuje příměji a je napsán stejnými autory 

scénář, stejně zákulisí manipulátorů. Přejděme dopředu dvacátého století a zkoumat vztah mezi Spojenými státy (bůh) a 

Ruska (Čert) a Izraeli (Hell). Ačkoli skript pro celou tuto komedii, nebo tragédii chyb, byl napsán dlouho před začátkem 

dvacátého století, jeho vyvrcholení se blíží k hlavě jako v tomto století se blíží dokončení, ne-li dříve. 

V Creative Credo č.38 s názvem "Rusko, Izrael a Spojené státy", na bílý muž Bible, jsem již citoval četné historické 

události, které dokládají, že Spojené státy nebojují komunismus, že leží na svět a podvádí její vlastní občané v této 

gigantické probíhajícího podvodu. Nejen, že je klame daňové poplatníky Bílí Američané na toto zrádné vydání, ale je to 

především tato skupina, která je okraden slepý. Je zvláště tato skupina, která je inveigled, bloudící, zachycen a označen pro 

ničení. Židé využívají produktivitu a zdroje amerického pracovníka zaplatit účet za tento zlověstný vyprodána, a zároveň 

zrádně vynesením svého genocidu. 

Za tím vším jsou stejného hlavního plíží, který tuto židovsko-křesťanské Bible. Jedná se o stejný židovský síť, která také 

napsala scénář k židovského komunismu a dnes tahá za nitky v Rusku, v Izraeli, ve Spojených státech a zbytku světa. Ale 

vraťme se nikdy zapomínat, že hlavní hybná síla tohoto faulu spiknutí není ani v Rusku, ani dokonce v Izraeli. To se 

posunula geograficky mnohokrát v poslední 

3000 lety, ale teď sedí hlavně ve staré dobré USA, s Židem York a Washington, DC bytí hnací center napadení a židovské 

moci.  

Většina Američanů jsou snookered do podezření, že Rusko je centrální jádro komunismu a jeho nynější sídlo moci. To je 

zcela nepravdivé, jako je fiktivní koncept, který Ďábel je zdrojem všeho zla a snaží se nás obalamutit do pekla. 

Bych měl vědět něco o tomto tématu.  

Vidíte, narodil jsem se v Rusku v roce 1918, tedy v době, kdy bolševičtí Reds bojovali zbytky následovníků mrtvého cara, 

daboval White Army. Warfare, zmatek, anarchie a hladovění projela i přes klidné Mennonite vesnice a osady, ve kterém 

jsem se narodil. Když se nám podařilo získat z Ruska v roce 1924 s našimi skiny stále neporušené, byli jsme víc štěstí než 

sto příbuzní jsme nechali za sebou. Netřeba říkat, že jsem nezapomněl ty události, nesmí mít zanedbával jsem studovat a 

dělat domácí úkoly na rostoucí monstrum, jak se mu podaří při polykání až jedné zemi za druhou. 

Je to dlouhý příběh, a nemohu ji rekapitulovat zde. Dovolte mi stručně učinit 

několik poznámek: (a) Komunismus je jako židovská jako Talmud a 

židovsko-křesťanské Bible. 



b. Ruští lidé nejsou viníci, ale oběti, a oni by chtěli získat židovsko-komunistické opici mimo jejich záda, stejně 

jako kdokoli jiný na světě.  

c. Komunistická revoluce v Rusku byl navržen rodilými ruskými Židy ve spolupráci s bohatství, vlivu a síle  

Židé v Americe,  

d. Dokonce i po komunistickém převratu, komunistický režim v Rusku by se zhroutila v krátké době, a opět 

několikrát v průběhu svého zchátralého 66 držba roku, kdyby nebyla opakovaně podpořila finančně, vojensky i 

morálně ze strany Spojených států (bůh ), který je zase v rukou stejných scénáristy, který napsal příběh Job ve 

Starém zákoně.  

Na podporu Spojených států-ruská (komunistické) Spolupráce poplatku, dovolte mi stručně uvést následující fakta z 

historie:  

1. Základem komunismu je marxismus, nebo Karl Marx je "Komunistický manifest" (1848) a "Das Kapital" 

(1867). Marx byl odpadlý Žid, syn židovského rabína v Německu, nicméně, věrný své rasy. 

Nicméně, semena marxismu nezačala s Karlem Marxem, ale byl již hluboce zapuštěný v židovském Talmudu, již 1300 let v 

Marxově den, a to krédo, se datuje do "právo ústní zkoušky" synagogy, předávat orálně jeho starších pro další 1500 let a 

více.  

2. Rusko v době cary mělo největší židovskou populaci na světě. Bylo přibližně šest milionů z nich, většinou 

Khazar původu, a nikdo z jejichž předkové ještě nikdy nevkročil v Palestině. Drtivá většina těchto snědých Chazarů 

nenáviděl (Nordic) dynastie Romanovců s smrtící vášní, a vynesou jeho svržení a ničení. Car a ruská vláda na oplátku 

snažili zastavit toto zlo a cizí mor ve svém středu střídavě snaží uklidnění a represi. V tom vybouchl a 300 let starý 

Romanov dynastie přišla do konce, když Žid střílel cara v zadní části krku v roce 1917. cara manželky (carevny) a jejich pět 

dětí byli také zavražděni ve stejnou dobu. 

3. Mezitím se Židé ve Spojených státech bezvýhradně podporoval ruskou revoluci, morálně i finančně. Jacob 

Schiff, vedoucí Kuhn, Loeb and Company, silný židovský bankovní a makléřské dům v New Yorku se ujal vedení. 

Schiff sám přispěl 20 milionů dolarů na vzdělávacích 3000 židovských hrdlořezů (s Lva Trockého má na starosti) v 

Lower East Side v New Yorku. V příznivou chvíli uprostřed první světové války, které byly poslány do Moskvy. 

Dokonce i Němci (kteří také byli pod patou Židů) spolupracoval a poslal Lenina přes jejich území v zapečetěném 

vlaku. 

Poté, co v Moskvě, to trénoval pásmo židovských revolucionářů přesně věděl, co má dělat a brzy převzala kontrolu Moskvy, 

vlády a celé Rusko.  

4. Je zajímavé si povšimnout, že před židovského komunismu převzala, politika vlády Spojených států byl 

nepřátelský do carského Ruska a morálně i finančně podpořilo Japonsko v rusko-japonské války 1904-05, ale 

jakmile byli komunističtí židé v důvěře, vláda Spojených států udělala kompletní flip-flop a skrytě podporován, 

povzbudil a posílil ruský všechno, co budeme dále vidět.  

5. Když v roce 1920 komunistický režim byl zmítá ekonomicky a chystal se potácení, Spojené státy poslaly 

jídlo a strojní zařízení posílit tak krutý a otrhaný režim.  

6. Spojené státy poslaly do inženýry a zásoby vyvrtat ropná pole Ruska, vybudovat její hráze, její 

elektrikářských prací a nastavit své továrny.  

7. Když se ruská ekonomika byla stále utlumená a její lidé hladoví v roce 1930. Prezident Roosevelt, jako jeden 

z prvních kroků v jeho režimu, rozšířena oficiální uznání bolševické vlády Stalina, a spolu s ním prodloužil další 

úvěry. (Předchozí neuznání byl skutečně jedná o podvod, jako je Bůh ne rozpoznávat ďábla). 



8. Když německý lid pod vedením Hitlera nakonec uznal židovský hrozbu a podařilo vymanit se z židovského 

sevření, židovská zpravodajská média šla prase divoké odsuzovat Německo a jejich vládou a vládou Roosevelta 

klesla po celé samo o sobě, spolu se zprávou media, v příjemné a podlézavý nad Židů, komunistů a červené.  

9. Židovská Síť se rozhodla vyhlásit válku proti Hitlerovi a německého lidu ještě předtím, než se Hitler dostal k 

moci. Když se nemilosrdně podařilo manévrovat Německo do pozice, kdy se buď musel bojovat, nebo čelit hanbu a 

obklíčení, vláda Spojených států byl poté totálně nepřátelský do Německa. To bylo neodvolatelně zavázala k 

židovskému příčinu, aby komunistického Ruska, rozdrtit Německo. Jak uvidíme dále, to je přesně to, co udělal. 

10. Druhá světová válka byla vlastně válka mezi židovskými bankéři ve skutečnosti židovský síť jako celek, 

proti celému světu a bílé rasy zvlášť. Hitler po uvolnění Německo z pout židovských bankéřů a židovského 

komunismu měl na mysli, ne dobývání světa, ale jít do srdce komunistického režimu v Rusku a ničit tuto nákazu. 

Nyní byste si mohli myslet, že v případě, že Spojené státy byly obavy o komunismu a boj s ní, že pak Spojené státy 

by uvítal takový pohyb a zapojit se a podpořit ji. 

Líbilo se to učinit? Sakra ne.Naopak, je v první řadě zahájila nejzuřivější propagandistickou kampaň z hanobení a leží proti 

Hitlerovi a všeho německého, a pak se připojil k bolševické režim Stalin porazit Němce v nejkrvavějším a kruté všech válek 

v historii. Nějaký způsob, jak bojovat s komunismem. 

* * * * *  

Nyní budeme dočasně opustit Rusko, Německo a Spojené státy americké a vidět, jak se několik tisíc let stará bitva mezi 

Bohem a Ďáblem postupuje, pokud se postupuje vůbec.  

Vraťme se k cvokárně a číst 18. kapitolu Starého zákona, a podívat se do kuriózní vztahu mezi bohem a ďáblem, kteří mají 

být hořkými nepřáteli.  

V době, Job (kdykoliv), která byla několik tisíc let zřejmě uplynulo od zrádného kapary všichni silný strašidlo vytáhl na 

Adama a Evy. Jejich odsoudil potomstvo se násobí vydatně, ale Bůh neměl rád masy lidí, (jeho děti, jeho velmi vlastní 

tvorba), že se vyráběné a do této doby on už vytáhl zásuvku na potopy světa a libovolně utopil všemi svými milované děti 

jako banda krys. Láska láska láska. Byl to právě toho plný.  

Mimochodem, v době, kdy Job velká povodeň je nyní za námi a svět je opět plný nové plemeno svých milovaných dětí, 

které jsou stejně zkažený jako ty se utopil. Nicméně, on měl několik příkladné výjimky, a jeden z nich byl muž jménem Job. 

Právě tenhle člověk Job nebyl chudý, down-trodden, tichý a chudými v duchu. Byl to někdo. Ve skutečnosti, on byl jeden z 

"největší ze všech mužů na východě", všude tam, kde to bylo. Měl sedm tisíc ovcí, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení volů, 

pět set She-osly, mnoho pozemků a velkou domácnost. Měl také krásnou rodinu sedm synů a tři dcery. Co víc by si mohl 

někdo přát? Ale to nebylo všechno. On také miloval Pána, a naopak.  

Dále máme scénář, kdy Bůh volá jakýsi běžné obchodní jednání všech svých synů. Teď jsme všichni byli pod dojmem, že 

Bůh měl pouze jednoho syna, a to Ježíše Krista. Ale není tomu tak. V této fázi židovského Mother Goose příběh nikdo 

neslyšel o Ježíši Kristu (já jsem jen po textu Svatého Slova. Neptejte se mě to vysvětlit.) Říká, že "synové boha přišli 

představovat a Satan byl také mezi nimi. " Byl to on, a to nejen mezi syny, on je ten jediný zmínil. Ve skutečnosti, on je 

celá hvězda přehlídky a on a Bůh zapojit se do trochu přátelské neštěstí, nebo na úkor nějakého jiného špatného, mučen 

oběť. 

Bábovka se rozhodli mučit a roztrhat byl náš kamarád Job. Můžete si přečíst celý příběh ve Starém zákoně, nebo si můžete 

přečíst jeho část na straně 323 bělochů bibli. Mimochodem, v jejich sportovním způsobu, jakým zacházel s ním jak s láskou 

majitel kohouta by při vstupu do jeho cenu ptáka v kohoutí zápasy, s ohledem Job všechny řezy a dělat všechnu krvácení. 

Význam tohoto příběhu je útulný vztah, který zřejmě Bůh a ďábel mají mezi sebou navzájem. Po přečtení kapitolu bychom 

nabýt dojmu, že nejen byly Boha a Ďábla nejsme nepřátelé, ale ďábel je Boží oblíbený syn, jeho světlovlasý chlapec. 

Nepřátelství je asi tak závažné (nebo falešné), jak je to mezi Spojenými státy a Ruskem (ďábel). 



Mimochodem, v tomto bodě v historii po tisíci a více let údajné války, boje mezi Bohem a Ďáblem byl ještě mexický stand-

off, žádné hity, žádné běhy, žádné chyby. Žádné vítězství, žádné porážky. Byznys jako obvykle. Pouze běžel Ďábel up 

mnohem větší skóre, a další lidé šli do pekla každý den.  

Otázkou křičí do nebes. Se všemi tito lidé jít do pekla každý den, proč není Bůh problém vyřešit jednou provždy? Proč ne 

vyhrát bitvu? Místo toho, aby opice na zádech a neustále otravovat sakra z nás, proč ne prostě zabít ďábla? Proč ne on 

odpařovat ho v pekle, bez všechny ty ubohé oběti utrpení tam teď a otřete ji také, navždy a pro dobré? Stvořil tu zatracenou 

věc - proč nelze ji vrátit zpět? Proč to udělal? 

Zeptejte se svého kazatele na tuto otázku. Usilovat o něj, dokud se vám inteligentní odpověď. Ještě ho hák se starým 

falešnou-nesmysl z nenechá "cesty Páně jsou vyšší než-atd., Atd." Stejně tak nemůžeme přijmout hloupý argument, že on 

byl prostě "testování". Otázkou zůstává - Pokud to není v součinnosti s ďáblem, proč ne ho zničit jednou provždy? 

Nyní se vrátit k podobné situaci ve Spojených státech a komunismu a podívat se na období na konci druhé světové války a 

období, které následuje.  

Vrátíme k roku 1945. S opět zachránil komunismus (v Rusku) na obrovské náklady na peněžní, materiální a lidské zdroje, 

na úkor amerického daňového poplatníka, a když naprosto rozdrtil a zničil jedinou vážnou nepřátelské komunismu (a Židé) 

mají setkali v novodobé historii, ve Spojených státech na konci druhé světové války měl všechno jde svou cestou.  

Bylo to také zničil japonskou vojenskou zřízení. To mělo zdaleka největší konglomerát vojenských sil v celé historii, která 

daleko předčila všechny ozbrojené síly světa dohromady, včetně Ruska, Číny a co zbylo z dalších bojovníků. To mělo 

atomovou bombu, a to výhradně a sám pro sebe. To mělo všechny své měst neporušené, jeho továrny byly hučení a 

směřovat k extrémně vysoká produkce. Finančně, vlastnila polovinu zlata na světě a prakticky po celý zbytek světa byla až 

po uši v dluzích k němu. Spojené státy měly všechno. Bylo to Bůh. 

Pokud se dříve to mělo výmluvu, že Hitlerovo nacistické hnutí byla větší hrozbou než ruské komunistické hnutí, byl nyní v 

pozici, aby se postarat o komunistické hrozbě také, a to jednou provždy ho setřít z povrchu země. Bylo by měla plnou 

podporu nejen svých nově poraženého nepřítele, Německo, ale většina z Evropy, stejně jako - v Rumunsku, Maďarsku, 

Polsku, Itálii, apod To také mělo podporu Američanů doma, a GI je stále v Evropa. 

Proč se to dělá jen, že? Ze stejného důvodu, že Bůh a ďábel po tisíce let předstíral nepřátelství, nikdy přijít k sevřením. Boj 

je falešný. Falešný jako peklo. Ve skutečnosti je stejná banda scénáristy, který napsal fiktivní "Bůh a ďábel" skript také 

napsal scénář pro první světové války, za druhé světové války a po více než šedesáti některých válek, které propukly od 

druhé světové války, v nichž nejvíce Spojené státy měly ruku, nebo pomohl inženýr. Právě teď (1984) Chápu, existuje 40 

války se děje ve světě a Spojené státy se podílí na 19 z nich. 

Opakuji svou otázku, pokud by Spojené státy opravdu a vážně se domnívá, Rusku a komunismus nepřítel a hrozba, proč ne 

pokračovat vytřít komunistickou nepřítele zpět v roce 1945, když generál Patton a další, včetně GI je sám byli odchovu do 

jít?  

Proč Bůh vyhladit ďábla v roce 1945? Proč to udělal dnes? Proč ne Spojené státy zničit komunismus dnes? 

No, ze stejného důvodu jako Bůh nebude pohybovat na ďábla. Ale my se točí v kruzích. 

I ****  

Musí existovat důvod, proč Bůh má svou ďábla a proč se Spojené státy mají svou chybu vypískat, komunizmus. No, tam je 

velmi 



Dobrý důvod, i když jen málo Američanů, kteří zaplatit účet za stovky miliard dolarů z prostředků obrany to pochopit. 

Takže pojďme prozkoumat této podivné situaci. Podívejme se, co Spojené státy dělal na konci druhé světové války a téměř 

čtyři desetiletí od té doby. 

Líbilo se Spojené státy skutečně mají v úmyslu zničit komunismus, když měl jedinečnou příležitost k tomu, aby v roce 

1945? Sakra ne. Ještě předtím, než válka skončila, (Německo bylo zřejmě na pokraji porážky) ve Spojených státech byl již 

oporou a posilující Rusko s domácími nevojenského zboží - traktory, stroje, ledničky a další dobroty ve výši 13 miliard 

dolarů na první jít kolem.  

Když Patton a další generálové Spojené státy americké měl otevřenou běh vzít Berlín a celém Německu a ruské armády v 

ještě byly zastaveny německými armádami východě, slovo sestoupil z výšky - držet zpátky, ať Rusové mají čest přijet 

Berlín.  

Proč Spojené státy udělat takovou hloupost? No, když se ptáme na tuto otázku, musíme také pamatovat klást (a), který měl 

na starosti? a (b) hloupý, z jehož pohledu? Odpověď na obě tyto otázky zní: Židé byli a jsou na starosti, a z jejich pohledu to 

dávalo smysl: (a) rozšířil území komunismu a národům, které by mohly kontrolují; (B) Umožnilo by Rusové, kteří jsou více 

barbarské, nelítostný a brutální, k zabíjení, znásilňování a kořist Prusko, a ve skutečnosti, všichni východního Německa do 

té míry, že americká GI to mohlo nikdy byli vyprovokovat dělat v sto let. nebyli jen milióny Němců zabitých Rusy, ale 

jejich ženy byly znásilněny velkoobchod, jejich stroje a kolejová vozidla, (to, co zbylo) odeslány do Ruska a jeho města 

zničena i po skončení války. Tento terorismu pokračuje dodnes a bude pokračovat do nekonečna. To je zcela v souladu s 

programem Židů z zabít nejlepší (bílé rasy) za prvé, (c) Třináct milionů Němců ve východním Německu byli vyhnáni ze 

svých zemí a na západ řízený, tím se drasticky snižuje životní prostor tehdejší zbývající Němci a také deformovat případné 

budoucí oživení Ger-man lidí. I to je v souladu s programem Židů zabíjení, smršťování a ničit nejlepší (bílé rasy), (d) 

rozdělil Němce sebe do dvou nepřátelských východní a západní táborech, zcela v souladu s Židovským axiomem "rozděl a 

panuj". 

Žádný důvod pro Spojené státy brzdí a nechat Rusové vzít Berlín? Spousta důvodů, když se podíváte na to, ne z bílého 

amerického hlediska, ale z židovského úhlu. A po tom všem, kdo byl v důvěře, a stále je dnes? 

* * * * *  

Ale to ještě není odpověď na hlavní otázku: Proč Spojené státy potřebují komunismus jako falešné nepřítele vůbec, tak ať 

mi to vysvětlit jednou provždy.  

Bílí lidé Ameriky nepotřebují komunismem nic víc, než potřebují další díru do hlavy mezi očima. Ani bílí lidé z Británie 

nebo Francie nebo Německa či Švédska, nebo jiných bílých lidí na celém světě. Ale bílí lidé nemají řídit svět, ani oblouku 

oni na starosti nejen Ameriku, ale i zbytek světa včetně Ruska. Jediné dílčí přestávka na této kontrole byl krátký 13 roků 

rozpětí v Německu v letech 1933 až 1945. 

Nyní pojďme analyzovat (a) proč Židé potřebují bogey-man, ďábel, komunismus ve své démonické spiknutí, (B), jak to 

falešný boj lest pracuje, a (c) to, co vykonal pro ně v průběhu posledních 100 let ,  

Přitom musíme znovu uvědomit, že (a) Židé mají na starosti na světě, (b) mají věkovou starý probíhající spiknutí  

zničit bílé rasy, mongrelize je a pak zotročit hloupé, bahenní barevné masy dělat jejich příkazy. Jejich konečným cílem je 

každý Žid král, každý goyim otrok, s jejich útlak spočívat na zadní straně krku svých obětí, tlačí gojimu obličej do bláta. (C) 

Spolu s porobené gojimu, že obraz sebe jako vlastnící veškeré zlato, stříbro, realitní a bohatství světa. Fantastický obraz? 

Možná, ale ne smát. Oni jsou nyní téměř neexistuje. 

Za účelem dosažení výše uvedených skutečností byli po staletí a jsou dnes používají své nejsilnější zbraně, které jsou 

rozmanité, ale v jádru toho všeho je jejich mistrovské dílo - klamu. Za účelem rozděl a panuj mají oklamat gojimu a 

nastavení falešný bojovat, udržet gojimu v neustálém zmatku, zmatenost a válčení. Chcete-li mít válku, musíte mít dvě 



strany. Pokud není žádný skutečný nepřítel, vytvořit fiktivní jeden. Sestavte si vlastní figuríny. Tímto způsobem můžete mít 

krásný situaci - nepřítele, který je nejen předvídatelné, ale jejíž provokace a pohyby jsou dokonale pod kontrolou a bude 

vždy dělat správné kroky k dalšímu své zájmy. 

Nyní, když jste nastavili svůj vlastní fiktivní nepřítele, jste v krásném místě zahájit falešný boj, a to dělá divy, pokud 

obratně manipulovat.  

Boj jakýkoliv boj, přitahuje pozornost, ať už se jedná o psa bojovat, je kohoutí zápasy, nebo pár negrů rvát v boxerském 

ringu. Nejenže boj přitahují pozornost, ale pokud obratně zacházet také vyvolává to emoce a rozněcuje vášně k vrcholu 

vzrušení jako nic jiný nemůže. Jít dále, malý boj může rychle přerůst do většího boje, a do hlavního válce. Lidé se unést a 

oni přiklonit. To je to, co Židé potřebují pro pákový efekt - dvě strany bojují mezi sebou. V takové situaci Židé brzy 

vymyslet, jak přimět lidi (kteří jsou skutečným terčem), tak citově zapletený házejí jejich mozky z okna a začít navzájem 

zabíjet. 

Do této doby je proces pro skutečné, a takové spory, které mohou být uměle zahájeny na začátku, se nyní ponořený v krvi. 

Dále stupňovat a může jít po staletí, jako svědky čtyři sta let starý spor stále děje v Irsku. 

Tady to máte.To je jádro židovského techniky "rozděl a panuj". Spusťte falešný boj, vytáhněte na nevinné kolemjdoucí, 

zhoršit obě strany proti sobě sehnat usmrcených osob, nalijeme na propagandu, pak ji stupňovat vzhůru a dále do války 

plném rozsahu. 

V této fázi Židé mají perfektní situaci pro sebe. Nyní mají dvě strany (gojimu) boj, řezání navzájem na kusy. Jako Bůh a 

ďábel se Adama a Evy, nebo s Job, oni nemají co ztratit. To je bábovka, která dělá všechno krvácení - třetí strana - za dříve 

nevinný přihlížející. Židé jsou v zákulisí, neviditelné, pravděpodobně neúčastní, nebo ještě lépe přestrojení za chudé oběti 

(jako svědek falešný "holocaust"). Ale ve skutečnosti, oni jsou staging a řízení boje, podněcování hloupé bojovníky, 

goading je on - a sklízejí obrovské dividendy, jak uvidíme. 

Stručně řečeno, Phony Boj slouží Židy jako dokonalý trik, s nimiž  

a. nasávat nevinné kolemjdoucí, který přestože je vědom, je reálný cíl pro ničení,  

b. zapojit třetí stranu v boji, ve kterém měl žádný skutečný zájem,  

c. aby si je emocionálně zapojeni, aby i rozpaluje do bodu, kdy opustil veškerý zdravý rozum,  

d. zvolit si stranu,  

e. bojovat svůj vlastní druh (běloch proti bílým mužem, jako svědky americké občanské války, WWI. WWII, a 

tak dále), (f) chytré propagandě, vystupovat jako mírotvůrce a vyjednavač pro obě strany, a pak převzít kontrolu.  

To pracoval zázraky pro Židy. Dividendy to je placené jsou mimo nejhezčích představivosti samotných Židů, a mimo 

chápání nejvíce vychytralý gojimu). Bylo nesmírně prospěch Židů v 

a. realizaci jejich strategii "rozděl a panuj" proti gojimu.  

b. To bylo nesmírně efektivní zařízení pomoci jim "kill nejlepší" bílého muže jako svědek WWI, WWII, 

občanské války, a každé jiné války, do které inveigled bílé rasy.  

c. S Židé vždy financování (s bezcenných papírových peněz) obě strany, opouští Bílý národů rozbité, 

zdevastované a nad jejich uši v dluzích židovským bankéřům,  

d. To zanechává hluboké a trvalé jizvy, nekonečné spory a zasévá semena pro budoucí nekonečných válek.  

e. To dělá mnohem, mnohem víc, ale v podstatě to všechno slouží ke zvýšení stále montážní finanční, politické 

a vojenské sevření Židů v realizaci jejich programu pro zničení bílé rasy.  

* * * * *  



Už jsme zkoumali, jak se Spojené státy soustavně podporoval komunistickou Rusko za lubem, a během druhé světové 

války. Podívejme se nyní vrátit k falešné lest Spojených států "Boj proti komunismu" a krátce zkoumat, co zvýšit tento 

falešný strašidlo vykonal pro Židy po druhé světové válce. 

1. Prezident Truman, po špatně fušerské americké zájmy v Postupimi v roce 1945 a velkoryse dává Stalin všechno, co chtěl, 

a pak udělal podivné flip-flop v roce 1946 a zavedl Marshallova plánu, divoké, dát pryč program údajně "v boji proti 

komunistické expanze". To je "divný", protože až do teď Amerika udělal všechno možné, aby nejen ušetřit komunismus, ale 

pomáhají jeho expanzi. 

(Zajímavá poznámka po straně na tom je, že když nově instalovaný prezident Truman se setkal s dobře zakořeněné Marshall 

Stalina v Postupimi, Truman naivně informoval Stalin o velké americké "tajemství", že "my" měli atomovou bombu, a které 

jsou určeny k použití na Japonsku. Truman nemohl pochopit Stalinovu nedostatek překvapení. chudí buran nevěděl, že 

Stalin sdílel, že "tajné" od začátku, zatímco Roosevelt držel Truman, jeho viceprezident zcela ve tmě, a Truman sám až 

poté, co Roosevelt byl mrtvý nevěděl nic o atomové bomby.)  

Marshallův plán byl otevřením zbraň a průlom na neomezenou a nekonečnou programu dárky ze strany Ameriky, která 

pokračuje k tomuto dni, téměř 40 let později. Kdy byl požádán američtí daňoví poplatníci, zda souhlasí se nese zbytek světa 

na zádech? 

Kteří byli příjemci tohoto idiotský programu hraje Santa Clause na světě? No, rozhodně ne bílá americký daňový poplatník, 

který musel zaplatit účet, a že návrh zákona byl obrovský a zpět lámání. 

Příjemci, v první řadě, byli židovští bankéři, kteří řídí a vlastní Federální rezervní systém. Jak nyní mají nás zotročil a dluh 

ve výši více než bilion, tři sta miliard. Je to nepočítáme všechny ostatní dluhy mimo federální vlády, který přidává do 

dalších 5 nebo 6 bilionů. 

Příjemci byli 126 národy světa, který, stejně jako parazitní Argulus, (strana 218, bílý muž se bible) teď mají přímou potrubí 

ke zdrojům a produktivitu amerického daňového poplatníka. Z těchto 126 zemí, z nichž podobně jako v Polsku a Jugoslávii, 

mnoho z nich komunista, není ani jediný, který můžeme nazvat opravdového přítele. Ve skutečnosti jsme nejvíce 

nenáviděný zemí na světě. Všechny naše miliardy nikdy nás koupil jediný přítel, ale velmi podobně jako vyděrač, příjemci 

udržet požadují více, nebo jinde. Dále jen "jinak" je, že půjdu komunistu, nápad naše vlastní vláda udržuje podporu. 

Příjemci mají, a velký, byly bahenní země jako Indie, Indonésie a každý jiný druh černé, hnědé nebo žluté parazita na světě. 

V důsledku toho byly jejich populace byla raketovým tempem, zatímco pracovní bílého muže se zmenšuje, a to nejen ve 

Spojených státech, ale po celém světě. I to je do značné míry v souladu s židovským cílům, které předpokládají úplný zánik 

bílé rasy. 

Dovolte mi připomenout, že bez Židů zvýšení falešnou strašidlo komunismu a jak se musí "obsahovat to" (není zničit), 

vláda Spojených států bude těžké dát ve snaze vysvětlit, proč musí americký daňový poplatník nést zbytek svět na zádech, 

stejně jako kazatel by mít pevný čas tahání oběti do svého kostela a přesvědčit je, že potřebují "úspory", jestliže on neměl 

"ďábla" vykouzlit s. Chcete-li pokračovat v této paralelně dál, kazatel, i to je zájem pouze o "obsahující" ďábla, a nikdy se 

zmíní o skoncování s ním, protože to by nepochybně zničit jeho raketu. Jeden zaostalý kazatel dát to stručně: Náboženství 

bez pekla nestojí sakra. 

2. "Hrozby" komunismu a naše naléhavost boje proti tomuto jevu byl úžasně přesvědčivá výmluva nejen ke 

zvýšení daňové zátěže na americkém pracovním člověka k tyranských úrovních, ale to udělala mnohem více. S 

těžkým břemenem zdanění a jeho armádou celníků to bylo perfektní výmluvu pro rozšíření vládní kontroly v 

každém směru a zasahovat a plést v každé fázi našeho každodenního života. Ve skutečnosti to znamená, že Židé 

mají nyní zbraně nejen vzít naše peníze a zdroje od nás, ale co je ještě hrozivější, pomalu rozšířit jejich tyranii řídit 

každý náš pohyb a zotročit nás. 

3. Bez "hrozba" komunismu, Spojené státy nebudou mít legitimní záminku k obsazení Německa s vojenskou 

silou 360.000 mužů a učit Němců "demokracie" Za posledních 40 let. Jsou podle všeho tam jako sil NATO "" 



Chránit Německo a Evropu z bytí zaplaveného komunistickými silami "Varšavské smlouvy" bloku. Avšak to, co 

americké síly jsou ve skutečnosti tam je (a) k ochraně Židy z Němců, (b) umožňují Židé znovu potápět jejich 

chapadla hluboko do německého národa, (c) zabránit Němcům od zřízení vládu vlastního výběru, a (d) umožňovat 

černý Američan G. l. je k znásilňování německých žen. 

4. "Hrozby" komunismu umožnila Spojené státy k skrytě rozšířit své "inteligence" síly k bodu, kde nyní máme 

obrovské neviditelnou armádu, CIA, běh hrubý obutí na celém světě, vměšovat do politiky, vládami, podněcování 

revoluce a obecně tím, že jen velmi věc, tato diskuse je všechno o: zřízení dvou válčících stran a podněcování k 

revoluci a zmatku. Co tyto operace zpravidla skončit s (i na mezinárodní úrovni, takže) je jiný Kuba, Severní Korea, 

Vietnam a / nebo podobné komunistické převzetí. 

Tyto operace mají dalekosáhlé důsledky: (a) Stály daňové poplatníky nevýslovné, nepočítaný a nezvěstných miliard, 

protože rozpočty na "inteligenci" jsou zcela mimo kontrolu naší viditelného vlády. Ani prezident, ani Kongres, je už pod 

kontrolou této běsnící pásma nezávislých pistolníků, kteří jsou zákon sami sobě, překračující hranice ani loutnová 

odpovědnosti nebo omezení, (b) Jsou hlavní síla v politice, vládě a ekonomika každé země na světě, a to zejména takzvané 

"rozvíjející se" země. Vytvářejí zmatku revoluci a 

vřava. Oni vrak a změna vlády dle libosti. (C) Jsou také agresivně aktivní uvnitř hranic samotných Spojených státech 

(Něco, co oni jsou pravděpodobně zakázáno dělat podle zákona). Pracují ruku v ruce s FBI, při potlačení jakákoliv činnost v 

zájmu bílé rasy. (D) Mají velký počet Židů ve svých řadách a spolupracovat přímo s izraelského Mossadu, velkoryse 

krmením jim informace a stát "tajemství" dle libosti. 

Tak "hrozba" komunismu umožnila Židům rozvíjet spolu s jejich vlastním Mossad, je nezákonný, nekontrolované utlačují 

brigáda toulat po světě dle libosti, s malou nebo žádnou kontrolu někdo jiný Židy sám, a opět totálně financovat a na úkor 

amerického daňového poplatníka.  

5. "Hrozby" komunismu umožnila Spojených států "vládu" zřídit ohromně nafouklý "obrany" průmyslu.  

To je často označován jako "vojensko-průmyslového komplexu" a často dokonce napadena segmentech židovského tisku 

samotné, většinou ze špatných důvodů.  

Některé zajímavé otázky vyvstávají, když jsme nahlédnout do toho obrovské a nesmírně nákladné (opět na americký 

poplatníka) pustiny. Některé z nich jsou: (a) Vzhledem k tomu, "my" byly povzbuzovat a oporou ruské komunistické 

monstrum od samého počátku, jen nichž ARC máme se bránili proti? Pokud je to Rusko, proč jsme zruší že potácet 

"hrozbu" zpět v roce 1945, kdy všichni naši vojáci byli tam, všechny sady a je připravena jít? Proč máme stále posílají 

miliony tun obilí do Ruska teď? Proč dodáváme ji s důmyslným elektronickým zařízením a jiným vysoce technické 

strojního zařízení že ona je příliš dozadu stavět sama? Odpověď samozřejmě je, celý náš postoj je falešný podvod. (B) Proč 

byli jsme už posílání vysoce kvalitní rafinované uranu leteckou nákladní dopravou do Ruska ještě předtím, než my sami 

zdokonalil atomové bomby v letech 1943-44? (Viz "Major RACEY Jordan deníků"). (C) Proč každá země jdeme do 

"zachránit" (Vietnam, Čína, Severní Korea, atd) skončí v komunistickém táboře? (D) Proč jsme se celou svou drtivou silou, 

nikdy převedeny jedinou zemi zpět od "komunismu" až "demokracie"? 

Existuje mnoho dalších otázek, ale jsou zde i několik dalších aspektů, které chci dotknout, a oni jsou tyto: (a) Náš obranný 

rozpočet roste mílovými kroky. Zatímco v Lyndona Johnsona působení jsem byl pobouřen našeho celkového rozpočtu, 

včetně obrany, kdy dosáhl sto miliard dolarů, nyní náš obranný rozpočet samo o sobě je více než dvě stě padesát miliard 

dolarů, (b) Libovolně přijetí takových obrovské sumy od pracovního poplatník a výdeje je do různých "vojenských 

zakázkách" na rozmaru a rozmaru vládních byrokratů vytváří obrovskou příležitost pro štěpu a úplatkářství, to channeling 

od Žida ve vládě na Žida v průmyslu, což instantní multi-milionáři. Není divu, že kus hardwaru, který by měl stát asi 65 

centů často stojí vláda, stejně jako $ 194,50 když vedena "obrany". Proč ne? Židé mají uzavřený obchod pro plenění gojimu, 

to vše ve jménu "obrany" proti "komunismu".  



6. Umožňuje sama vláda, aby se zapojily do velmi nebezpečné a dead-end závodů v jaderném zbrojení. Musíme 

se "udržet náskok před Rusy". 

7. To umožnilo vládu, aby se zapojily do velmi nehospodárné a zbytečné "vesmírného programu" v '60. letech. 

Koneckonců, měli jsme "vyslat člověka na Měsíc před Rusy". (Rusové nedočkali svého člověka na Měsíci.) 

8. To pomohlo dostat nás emocionálně nabitá které pomohou určit stav banditů Izraele v roce 1948 a od té doby 

nalít obrovské sumy vojenské pomoci a přímé dotace k ní. Argumentem je, že po tom všem, Izrael je náš jediný 

opravdový přítel na Středním východě, pravda, val proti 

"Komunistický" Arabové a Passel dalších hloupých lží. Ve skutečnosti, že muslimští Arabové byli (a jsou) mnohem 

protichůdný ke komunismu než "demokratické" Spojené státy vždy bylo, nebo než židovského Izraele, ideologická 

pramenem židovského komunismu nikdy nebude. 

Tento hloupý omyl (Izrael) má touto dobou stála americkému daňové poplatníky více než 28 miliard dolarů v dotacích 

samostatně (od roku 1983) a není tam žádný konec v dohledu. Toto nebere v úvahu obrovské škody americkou podporu 

Izraele má dong na našem jednou přátelský vztah s Araby a vzniklá škoda zvyšujících se cen ropy obdržel od Středního 

východu. 

Kolik ropy se dostáváme z Izraele? Nic, samozřejmě. Jaké výhody jsme kdy obdržel od Izraele? Nic, vůbec. Vše, co 

dostáváme od Izraele je špatná zpráva, potíž, pletky a požadavky pro větší podporu. Více než polovina naší zahraniční 

pomoci jde nyní do Izraele a Egypta, se stavem banditů, který je příjemcem největší podíl ze všech. 

9. "Boj proti komunismu" umožňuje nám (nebo nám dává záminku k invazi Grenada, stanice naši vojáci do 

nekonečna v Koreji, v Německu, rušit v každé zemi ve Střední Americe, mají velmi drahé letecké základny a jiná 

vojenská zařízení po celém světě. Máme aby je zachránil před komunistického Ruska, ne? Nebo tak příběh 

pokračuje.  

Závěr: Stejně jako Bůh nikdy Zdá se, že dostat kolem vyhánět ďábla, takže jsme se nikdy Zdá se, že připsat jediné vítězství 

proti komunismu. Máme-li věřit židovsko-křesťanskou Malarkey, v současné době existuje více lidí do pekla, než tam 

někdy byli před naším letopočtem byl údajně přibit na kříž, aby nás zachránil od pekla. Někdo bude poukázat - aha, ale měli 

jsme malou vítězství v Grenadě v poslední době, ne? Já nevím, že jsme udělali. Většina Američanů tu byli v klidu sluní než 

6000 Marines praskla na břeh a "zachránili" je. Mám podezření, že celá caper byl další kus absolutní nesmysl, nebo jinde 

někdo v Grenada se chystá zřídit protikomunistické režim přátelský do Ameriky. Nevím a je mi to jedno, co hloupý trik byl, 

ale anti-komunistický vítězství nebylo. 

Kdybychom byli (a jsou) opravdu vážně uvedení lyžiny ke komunismu, jsme měli tisíc příležitost tak učinit, ale místo toho 

jsme důsledně podporuje a posílen žalostném tyranskou židovského program pro převzetí a zotročení světa, program, který 

má své kořeny v židovském Talmudu samotného. V případě, že Spojené státy byly vážně boj s komunismem, proč ne začít 

tím vytlačit Castra na Kubě? To by bylo mnohem smysluplnější počáteční než rozpoutání 6,000 Marines na malém 

Grenady. Nebo, mnohem důležitější je otázka, proč jsme dát smyku na Fulgencio Batista na Kubě v roce 1958, aby 

Čankajškem v Číně v roce 1946, nebo zradí Anastosia Somosa v Nikaragui, z nichž všichni, i když není světců, byl 

přinejmenším proamerické? Proč jsme otočením nesmírně strategický Panamský průplav přes na cín-roh komunistického 

diktátora a dokonce ho zaplatit, aby ji na zlatém podnose? 

Dobré otázky a odpovědi jsou tak zřejmá jako důvod, proč Bůh nikdy Zdá se, že jakýkoliv pokrok v boji proti ďáblu, 

zatímco my hříšníci jdou do pekla v ruce koši, ve větším počtu každý den. Koneckonců, scénář pro oba bylo napsáno 

stejnými scenáristů, jako vystřižená z Talmudu. Přes to všechno tam provozuje společný nit. Je-židovské vztahy. 

(Pro další expanzi na toto téma viz Creative Credo č.38, "Rusko, Izrael a Spojené státy", a Creative Credo No. 50, 

"Vyjádření o ďábla a peklo" v běloch bible).  

 * * * *  



My, Hnutí kreativity, nemají sebemenší zájem úspor a povznášející "lidskost" se všemi svými negry, špíny a parazity. Celý 

Naším cílem je: přežití, expanze a povýšení bílé rasy, tečka. 

 * * * *  

Podpoří školu pro nadané chlapce. Jsme pokračovat v plánech na naší škole, ze které bychom si jist, vzejde budoucí vůdce 

bílé rasy. Potřebujeme vaši finanční a morální podporu. Pokud ne, kdo bude? 

 * * * *  

Neptej se, co Kreativita může udělat pro vás, ale zeptat se, co můžete udělat pro bílou rasu. Dělat něco smysluplného. 

Distribuovat 100 kopií na jejich rasu věrnostních každý měsíc. 

Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Židovský Connection - falešné Boj Ruse 



rasové Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Není pravděpodobné, "kdo"  

Budeme mluvit o jedné z nejvíce všudypřítomných argumentů křesťané byli schopni shromáždit v průběhu staletí. Ačkoli 

"logika", jejich argumentace je čistý podvod, to bylo překvapivě účinné při přesvědčování nic netušící trhanům, že jejich 

"nebe" a "peklo" jsou skutečné, nebo jak jinak lze vysvětlit přítomnost tohoto vesmíru, což je nepochybně nemovitý. 

Jejich argument zní asi takto: "Musí existovat Bůh Jak si vysvětlit přítomnost tohoto světa Je-li Bůh nedělal to, kdo to 

udělal.?" Tak jednoduché, jak to. Nechávají se průměrná buran v rozpacích a zmateně. Také on nemá sebemenší představu o 

tom, "jak to všechno začalo." Vzhledem k tomu, že nemá odpověď, nevědomky a ve výchozím nastavení, naše rozpacích 

buran výnosy na (pravděpodobně) Superior logiky (i více) zaměňovat křesťan. 

V této disertační práci chceme, aby přezkoumala toto klamné tvrzení, rozebrat, nevystavujte ji, a vyhodit ji na padrť. 

Proč?Vzhledem k tomu, že je falešný, dětinské a bez sebemenší nádechem zásluh. Je založen na žádnou logiku, ani nemá 

nejmenší sebemenší důkaz, aby podpořil ji. Je to další případ porušení sequitur. To nemá logiku více, než jen říkat, protože 

nechcete žít v Timbuktu, proto musí žít v Londýně. 

Začněme pohledem na našem obrovském vesmíru, o kterém víme hodně, ale pro lepší nebo horší, velmi mnoho záhad stále 

zůstávají, a vždy zůstane nevyřešený. Ve skutečnosti je počet tajemství této obrovské a nevysvětlitelné vesmíru vždy 

početně převažovat nad ty, které řeší naše omezené lidské mysli v poměru tisíc ku jedné, milion ku jedné, nebo miliarda ku 

jedné. Kdo ví?  

Právě skutečnost, že drtivá většina z tajemství tohoto fascinujícího vesmíru zůstane navždy nevyřešeny nijak zvlášť zděšení 

mě. Jsme tvůrci ani trochu obavy o tom. Proč bychom měli být? Nepotřebujeme vyřešit všechny "tajemství vesmíru", aby 

správně fungovalo, vést šťastný a produktivní život a pokračovat v ušlechtilém roli, kterou příroda určené pro nás, tak proč 

se starat o obrovské neznámé? 

Při pohledu na tento obrovský a fascinujícího vesmíru, věda objevil (a zvýšeně tak v posledních letech), že vesmír je  

tak obrovský, že vzhledem k tomu, potácí představivost, a přesto nejsme schopni skutečně uchopení nesmírnost toho všeho, 

složitosti toho všeho, ani jeho začátku, (pokud existuje) nebo její konec (pokud existuje) a dokonce ani jeho primární účel. 

Takže pojďme uvést jednoduchý fakt. Nikdo neví, jak to všechno začalo, nebo jestli tam někdy byl začátek. Nikdo neví, 

jeho konec, nebo jestli tam někdy bude konec. Nikdo neví účel všech těchto miliard hvězd, miliardách galaxií, a obrovské 

množství energie vyzařující tam a zpět přes rozlehlosti neomezeného prostoru. 

Opakuji: nikdo neví. Já ne, ne, kazatelé nemají, vědci nemají, a nejméně ze všech, nevzdělaní hebrejské kmenů starověké 

Palestiny, kteří psali židovsko-křesťanské Bible. Ve skutečnosti jsou tyto pověrčiví mysl rušičky byli tak neznalý o vesmíru 

oni nevěděli Země byla kulatá, ani oni vědí, že Země obíhá kolem své osy, ani oni vědí, že to cestuje v ročním oběžné dráze 

kolem Slunce. Dnes je každý žák si je vědoma těchto základních faktů. 

Dnes věda nashromáždil ohromující hromadění fakta o tomto složitém vesmíru. Kupodivu, zrychlení rychlosti, při níž se 

věda objevovat nová fakta o našeho fascinujícího vesmíru vrávorá mysl. Zlověstně, tento vědeckého poznání je nyní tak 

daleko převyšující naši sociální strukturu pro ovládání této obrovské hromadění vědomím, že se velmi dobře může 

znamenat zničení lidstva, a co je ještě více znepokojení, aby nás tvůrců přežití bílé rasy. 

Stručně řečeno, víme to hodně o našem světě a našeho vesmíru. Země je kulatá. Se otáčí kolem své osy denně. Pohybuje se 

v mírně eliptické dráze kolem Slunce každý rok. Slunce má hmotnost přibližně jeden milion krát vyšší než na naší planetě 

Zemi. Slunce je jediná hvězda v naší talířek ve tvaru galaxie, která se skládá ze zhruba dalších 200 miliard podobných 

hvězd. Naše galaxie, která se nazývá "Mléčná dráha", je pouze jednou z miliard jiných takových galaxií, celkový počet, 

který je zcela neznámá, protože i s našimi nejsilnějších teleskopů můžeme jen (!) Vidět na vzdálenost přibližně 10 miliard 



světelných let. Co je za tím nikdo neví. Zda tam je limit pro "space" nikdo neví, a upřímně řečeno nebudu ztrácet spánku 

nad ním. 

Také víme, že naše Slunce a jeho planetární systém "se vyvinul" před asi 5000000000 rok, a že nyní jsme asi v polovině 

životnosti naší "slunce". Za dalších 5 miliard let nebo tak nějak slunce bude studený škvárové a veškerý život na této zemi 

bude nepochybně zmizely dlouho před uplynutím této lhůty. 

Tak jak to všechno začalo? Křesťané se zeptat. Kdo to udělal v první řadě? Už jsem v naprosté většině odpověděli na tyto 

otázky. 

V tom, že rozlehlost a složitost tohoto vesmíru je zcela mimo chápání omezené lidské mysli mluví za vše. Že nikdo nezná 

odpověď na tyto nebo miliardami jiných záhad vesmíru, a pravděpodobně nikdy nebude, je také zřejmé. Takže přijměme to, 

protože to je způsob, jak to je. 

Nyní vraťme se na záludné otázky nepoctivý a podvodný Christian síť opakovaně používá zmást, zachycení a podvést své 

důvěřivé oběti. jsou naznačeny v těchto otázek (o tom, jak to všechno začalo a kdo dělal to všechno v první řadě), několik 

předpokládané závěry, z nichž žádný není odůvodněná důkazy. Otázka, jak to všechno začalo znamená, že tam byl start, 

období, v době, kdy tam byl absolutně nic, kompletní neplatné. Podle poškozenými křesťanského příběhu, jak dětinsky 

řekl v Genesis, tato změna, když se rozpoutalo peklo, se stalo velmi nedávno, ve skutečnosti, před pouhými 6000 lety 

(4004 BC abych byl přesný). To je samozřejmě nesmysl jako každý školák se dokonce elementární znalosti zeměpisu, 

dějepisu, astronomii a geologii mohou dosvědčit. 

Podívejme se na realitu, nikoli nepodložených typu Mother Goose pohádek vynalezený židovskými scribblers.  

Pojďme se například stát na okraji Grand Canyonu v Arizoně, kde je deset mil široký a hluboký míle. Poté, co jsme 

překonali naši úctu jeho krásou, stejně jako jeho nezměrné, naše oči a náš zdravý rozum jsou povinni nám říkají, že to trvalo 

dlouho, dlouho erodovat takové obrovské rokle. Rozhodně to nebylo učiněno za týden nebo za rok, nebo dokonce 6000 lety. 

Vědci vypočítali, že to trvalo nejméně 60 milionů let. 

Nyní je zde obrovský rozdíl mezi 6 tisíc až 60 milionů let. Rozdíl je v poměru 10,000 k 1. Tak neznalý hebrejský 

předpoklad o 6000 let staré zemi je docela hloupé. Teď samozřejmě, země byla ještě velmi dlouhá doba, než se řeka 

Colorado začal eroduje přes horniny. Chůze po stezce na jižní straně stěny kaňonu, jako jsem učinil, může pozorovatel si 

pomoct, ale dojem s tisíci jednotlivých vrstev horniny, které leží jeden na horní straně druhé. Každý z nich byl vytvořen 

oceánem nebo orgánem vody, kterým se stanoví její sediment a poté ustupující. Většina z těchto procesů také vzala miliony 

let každý. Nyní se podíváme na časové rozpětí, které přidávají až nejen miliony, ale miliardy 

let. To vše dělá postava 6000 let od Hebrejů vypadat pěkně hloupě teď, nemyslíte? Nyní mi dovolte zeptat - pokud jste stáli 

na okraji Grand Canyonu v místě bylo deset mil široký a míle hluboký a držel knihu v ruce, který řekl: "Grand Canyon v 

jeho nejširším místě je tak úzká že můžete krok po něm. " - Což by si myslíte, vaše oči nebo hloupý kniha? Dovolte mi 

připomenout, že rozdíl mezi 6000 a 60.000.000, je stejně široká jako mezi délkou jednoho kroku a realitou 10 mil soutěskou 

přes Grand Canyon. 

Nyní se krátce obrátit do historie k dalšímu zkoumání. Židovsko-křesťanská Bible říká, že existuje univerzální celosvětový 

povodeň, která v souladu s biblickým učenců došlo v roce 2,348 BC (Mám velkou staré bible, která má ve skutečnosti toto 

datum v horní části stránky z příběhu o potopě). Nyní jakýkoli učenec dávné historie je vědom toho, že egyptská civilizace 

vzkvétala pěkně v tomto okamžiku, předcházel 2,348 BC mnoha staletími, pohyboval nepozorovaně přes předpokládanou 

2348 před naším letopočtem povodně a jeho pouštní písek, byly stejně suché před, během a po tomto datu. Pokud někdo 

utopil v této době tam kupodivu žádný záznam o tom v autentickém historii. 

Nyní pojďme dál do oblasti astronomie, které již byly rozsáhle zkoumány pomocí starověkých civilizací, jako Řekové a 

Féničané. Jak všichni víme, to bylo obrovsky umocněna vynálezem dalekohledu Galileo v 17. století a ohromně pokročila 

našich novějších divy z oceli a skla. Tak mocné jsou tyto moderní dalekohledy, že nyní můžeme vidět do prostoru a 



identifikovat galaxie deset miliard světelných let daleko. Představ si! Tyto galaxie, kteří sami se pohybují od nás při 

poloviční rychlosti světla se vysílá signály k nám prostřednictvím světelných vln, které opustily před 10 miliardami let! 

Když vezmeme v úvahu vzdálenost Měsíce od Země trvá pouze s ohledem 1,5 sekundy, ujet vzdálenost klenoucí se světlem 

za 10 miliard let, je zcela mimo naše chápání. Je 10 miliard světelných let vnější hranice našeho vesmíru? Ne  

pravděpodobné, ale nemáme ponětí. Taková je nekonečném vesmíru. Zcela jiný příběh od toho představil již staří Hebrejci 

být několik Mihotavá světla ozdobit noc pro nás pozemšťanů. 

Mimochodem, z výše uvedeného, máme silnou další důkaz, že vesmír je starší než pouhých 6000 let, a skládá se z více než 

několik blikající světla zdobí náš noční oblohu.  

Můžeme samozřejmě také ponořit do studia paleontologie, z milionů životními druhy, které přicházejí a odcházejí a opustili 

své fosilní zůstává v geologických vrstvách hornin. Pokud ano, objem po objemu by nám říci stejný příběh - 6,000 roky 

počínaje je podvodný lež. 

Kdy to všechno začalo? Za prvé, musí být prokázáno, že byl začátek a že ani křesťany, ani nikdo jiný nemá nejmenší 

scintilla důkazů. Kdyby tam byl žádný počátek, není to trochu hloupé, někdo vás požádat, abyste vysvětlil, "jak to všechno 

začalo?" Řekl jsem již dříve, že v jejich záludnými otázkami křesťané naznačily dva závěry, které byly oba nepravdivé. 

Když se vás ptát "Je-li Bůh nedělal to všechno, kdo to udělal?" tam je zřetelný závěr, že někteří ", který" měl dělat to, jako 

bychom byli sledují nějaký "detektivka" v detektivce. A ", který" znamená osobu, a oni říkají vám jen osoba s hlavou jako 

člověk mohl udělat takovou složitou práci. Tato mysl, jako to člověk, jen mnohem chytřejší, mají daboval "bůh". Tento 

Bůh, který, i když ne ve skutečnosti člověk, prý je duch, jehož mysl pracuje jako lidské mysli, je mnohem lepší než jen. 

Tato inverzní dítě jako úvaha, taky nemá nejmenší základ buď v historii, nebo realita, nebo logiku. 

V první řadě, v případě, znovu se podíváme zpět na geologickém vývoji Země a vývoji života na to, zjistíme zhruba 

následující sekvenci. Slunce začalo splynout do ohnivé kouli a spin off jejích různých planet před zhruba pět miliard roků. 

Život se začal tvořit před asi 2,7 miliardami let počínaje pokorného jednobuněčné améby. Fragmenty kosterních pozůstatků 

primitivních předků člověka byly nalezeny sahající až tak daleko, jak 1 milion až 3,5 miliony rok, v závislosti na tom, co 

budeme akceptovat jako předchůdce. Mužská civilizace sahá nic jiného než 10 tisíc let. Nyní, když jsme byli vztáhnout to 

všechno v časovém měřítku 24 hodin rozpětí na hodiny, a my zaměněn existenci země na 24 hodinovém intervalu, pak 

muže existence by odpovídalo pouze posledních 5 minutách těch 24 hodiny a mužská civilizace obsadí pouze poslední 

jednu desetinu sekundy. 

Takže vidíme, že myšlení, civilizovaný člověk jako takový, zabírá jen prchavý okamžik času v geologickém časovém 

měřítku planety Země, a země sama o sobě je jen smítko prachu v rozlehlosti naší mimořádně složité vesmíru. Tak jak to 

souvisí k "kdo" podobný člověku, který měl na to všechno začalo, a aby to všechno? No, to dělá "kdo" docela absurdní a 

bezvýznamná kolečkem v celém systému věcí. Samotná myšlenka, že extrémně chytrý ", který" byl nevyvratitelně 

zakladatel, podněcovatel a tvůrce této obrovské vesmíru je zcela neopodstatněné a velmi směšné. Máme to všechno 

obráceně. My lidé jsou vývoj a přechodným jevem přírody, velmi malý, prchavý a bezvýznamný jev na to, že v porovnání 

rozlehlosti vesmíru a věčnosti času. Ale říkají křesťané, Bůh není člověk, že má jen lidskou podobu. Je to duch, duch a "u 

Boha je možné všechno." Duch? Duch?  

Takže pojďme prozkoumat další tuto myšlenku o ducha nebo duch. Při pokusu nutit takové fiktivní koncepty, ať už je to s 

kazatel nebo nějaký jiný strašák podomní, jak jen to, co je duch nebo duch, odpovědi stanou zvláštně vágní a velmi matoucí.  

Když se ptám jim takové otázky jako: dělá duch má tvar? jejich odpověď je, že má tvar lidské bytosti. Jak to vědí to? No, 

oni to předpokládat. Což někdy viděl jeden? Ne. Pak jsem se ptát dál: Dělá strašidlo mít nějakou váhu? Má to nějaký 

mozek? Nervy? Svaly? Hlasivky? Oči?Srdce? Cévy? Bones? Kde se bydlí? Co dělají v průběhu staletí? Jedí? Spát?Létají 

vzduchem? Projít přes zdi? 



Jsou složeny z atomů? Molekuly? Jaké zákony se jim operovat? Mají žít věčně? Jedná se o stejný jako duše? Právě tam, kde 

je taková obrovská akumulace duší uloženy? 

Je-li špion milující Christian si myslí, že má odpovědi na všechny nebo některé z těchto otázek, další otázka zní: Jak to ví? 

Jak ví něco o strašidel? Měl někdy vidět, slyšet, plsti nebo tavit nějaké? Jaký důkaz mu zbývá? A zřejmá odpověď na 

všechny tyto otázky je, že nemá absolutně žádný důkaz vůbec. On "ví" absolutně nic. Je to všechno jen dětinské pověra, 

nepodložené doslechu, ve směsi s silnou dávku důvěřivosti a divoké fantazie. Protože neexistuje žádný důkaz, cokoliv. 

Jednou jsem měl nějakou zábavu s strašák-milující zenu. I když byl bílý, on byl do Indie a že jeho mysl znečištěná se 

spoustou orientální odpadků. Jeden z jeho "přesvědčení", bylo to, že nejen že lidé mají "duši", všechna zvířata dělat stejně. 

Tak jsem se začal ptát na něj. Ještě psi mají duši? Ano. Koně? Ano. Krysy? Ano.Pokud se všechna zvířata mají duši, proč 

ne ptáci? Mají "duše" příliš. Co hadů a plazů? Oni taky. Co hmyzu?Oni taky. Komáři? Ano.Tak proč ne biliony bakterií, 

bakterie, viry? Do této doby byl příliš zmatený a na konci svého provazu. Ale stále držel jeho "všechny bytosti mají duši" 

teorie, který nemá sebemenší důkaz pro své tvrzení, nebo sebemenší tušení, co to duše je, nebo to, co ve skutečnosti mluvil 

o. Čímž se dostáváme až na otázku - pokud nevíte, co to je, není to hloupé tvrdit, že existuje? 

Takže to, co je duše? Duch? duch? Strašák? Nikdo nemá sebemenší tušení, opravdu, nemají ani nejmenší sebemenší důkaz, 

že to, co nelze definovat existuje. Takže bychom mohli také nazvat "Množství X" místo Boha. Tak proč jsme se připisují 

zázračné takové pravomoci, aby "Množství X" - super moudrost, magické síly, aby jen říkám, hokus-pokus fliederbush, a 

hle, bylo světlo, a hle, bylo nebe a země, atd. Není to poněkud hloupý? Ano to je. Je to hloupá jako peklo.  

Jsme TVŮRCI vzít rozumný a rozumný názor, že příroda (ne konglomerát strašidel) je skutečné; že my sami jsme stvoření 

přírody, obdařený některými unikátními vlastnostmi; že stejně jako všechny ostatní tvory přírody žijeme, reprodukovat a 

zemřít; a v dlouhodobém horizontu, veškerý život na Zemi bude vyřazovat, i když náš zdroj všeho života a energie, slunce, 

vymře a stává se neživý, studených škvára. Dále se domníváme, že je to tisíckrát víc konstruktivní čelit realitě a žít 

přirozený život příroda naprogramován na nás, než létat tváří v tvář přírody do umělého a nereálném světě snů. Je mnohem 

lepší přijmout práva přírody, aby jim pozorovat a porozumět jim a využít je ve prospěch nás samých, našich rodin a našeho 

závodu. My TVŮRCI nebude mít žádný kamion s tím vším pověrčivé nesmysly strašidel, duší, bohové, démoni a celý 

zbytek té hloupé odpadků, který je pozůstatek z našich primitivních a neznalých předků. Tyto hloupé aberace mysli 

nepomohly vyřešit naše problémy, ale naopak ještě zhoršuje a zhoršuje jejich, dokud se ocitáme v jídelně jsme dnes. A to 

nepořádek je ohromující, které vyvrcholily v zoufalé a hrozícím zánikem bílé rasy sám. 

Jsme tvůrci dělat čistou sérii celé této strašák odpadky a hodit přes palubu. Namísto toho jsme se vrátit k rozumnému a 

logické chápání samotného přírody. Necháme Nature být náš učitel, a příroda nám říká hlasitě a jasně, že náš první 

povinností, naším prvořadým zájmem je přežití, expanzi a rozvoj našeho vlastního druhu, naše drahé bílé rasy. Jsme tvůrci, 

aby to srdce naší nové náboženství, který je opravdu stará jako sám život. To je, ve skutečnosti. Příroda je Věčný Religion. 

Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Není pravděpodobné, "kdo"  

Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Máte nějaký vzácný, Staré knihy?  

Máme začátek docela dobré velikosti knihovny tady na ústředí církve v Severní Karolíně. Chceme, aby buduje s dalšími 

vybranými knihami, které mohou přijít naše cesta. V poslední době se váš editor zvedl velký (832 stran) starou knihu na 

"Historie otroctví" ve výborném stavu. To bylo vydáváno v roce 1857 a koupil jsem ji v malém Georgii obchod se 

starožitnostmi za $ 20,00. Chápu, že je v hodnotě nejméně $ 200,00. 



Mimochodem, s 1984 je tady a Židé se snaží zahladit bohaté dědictví bílý muž je dole na "Memory Hole", věřím, že nám 

sluší shromáždit co nejvíce ze starých mistrovských jak je to možné. Takže, pokud máte nějaké dobré knihy o historii na 

Řím, Řecko, Egypt, Early Western Americana, American History; staré encyklopedie (kompletní set) zvláště starý 

Britannica, circa 1911, (nebo jakékoliv jiné); knih o nacistickém kulturu; nebo některý z řady dalších subjektů, které by 

podle vás být přínosem pro naší knihovny, a pokud již nepotřebujete, poslat je na nás. Budeme dbát na to, že zůstane v 

rukou bílé rasy a tím pomáhají budovat komplexní knihovnu běloch kultuře. 

 * * * *  

Hlavním problémem při rovnání ven bílý muž má poškozenými myšlení není ani tak v tom, mu věřit, že což je pravda, ale v 

získávání mu nevěřit, že nepořádek odpadky že to není pravda.  

 * * * *  

Nenechte se darebáci opice s našimi geny.  

Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Máte nějaký vzácný, Staré knihy? 



Rasových loajalitu Problém 8 - leden 1984  

Cupid Corner  

Tam byl značný zájem mezi našimi členy ve využití našeho Amorův ROH při hledání ideologicky kompatibilního životní 

partner pro sebe, a my jsme obdrželi několik dotazů ohledně toho, co pozemní pravidla by měla být dodržovány.  

1. Dejte většina základních statistických údajů - věk, pohlaví, hmotnost, výška, světlovlasá, černovláska, atd.  

2. Stručné informace o zaměstnání, koníčky, zájmy, talent, sport, vzdělání, atd.  

3. Preference o partnera, se kterým by autor chtěl, aby odpovídal.  

Tam jsou některé z položek, které si přejí krýt v počátečním písmenem, ale to není nutné zacházet do přílišných 

podrobností. Udržujte dopis krátký. Cílem tohoto šetření je, jak doufáme, manželství a založení dalšího Bílý rodiny. Nejsme 

zájem o publikování pouze typ Dopisování dopisu, ani těm, což svědčí o živé-in vztah. Zajímáme se o napomáhání 

přikázání č.2 našeho Sixteen. 

Poslat dopis, (nejlépe spolu s obrázkem sebe) určené Cupid Corner, c / o rasových loajalitu, P. 0. Box 400, Otto, North 

Carolina, 28763 a my ji publikovat. Pak budeme předávat všechny (správné) odpovědi na vás, a odtud ven jste na vlastní 

pěst. Hodně štěstí!  

 * * * *  

Nezapomeňte, - v nelítostného boje o přežití, vítěz bere vše. Příroda není ani přiznat cena útěchy pro druhé místo. 

 * * * *  

Pouze chovu lepší závod lidí můžeme stavět lepší svět, a to pouze bílá rasa může udělat. Pomáhají budovat bělejší a jasnější 

svět 

Rasová Věrnostní Problém 8 - 01 1984  

Cupid Corner 



rasové Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

Pojďme používat náš sval - JSME bezmocné!  

Bílá rasa nepoužívá ani jedno procento ze svých obrovských zdrojů. Správně uspořádané a využita, náš potenciál je mimo 

srovnání. 

Turista cestoval přes Ozarks. Když se zastavil před zchátralého obydlí, uslyšel lovecký pes vytí banefully jakoby značné 

bolesti. Poněkud zmatený, požádal v blízkosti Hillbilly na otázku: 

"Proč se ten pes vytí?"  

"Vzhledem k tomu, že sedí na Burr," odpověděl 

nonšalantně hillbilly. "Dobře tedy. Proč ne vstát a 

vystoupit z ní?" "Vzhledem k tomu, že je příliš líní", 

protáhl nativní. 

Morální, pokud existují, tento příběh je, že lovecký pes mohl snadno ukončit jeho utrpení a zastavit vytí, jestli by jen dělat 

úsilí, aby učinily zřejmé.  

The White Man je dnes v podobném postavení. I když tento problém může být poněkud složitější, řešení je zřejmé, že v 

lovecký pes. Mohl by snadno dostat z jeho utrpení a zastavit vytí, jestli by mít jen odvahu a sílu vůle, aby celkovou 

intenzitu. Má prostředky. Má sílu. Má ohromující prostředky, s nimiž se tak učinit. Má převahu nad čísel, která jeho 

základního nepřítele, Židů. Je s podivem, že se nepoužívá ani jedno procento z dostupných zdrojů k němu dělat zřejmý. 

Pojďme prozkoumat tento podivný jev a vytyčit postup k vyřešení problému.  

Za prvé, shrňme bídné postavení bílé rasy nevědomky ocitla dnes. Když vezmeme studený, tvrdý, realistický pohled na naši 

celkovou situaci, zjistíme, že i přes všechny talenty, energie, inteligence a jiných mimořádných dary, s nimiž příroda tak 

štědře dotované bílá rasa, mohlo by to být jen stěží, v horším postavení. 

Takže vezměme zásoby - pojďme shrnout naše aktiva a naše závazky. Pojďme učinit čestně a beze strachu, i když je pravda 

může bolet. Zeptejte se kteréhokoliv běloch, proč se nechává být zdaněn k smrti; proč se umožňuje jeho děti, které mají být 

bussed asi tak jako mnoho dobytka; proč negři jsou převzetí města po městě; Proto jsme dotují Izrael a 126 dalších 

nepřátelských cizích zemích; proč Židé ovládají naše finance, sdělovací prostředky, státní správy a jen asi každý druhý 

nervovým centrem moci, bude jeho odpověď jednat o vyjící, bezmocné přírodě. Bude výt jako lovecký pes sedí na otřepu. 

To půjde nějak takto: 

"Neexistuje nic, co můžeme udělat o tom. Židé mít všechny peníze. Musím živit rodinu. Mám-li něco říci, budu ztratí svou 

práci. Nemůžete Buck usazení. Nemůžete bojovat radnice . Neexistuje nic, co můžeme udělat o tom. "  

Jedná se o standardní odpověď. Není to nic víc než obyčejný, nejvíce hanebné zbabělého policajt-out. Slyšíte to po celou 

dobu. Je to všechno špatně. Je to, opakuji, je ostudné, zbabělá policajt-out, aby se vyhnuli kalibrování vypořádat s realitou. 

Stejně jako lovecký pes sedí na Burr, White Man je vytí, ale příliš hloupí, aby vystoupit z otřep. On je buď příliš hloupé, 

nebo příliš líný, nebo příliš zbabělý. Vezměte svou volbu. V každém případě, pokračuje výt, ale nebude vystoupit otřepy 

když samozřejmě, že má prostředky, aby tak učinily.  

Otázkou křičí do nebes: Stejně jako lovecký pes sedí na Burr, proč sakra není to dostat pryč z toho?  

Za účelem vyřešení této otázky se budeme jít dolů linku. A, B, C, D a E, dokud nebudeme mít odpovědi. 



Vraťme se k tomu, co jsme řekli, že budeme dělat - vezměme zásoby. Pojďme první řadě posoudit situaci ve které se 

nacházíme. 

A. HODNOCENÍ dilema.  

1. První očí bijící fakt nás zírat do tváře je, že ačkoliv bílá rasa geneticky se stále drží všechny trumfy, to je  

umírající druhy; nejen ohrožené, ale umírá. Přesto se všemi jeho inteligenci, velmi málo z jejích členů jsou si vědomi, že náš 

závod je na cestě do zapomnění, a drtivá většina akt, jako by nemohla starat méně. 

2. Bílý muž, který na začátku 20. století, byl považován za nesporný pán vesmíru, nyní běží od svých 

podřízených. On je spuštěn před nižší spodinu, že bahno závody, pohrdal, opovrhoval a hromaděná s opovržením. 

Spojování v této poloze a plně spolupracuje se svými podřízenými, hliněných ras, je sám White Man. 

3. Bílý muž, který se v průběhu posledních několika staletí, (ve skutečnosti, jít zpátky do starověkých civilizací) 

využita na pracovní sílu svých mudcolored otroků, nyní je sám světově nejrozšířenější otrok, nesoucí všechny 

parazity z celého světa na zádech.  

4. Ne, je pouze bílé rasy zmenšuje, zatímco populace světových bahenních závody jsou explodující nevídaným 

tempem, ale bílá rasa je sama mongrelized a táhl dolů do hanebné, potupnou žumpy míšení ras. To je ale hanebné 

způsob, jak jít! Nejen, že je Bílý muž nebude v záři slávy, ale je ostudně končit jeho existenci na této planetě s 

omluvným kňučet. 

5. Bílý muž je ve skutečnosti plazí před zrádnou ale naprosto podřadné nepřítele - proradné Žida. Nejen, že je 

Žid nižší ve všech hlavních kategoriích produktivity, kreativity, umění, vědy, intelektu a další atributy 

civilizovaného člověka, ale je také mnohem nižší než v číslech. 

Přesto White Man snáší nejen Žida, ale skrze ChristInsanity, ve skutečnosti se zabývá Žida uctívání, se obává Žid podbízí a 

toadies k němu tak, aby otočit čestný člověk žaludek. Stejně tak teď bude kolouch přes nějaké stupidní negr, přičemž naoko 

nějaké surové opice, jako kdyby opice byly nyní pánem člověka. 

6. The White Man již dobývá a zabírat nová území na této planetě. V přímém obrácení až do 15., 16., 17., 18. a 

19. století, Bílý muž je nyní ustupuje jako slaboch a umožňující negry a jiných závodů bláta napadnout a obsadit 

jeho domácí půdě. Jako lovecký pes sedí na Burr, on dělá žádné úsilí k nápravě situace, ale pouze fňuká. 

7. The White Man je okraden o své vlastní přirozené a velmi nadřazené kultury a přechází na "kulturu" jungle-

králíček afrického nigger, vytrvale jsou vyprazdňovány na něj agresivní žida. Opět platí, že žádný odpor od bílého 

muže. 

8. The White Man je finančně okraden, vyplenili a pirátský na stupnici nikdy předtím pozorované v historii 

civilizace. V drtivé většině se jedná o pracovní bílý Američan, který vyrábí pro a dotuje parazity světa. Nese 

veškerou špínu a freeloaders světa na zádech. 

B. PROČ běloch tolerovat takové ohavnost?  

1. Zjednodušeně řečeno, důvodem je podobný tomu na lovecký pes, který je příliš líní se dostat z Burr, ale 

samozřejmě, situace bílý muž je mnohem složitější. Neodmyslitelně Bílá Člověk není líný, ale když je frustrovaný a 

zadrhla na každém kroku ze strany "systému", on je stále víc. Když vidí negry, Mexičany a dalších parazitů na 

welfare (pro které bílý muž je práce poskytuje) odstoupením sebe k postoji - proč bych měl pracovat? A hází ručník 

do ringu. 

2. Stále častěji, protože postavení bílý muž je neúprosně narušena, průměrný bílý muž dosáhl stavu beznaděje a 

zoufalství. On je zmatený. Už vidí řešení. Je k bodu zoufalství. 

C. pozitivní hodnocení našich zdrojů.  



Je to hrdý a slavné poslání Hnutí kreativity, aby běloch zpět do reality (a) přinést domů k němu závažnost situace a (b) 

přinést zvrat v myšlením vzor bílé rasy , Musíme učinit Bílý muž uvědomí, že není v žádném případě bezmocný; že má sílu 

a potenciál setřást parazitárních 

nepřátelé a znovu ujmout svého osudu! Ve skutečnosti, síla a potenciál bílé rasy, jednou organizovaný ve svůj 

prospěch, je tak úžasné, že se potácí představivost. Vezměme si následující fakta: 

I. White Man převyšuje Židy, jeho vynikající nepřítele, v poměru 30 ku 1, docela impozantní kurzy, podle všech měřítek, 

řekl bych.  

2. Ačkoliv je bílá rasa se rychle zmenšuje a bahno závody houbaření, nicméně, bílá rasa má před sebou ještě 

členství ve výši 500 milionů, z níž čerpat svou sílu, který bude organizovat jeho úžasné potenciál, a začít 

modernizace své genofond.  

3. Hlavním trumfem bílá rasa má, nicméně, je toto: Bez bílé rasy parazitní Žid by nebylo nic. On  

by byl bezmocný dokonce tolik, jak strukturovat životaschopnou společnost, nebo krmit sám. Bez bílé rasy dotuje negry a 

jiných závodů bláta, i ony by nebylo nic. Jejich počet by se rychle zmenšovat a stabilizovat kde byly vždy - na krajní hranici 

hladu a hladovění. Bez jídla a jiné dotace jsou nevědomky přeneseny z bílého závodu na hliněných závody (přes židovskou 

manipulaci a bílé hlouposti) by nebylo populační exploze, ne zlověstná hrozba od bláta závodů. 

Na druhou stranu, bílá rasa nepotřebuje židy nebo závodů bláta. Naopak, bude to tisíckrát lépe, když se dostane tyto parazity 

z jeho zádech, čistí vlastních řadách zrádce a ujímá svých vlastních záležitostí. Jakmile je bílá rasa uchopí svého vlastního 

osudu se bude rozkvétají do nových dimenzí vznešenosti, jako je svět ještě nikdy neviděl. To je skvělý výhoda bílá rasa má, 

a žádný jiný závod nikdy nemůže zaujmout jeho místo. 

To je spodní linie a čím dřív si to uvědomujeme, tím lépe. Aby bílá rasa může realizovat svůj obrovský potenciál, musí se 

dostat zpět do reality, k přírodním zákonům, které jsou neochvějná a věčná. 

To je poslání Hnutí kreativity aby byl tento cíl. Přitom chci přivést domů některé základní postoje, některé základní 

skutečnosti. 

D. ZÁKLADNÍ postoj a POZICE bílé rasy musí uvědomit a přijmout.  

1. Power a přežití jdou ruku v ruce. Příroda nezvýhodňuje slabé, hloupý, chudí duchem, pokorným a jakýchkoli 

dalších tvorů s biblickými slabin. Příroda favorizuje silný, rychlý, k tvrdé a degraduje Misfits do šrotu evoluce. 

2. Moc není něco, co je poskytována prostřednictvím třetí strany. Je to atribut, že vlivní a mocní tohoto světa 

uchopit do vlastních rukou čirou agresivitou a pohánět. Je bojoval a získal, a to pouze držel tak dlouho, dokud má 

držitel vůli a energii, aby tak učinily. 

3. Po staletí "morální" Bílý muž byl naprogramován (přes židovské křesťanství) vyhýbat a strach zřejmý fakt 

přírody - které by mohly má pravdu - a že příroda má jen jeden základní morálku - přežití. Za tradiční mysli 

vykolejení tohoto důležitého faktu byl náš úhlavní nepřítel - Žid. Byl chytřejší na mysli manipulaci než kterýkoli 

jiný druh, který kdy žil. 

4. Stejně jako pes hloupě sedí na Burr a vytí, proč má bílou rasu toleroval všechna zvěrstva, zneužívání a 

indignations opředená na něj Židy? Je bílá rasa jen líný, nebo hloupý, nebo zbaběle, nebo pokud její kolektivní mysl 

byla beznadějně manipulováno za případné obnově? To je dlouhá otázka, ale pokusím se stručně odpovědět na 

nepředvídatelné důsledky, jak je vidím. 

Není pochyb, že bílá rasa by tolerovat takové nehorázné krutosti v rukou parazitární horší je nejen zvláštní, ale ostudnou 

skvrnu na naší rasové povahy. Je třeba přezkoumat, exponované a vymítat, jako rakovina. Hnutí kreativity využije všech 

prostředků, které má k dispozici, aby tak učinily. Nemůžeme mít klid, dokud je přerušeno napájení Židů, dokud nebudeme 

mít tento parazit off našimi zády a bílé rasy znovu ujme svých vlastních záležitostí. 



5. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti bílé rasy, jako se skutečným obsahem alkoholu nebo narkoman, 

musí v prvé řadě upřímně a otevřeně přiznat, pak identifikovat nemoc. Musíme otevřeně přiznat: naše bílá 

společnost je nemocná - jsme oběti Jewitis. 

6. Po zjištění, naši chorobu, musíme vzít stránku z Žida sám. Musíme se naučit křičet nahlas, dlouhý a veřejně. 

Musíme se naučit křičet jako siréna a kopat jako mezek země, když chápeme jako urazil naši nepřátelé. Kdykoli 

jsme se domníváte, že ponížení, zneužití nebo zvěrstvo již nashromáždil na nás, nesmíme nikdy ignorovat, nebo trpí 

ji v tichosti. Musíme dát světu vědět! 

Přesněji řečeno, musíme vzbudit naší bílé s rasovými Soudruzi a uspořádat je do akce. Už nikdy budeme trpět sám, nebo v 

tichu. Budeme používat náš sval, budeme organizovat, využívat naše zdroje a do útoku. Máme moc! Musíme ji použít až po 

jílec. 

7. Musíme se již nebude "skříň rasista". Musíme se nahlas a jasně a agresivně tvrdí, naši právoplatné dědictví. 

8. Musíme štědře vzít naše převládající místo v režimu přírody věcí, a to místo je na vrcholu. Příroda určil jej, 

musíme ho nárok. Jsme oprávněni k němu, a příroda nabídla ji k vyvoleným. Příroda se neptá: Byl jsi fér? Byli jste 

charitativní? Byl jsi skromný? Byli jste sladkého o tom? Příroda má pouze jeden metr: Má vaše druhy mají vůli 

přežít a agresivně využívat svůj plný potenciál k tomuto účelu? Pokud tomu tak není, zapomnění je náročná trest. 

E. jasné řešení.  

Bílý muž není s využitím ani jedno procento ze svých dostupných zdrojů. Řekl jsem jedno procento? Že je příliš vysoká. Že 

ani s použitím 1/10 jednoho procenta, a to ani 1/100 jednoho procenta. Ve skutečnosti se využívá miliónkrát více ze svých 

zdrojů, spolupracovat s židem ve zničení bílé rasy, než je v pomoci zachránit bílé rasy. To musí přestat! 

Dívám se na ranní noviny a četl položku v Denveru, Colorado referátu o lyžařských střediscích. To říká, že na straně 78, že 

tři lyžařská střediska plánují rozšířit svá zařízení. CRESTED BUTTE plánuje utratit více než 200 milionů dolarů na druhé 

straně lyžařského areálu. PURGATORY se láme půdu pro 250 milionů dolarů vesnice na úpatí hory, a Telluride se 

prodírat pro obec 30 milionů dolarů a lyžařského vleku. 

Teď se mě je to hodně peněz. Ale pojďme obraz do správné perspektivy. V článku se dále uvádí, že ze 13 velkých "okolí" 

lyžařských areálů ve státě Colorado, tři výše uvedené jsou nejméně známý, a chtějí změnit tuto situaci. Jinými slovy, tři 

alespoň vyhlášené lyžařské oblasti 13 ve stavu samotného Colorado se chystáte strávit dalších 480 milionů dolarů 

expandovat a stát se lépe známý. Ale to není všechno.Colorado se může pochlubit celkem ne méně než 30 lyžařských 

oblastí uvnitř svých hranic. K dalšímu dostat obraz do pohledu musíme si uvědomit, že existují i všechny druhy lyžařských 

zařízení ve státech Vermont, New York, Kalifornie, Utah, Nevada, Maine, Pennsylvania a několika dalších států. Takže 480 

milionů dolarů vynaložené na rozšiřování 3 Drobné zařízení je jen kapka v moři v lyžařském průmyslu Colorado, nemluvě 

ve Spojených státech, nemluvě o Švýcarsku, Německu, Francii, Itálii, Rakousku a mnoho dalších bílých zemí. 

Zaměřme kvalitu obrazu zvětrání, že lyžařský průmysl je pouze jedním z několika extravagantních sportů pro běloch 

požitek, něco udělal trochu před 50 lety, a nebude trpět v nejmenším by nikdy objevil toto zdravou zábavu na prvním místě.  

Teď Nechápejte mě špatně.Nemám nic proti lyžaře nebo vlečky. Ve skutečnosti jsem udělal některé z nich sám, když jsem 

byl malý kluk v Kanadě, a myslím, že to je skvělé. 

Co se snažím udělat, je porovnat naše zdroje, jak můžeme hodit miliony a miliardy do nepodstatných kanály, ale kňučení 

jako prase, když požádal o účast v takových otázkách života a smrti jako přežití bílé rasy. Pojďme prozkoumat, jak moc 

úsilí, jsme udělali v tomto směru. 

Dobře, nechte mě přemýšlet o tom, kolik milionů trávíme zajistit přežití bílé rasy, přežití civilizace a budoucí příležitosti 

našeho potomstva žijící v kompatibilním světě. Řekl jsem miliony? Většina příspěvků se dostaneme, pokud jde o $ 5 $ 10. $ 

25 nebo někdy $ 100 nebo $ 200. Když dostaneme $ 1,000.00 příspěvek k pomoci vybudovat školu pro nadané (bílá) Boys, 

to je novinka, akce, které mají být velmi pochválit. 



Tak tady to máte. Když přijde na konečných prioritních položek, jako jsou úsporné bílé rasy z potupnou katastrofy, Bílý 

muž pláče chudobu, ale přesto, pokud jde o rozšiřování lyžařské areály, noční kluby, Disney světy pláž střediska a další 

odpustky zábavy a her , proč žádný problém, nebe je limit. Ale!Některé policajt-out umělci budou zvolat, že Židé mají 

všechny peníze. Jsou to oni, kteří tráví tyto obrovské sumy a jsou to oni, kteří ovládají tyto paláce rozkoše. 

Ne tak, příteli. Mohou být jeho ovládání, ale to je opravdu bílá Muž, který dodává všechny zdroje. Bez White Man 

obstarávat lyžařských středisek na žid je, nočních klubů, zalévání děr a co jsi Žid by neměl být v podnikání. Nejen Docs 

Bílou dodávku klientelu nejvíce všechny obchody, ale to je také bílý muž je práce, která staví světy Disney, The Vails se 

chocholatý Buttes a každý další konstruktivní usilovat na tváři země. 

Jsme to my, kteří mají mozek, pracovní síly, sval, prostředky k vytvoření a spuštění svět. Je čas, abychom 

si to uvědomil. Je čas, abychom rozbili ovládacích prvků z rukou Židů. Je čas, abychom využili obrovské 

prostředky do našich rukou a které máme k dispozici, a směřovat je na naše vlastní prospěch. Je dávno čas. 

Každý člověk úspěch má nějakou ideologickou zapalovací svíčku za ním, která funguje jako dynamo, hnací síly.  

Jak se Židé dostat svou sílu? Jak se komunistické hnutí získat obrovskou pohon pohltit většinu z moderního světa? Jak se 

katolická církev to? Mormonské církve? Muslims? 

Podíváme-li se každé z nich jsme zjistili, že došlo k ideologie, je víra, víra, že polarizované a poháněný každý z nich (a 

mnoho dalších) pohyby. V každém došlo k víru, že řada následovníků objali kolem kterých polarizovaný, organizované a 

vygenerovaný moc pohybovat ve světě. Zda je takové přesvědčení bylo založeno na skutečnosti, nebo na lži, nebo fiktivní 

pojetí, sotva zdálo se, že nezáleží. Všichni měli jádro, kolem kterého oni polarizovaný, organizace a dát věci do pohybu. 

Bílá rasa ve svých 6000 let civilizace, nikdy takovou jádro polarizovat kolem kterého dotyčné bílá rasa jako 

takový měl. Nikdy, to znamená, že dokud něco více než před deseti lety, když se objevila CREATIVITY na 

scéně. 

Nezapomeňte, že vše, co je dobré a konstruktivní na tvář této planety bylo provedeno bílé rasy. Nezapomeňte, že bez bílé 

rasy Žid by nebylo nic. Bez dotací u bílé rasy, negři a bahenní závody by nebylo nic. Máme to všechno.  

Nyní pojďme udělat rozumnou věc a směrovat naše zdroje na naše vlastní potřebu, k našemu vlastnímu prospěchu. Nechte 

nás v první řadě přestat dotovat své nepřátele. Nechte Židé, černoši a bahenní závody starat sami o sebe. Budou brzy uschne 

na vinné révy a již znečišťují náš svět. K tomu, abychom z Hnutí kreativity říci: dobrý zbavování! 

Nyní pojďme se pustit do podnikání a získat práci. Řekněte si ještě jednou: máme mozek, svaly, inteligenci, čísla a 

prostředky dělat zřejmé: ten zatracenej parazity z našich zad jednou provždy a postarat se o našich vlastních záležitostí. V 

současné době máme také vyznání, program a rasové náboženství polarizovat kolem a přesunout celý svět. Musíme 

využívat to, co máme a to je zjevné: postarat se o světě. Hnutí kreativity poskytl Bible a náboženství změnit běh dějin, a pro 

jednou ve směru na bělocha, ve prospěch bílého muže. 

Tam je ještě mnoho práce, ale s vyhrazeným pomoc, kterou bude hotovo. Nejdůležitějším krokem, teď, když máme všechny 

díly hnutí dohromady, je propagovat sakra z ní. Nyní potřebujeme velký propagátor, muže, jako Hitler, aby dělat svou práci. 

Řekl jsem to před a řeknu to znovu: existuje nejméně 10.000 mladých mužů ve Spojených státech, které mají génius, aby 

dělat svou práci, mladí muži, které jsou méně než polovina mého věku a právě dosahují nejlepších letech. 

Je naší povinností najít velký propagátor. Pomozte ho najít! Najdeme ho. 

Do té doby, distribuovat, propagovat, mluvit a organizovat. Distribuovat náš nový leták po stovkách a tisících. 

Distribuovat tento papír. Máte k dispozici nástroje pro to udělat s. Nepoužívejte jen sedět na Burr a vytí. My Tvůrci mají 

malé použití pro odsuzuji A bědovat davu. Staňte se aktivistou. Staňte se mover a šejkr. 



Bylo řečeno, že jeden stroj může dělat práci 50 obyčejných lidí, ale žádný stroj může dělat, co mimořádný člověk může 

udělat. Být výjimečný člověk, a pak dejte nám využít všechny dostupné zdroje bílého muže, moderní technologie a stroje 

zesílit naši mimořádnou kreativitu. Tímto způsobem, v žádném okamžiku vůbec můžeme a budeme stavět bělejší a jasnější 

svět pro sebe. Tak jděte na to! Pamatujte si, že neexistuje žádná náhrada za vítězství, a neexistuje žádná náhrada za bílé 

rasy! 

 * * * *  

Pouze budování lepší závod lidí můžeme stavět lepší svět, a to pouze bílá rasa může udělat. Pomáhají budovat bělejší a 

jasnější svět. 

 * * * *  

Neptej se, co CREATIVITY může udělat pro vás, ale zeptat se, co můžete udělat pro bílou rasu. Dělat něco smysluplného. 

Distribuovat 100 kopií na jejich rasu věrnostních každý měsíc. 

Rasová Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

Pojďme používat náš sval - JSME bezmocné!  

Rasová Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

Co je Vánoce Vše o? DEN POTÉ  

Bylo to den po Vánocích a během každého domu, zvířata byla za stálého míchání, zejména veš.  

Několik dní po Vánocích, protestant, katolík a Žid seděli u baru, připomíná, jak každý z nich strávil Štědrý den.  

řekl protestant, "No, my začali slavit na Štědrý den. Jeli jsme do našeho místního kostela a poslouchala krátké kázání a 

zpíval nějaké vánoční hymny. Pak na vánočním ránu jsme se shromáždili kolem stromu a otevřel dárky. Později jsme měli 

několik highballs a asi 4 hodiny odpoledne, měli jsme náš velký vánoční večeři. "  

řekl, že katolík, "No, a velký jsme udělali to samé, s výjimkou jsme neměli slavit Štědrý den, ale vstal časně ráno a šli jsme 

do hmoty. Poté co kdybych hod jsme měli velkou večeři, po které jsme otevřeli naše dárky. "  

řekl, že Žid "No, máme jiný přístup úplně. Na Štědrý den jsme pozvali všechny naše příbuzné a souvěrci, aby se spojily u 

obchodního domu. Jsme otevřeli případ slivovice, pak jsme se třel břiše a podíval se veselí na prázdné regály a plné 

registračních pokladen. Pak poklekl a dal díky naší vlastní chlapce, Saule, který vynalezl tento chytrý trik a dělal to vůbec 

možné v první řadě. Pak jsme si sedli v obrovském kruhu a zpívat . Co přítele máme v Ježíši! "  

Slyšel jsem tento příběh před mnoha lety, a zapomněl, kdo to řekl mně. Nicméně, čím víc jsem o tom přemýšlel, 

tím víc jsem si uvědomil, že asi víc pravdy, než poezie v tomto příběhu. 

Nyní, když Vánoce jsou u konce, je na čase, abychom opět sbírat naše smysly a požádat některé závažné otázky. Proč 

slavíme Vánoce? Co je to všechno znamená?  

No, pravděpodobně bychom goyim jsou překonány s hlubokým náboženským bázní a sentimentální stříkat a slaví 

narozeniny Krista, našeho Spasitele, který pravděpodobně sestoupil z nebe (přes Mariině lůně) zachránit všechny z nás 

chudé zkažených hříšníky z osudu požáru a síru a my prý všichni vděční jako peklo, který byl tak dobročinný.  



Zachraň nás hříšníky z pekla? Opravdu?  

Existuje tolik chyby v celé této fiktivní pohádka, že by vaše hlava plavat, když jdeme nad rámec prvního gushy, 

dětinský euforie, co Vánoce je vše kolem.  

Za prvé, neexistuje žádný důkaz, žádný nárok ani důvěřivých křesťany, že "ví", jaké datum Kristus se narodil. Je to jen 

datum vybral náhodně, protože adulators chtěli oslavit jeho "narození" a musel mít nějaký termín, libovolné datum. 

Proč se sbírají 25. prosinci?  

No, tam byl dobrý důvod. Mnoho pohan (White) národy už dlouhou dobu považována za tradici slavení zimního slunovratu 

uo tomto ročním období, a to bylo dobře zavedená tradiční svátek. 

Římané, například, měl dlouhou dobu považována za náboženskou tradici slavení 25.prosince jako narození boha slunce. 

Katolická církev chtěla skoncovat s tímto "pohanskému" festival, ale císař Konstantin odmítl žádost církevní, prohlašovat, 

že to bylo příliš populární. Nakonec udělal přistoupit k žádosti kostela pro práva osvobození všech otroků, kteří přijali 

křesťanství, a vzdal se sluneční test. Nicméně, tyto konvertuje pokračoval na oslavu slunce festival a ve 345 nl pod Liberius, 

římského biskupa, datum 25.prosince byla vyhlášena křesťanský svátek na počest narození Krista. Předchozí k tomuto 

kostelu vzal postoj že to bylo hříšné slavit Kristovo narozeniny, protože data byla neznámá. 

Křesťanská oligarchie, vedeni Master vplíží všech dob, rozhodl, že je účelnější otočit existující tradice ke slávě jejich 

pohybu, než pokusit se bojovat a vytvořit zcela novou tradici. To se jim podařilo dělat s ohromující úspěch. 

Oni dělali to samé s Velikonocemi, který byl již dobře zavedenou tradicí. Po celá léta, Bílé národy oslavila jarní 

rovnodennosti, plodnost nových plodin a nového růstu, Svěcení jara, a podobné myšlenky. 

Tak jsme, Bílé pohané, byly hoaxed z dlouhodobého stojící zvykem slavit své vlastní tradiční bílé dovolenou, a subverted 

do jejich změna v (Židovské) křesťanskými svátky, včetně ctít fiktivní Žid z rodu Davidova, jehož datum narození nikdo 

neví protože se nikdy opravdu došlo. Ale pojďme dál. Existuje mnoho dalších podvody v tomto obrázku. 

Nejen, že nikdo vědět, co den v roce židovského Spasitel byl pravděpodobně narodil, ale nikdo ani neví, co rok, a to buď. A 

to není všechno. Faktem je, že nikdo "neví", zda se narodil vůbec, nebo zda "on" je jen další trik mýtus, jako Santa Claus 

nebo husy matky a hi-ošidit-ošidit, kráva přeskočil měsíc. 

Právě s ohledem na obrovský vliv křesťanství má na štěstí (či spíše neštěstí, která mají být přesnější) z bílé rasy, by si 

myslíte, že někteří badatelé a historici by jít do nějaké značné potíže vystopovat tento mocný historické události a vyřešit 

jednou a pro všechny: to udělal židovský učitel, kazatel, "Syn Boží", "Spasitele" (nebo cokoliv) skutečně žít, nebo ne on.  

Rád bych, že tenhle bod by byl spíše důležité - ne Kristus, pak vše je podvod. Je to podobné jako s někým dává vám šek na 

milion dolarů. Věřím, že to bude zatraceně důležité zjistit, zda kontrola byla doopravdy, nebo v případě, že kontrola byla 

falešná, aniž by cent v bance zálohovat. Řekla bych, že každý rozumný člověk by chtěl zjistit, tento problém co nejrychleji. 

No, Já za sebe jsem strávil hodně času a výzkumu, aby právě tohle. Jak jsem již napsal libovolný počet kapitol na toto téma, 

jako je "Kristova Existence není doloženo historický důkaz", a "Strašidla na obloze Swindle" a mnoho dalších. Mnoho 

jiných historici a vědci udělali ještě důkladnější hledání do pravých análů historie a oni přišli s stejnou odpověď jako mají v 

poměru 1: neexistuje scintilla důkazů, že takový údaj jako Kristus nikdy neexistovalo; že příběhy vyprávěné Mathew, 

Marka, Lukáše a Jana jsou falešné jako peklo. Nejen, že jsou falešné, ale vzájemně odporují na desítkách významných bodů. 

Nejen, že jsou jejich porušené příběhy jako fiktivní jako Santa Claus, husy matky a Tooth Fairy, ale není tam žádný 

historický důkaz házet nějaké světlo na to, kdo Mathew, Marek, Lukáš a John byli, kde žili, kdy žili, nebo v případě, ve 

skutečnosti, v případě, kdy žil vůbec. 

Všechno, co máme, jsou mýty, příběhy, doslechu, mnohem důvěřivost a podvod. Ve skutečnosti, nejstarší "doklady" 

ohledně pravosti svých skriptů datují žádná další záda než asi 400 AD čtyři sta let mezi události a zpráva je docela pádný 



mezera. Dobře, ne Kristus, ne Spasitel, ne Vánoce. Ale přesto jsme, přes opakované mysli manipulaci a programování jsou 

přilepená s tradiční svátek, který ve skutečnosti se pohybuje miliardy dolarů v hodnotě zboží každoročně. Má také celou 

řadu dalších významných následků. 

Tak dejte nám zkoumat dále jde o jaký druh tradiční dovolenou Uvízli jsme se, co jsme vlastně slaví. No, na jednu věc 

slavíme falešná zpráva, a židovskou podvod se na to. A vtip je na nás. 

Židovská Mysl-manipulátor, Saul z Tarsu, křesťana St. Paul, udělal víc než kterýkoli jiný člověk v historii, který dal tento 

podvod napříč a prodávají je do gojimu. To je důvod, proč jsou Židé, takže mu vděčni, když se počítají šekelů druhý den po 

Vánocích. A stejně by měly být. 

Neexistuje žádná jiná událost (nebo non-event) v obchodním světě (většinou monopolizovaného Židy), který vytváří tolik 

krmeni podnikání stejně jako Vánoce. Jedná se o největší finanční injekci ve některý obchodní dům (nebo tisíce dalších 

obchodech) Získejte humbuk jejich podnikání. K mnoha obchodech znamená to, že rozdíl mezi vydělávání peněz a zůstat v 

podnikání, nebo jít na mizině. Mnoho obchodů dělat polovinu jejich objem obchodu před vánočních svátků a mnoho dělat 

celkové roční zisk jen z vánočních prodejů. Takže trik Žid chlapec, Saul, vzbudil se nesmí kýchl. Není divu, že jeho 

souvěrci jsou vděční mu za tuto inovativní trik. 

Nyní se podívejme se na to z bílého člověka pohledu, jak jsme Tvůrci mají sklon dělat na každé záležitosti, a položit několik 

otázek.  

1. Měl by být inteligentní White Man zapojit do prosazování židovského podvod, jakékoliv židovské podvod, 

jehož bílé rasy je prvořadým cílem?  

2. I když jsme si uvědomili, že Kristus sám o sobě je mýtus, by měl hrdý a závod vědomé White Man připojit k 

oslavování mýtický "hrdina", který je Žid?  

3. Znáte-li pravdu, myslíte si, že za žádných okolností je morálně ospravedlnitelný lhát sám sobě (a / nebo jiné), 

pokud si myslíte, že péči o podvod učiním z vás (a / nebo jiné) šťastnější? Z Hnutí kreativity pohledu odpovědi na 

každou z těchto otázek je hlasité ne! 

Při pohledu na něj od bílého křesťana pohledu, tedy ten, který "věří" tito židovští příběhy, bychom chtěli položit tyto 

nezodpovězené otázky:  

1. Věděli Kristův měl umírá a je přibit na kříž opravdu "uložit" všechny hříšníky?  

2. Pokud ano, proč jsou tam tisíce druhů zmatených kazatelů pobíhají prosil, abyste přišli do jejich kostela a dát 

peníze do své sběrné desce?  

3. Pokud Kristus vykonal svou práci před 2000 lety, proč potřebujeme všechny tyto potácející kazatelé dnes 

dělat svou práci znovu?  

4. Podle kritérií všech těchto brek kazatelů a podle Nového zákona samotného, jen asi každý v dnešním světě, 

2000 let později, jde do pekla tak jako tak. Jak si to vysvětlujete? 

5. Pokud Kristus a / nebo jeho Pappy jsou tak dočkat, až "zachránit" nás všechny z pekla, proč on / oni postavit 

odpornou zrůdnost na prvním místě?  

6. V případě, že ďábel je kořenem všeho zla, proč není všemocný Lord otřít ho jednou provždy, místo aby 

neúnavně a opakovaně uvedení opice na zádech? (Viz "falešné Boj Ruse" V lednu 1984 problematiku rasové 

loajalitu.) 

Co rozumné odpovědi každý inteligentní křesťan může přijít s nemám nejmenší tušení. Nikdy jsem neslyšel jim to, protože 

všechny jejich provozoven, v nejlepším případě oblouku na základě pověr a důvěřivosti, o nechutný mýtus a triky. Přesto 

bych mít zájem o slyšení některé, ale nebude zadržovat dech v mezidobí. 

Ale klíčovou otázkou bych chtěl klást tyto zmateně křesťany, je toto:  



7. Pokud došlo k zúčtování buď bránit bílé rasy, nebo židovský mýtus o křesťanství, které straně byste si 

vybrali?  

Může to znít jako hypotetickou otázku, ale chci vás ujistit, že většina rozhodně tomu tak není. Než toto století je u konce, ve 

skutečnosti ještě v tomto desetiletí, mnozí běloch se bude tlačen ke zdi v otřesů naší společnosti a bude potřeba, aby se 

vyrovnali s touto otázkou. 

* * * * *  

Jen asi teď slyším některé krvácející srdce vyprazdňovány s nechutný sentimentality zvolat: "Aj! Aw, Gee! Aw! Aw! 

Skoncujte s Vánocemi?  

Klassen chce zabít Santa Clause! "  

No, no. Relaxovat.Jsem dobrý, rozumný a sentimentální kolega sám. Nechci nikoho zabít, ze všeho nejméně Santa Claus, a 

ze dvou dobrých důvodů. 

1. Nemůžete někoho zabít, který neexistuje.  

2. Já ani nechci skoncovat s mýtický Santa Claus a to buď, protože (a) aspoň není židovský charakter, a (b) jeho 

původ je původ z němčiny, Kris Kringle, jak je vysvětleno výše, a proto. Bílý.  

Ale já chci: zrušit všechny ty židovské komerce, která obklopuje Vánoce; explodovat židovského podvod slavit datum 

narození Žida, jakékoliv Žid, ze stejného důvodu nebudu oslavit datum narození Martina Lucifer Koon; vystavit pobuřující 

nesmysly o o nonevent, že se nikdy nestalo a pokusit se získat bílé rasy zpět ke snímání a skutečnost, zpět do své bohaté 

dědictví a hodnot. 

V této souvislosti bych, aby tyto návrhy vybudování vlastní zdravým bílým rasové náboženství:  

1. Mějme události Vánoce a Velikonoce u zimního slunovratu a jarní rovnodennosti, respektive, ale obraťme 

stoly na židovských hoaxters: Obraťme se zpět do Bílých dovolenou. Dejme jim nová jména, názvy zcela odstraněny 

z jakéhokoliv židovského nakazit. 

2. Pokud jde o Santa Claus, ať budoucí zvyk a preference rozhodnout, ale pojďme oddělit tento mýtus ze všech 

židovské a křesťanské konotace.  

3. Vezměme si komerce zcela mimo tyto a jakékoliv jiné dovolené, a zdůraznil, místo toho duchovní, tradiční a 

genetickou sílu našeho vlastního White kultury.  

4. Pokud budeme slavit a ctít lidových hrdinů, dejte nám ujistil, že jsou bílé, naší vlastní rasu a kulturu, zda jsou 

tyto znaky jsou mýtický nebo historický.  

5. Začněme hned při budování tradičních prázdniny pro povýšení bílého muže kultuře, a vyhýbají se všechny 

ostatní.  

6. Bojkotovat všechny židovské obchody, ať už jde o obchody, realitní kanceláře, právníci, lékaři, politici, 

spisovatelé nebo cokoliv jiného.  

* * * * *  

Nyní máme souhrnnou bílou rasové náboženství. Podívejme se nyní zapojit do pátrání po Velkým propagátorem. 

Rasová Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

Co je Vánoce Vše o? DEN POTÉ  



Rasová Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

K čemu škola pro nadané chlapce je velmi důležitá  

Až do založení Hnutí kreativity, bílá rasa udělal téměř nic s cílem zajistit její přežití, expanze a povýšení. Je pravda, že 

stavěl proslulé říše, třpytivé města, úžasné kultury, obrovské válečné stroje a provádí celou řadu dalších ohromující výkony. 

Ale to nikdy tolik jako přijaté kroku jedna ve směru tahu bílé rasy dohromady, spojovat ji a uvedení do jednotnou frontu 

proti světu parazitů a bláta závodů.  

Naopak, většina z jeho obrovské energie spotřebované při ničení vlastní rasové bratři a rozvíjení a rozšíření spodinu světa.  

Nyní, s tvořivosti, máme obrovský úkol zvrátit celý tento trend. The White Závod jako takový je nyní prakticky od nuly. 

Nyní máme dělat celou práci zdola nahoru, od samého založení. 

Za tímto účelem takže musíme založit vedení kádr, organizovat, postavit, vzdělávat a vést. Úplně nejlepší z naší bílé rasy 

nebudou pro tuto práci potřeba pouze, ale budou také muset být orientována a být školeni. 

* * * * *  

My, Hnutí kreativity, nemají sebemenší zájem úspor a povznášející "lidskost" se všemi svými negry, špíny a parazity. Celý 

Naším cílem je: přežití, expanze a povýšení bílé rasy, tečka. 

Rasová Věrnostní Problém 9 - únor 1984  

K čemu škola pro nadané chlapce je velmi důležitá 



rasové Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

My mají přednost - Pátrání po velký propagátor  

On je tam venku. Je naším úkolem ho najít. 

Kreativity je inherentní opožděné časovaná bomba. Když přijde jeho čas to bude explodovat tváří v tvář našich nepřátel se 

všemi zuřivosti atomové bomby. Je naší povinností zavázán, aby tento den, aby co nejrychleji uskutečnění. Plánem Nyní byl 

vypracován. Základy byly také položeny. Nyní musíme hledat mimo Velkou Bílou předkladatelem a těžit z výhod našich 

snů a práce. S vaší pomocí jsme ho najde. Čas je esence. Čas je nyní zralé. 

Není nic silnější než myšlenka, jejíž čas nadešel, a když to přišlo, není nic, co by jej zastavit, ani armády, ani terorismus, ani 

lži, ani propaganda. Jsem přesvědčen, že čas kreativitu teď nadešel a my musíme namontovat plné stupnice organizační kádr 

podporovat ji, aby jej, aby ji uspořádat, budovat své svaly a usnadnit bílý muž znovu při plném nabití svého vlastního 

osudu. 

Existuje mnoho příkladů v historii, kdy jedna kniha, nebo jedna myšlenka leží ladem na nějaký čas, pak se míchá, pak se 

najednou vzplál dále do širokého uznání v očích světa.  

Nedávný příklad, který jste si mohli přečíst o, je malý 88 roků stará dáma s názvem Helen Hoover Santmyer. Za 50 let se 

pracoval na její jedné a jediné knize s názvem "... a dámy z klubu." Jde o malém jihozápadní města v Ohiu, které pokrývají 

období od roku 1868 do roku 1932. Je to poměrně masivní dílo, kniha o hmotnosti 6 liber, a skládající se z 1344 stránek. 

Bod o této epizodě je, že pro 88 let, nikdo zvlášť všiml, že tato dáma měl nějaký talent jako spisovatel, ani nikoho zvlášť 

nezajímá. V roce 1982 Ohio State University Press vydal knihu. To ještě přitahoval malou pozornost a jen několik set kopií 

bylo prodáváno. Pak, v roce 1984, kniha byla převzata Putnam je a bude zveřejněn v srpnu jako svazek hlavního výběru 

klubu měsíce je pro tento měsíc. 

Najednou po 88 letech, paní Santmyer je uznáván a pozdravovat-ed jako skvělý autor. Ona je uveřejněný v celostátním 

tisku, bohatství ji čeká finančně a ona je velký zájem. Nepochybně bude příběh uvést na trh, a bude se obrátil do filmu, se 

objeví v televizi a být zveřejněna v měkkém obalu. Ve věku 88, paní Santmyer konečně a náhle odměněni se všemi poct a 

vyznamenání z velkého autora. 

Jiný případ historie je, že pruské autora s názvem Carl von Clausewitz, který nyní, více než 150 let po jeho smrti, je široce 

uznáván jako mít psaný největší klasiku na vojenské strategie v celé historii. Jeho životní dílo, válku, je stále bez ohledu ed 

jako klasické učebnice vojenské taktiky a strategie, navzdory skutečnosti, že vojenská technologie dramaticky změnil v 

minulém století a půl. 

Carl von Clausewitz se narodil v roce 1780 jako syn vysloužilého armádního poručíka, který držel malou pozici civilní 

služby s tehdejším stavu Pruska. Když Carl zemřel v roce 1831 v raném věku 51, jeho mistrovské dílo, válku, byl ještě 

nedokončený. To bylo vydáváno svou milovanou ženou rok po jeho smrti. První vydání, která se skládala z pouhých 1500 

kusů, byl stále ještě není vyčerpána o 20 let později, kdy byla druhé vydání. Žádné další vydání pak se objevil až roku 1867, 

kdy konečně jeho práce začal dostávat uznání, které si zaslouží. 

Tento klasický, i když ještě ne široce četl, měl obrovský vliv na vojenskou historii ao historii světa zeširoka. To byl základní 

text, který zavedla a živil německý generální štáb, aby se stal nejúčinnější vojenskou organizaci, jakou svět kdy poznal. To 

byl pomocný při formování představy o pruský generál von Moltke uznávaná jako jedna z největších vojenských generálů 

všech dob. Byl to on, kdo vedl pruské armády, aby brilantní vítězství, které vyvrcholily sjednocení Německa v roce 1870. 

Tato kniha dělal hodně formovat vojenskou strategii a myšlení světové války a druhé světové války. Je silně ovlivňován 



Adolf Hitler myšlenky na Blitzkrieg taktiky, které byly tak úspěšně použity. I dnes je stále jednou ze základních, ne-li 

především, učebnice ve většině vojenských akademií na světě. 

Nyní jsou dvě knihy uvedené jsou daleko od sebe v předmětu, ale mají společného jmenovatele, a to je tento: Kniha nebo 

nápad mohou ležet ladem a nebere v úvahu pro roky, ale pokud to má svou cenu, to bude dříve či později přitáhnout 

pozornost veřejnosti, ať už je to přes náhlé příznivé publicity, nebo ať je to tvrdá cesta přes pouhou genialitou a síle 

myšlenky organizované a jsou v nich obsaženy. "... A dámy z klubu", nebudou měnit svět moc, pokud vůbec, ale zřejmě má 

velkou zásluhu jako literární díla. Von Clausewitz, válku, na druhou stranu, neměl konkrétní sponzora nebo promotor, ale 

oprávněně získal toto prestižní ocenění si zaslouží pouhou silou své silné stránky. 

Ale hlavním bodem je toto: intenzivní podpora může přinést skvělý nápad a do popředí zájmu a pozornosti světa v krátké 

době. Naším záměrem je, že když máme všechny naše parametry, o kreativitě dát dohromady, aby zahájily propagační 

Blitzkrieg takové, jaké svět nikdy neviděl. 

Nyní jsme Tvůrci nijak zvlášť vychutnat hrát roli chvastoun, ani nemáme žádnou zvláštní touhu rozmazlovat hrát roli 

Casper milquetoast, ani biblické odchyluje, který je plachý, tichý a chudými v duchu. Ve skutečnosti, 15. přikázání našeho 

šestnáct říká: "Jako hrdý člen bílého závodu, myslet a jednat pozitivně. Buď odvážný, sebevědomý a agresivní. Využít 

konstruktivně vaše tvůrčí schopnosti." Stručně řečeno, máme zájem ani bytí braggadocio, ani plachý samotářský fialová. 

Jsme v podstatě zájem být co nejpřesnější v našem úsudku, s použitím 

náš dobrý úsudek k tomu nejlepšímu z naší schopnosti a jak se provádí práce. Proto budu konstatovat, kategoricky, že je to 

můj úsudek, že pro bílé rasy, kreativita je nejvíce konstruktivní, dynamický a přínosný nápad, který přišel spolu od počátku 

civilizace před některými 10,000 roky. 

Nyní pamatovat, řekl jsem pro bílou rasu. Židé nebudou souhlasit s tímto hodnocením a bude bojovat zuby nehty, a bude 

chybět žádnou příležitost, aby ji vypovědět. Negři a bahenní závody se to taky nelíbí, a nikdy nebude, protože to bude osud 

jejich budoucnost jako parazité na coattails bílé rasy. Křesťané budou útočit, vypovědět a zátaras je na každém kroku na 

cestě, prosící jméno svého Pána hrnul Zatraceně, oheň a síru na hlavu každému, kdo bude mimo jiné zahrnovat kreativitu. 

Ale bílá rasa sám bude milovat a obejmout ho, protože jeho velmi přežití, vzkříšení a vykoupení závisí na tom. 

Dále jsem předpovídají, že kreativita zvítězí a přijmout všechny bílé lidi na celém světě, a to jako výsledek oni zdědí zemi. 

Ne tiší, ne chudým v duchu, a ne Židé, a ne negři, nikoli bahno závody, ale velká bílá rasa zdědí zemi a žádný subjekt si to 

zaslouží víc bohatě. Bude to největší požehnání "lidstvo" mohl někdy doufat. 

Dále jsem tuto dalekosáhlou prognózu: Přijďte peklo nebo vysokou vodu, bude CREATIVITY udělat velký průlom do 

konce tohoto století, s největší pravděpodobností do konce tohoto desetiletí. A mám tři dobré důvody, proč se domnívám, 

toto: 

1. CREATIVITY je vysoce kontroverzní, a jako takový, to nelze potlačit. Je vysoce volatilní, a jako silný 

výbušný to potřebuje jen jiskru nastavit ho znovu propuknout tváří v tvář světa. 

2. Je správné a pravdivé. To nemůže být úspěšně vyvrácena v otevřené diskusi, protože je založen na 

skutečnosti, a na věčných zákonů přírody. Čím více je napaden, nebo diskutoval, nebo diskutována, tím více 

příznivců získáme pro bílé rasy. 

3. Žid, přes jeho zrádné machinacím, přinesl tento svět strašlivou krizi, která se rychle závodění na vyvrcholení. 

To nemůže jít mnohem déle, aniž by k dramatickému kolapsu nebo výbuchu. V této kalamity je bílé rasy cílený jako 

hlavní oběť. Čím blíže bílá rasa přístupy k této blížící se hrůzou, tím více dramaticky zřejmým závěrem bude dojem 

na mysli každého jednotlivce: Kreativita je odpověď! Jediná odpověď! Ne křesťanství, není komunismus, ne větší 

pohoda, ne více liberalismus, ne více tištěný Federální rezervní poznámky, ale zcela nový přístup. Bude to buď 

tvořivost a přežití bílé rasy, nebo to bude zapomnění. 

Buďme jasné, na jiném místě: V případě, že bílá rasa jde nazmar, nejlepší a jediné stojí za charakteristické pro "lidstvo", 

bude byly nenávratně zničeny, nikdy být obnoven. "Lidstvo" (a já používat termín volně) se vrátí zpět nejen do temných 



věků před tisíci lety, ale zpět do doby před půl milionem let, na úrovni kanibalismu a to v nejnižších nigger v Afrika. V 

sázce je opravdu vysoká. 

Dobře, jsme vymezeny alternativy. Kde je CREATIVITY dnes? 

No, my oblouk asi 95 procent kompletní. Máme víru, program a náboženské základny docela dobře vyplněný. Máme 

měsíční periodikum a máme naše základní biblí. Máme jen jeden kus skládačky dokončit snímek. Potřebujeme velký 

propagátor. 

Nyní mi dovolte vysvětlit zásadní bod, který většina lidí si nejsou vědomi. K dispozici je široká rozdíl mezi vynálezce a 

promotor. Zřídka jsou ti začleněna do téže osoby. Proč? Ze stejného důvodu, že budete jen zřídka, pokud vůbec, zjistíme, že 

svět je boxu v těžké váze mistr je také největším světovým houslový virtuos, je také nejlepší umělec na světě, je také 

největším spisovatelem na světě, je také světově nejrozšířenější básník, atd. Musím jít dál? Stěží.Jen velmi málo vstoupit do 

řad "svět je především" v jakékoliv kategorii, a zřídka, pokud vůbec, dělat dvě nebo více těchto talentů jsou umístěny v 

jedné osobě, bez ohledu na to, jak vysoko jejich inteligenci. Zjistil jsem to už před zcela jasně asi 30 lety, když jsem 

vynalezl tlačítko elektrický otvírák na konzervy a získal řadu patentů na zařízení. Bylo mi řečeno, docela důrazně, že 

vynálezce a obchodní talent málokdy jdou ruku v ruce a že obvykle vynálezci jsou nejchudší podnikatelů. 

Zda je to pravda ve všech případech není problém, ale obecně platí, že bod je dobře přijata.  

Zatímco jsem se zabýval sám docela dobrý obchodník během svého života a nashromáždily značné množství aktiv 

zálohovat, a vzhledem k tomu mám po většinu svého podnikatelského života podporoval jeden projekt nebo jiné více či 

méně úspěšně, přesto, nemám považuji se kvalifikoval být velký propagátor hledáme, a krátce Řeknu vám proč.  

Za prvé, já jsem v podstatě spisovatel a filozof, a to i při které jsem přišel v poměrně pozdní fázi života. Kéž bych věděl, ve 

věku 20, co vím teď! Ale realita života je, že během rozkvětu svého života jsem nevěděl, ani dát druhý myslel, a neviděl 

celý obraz jasně, až jsem byl hodně přes 50 ° C. 

Dne 20. února (1984) jsem byl 66, dvakrát tak starý jako bych chtěl být v pořádku, aby se na obtížných povinností vedení a 

správu jako obrovský podnik jako vedoucí bílé rasy zpět k rozumu a pořádku v nepřátelském světě uplynulý Stark-

nepříčetný. Faktem je, že v každém věku, byl jsem nikdy vystřižené být takový vůdce, řečník, správce a organizér, které 

jsou nezbytné postarat se o takové podivuhodného hnutí. Jak jsem již řekl, jsem v podstatě vynálezce, spisovatel, filozof. 

Podpora hnutí nyní bude muset pocházet z nějakého ohnivá koule, polovina mého věku, jehož identita v této době je stále 

neznámý. 

Ale on je tam venku. A my ho najde. Hledáme nějaké ohnivé koule podobné Adolfa Hitlera, ale jen lepší. On je tam venku. 

Ve skutečnosti existují nejméně 10.000 mladých mužů v Americe, kteří by potenciálně mohly dělat svou práci. Oni ještě 

neslyšeli o nás dosud. Ale oni chtějí.Je naším úkolem rozšířit náš pohyb do bodu, kde je stěží inteligentní Bílý muž či žena v 

Americe, kdo neslyšel o nás, a buď k nám zamítnuta nebo se k nám připojil. Čím více jsme se rozšířit, tím více budeme 

přitahovat některé z těch 10.000 hovoříme. Na rozdíl od Adolfa Hitlera, Great White 

Promotér hledáme není přesně muset začít od nuly. Nebude muset formulovat novou filozofii nebo vyznání, nebo program 

od nuly. Bude mít trvání. Řešení a organizace je tam a čekal, až se dát na plné obrátky už. Stejně jako Lee Iacocca, nebude 

muset vymyslet automobil od nuly, nebo dokonce začít Chrysler Corporation od nuly. The Great White Promoter bude doslova 

spadat do největší příležitost dějin, 95 procent kompletní, připraven podporovat, a nebe je limit. Celý rámec již existuje 

připraven ke spuštění, jen čeká na toho pravého muže s cílem podpořit sakra z ní. 

Byl tam někdy v historii taková zlatá příležitost, kterou nabízí každému mladému člověku na stříbrném podnose? Stěží.  

Nyní velký Search je zapnutý. Vy, kteří toto čtete jsou důležitou součástí tohoto hledání. Možná, že jste potenciální 

kandidátskou zemí, nebo pokud ne, přinejmenším jste součástí organizační mozaiky, které jsou nezbytné k vybudování 



hnutí člen multi-milión. Tento proces je self tankování, tím větší členů, tím více personalisty. Čím více náboráři, tím větší 

členství. 

Takže máme naši práci jako stvořený pro nás. Stavět, stavět, stavět! Recruit, získávat, zaměstnat! Propagandisticky! 

Proselytize! Organizovat!Propagovat vypadnout z největších nápad pro bílé rasy od civilizace začala. Uložení bílá rasa od 

sebevraždy a genocidy! Podporovat! Vyhledejte velký propagátor! 

Takže jaký druh člověka hledáme? No, jistě, že bude génius. Bude mimořádně inteligentní, mají dynamický, vítězné 

osobnosti, být vynikající a přesvědčivý řečník, a zároveň být muž těžkých rozhodnutí a zdravý úsudek. Bude to skvělý 

řečník a člověk s obrovskou energií. 

Když jsme ho našli, budu uvažovat o mé životní dílo jako docela dobře dokončen. Poté se budu odpočívat, užívat snadný 

život, a užít si některé z zvýhodněno života, které mám nárok na v mém věku. Udělám víc cestování, dohnat na mé čtení, 

provést několik audio a video pásky pro kostela, udělat nějaké amatérské olejomalby, publikovat několik dalších knih, 

napsat článek, tu a tam, a obecně putter kolem na mém usedlost v Blue Ridge Mountains v mé vlastní konkrétní rychlostí. 

Ale pohyb musí jít dál. Je třeba zrychlit na obrovskou rychlostí, dokud obálek světě. To bude prováděno The Great 

Promoter, podle Pontifex Maximus č.2 Najdeme ho! 

 * * * *  

Důvodem bílá rasa byla taková snadnou kořistí, je, že hlavní segment bílé rasy je podporovat vlastní sebedestrukci a drtivou 

morální silou bylo nikdo jiný než samotný křesťanství.  

 * * * *  

Jeden jest náboženství jiného muže břišní smích.  

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

My mají přednost - Pátrání po velký propagátor  

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Kdo je potřebuje? Polyglot Mind a Polyglot Society  

Jeden z nejtrvalejších a matoucích rozčilování, že jsme tvůrci jsou zatíženy je to základní otázka:  

Vzhledem k tomu, většina členů bílé rasy jsou křesťané (a / nebo volně přidružený s nimi), neměli bychom s nimi pracovat 

místo toho na ně útočí? Koneckonců, tam je tak mnoho z nich a my je potřebujeme. 

To je důležitá otázka, a ten, který jsme z Hnutí kreativity vyřešeny před dvanácti lety, kdy jsme zahájili pohyb kreativitu. 

Naši skuteční členové jsou u nás 100 procent v odhodlání a rozhodnutím na samém založení hnutí. Existuje však celá řada 

rádoby členové, kteří mají rádi narkoman, kteří nemohou tvořit jeho názor, zda by se měl vzdát drogy i když by zase chtěli 

vstoupit do skutečného světa a stát se seriózním členem společnosti. 

V tomto článku chceme vychovávat všechny argumenty pro-křesťanské disidenti které vychovaly a zodpovědět jednu po 

druhé, pokud je to možné. Chceme-li odpovědět jednou provždy otázku: Může křesťanství pomoc n «stavět bílou rasovou 

pohybu (libovolný White rasové pohybu) nebo je součástí problému? 



V odpovědi na tuto otázku jsem připomněl zemi kazatele, který kategoricky uvedl, že "náboženství bez pekla nestojí sakra." 

My TVŮRCI nemají žádný předstírat, že jsou bez předsudků, a nijak zvlášť souhlasit s tímto hodnocením. Namísto toho 

jsme kategoricky prohlásit, že: Jedno bílé rasy hnutí, které nedokáže čelit a vystavit judaistickou křesťanství nestojí sakra. 

Dále uvádějí, že užívání nezrekonstruovaný, "znovuzrozeni" Křesťané na naše hnutí je nejen kontraproduktivní, ale vytváří 

dissention a anarchii v našich řadách; že křesťanství není jen problémem mezi mnoho, ale je v podstatě problému, který má 

zmrzačené běloch mysl v průběhu věků a zabránila bílá rasa už nikdy nebude moci vytvořit silnou White rasové náboženství 

jejím vlastním; že se jedná o nejsilnější zbraň Žid navázal po celé věky v usměrnění běloch mysli a rozdělovanou po silnici 

do sebedestrukce a genocidy. 

Dále uvádějí, že křesťanství je židovská Maginotovy linie; že musí být popraskané předtím, než můžeme dostat se k 

nepříteli a zničit ho. (Francouzská Maginotovy linie byla porušena a obešly.) Dále uvádějí, že křesťanství a přežití bílé rasy 

jsou neslučitelné. Buď jeden nebo druhý přežije, ale ne obojí. Je to posvátný cíl Hnutí kreativity dohlédnout na to, že bílá 

rasa přežije, rozšiřuje a posouvá stále vzhůru. 

Pokud jde o důvod, proč jsme se tuto pozici jsme již jasně definovány v Vydání 6, na jejich rasu věrnost, nazvaný "The 

sebeuloženého Handicap -. Idiotský nemožnost jsa Žid bojovník a křesťan ve stejnou dobu" V že článek i seznam pět 

základních důvodů, proč ti dva jsou neslučitelné jako je manželství nigger s bílou, a že jakýkoli pokus o kompromis dvě 

výsledek v mongrelized ohavnosti, který je ohnutý na sebezničení.  

Stručně zrekapituloval těchto 5 body jsou:  

1. Křesťanství je ponižující, sebezničující otrok filozofie, navrženy tak, aby zlomit ducha těch, kdo podlehne.  

2. Na rozdíl od křesťanství prodává nápad pohany (většinou běloši), že Židé jsou skvělé, lidem zvláštním, že 

jsou vyvoleným.  

3. Křesťanství učí své stoupence, aby milovat své nepřátele, ale nenávidí svůj vlastní druh, je nejničivější no-

win filozofii.  

4. Křesťanství je vysoce rozporuplné a protichůdné, s verši v textu, která bude mít po obou stranách každé 

záležitosti, opouštět "věřící" v neustálém zmatku, self-pochybnost a emocionální konflikt.  

5. Křesťanství je nemožné požadavky a vede k frustraci a duševní zhroucení.  

(Chcete-li ověřovat údaje o těchto argumentů pro čtení znovu Vydání 6, na jejich rasu loajalitu.)  

Ale je tu mnohem více k této problematice a základní otázku jsme získali na začátku tohoto článku je, zda bychom měli vzít 

vlažné křesťany, gung-ho křesťané, znovuzrozené křesťany nebo jakýkoli jiný druh křesťanů do naší bílé rasové pohybu a 

práci s nimi. Naše odpověď je hlasitý důraznější, Ne! Budeme se v první řadě poskytne další důvody, proč je to nemožné, a 

později odpovědět zastánci argumentů jeden po druhém. 

DŮVOD No. 1 - Pravděpodobně nejvíce naléhavý důvod, že můžeme uvést, že křesťanství je a zůstává nejvážnější 

překážku v cestě bílé rasy z vůbec stavět bílou rasu náboženství jeho vlastní. Jak jsem již poukázal na to znovu a znovu, je 

Židům rasové náboženství, které bylo jádrem početně a geneticky podřadné kmene získává kontrolu nad světem. Naopak, to 

byl nedostatek rasové náboženství, která vedla k pádu, rozpadu a mongrelization těchto nadstandardních velkých bílých 

civilizací jako Egypťané, Řekové a Římané. 

DŮVOD č.2 - Nemůžete bojovat něco, co se bojí identifikovat a zaútočit. Chceme-li brát naše hnutí i vlažní křesťané, pak 

musíme přestat útočit křesťanství v pořádku ", aby je urazit." Pokud bychom přestat útočit křesťanství, pak nemůžeme 

zničit. Pak další závěr je, že 2000 roků starý problém zůstává s námi, a my jsme zpátky na nula znovu. Ne-win Catch 22 

problém. 

DŮVOD No. 3 Když jsme sledovali odůvodnění navrhované naši nepřátelé, které bereme v křesťany, protože (a) jsou bílé,  



(B) existuje tolik, a (c), který by výrazně rozšířit naši základnu, pak nebylo by to přiměřeně také z toho, že jsme se rozšířit 

naši základnu dále, a vzít v "bílých" homosexuálů, "bílý" liberály "bílé" komunisté, "bílá" drogově závislí? Existují miliony 

z nich. To by jistě "rozšířit svou základnu" a zvýšit naše čísla, teď ne? 

Ve skutečnosti, pokud bychom zapomenout na základní principy a dát na test rock 'n Roll, v kombinaci s drogami orgie ve 

stylu Woodstock, New York z deseti lety, proč bychom mohli přilákat statisíce na "naší věci" na jedné schůzce. 

Samozřejmě, že musíme být opatrní, "neurazit" na homos, teplouši, liberály, komouše, Židů a drogoví dealeři. 

Ale bylo by stále máme víru, program, nebo příčina? Stěží.  

To samé platí i pro křesťany. Oni jsou ze své podstaty nepřátelský k rasové integrity bílé rasy a vždy bude. Jediné, co 

můžeme udělat s nimi je přeměnit je a restrukturalizovat jejich myšlení. Vzhledem k tomu, že jejich mysl je tak pokřivené 

podle židovského mysli rušivé, že jsou méně otevřené ze všech možných perspektiv. Tak proč ztrácet čas s nejtěžší předmět, 

když existuje tolik jiných Bílé Rasové Kamarády, kteří ARC jak vnímavý a touží najít odpovědi na dnešní rasové dilema? 

DŮVOD č.4 - Židé prokázaly, že jejich rasové náboženství je těžiště je klíčovým bodem je "slunce", kolem kterého všechny 

ostatní satelitní organizace přitahovat. Oni mají nejen svou ADL, AJC, JDL, ale tisíce Žid-inspiroval organizací, které 

pomáhají podporovat židovské spiknutí a udržet Židy v ovládané poloze. Ale bez pivotní židovského náboženství jako jeho 

těžiště, všechny tyto další organizace by nebylo nic, ve skutečnosti, že by se vůbec neexistuje. Tam by byl žádný důvod, 

žádná víra, žádná věrnost, žádný program polarizovat kolem. Židé by stejně jako pozdní Golda Meir, když ona byla premiér 

Izraele, uvedl: "Už krátce existoval a rozpadl dávno." 

To rasového náboženství je to, co bílá rasa má chyběl v celé jeho historii. Bylo pád ze všech bílých civilizací, které 

přicházejí a odcházejí. Nyní konečně tvořivost máme takovou rasovou náboženství, náboženství, že bílá rasa může 

gravitačním účinkem kolem, shromáždění kolem, a nakonec polarizovat jeho boj o vítězství. Nyní, když máme to, Jupiter, 

budeme se propadnu, jestli budeme nechat Judaized 

Křesťané do zákona zmást, rozpadat a zničit ho. Za nic na světě! Což nás přivádí k dalšímu bodu, a to vydáním 

POLYGLOT mysli.  

DŮVOD No. 5-In Creative Credo č.17 bílého člověka bible s názvem "Jen homogenní společnost může být upraven a 

snese," já jsem prokázáno, že tyto polyglot společnost je neustále ve válce v sobě chová anarchii a vždy končit sebezničení. 

To samé lze říci o polyglot mysli, a také hnutí polyglot nebo organizace. 

Většina lidí si myslí, že čím více čtou, tím více vědí, tím více bude schopen vyřešit problém, nebo dosažení něčeho 

užitečného.  

To není nutně tak. Ve skutečnosti, historie dokazuje pravý opak. Pokud budete číst všechny knihy v knihovně Kongresu 

byste mít tolik různorodé a protichůdné názory na každý předmět, který by nebyl schopen provést svůj názor na cokoliv. Ty 

by s největší pravděpodobností bude paralyzována se zmatkem, najít tucet argumentů, proč byste neměli ve skutečnosti 

nemůže dospět k jasnému závěru, zvláštním rozhodnutím nebo provádět žádnou smysluplnou akci. Ty by se zatěžovat 

polyglot myslí, konečný židovského sen pro každého gojimu. (Připomíná mi to incident jít zpátky do mých 

vysokoškolských dnů, kdy jsme byli zvyklí vtip o profesorovi, který byl tak velkorysý jeho hlava klesla ve středu). Stejné je 

to s hnutími a organizacemi. Stejně jako jednotlivci, kteří si nemohou dovolit, aby se rozešli a rozptýlit svou energii a úsilí 

na sto různých směrech, takže příliš, může organizace, která není obejmout míchanici příčin a myšlenek, a doufám, že bude 

efektivní. 

Spíše než postřik brokovnice, organizace se musí soustředit na pušky, být konkrétní ve svých cílech a nemůže dovolit být 

mongrelized o bastardly sbírkou sypkých a nesmyslných představ. Nemůžete doufat, že něčeho s pohybem, který je 

vrávoravý a utápí v moři prázdných frází. Musíte se soustředit. Je nutné polarizovat jak své nápady a své cíle. Polyglot 

mysl, nebo hnutí polyglot je tak beznadějné a zmatený jako polyglot společnosti. 



Poté, co položil tento základ, dejte nám nyní přezkoumal některé z argumentů zmatené, ale dobře míněných bílých rasové 

soudruhů, kteří obhajují, že jsme se za ruce s křesťany, aby zachránil bílé rasy. Zde jsou některé z jejich argumentů: 

ARGUMENT No. 1 - Jeden z nejvybranějších argumentů zastánců je, že "náboženství je soukromá záležitost s každou 

osobou, a že má málo co do činění s rasovou pohybu nebo jakékoliv jiné formy pohybu."  

Beru silnou problém v tomto bodě, a tvrdí, že v životě není faktorem, který má větší vliv na utváření myšlenky, motivy a 

věrnost života člověka, než je tomu náboženství, pokud on nebo ona má jeden. Křesťan má náboženství v pořádku, 

zvrácený, žid orientovaný náboženství se na to, a každý jeho myšlenka, emoce, motivace a předsudky je silně ovlivněna tím. 

Tragický Důsledkem toho je, že v každém z těchto kategorií je zkreslená ve špatném směru, nepřátelský k bílé rasy, 

nepřátelský k sobě a nepřátelský ke konstruktivnímu společnosti jakéhokoliv druhu. 

Takže to není lhostejné ke mně, zda budoucí člen naší církve "se stane" být Židem-křesťanské orientované White Man. 

Akce pohybovat události a akce každého člověka je primárně motivován svým postojem, jak on nebo ona si myslí, nebo cítí, 

kde je jejich nejvnitřnější loajalitu lži. V závěrečné krize, pokud jde o otázku, kde docs takového (křesťan) člena 

věrnostního lži, s bílé rasy nebo Žida-strašidlo, on nebo ona se rozhodne pro podvod strašidla-in-the-sky. 

ARGUMENT č.2 - "Existuje řada křesťanských organizací, jako je hnutí Identity, pohyb britský Izraeli, Christian 

Vanguard, národní státy Rights Party, atd., Kteří jsou Christian orientované a také bojovat proti Židům." To může být 

pravda, nebo alespoň se zdají být tak. Otázkou je opravdu, byly skutečně pomohly Bílý rasové příčinu, nebo jste si to 

zmatený? 

Když se Thunderbolt nebo Christian Vanguard používá frázi, "Bílé křesťanské" v každé druhé větě, jako kdyby bílá a 

Christian jsou synonyma, jsou vyžívá v některé docela drastické a zavádějící trik, a protože ARC Přitom opakovaně, 

předpokládám tak činí záměrně. Jsou tedy zajistit přes úmyslné lži, a sice, že se bílá, je, že je Christian a vice versa. Každý, 

kdo se špetkou zdravého rozumu a znalosti historie ví, že egyptští, Grecian a římské civilizace, z nichž na vrcholu své slávy 

všichni byli bílí, nebyli křesťan. V době, kdy otočil křesťana byli klesaly do doby temna. 

Také existuje 50 milionů negři, který může být volně klasifikované jako křesťané, stejně jako stovky milionů 

latinskoamerických míšenců. Takže, pojďme se dostat pryč z toho. "Bílé" a "křesťan" nejsou synonyma. Jsou antonyma. 

Jsou to protiklady, a zcela neslučitelné. 

Druhým aspektem tohoto argumentu je otázka: Jsou tyto křesťanské "pro-bílé" organizace se snaží převést křesťany, aby se 

stala Bílá rasisté, nebo jsou snaží proniknout do řad Bílých rasistů a převést je na křesťanství? Tam je velký rozdíl, a to je 

můj úsudek, že jejich hlavní snahou je podporovat křesťanství, ne přežití bílé rasy. 

A spodní řádek o těchto organizacích la takto: v tísni, v show-down, kdy jejich základní věrnostní lež, s bílé rasy, nebo s 

mýtu strašák-in-the-sky? Opět platí, že H je můj úsudek, že v každém konfliktu nebo show-dolů většinu z těchto "bílých" 

křesťanů se rozhodne pro "vytržení" a doufat, podívejte se na jejich pie-in-the-sky. Budou mít snadnou cestu ven a do pekla 

s bílé rasy. 

ARGUMENT č.3 - "I Hitler věděl, že lepší, než aby se na Boha."  

To je dobrý bod, a jsem rád, že opozice přinesla ji tak můžeme se s tím jednou provždy.  

V první řadě jsme nebere na Boha a to buď. My nebojujeme Boha, napadat boha nebo vyhlášení války na něm nic víc, než 

na husy matky. Yon nemůže přijmout nebo vést válku proti něčemu, co neexistuje, pokud chcete hrát dětinské hry. To není 

naším záměrem. Namísto toho chceme, aby těm, kteří to zpátky do reality, zapsat je do příčině bílé rasy a narovnat své židy 

míchaná myšlení. 

Vzhledem k tomu, že není sebemenší náznak důkazu buď v přírodě nebo v historii, že existují nějaké strašidla v nebi, 

kterému se musíme Pow vlek, před nímž se musíme krčit (bojte se Boha!) A naoko, dojdeme k logickým závěrem, že se 



jedná o obrovský podvod. Další šetření ukazuje, že je Žid, vymyslel podvod, který není jen podvádění bílé rasy z celkových 

40 miliard dolarů ročně, ale je také otrava a zakódování svou kolektivní mysl a byl nejúčinnější mysl manipulace nástroj Žid 

má někdy vynalezen. 

Chcete-li nechat takový podvod jít bezproblémové a nerozpoznané představuje (M zbabělý podvod a vážné zanedbání z naší 

strany. Bylo by dále brání vytvoření zvukového bílé rasové náboženství tak dlouho, jak podvod zůstal neexponované.  

Mohl bych vysvětlit donekonečna na toto téma, ale věřím, že to bylo dostatečně pokryta dříve. Proto budu v této době 

vysvětlit pouze to, jak naše postavení v tomto ohledu liší od Hitlera. I toto jsem udělal do hloubky vydání č.4 rasových 

věrnostních pod názvem "zásadní rozdíly." Z tohoto důvodu, přidám jen několik důležitých bodů. 

Je pravda, že Hitler ohrožena s kostely, protože měl malý výběr. On byl přeplněný na čas, byl přeplněný do vesmíru, byl 

přeplněný o zdroje, byl přeplněný událostmi dějin ve snaze zachránit Německa z židovsko-komunistické náporu. Musel se 

vypořádat s Německem z roku 1920 a 30. letech, je daleko odlišné situaci od Americe 1980. Ani čas ani místo byli zralí na 

řešení židovské podvod strašák-in-the-sky, které byly vyprazdňovány na bílé rasy na 1800 let. Uvědomil si to a snažil 

ignorovat tento problém vyřešit, kompromisu s ním, dokonce předstírat, že je jeho součástí, ačkoli on myslel úplně jinak. 

On nemohl udělat jinak. On byl jen snaží zachránit Německa a rozšířit dosud německé základny na východ. 

Dnes, v poslední čtvrtině dvacátého století, máme zcela odlišnou situaci, zejména v Americe. Svět je rychle mongrelized, že 

bahenní závody (dotované bílé rasy) jsou explodující v astronomické ceny. Nejen, že je bílý muž na útěku, ale i křesťanství 

se rychle zmenšuje a ve špatném špatnou pověst po celém světě. Dokonce i ve Spojených státech, Whitey se obrací na 

hloupé cizí vyznání, jako Mooneyism, Haré Kršna, zen, a stovky dalších daleko-out cizích kultů, všechny dělící a 

destruktivní bílé rasy. 

Hitler sám řekl, znovu a znovu, že národní socialismus byl politické hnutí, pro Němce jediný, a ne pro export. Kdyby vyhrál 

válku, on by měl zničil Žida a nepochybně restrukturalizaci svět pod germánské hegemonie a vedení. 

To není přesně ten druh "bělejší a jasnější svět" my tvůrci na mysli, i když by to bylo tisíckrát lepší než Žid a negr zamořený 

svět se nyní dostává. Ať je to jak chce, jde o to, Hitler prohrál válku, a šance na nové a podobné oživení vycházející z 

zmenšující Německa obsazené 360.000 amerických vojáků jsou menší než to sněhová koule v pekle. 

Výsledkem těchto událostí je, že Hitler opustil žádnou životaschopný plán, náboženství, politické či jinak, které je 

použitelné pro dnešní Americe, jediné místo na světě bílé rasy nyní si stojí za svým vlastním vzkříšení a oživení. Opakuji, 

nacistická ideologie nebude dělat svou práci. Je to jako mrtvý jako hřebík dveří na celosvětovém měřítku. V nejlepším 

případě to nebyla úplná. To nevytvořil vyznání nebo nějaký pohyb nebo náboženství, které by mohly být použity v 

celosvětovém měřítku bez vojensky triumfální Německu. Jediná věc, která nás zachrání Nyní je dynamický, silný rasové 

náboženství pro bílé rasy na celosvětovém měřítku a musí pocházet z Ameriky. 

Kreativity to máme. Je to vyčerpávající, úplné, kompetentní a univerzální pro bílé rasy po celém světě. Nyní se musíme 

shromáždit kolem něj, polarizovat kolem něj a stavět, stavět, stavět! 

ARGUMENT č. 4 - "Čím více pro-White organizace máme, tím lépe Tak dlouho, jak člověk bude sloužit svou rasu a národ, 

je mi jedno, jestli se modlí k Odinovi nebo Howdy-Doody Jakmile Židé jsou pryč. a negři jsou na lodi, se můžeme 

vypořádat s církvemi a křesťanství. "  

Existuje celá řada volných a polyglot nápady v tomto argumentu, a je těžké je vyřešit. Za prvé, jak jsem již uvedl, to dělá 

velký rozdíl, koho člověk modlí, protože jeho náboženství je i nejsilnější motivací jeho akcí. 

Židé a křesťané mají mnoho společného a jedním z nich je dvojí loajalitu. "Reflektor" nepřestává poukazovat na Dual 

Věrnost Židů, a správně tak, nabíjení, že Židé "loajalita je rozdělena mezi jejich loajalitu do Spojených států a jejich 

loajality vůči Izraeli.  



Tak tomu může být, ale není rozdělena na rovném základu 50-50. Je to spíš jako 95 procent pro Izrael a někde mezi 0 a 5 

procent pro Spojené státy. 

Je to stejné s několika křesťany, kteří dokonce hlásí, že je loajální jak křesťanství a bílé rasy. Jejich Také je rozdělený Dual 

Loajalita a stejně jako Židé, to je nerovnoměrně rozdělen. Stejně jako Židé, to je více jako 95 procent na strašák mytologie a 

5 procent u bílé rasy. 

Je tu ještě jedna důležitý bod, o křesťané jsou s námi v rasovou příčinu. Drtivá většina vyznávající křesťané jako Jerry 

Falwell a zbytek jeho branže, Národní rada církví a jejich klika, vyznávat žádnou loajalitu k bílé rasy vůbec při pádu celého 

sebe v jejich obdivu a lásky k Izraeli, pro Židy, pro "Svaté země" a zbytek tohoto dršťky. Zde je několik výňatků z úst Jerry 

Falwell: "Je naší povinností jako Boží děti, jak bojovat bok po boku s Izraelci proti národům, kteří podporují protiizraelské 

síly jako OOP ..." "... a jak Bůh slíbil. Ten bude i nadále žehná náš národ, protože Bůh je na straně židovského lidu a svému 

židovskému národu, Izraeli. " Pak Düns Bílou goyim posílat finanční prostředky pro Izrael: 

"Prosím, neodkládejte ve své odpovědi. Boží lidé potřebují vaši pomoc nyní více než kdy jindy a Amerika musí i nadále 

svou podporu Izraeli, máme-li zůstat požehnaný národ. Prosím spěchat svůj dar nejméně $ 20,00 dnes."  

Tolik pro křesťany a jejich loajalitu k bílé rasy. Jediné, co mohu říci, je pro ně doufám, že budou smažit ve vlastní 

vymyslel pekla, mizerné zrádci, že jsou! 

Dále "Jakmile Židé a negři jsou pryč" - ach ano, šťastný den! Ale ten den nikdy nepřijde, dokud jsme polarizovat a sjednotit 

pod jedním praporem a vytvořit silný beranidlem přemoci Židy a rasovou bahenní příliv. To se nikdy nestane pod dissention 

deset tisíc nebo dvacet tisíc skupin třísky, to vše bezcílně meandrující v různých směrech a jak nepřátelský k sobě navzájem, 

protože jsou k "společnému nepříteli", kdo to je. Německo nemělo dostat své jednat společně, dokud Hitler dokázal 

sjednotit tisíce tříska se seskupí do jednoho velkého silného parním válcem. Pak se věci začaly hýbat. 

My, bílá rasa, nikdy se Židy, negry a bahenní závody off našimi zády, dokud se sjednotit a polarizovat pod jedním mocným 

pohybem. To je fakt, a nemůže být vyvrácen. Nepotřebujeme více třísky skupin. Dvacet tisíc odštěpky v Americe samotnou 

bezcílně přicházejí a odcházejí, protože Německo bylo rozdrcen a mají ničeho nedosáhl. 

Takže otázka zní: za jakých záštitou by měl bílé rasy spojit? Politická strana? Vzdělávací skupina jako Birche? Bratrská 

organizace jako Klan? Kvazi-náboženské oživení starých severských mýtů, jako jsou Odinists? Bílé rasy budou mít brzy 

dohnat svou kolektivní mysli, a čím dříve, tím lépe, protože jsme se blíží ke konci řádku. 

Před vyplněním tohoto předmětu, který budu dělat v závěru, chci vysílat další dílčí argument, který udržuje vyskakování, a 

to je to:  

ARGUMENT No. 5 - "Vždy jsem byl ohromen s Odinist víry, založené na severské kultury a vyjadřovat úctu k našemu 

dědictví."  

Existuje několik pozitivních věcí, které lze říci o Odinists. Prvním z nich je, že moderní lidé, kteří se snažili oživit tak 

dlouho zaniklý 

Skandinávský náboženství jsou vysoce inteligentní a některé z nejlepších lidí, které máme. ale to samé, samozřejmě, může 

být také řekl milionů bílých křesťanů. Druhý pozitivní věc je, že bezpochyby Vikingové byli velcí bojovníci a nájezdníci, 

jemné fyzické a genetické vzorky bílé rasy, rasa lidí, můžeme být hrdí. 

Od této chvíle se obraz není příliš jasný. V první řadě, byli Vikingové, a velký, vysoce negramotných, a ve srovnání s Řeky, 

Římany a Židy, vlevo malý jejich náboženství, historie nebo poezie v písemné formě. Většina z nich k nám přichází z druhé 

ruky z popisů jiných lidí, z nichž většina byli do té doby křesťany. Stručně řečeno, kulturně a nábožensky byli na stejné 

úrovni jako "Agar hrozné", jak vylíčený v nedělních komiksu. Oni neopustil nějakou velkou literární, uměleckou, 

filozofické nebo náboženské dědictví pro nás buď napodobit nebo obdivovat. Druhá chyba je, že v té době (kolem osmého 



do desátého století), kdy byli na jejich fyzickou vrcholu (ve vojenské síle) neměli mít psychologické bystrost je schopen 

zastavit příliv židovské-křesťanství v jejich vlastních řadách a jako výsledek nakonec podlehl jí samotné. Dnes norština 

(Švédové, Norové a Dánové) jsou submisivní, tlumený a Žid-milující jako všechny lidi na zemi. 

Nyní je otázka zní: pokud Odinismus před tisíci lety byl žádný partner pro zradu židovského křesťanství, kdy Vikingové a 

Odinismus byly v jejich výšce, co by se přesvědčit jakoukoli běloch, že mišmaš ze severských mýtů je dnes zvrátit příliv po 

tisíci letech pod mnohem větší nevýhody?  

Odpověď je, že nemůže a nebude. Lidé, kteří se ho objímat jsou v podstatě hraní her, stejně jako Hollywood nacisty, se 

snaží oživit minulost, která je mrtvý a pryč. Je to čistě zástupná ego výlet, ve kterém se snaží napodobit a oživit mýtické 

minulosti podobně jako občanských 

War nadšenci, kteří obléknout do "modré a šedé" a požární děla a hrají válečné hry. Zatímco Odinismus má tu výhodu 

Křesťanství v tom, že alespoň to reprezentuje White mýty a tradice, ale žádná inteligentní přívržence, že to dnes opravdu 

věří v pohádkách  

Thor, Odin, Wodin, atd., Nic víc, než je tomu v husy matky. Stručně řečeno, to není žádné řešení vůbec nic, ale naivní 

výměna jednoho souboru mýtů za jinou typu pie-in-the-sky. To nebude dělat svou práci. Zatímco my potřebujeme silnou 

White rasové náboženství, Odinismus není to ono. To je asi tak naivní a povrchní příběh Jeníček a Mařenka v chytání na 

lstivý spiknutí zrádné Žida. Existuje řada argumentů předložených našimi kritiky, ale myslím, že jsem pokryl hlavní body, a 

já chci, aby tuto analýzu k závěru a přejít na pozitivní a vyčerpávající odpověď na problém, jak můžeme nejlépe podpořit 

přežití , expanze a povýšení bílé rasy. 

ZÁVĚR - Nejlepší způsob, jak zjistit, že odpověď je podívat se na základě zkušeností z historie a zjistit, co funguje a kdo 

byl úspěšný.  

Odpověď poměrně křičí ze stránek. Pokolení Juda byl nejúspěšnější nejen přežívat po nejdelší dobu jako rasové a kulturní 

entity, ale byli také zdaleka nejúspěšnější v získávání kontroly nad světem pro sebe. Jak to dělají?  

Že odpověď taky, je zřejmý: Udělali to polarizační kolem výkonným a fanatické rasové náboženství.  

Jaká je odpověď na bílé rasy?  

I zde je odpověď křičí hlasitě a jasně a můžeme ho vzít přímo ze stránek židovské historie. Musíme dynamický a výkonný 

rasové náboženství pro sebe. Poté, co ho máme, lze všechny ostatní organizace tíhnout kolem něj promítnou do ní 

polarizovat kolem něj a dělat to zdaleka nejsilnější a konstruktivní nástroj v historii bílého muže civilizace. 

Mí kolegové Bílé Rasové Soudruzi, nyní máme takovou bílou rasu náboženství kreativity. To je kompletní, komplexní a 

koncentrované. Pokud víte o lepším jeden, řekni mi o tom. Nepotřebujeme více polyglot organizace či více Polyglot mysl. 

Musíme se sjednotit, polarizovat a vybudovat masivní strukturu na základech nyní máme za účelem plnění úlohy. Tyto 

plány existují a jsou hotové. 

 * * * *  

Proč ne dělat něco smysluplného? Staňte se ministru Creativity hnutí, jak je doporučeno na straně 6 tohoto problému a tvořit 

silný církevní skupiny ve vaší oblasti. Pomoci přežití, expanzi a povýšení bílé rasy a vytvořit bělejší a jasnější svět. 

 * * * *  

Co jste udělal pro bílé rasy dnes?  
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Kdo je potřebuje? Polyglot Mind a Polyglot Society 
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Škola pro nadané chlapce - K čemu je Urgentní  

Všichni víme, že celosvětová židovská síť je peklo-usilující o mongrelizing, decimování a naprosto vyhlazení bílé rasy jako 

takové. To jsme ukázali čas a znovu v různých kapitolách našeho bělocha Biblí a v řadě článků napsaných v tomto 

dokumentu. Důkazem je tak drtivá, že jakýkoli bílý muž by musel být slepý, hluchý a němý nevidět že se to děje všude 

kolem něj. K dosažení tohoto masové genocidy, Žid byl po staletí používán každý zrádné techniku a zbraně, která mu 

přísluší. Dnes je posílit tento program do Chroptící crescendo. Kromě moc peněz, vlády, propagandy sítí (a mnoho dalších 

výkonných zbraní) Žid se s zlověstný mazaný, narukoval bílý muž má náboženští vůdci se do virulentní kampaň ke zničení 

bílé rasy. B-Id- židovského teologických školách, ve kterém trénují své vlastní talmudu vůdce, existují Presbyterian 

Theological Semináře, Lutheran, Baptista, Katolík a každý druhý pruh teologického semináře, v nichž budoucí náboženští 

vůdcové bílé rasy se učí nenávidět jejich vlastní závod, milovat Žida, a podporovat závodní smíchání s pomstou. 

Tam, kde v celém širém světě existuje organizovaná protějšek pro výcvik naše mladé lidi, aby se stal vůdci v obraně bílé 

rasy?  

Brutální Pravdou je, že tam není nikdo, absolutně nic.  

Hnutí kreativity vážně v úmyslu s tím něco udělat. Vzhledem k tomu nikdo neudělal nic v minulosti, jsme prakticky od 

nuly. Už jsme začali, byť v malé míře, ale my jsme začali. Začali jsme stavět školu pro nadané chlapce, kde doufají, že 

zpočátku orientovat nadaným mladých chlapců, aby alespoň začít studovat a přemýšlet o budoucnosti bílé rasy a jejich 

vlastní budoucnost v tomto polyglot světě. 

Zatímco začátek může být malý, doufáme, že to bude rostoucí semeno postel pro budoucí lídry naší náboženské hnutí, 

tvořivosti. Dále doufáme, že to bude pramen našich budoucích vůdců v obraně naší rasy, vedoucí) n vlády, v průmyslu, v 

umění av běloch kultuře. Chceme se učit, aby si mysleli White, dívat se na svět přes bílý muž oči, ze bílý muž pohledu a 

zařadit je do vystupujícím boji budování bělejší a jasnější světě. 

Naše nejcennější aktivum je naše vlastní Bílé rasové geny a třešničkou na dortu je, že já, nebo 2 procenta z nadaný, chlapci i 

dívky, v horní části zpravodajského žebříku. Je to géniové v horní části, které drží naši budoucnost ve svých rukou a my 

buď vybudovat rámec, v němž tyto nadaný může plně rozvinout svůj skrytý génius, nebo budeme ocitneme se rychle jít na 

kopce toboganem k chaosu, anarchii a zapomnění. S náporem nyní v plné obrátky našim nepřátelům, bude v ten den nebude 

dlouho čekat. Pouze vzbudil, Velká bílá rasa fanaticky polarizované kolem rasové náboženství ho může zastavit. Chcete-li 

vytvořit tak silnou organizaci, potřebujeme vůdce, brilantní vůdce a my potřebujeme je po tisících. Musíme začít, teď! Hnutí 

kreativity skutečně začalo. 

Když jsem byl na střední škole před asi 50 lety, "výjimečné dítě" byl bystré dítě, a ačkoli tam byla žárlivost a předsudek 

proti takovému dítěti i tehdy, aspoň on nebo ona byla s nechutí rozpoznán jako nadaný, jako "jasné" jako mimořádně 

inteligentní a respektován jako takové. Dokonce i tehdy, ovšem jen málo bylo provedeno pomoci rozvíjet latentní dárky 

spojená s takovým dítětem. 

Dnes, termín "výjimečné dítě" je zcela opačná, a nyní to znamená mimořádně němý dítě. Zmenšování, idioti a blbci jsou 

dnes zamilovaně se zapsal do školy za "výjimečných" děti a peníze, zdá se, že žádný objekt. Hořká Faktem je, že vláda, 

kostely a sociální agentury vynakládají mnohokrát financování (extrahované z bílého daňových poplatníků, samozřejmě) o 

derelicts společnosti, v blbci a opožděný, kteří nemají žádnou budoucnost, než je tomu na nadaný. Ve skutečnosti žádné 

úsilí vůbec se úsilí s cílem rozvinout nejlepší, nejlepší je nadaný. Jedná se o nižší mláto, který bude problém i pro společnost 

velkou zátěží až do konce svého života, že naši vládní a náboženské instituce mají rádi opulentní s pozorností a penězi. 

Co se stane s našimi Bílé nadané děti dnes? No, obvykle pokud jsou "zpracovány" v našich veřejných školách budou 

umístěny ve třídě duševních podřízených, s negrů, Mexičanů a dalších bláto závodů, a učil radosti integraci a rasového 



míšení. Jako rychlé lodi v pomalém konvoji budou vázány na tempu hlemýždím nejpomalejšího žáka ve třídě. Těch pár 

latentní géniové, ani si uvědomil svou vlastní hodnotu, bude nudit, frustrovaní a to z dobrého důvodu stanou hořce anti-

sociální. Stanou se vzpurný, agresivní a rozvíjet vážné problémy osobnosti. Šance jsou velmi vysoké, že v dnešním drogami 

zamořené prostředí, ve kterém se obrátit na drogách jako policajt-out. Senátor Paula Hawkins z Floridy uvedl, kategoricky, 

že je stěží škola ve Spojených státech nad čtvrté třídě, která již není prostoupil s drogami. 

Nezapomeňte, že se jedná o nejvzácnější, většina formativní léta každý jedinec má, léta svého dětství a mládí. V takovém 

nemocným, strnulý školního prostředí šance jsou vysoké, že namísto brilantní budoucnosti, k němuž takové bystré dítě by 

mohly přispět tolik do naší rasy, bude místo toho obrátit na promarněného života frustrace. S největší pravděpodobností, že 

bystrý dítě bude místo toho skončí v životě trestného činu, za mřížemi. 

To je hrůza. Je to hrozné, jak Žid je násilně (silou zákona), přičemž naše děti pryč od nás, funneling je do jejich mlýnek na 

maso a jejich proměna drog narkomani, mladistvé delikventy a nakonec dospělými zločinci.  

Jaká je alternativa?Chcete-li položit otázku, je již znamenat odpověď. Musíme vybudovat vlastní institucionální strukturu - 

školy pro orientaci a vzdělávání našich dětí. Hnutí kreativity se rozhodla začít nejprve s naším nadaný - nejcennější - a 

nakonec všechny naše děti v našich vlastních White škol, kde budou orientovány v první řadě respektovat a ctít hodnotu 

jejich vlastní rasy. 

To je program Hnutí kreativity má na mysli a děláme start - nejdůležitější krok. Malá jako to může být začátek, je to začátek 

- začátek, jehož potenciál nezná mezí. 

Stavíme školu, která, jak doufáme, vyhoví 24 chlapců za 2 týdny sezení během letních měsíců. Bude navržen tak, aby být 

kombinací letním táboře a orientace středu směrem White rasové uvědomění. Chlapci budou uloženy v samotné škole, ve 

stylu budovy letního tábora. K dispozici budou tři sady koupelen. K dispozici bude velká jídelna ve stejné budově a kuchyní 

služby hladové hordy. Celková plocha objektu bude skromný 2.500 čtverečních stop (mírně rozšířila z našich předchozích 

plánů). 

Naším záměrem je, aby každý 2 týden sezení být příjemná letní výlet a nezapomenutelným zážitkem pro každého chlapce. 

Ještě větší význam bude mít program orientace, která, jak doufáme, zanechá trvalý dojem. Proto plánujeme mít mix zábavy 

a her s pracovnou a orientace, což asi stejná lhůta pro každou stranu mince. Máme v úmyslu spustit libovolný počet po sobě 

jdoucích 2 týden zasedání podle časových možností a budeme mít kandidáty k vyplnění relací. Nyní si uvědomujeme, že za 

dva týdny příležitost pro orientaci a vychovávat oblouk přísně omezena, ale můžeme udělat nějaké velmi významnou věc, a 

to i za dva týdny. To, co chceme dosáhnout, je toto: chceme, aby tito mladí tvární mysli vědom hodnoty jejich rasy, 

instruovat je v rasové loajality, a začít je na cestě ke studiu základních Bible našeho náboženství. Chceme, aby další a aby si 

byli vědomi skutečnosti, že jejich první povinností obcuje se jejich rasy, vštípit rasovou loajalitu a smysl pro odpovědnost. 

Před tím, než opustí chceme, aby začít přemýšlet o svých rolích jako budoucí lídry v boji o přežití a rozvoj. Chceme, aby si 

uvědomili, že jejich jediná budoucnost leží u bílé rasy a mimo rámec rasové jen polyglot budoucnost rasového chaosu je 

čeká. To hodně věříme, že můžeme dělat za dva týdny. 

Chceme začněte pokládat základy nyní pro budoucí LEADERSHIP kádru bílé rasy.  

Na rekreační straně plánujeme mít chlapci užívat venku, potěšení z turistiky, organizované hry, tréninků v lukostřelbě, 

střelná zbraň bezpečnosti a také, jak používat takové (pokud je to nutné, pro obranu), baseball, tenis a další sporty. Protože 

jsme v těsné blízkosti, zde v Blue Ridge Mountains, potoků, které jsou ideální pro divoké vodě rafting, budeme se také 

snažit pracovat to v závislosti na úkor. Appalachian Trail je jen 6 mil na západ od nás, a bude oblíbený pokrm turistiku, 

můžete si být jisti. Existuje mnoho dalších aktivit, které budou máme k dispozici, ale nahoře je alespoň částečná osnovy. 

Stejně jako všechno ostatní v našem dalekosáhlé programy, můžeme udělat jen velmi málo, aniž by velkorysí podpory lidí - 

tisíce dobrých rasově vědomí bílých lidí. Aniž by fanoušci se vám líbí, můžeme dělat nic. Proto vás žádáme, abyste nám 

veškerou pomoc, můžete. My ji potřebují. 



Co můžete udělat v této době kromě poskytování finančních příspěvků je začít hledat kandidáty na naší škole letos v létě. 

(Ano, chceme začít letos v létě.) Nemáme plán poplatků dosud, ale jsem si jistý, že to bude v souladu s ostatními letních 

táborů. Pokud víte o nějaké mladých chlapců ve věku mezi 10 a 16, které by mohly ocenit takové dva týdenní program, 

začnou mluvit s nimi mezi. Pokud máte synovce, nebo bratrance či přítel přítele, řekněte jim o tom a pojďme dostat míč do 

hry. Tak umožňuje začít! Čím dříve, tím lépe! 

Chcete říct, že úspěch hnutí kreativity bude znamenat tolik tolik je slabé slovo. Do vaší strany. Pomůže přivést ji 

kolem. 

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Škola pro nadané chlapce - K čemu je Urgentní  

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Manuál pro ministry vysvěcen - Jak organizovat církevní skupina Your Own  

Když byl J. Pierpont Morgan požádal. Kolik to bude stát vlastnit jachtu? On odpověděl: "Pokud je nutné ptát, nemůžete si 

dovolit to." Stejně tak bylo konstatováno, že pokud musí ptát, jak si zorganizovat svou vlastní skupinu, pravděpodobně 

nejste kvalifikováni pro tuto práci. Neberu tuto pozici vůbec. Vytvořením skupiny Hnutí kreativity svůj vlastní není nikde 

tak drahé ani tak složité, jak vlastnit jachtu. Skutečnost, že věc je, jakýkoli bílý muž nebo žena může udělat, a nejsou 

potřeba žádné zvláštní nadání nebo zdroje. Jediné, co musíte mít je 2 D Formula - i odhodlání. 

Podáme jednu zřejmou skutečnost hned na začátku. Každý bílý muž, žena a dítě má obrovský podíl na úspěchu hnutí 

kreativity, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Nikdy v historii blaho nejlepších světových záviselo tolik na úspěch jediným 

pohybem. Proto se sluší každý běloch, žena a dítě, jehož oči byly otevřeny realitě se dostat do zákona, aby se stal 

propagátorem a něco dělat. 

Tak ať nám je uvedeno několik jednoduchých 

pokynů krok za krokem. A. Počáteční fáze. 

1. Prvním a nejdůležitějším krokem je Začněte hned! Ne zítra, příští týden nebo příští rok. Začínáme tvořit 

skupinu církve sami, zda jste byl vysvěcen na ministra naší církve či nikoliv. 

2. Začátek je poměrně jednoduchý. Přečtěte si bílý muž je Bible, všichni tři z nich se dobře vyznají v vyznání a 

programu. Předpokládám, že jste již učinili. Takže jste pravděpodobně připraveni na další základní krok stává vůdce, 

promotor a aktivistu. 

3. Sestaví seznam svých kontaktů - přátelé, příbuzní, známí, nebo dokonce osob, které jsou důležité (např 

státních zákonodárců, městské radní, atd), které nejsou osobní známí, ale měl by být kontaktován.  

4. Zaslat (nebo dát) jim kopii našeho základního leták, jako jsme nedávno vytištěny a přiloženy k této 

problematice. Nebo poslat jim určité kopii rasových loajalitu, nebo kopii přírody věčného náboženství nebo bílý muž 

Bible nebo zdraví prospěšné bydlení. Použijte svůj prostor pro uvážení, pokud jde o který by byl nejúčinnější jako 

olovo-in. 

5. Následná kontrola později a zjistit, zda (a) jste vyvolala zájem, nebo (b) objevil zlatý důl, nebo (c) 

kontaktoval "nefunkční".  

6. Skutečné tajemství úspěchu je follow-up, a nenechte se odradit.  

Kultivovat částečně zájemce o (a) typ, ale krmit informace, které jim v mírném množství s včasným roztečí. Nepoužívejte 

přemoci je v prvním spěchu a je vypnout. Váš pay-off by mohlo přijít za týden, za měsíc nebo možná roky později. Nikdy 

nevíte, co se bude vyvíjet. Jste zaseli semena a následky mohou být vyšší než vaše nejlaskavější očekávání. 



Type (b) je go-kariérista, je samozřejmě naším hlavním cílem. Mu pomohl získat certifikát členství, přihlásit k rasové 

Věrnost a nechat ho stát se součástí vaší církevní skupiny, o kterých budeme mít víc říct později. 

Dokonce i "dud" není celková ztráta. Pokud jste ho dodáván s jedním nebo více letáků nebo jiných kusů literatury, nebo 

některého z Biblí, pravděpodobně tak, že mu bude ji přenést na přítele nebo strýce, nebo někdo v jeho kruhu kontaktů, které 

podle jeho názoru bude Zajímám. Takže pamatujte, že jakýkoli literatura si dát ven, je produktivní. Je to jako výsadbu 

semen. Někteří se zakoření a vzkvétat, jiní mohou spadnout na neúrodné půdě. Ale faktem je to - čím více budete semena 

rostlin, tím větší sklizeň. 

7. Pokud jste ještě nemáte certifikát ministrů z Hnutí kreativity, psát aplikace, a budeme mít vás vysvěcen 

krátce. Ale nenechte toto zpoždění vám, jak se vaše skupina zahájila. Závěr: propagandisticky až na hranici svých 

zdrojů, ať už jste ministr, nebo ne. Staňte se ministra co nejdříve. To vám dá další prestiž a autoritu. B. Mechanika 

Nastavení organizace. 

Jedním z hlavních mylné představy, že mnoho, nebo možná nejvíce rádoby pořadatelé Harbor je, že musíte mít 

propracovaný rámec pro formování svou vlastní skupinu nebo organizaci. Žádají - měli bychom začlenit? Potřebujeme 

chartu? Musím žádat o povolení od kraje, státu, nebo IRS? 

1. Odpověď je, budete potřebovat žádnou z nich. Cvičíte své civilní a náboženská práva v rámci záruky prvního 

dodatku. 

Nejdůležitější krok je krok A 1. Začínáme! Získat kontakty. Získat skupina děje iv případě, že se skládá pouze z vámi a 

druhým členem. 

2. Když se dostanete operace pohybu, další formální krok by bylo zvolit název skupiny, jako je "Hooper údolí 

Creativity hnutí", nebo "Hnutí kreativity No. 54" nebo "Jackson County Hnutí kreativity", nebo některý jméno, které 

udeří vaše fantazie, ale zahrnují hnutí kreativity s ním, takže máte jasnou identitu s naší církvi.  

3. Dále si krabici pošta tímto jménem, a pravděpodobně otevřít bankovní účet ve jménu vaší skupiny také.  

4. Jak jste si získat více členů a více svalů spolu budete chtít získat nějaké nehybném tištěný s názvem vaší 

skupiny viditelně na něj. Nicméně, pokud byste raději využít omezené finanční prostředky pro distribuci většího 

množství literatury místo toho razítko na své obálky bude dělat stejně dobře. 

5. Jak se vaše členství expanduje mimo 3, delegovat specifické úkoly k různým členům, jako jsou 

administrativní práce, mailingu, získávání finančních prostředků, telefonní hovory, atd, a propůjčit titulů na tyto lidi, 

aby získali "pocit", že jsou specifické a důležité člen v organizaci. Není nic víc přispívá k výsledkům než udržení 

každého člena zaneprázdněný dělat něco konstruktivního, a dělat tito členové mají pocit, že jsou dosažení něčeho 

pozitivního. 

6. Uznání práce každého člena je nesmírně důležité. Všichni potřebujeme být podporována, uznán a odměněn 

za obětavou práci, v jedné cestě nebo jiný. Mít takové uznání vyvedl na každém zasedání kdykoli je to možné, je 

jedním z nejlépe hodnocených odměn v sobě. C. Pravidelné setkání. 

Je důležité, aby každá skupina pravidelný čas a místo pro jednání.  

Za prvé, když skupina je stále malá, mohlo by to být v domě ministra, nebo je-li výhodnější či vhodné, v domě člena. 

Alternativou by mohlo být otočit do několika členů domovů, ale ne nutně každý člen je, protože někteří z rodinných důvodů 

by mohl najít to velmi nepraktické. 

Vzhledem k tomu, skupina roste, mohlo by to rozhodne splnit jako snídaňová skupiny v nějakém restauraci. To by mohlo 

být provedeno v sobotu dopoledne, nebo jestliže se připravují na brzké setkání, jako je 7 hodin ráno, mohlo by to také být 

uspořádány v pracovní dny. Ve skutečnosti, když jsem byl v družba klubu (před 20 lety) jsme měli takové časné snídani 

setkání v jedné skupině a večeře zasedáních v jiné skupině. Vzhledem k tomu, skupina roste větší, jednací sál je možné si 

pronajmout na takových místech, jako jsou Holiday Inn nebo jiných hotelů, nebo určitých restauracích. Některé mohou být 



měl bez stravy, v jiných případech jídla jsou povinné. Je vhodnější mít takové setkání bez stravy, pokud je to možné, 

protože tyto jsou stále dražší a bude vyloučit mnoho potenciálních členů. Je vhodné mít lehké občerstvení na konci 

zasedání. To obecně umožňuje větší osobní přátelství a známosti, a také teplejší pocit příbuzenství - ". Lámání chleba 

společně" Myšlenka D. Navrhovaný postup na hromadách. 

1. Je vhodnější mít nastavenou obecný program pro všechna jednání, a také specifický program pro každou 

jednotlivou schůzi. Každá skupina by měla mít své vlastní procesní pravidla a charakter. 

2. Jeden z prvních standardních postupů může být znovu opakujeme na začátku každého zasedání, že účelem 

těchto duchovních setkání je přežití, expanze a povýšení bílé rasy. Že musíme, jako bílý rasové Soudruzi, získat 

židovské parazity vypnutí našimi zády a získat bezpodmínečnou kontrolu nad naším vlastním osudem. Zapůsobit na 

členství v každé schůzi, že to je vážná věc, že budoucnost našich dětí, jejich dětí a přežití civilizace a samotného bílé 

rasy je v sázce; že jediný způsob, jak znovu získat kontrolu nad naší vlastní osud je zorganizovat masivní organizaci 

steamroller nepřítele - Židy, negry a bahenní závodů - z naší země, z našeho života az našich kultur. Máme vše, co 

ztratit a nic získat, pokud nebudeme jednat; že máme co ztratit a svět získat, pokud se pustíme na agresivní 

organizovanou akci; připomínat skupinu, která je to, co jsme se zde sešli, a že budeme pokračovat. 

3. Příští postup mohl být pro ministr číst vybrat text nebo dokonce hlavní část kapitoly z buď  

ETERNAL NÁBOŽENSTVÍ PŘÍRODY nebo běloch bible a diskutovat o důsledky uvedeného textu a zesílit na tom, jak se 

to týká situací, které je skupina, jsou nyní čelí.  

4. Pokračovat na konstruktivní návrhy, jak akci provést, a jak efektivně získávat, organizovat, propagovat a 

rozšiřovat velikost a účinnost organizace. Udržujte zdůrazňující význam distribuci Biblí a literatury, prostletizing a 

rekrutování. 

5. Zkontrolujte, co pracují členové dělali od posledního setkání a chvály a podporovat každého člena, kdykoli je 

to možné.  

6. Diskuse o dosavadních místních a mezinárodních událostí, a jak skupina může využít veškerých daných 

situacích k další podpoře naší věci.  

7. POZOR: nespadají do favoritem no-win tleskat pasti nekonečné omílání problému. Namísto toho zdůraznit 

konstruktivní a smysluplné plány a akce s kladným závěrem, že nejsme bezmocní, nejsme bez prostředků, které 

můžeme a budeme překonat všechny překážky. Mluvit a kázat úspěch! Neexistuje žádná náhrada za vítězství, a není 

náhradou za bílé rasy! E. Organizační Format. 

1. Musíme vždy mějte na paměti, že jsme náboženská organizace, ne tichý, zbožná skupina bezpáteřní 

handwringers, ale agresivní fanatik skupina rasové Soudruzi, jádro, jehož náboženství je přežití, expanze a povýšení 

bílé rasy; že naším cílem je a vždy bude stavět bělejší a jasnější svět pro nás a naši budoucí potomstvo. Ale musíme 

mít na paměti, že jsme náboženská organizace. 

2. Je to naše Format, že každá náboženská skupina bude vedena nařízeného ministra naší církve. 

Předpokládáme, že již jsou vysvěcen ministr naší církve, ale pokud ne, doporučujeme použít k našemu světu Centra 

pro vysvěcení jako ministr. Ale nenechte se vám zpoždění ve spuštění skupiny. jinde jsme citované v tomto čísle 

požadavky a všechny výhody, že se stane vysvěcen ministr církve. 

3. Také si pamatuji, že všechny naše organizační postupy jsou v duchu zásady vedení, které jako takové, 

ministr je  

Kapitán lodi a jeho organizace. On může jmenovat a delegovat úkoly různým členům. Dokáže měnit tyto jak uzná za 

vhodné, a dokonce vyloučit členy, je-li jeho zralý úsudek, že jsou překážkou jeho organizaci. 

4. V tomto posledním ohledu je důležité prozkoumat pozadí každého potenciálního nového člena, jak je to 

možné. Můžeme to brát jako samozřejmost, že nepřátelská establishment se pokusí infiltrovat své členství u rasa 

zrádců - CIA, FBI a dalších tajných agentů. To je problém, kterým čelíme, a bude nadále čelit na nějakou dobu, ale 

nesmíme nechat zastrašit, ani nemůžeme dovolit, aby se zpomalil, v naší agresivní kampaň rozšířit organizaci. 



Nejlepší, co můžeme udělat, je tedy vědět co nejvíce o perspektivní nového člena a použijte náš dobrý úsudek. To je 

odpovědností ministra. Měl by zde udělal chybu, že člen je buď hrozbu pro organizaci, nebo jen obyčejný buřič, nebo újma 

na organizaci, nebo snad dokonce placený agent židovského provozovny, pak takový člen musí být vyloučen neprodleně a 

expedici. 

5. Každá skupina může mít své vlastní Pravidla členství, poplatky a postupy, které považují za nejlépe v jejich 

úsudku, nebo rozsudku ministra. Nicméně, aby mohly být považovány za člena Hnutí kreativity, každý člen se musí 

vztahovat na World Center a získat od ústředí členskou certifikátu a karta ve shodě s požadavky církve. To je nutné, 

aby se zajistila financování centrální orgán sám, a také dát soudržnost a jednotu pohybu. Pouze polarizaci vyznání, 

účel a filozofii organizace jako celku do soudržného, silný beranidlo můžeme doufat překonat silný a zavedenou 

nepřítele. 

Poznámka: Výše uvedené jsou počáteční bezpečnostní pokyny, které začínají. Vzhledem k tomu, organizace roste v počtech 

i ve vlivu, budou přidány do revidovány a doplněny. Hlavní myšlenkou je, aby mohli začít. Nezapomeňte, že nemáme co 

ztratit a svět získat tím, že smysluplnou, agresivní akci. Každý White Rasová soudruh může být promotor a náborář, zda 

mají organizace, či nikoli. Potřebujeme více vyhrazených aktivisty! 

* * * * *  

Křesťanství je Židovský masivní Maginotovy linie. Je třeba prasklé, než budeme moci zničit nepřítele. 

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Manuál pro ministry vysvěcen - Jak organizovat církevní 

skupiny ze své vlastní 



rasové Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Každý Creator Ctihodná - Výhody Stát se ministr Ordinovaná  

Nyní, když máme tyto plány vypracovány, položeny základy a rámec pro bílé rasové náboženství budoucnosti ve výstavbě 

je nutné, abychom se dát svalu na kosti tak rychle, jak je to možné. To se snažíme dělat a prostředky na to, jsou lidé - více 

dobrého, agresivní. Bílé aktivista lidí. Musíme využít naše zdroje na maximum a využít všech prostředků, které máme k 

dispozici. 

Jak jsem již poukázal na to, kolikrát chcete, náboženství je bezpochyby nejsilnější motivací a zdroj energie, který kdy 

ovlivňovat lidské složky v celé historii. Zkombinujte to s rasovým zápalem jako židé a muslimové udělali a máte 

kombinaci, která je intenzivně silný. Kreativity konečně máme takovou kombinaci pro bílé rasy. 

Náboženství, jako oheň, k silné síly, ale jako oheň, může to být buď konstruktivní, nebo destruktivní v závislosti na tom, jak 

to potřebují, kým a na koho. Jak jsem rovněž poukázal na nesčetněkrát, Židé vymysleli křesťanství pro nás vyprazdňovány 

to na nás, a používá ji jako účinný nástroj proti nám a pro naši vlastní sebezničení. Avšak nyní, že tvořivost má přijít spolu 

můžeme trvat dlouhou historickou výhled na celé této náboženské anarchie, která bílé rasy utrpěl a zisk z poučení, že nás 

učí. Můžeme a měli poučit se ze zkušeností. Můžeme a musíme především poučit se z katastrofální zkušenosti, jako noční 

můry mongrelization bílé rasy je podroben právě teď. Můžeme se naučit stejných metod, technik a postupů naši nepřátelé 

využívají a dát je do práce pro naše vlastní nejlepším zájmu. Teď, když tvůrci jsou již nemá zájem šetřit (spodina) lidstvo, 

ale místo toho se podívat na každém čísle od základě naší vlastní zlatého pravidla: "Co je nejlepší pro bílé rasy?" i my, 

můžeme udělat mnoho mocných věcí s náboženstvím, naší vlastní náboženství. 

Toto krátké pojednání je navržen tak, aby zdůraznil pouze jeden omezený fázi té všeobjímající programu, a to je plně využít 

mimořádnou prestiž a vliv náboženské tituly cvičení v naší kultuře a společnosti. Židé se chlubil, znovu a znovu, že 

prakticky každý nový problém (jako je integrace a mongrelization), které chtějí rozlít na bílé rasy, aby podporovaly nejprve 

přes ministrů (běloch), a na kostely jako morální problém. Proč?Protože tam je neodmyslitelný "úcta" k "reverend". Jsou 

nejen používat tento trik s bílým "Reverends", ale také a především pomocí černého "Reverends", který, ačkoli oni jsou 

teprve nedávno se vynořil z džungle, jsou nyní téměř okamžitě převeden do blízké božstva otočením jejich límec kolem a je 

zavěšovat s náboženským pláštěm 

"Ctihodný."  

Když si vybral údajnou Communist, panderer a zloděje aut jménem Martin Luther Koon na hlavu nahoru "občanských 

práv" pohyb šedesátých let, ale v první řadě se ujistil, že má rukojeť "ctihodný." Oni dělali to samé s jeho nástupce, 

"ctihodný" Abernathy, když někdo pozorně dívat do té temné a zlověstnou tvář může viditelně vidět v něm více maligní 

trestní nenávist k bílé rasy, než jakýkoli takzvané křesťanské lásky a dobročinnosti. To samé platí i pro "Reverend Jesse 

Jackson", a celou řadu dalších černou "Reverends", jehož jungle English lze jen stěží chápal. 

No, dva mohou hrát tu hru. Nyní máme náboženství naše vlastní, běloch náboženství, ustavený pro přežití bílé rasy, o dávku 

bílého muže. To je nazýváno kreativitu. Vzhledem k tomu, náboženství jako oheň, dejte nám ujistit, že jsme využít naše 

spálit zrádného fasádu, která k bytí potřeba proti nám, a k dosažení našich vlastních motory parní válec Židy a dalších 

závodů bláta z naší kultury. 

Kreativity máme legitimní, silný náboženství, které má plné právo, výsady a ochranu jak se uvádí v rámci občanských a 

náboženských záruk prvního dodatku ústavy. My TVŮRCI NEPTEJTE židovského zřízení, zda i my, mohou tato práva 

vykonávat shodná s židem nebo nigger. Nechceme tam stát, kloboukem v ruce, žebrání. Požadujeme, aby máme tato práva 

nesporně, a běda nějakým Židem, negře nebo rasy zrádce, který by stál v cestě a fain popírají nám naše zákonná práva a 

stejné ochrany podle právních předpisů země. 



Takže pojďme pokračovat a vykonávat svou svalovou hmotu a naše ústavně zaručených práv. Pojďme se moc jste 

ordinovanými a Reverends dostala do čela naší vznešené a posvátné příčinu. To je v našem hnutí nic nového. Byli jsme 

ustanovovat ministrů Creativity hnutí za více než deset let, a prezentaci kvalifikovaných členů s ministerskými certifikáty. 

Mormoni v celé jejich historii zavedli praxi zavazující každého člena, aby se stal laický misionář. Co nyní chceme udělat, je 

zintenzivnit naši kampaň a mají každý platný člen Hnutí kreativity žádat, a je-li kvalifikován, přijímat ministerské certifikát, 

a stal se ministrem Ordinovaná. 

Jaké jsou výhody jak toho dosáhnout? No, existuje mnoho a já chci stručně rekapitulovat je zde: 

1. Prestiž a uznání, které se automaticky jít s titulem jsou nejcennější aktivum, které je již dlouho uznán 

křesťané, židé a negrů. I my, mohou těžit z ní. 

2. Právní ochrana podle Prvního dodatku je mnohem všudypřítomná pro náboženské skupiny, vpředu, 

organizace nebo cokoliv, než říci, politické skupiny (jako nacisté) nebo bratrské sdružení, "charitativní organizaci" 

(vždy podezření z podvodu), nebo občanské sdružení, nebo jakýkoliv jiný. Vzhledem k tomu, že sdělovací 

prostředky nebo jakékoliv politické hack bude dychtivě kopat nacista asi jako nějaký pes, budou diferencovaně 

zacházet v rukavičkách jakékoliv "Ctihodné", který vede až náboženskou organizaci. Proč? Protože na něj zaútočit 

případně otevírá stejné obvinění proti všem ostatním "náboženských" organizací a mohl by přinést hněv náboženské 

"usazení" dole na jejich hlavách.  

3. To vytváří základ pro zákonný nárok uplatnit výjimku z tyranských a nenasytných židovských celníky. Že 

není žádná záruka, ale je to silný tvrzení, že můžeme a musí bránit. Pokud židovské synagogy dostat daňové úlevy, 

proč by ne? V případě, že negr je "náboženské" zařízení dostat daňové úlevy, proč by ne? V případě, že katolická 

církev, která má sídlo v cizině, dostane osvobození od daně, proč by ne? Odpověď zní: existuje ve světě není důvod, 

proč bychom neměli a musíme požadovat, a bránit naše náboženská a občanská práva zaručena v rámci Prvního 

dodatku (také se čtrnáctá - "rovné právní ochrany" klauzule). 

4. Protože většina náboženských skupin v této zemi (a na celém světě) jsou založeny na nejtransparentnějším 

podvod (dále jen strašidla-in-the-sky podvod), ale přesto ovládat spoustu politického a morálního vlivu, židovská 

zřízení (tj government) je nejvíce plaché o argumentovat problém u soudu, protože to může a bude vyvedu tolik 

zjevné nedostatky, podvodů, falešné zprávy a rozpory, které by se mohlo svrhnout celý hnusný domeček z karet. My 

TVŮRCI musí uvědomit to, a to je náš trumf - jsme pravděpodobně jedinou legitimní náboženství na světové scéně, 

jejíž přesvědčení, vyznání a filozofie pokud baaed na pravdě a realitou. Všichni ostatní, ať už křesťanství, židovské, 

Mormon nebo muslim, oblouk zcela založen na sbírce trik. Jejich základem je postaven na flotsam z far- z pověr, na 

mýtech, svědeckých a lží, že nebude kandidovat na denní světlo. Nemohou ani doložit ani ospravedlnit své 

nadpřirozené nároky a podvodů. Naše je založen na skutečnosti, o věčných zákonů přírody, na realitě, a to na pravdě. 

Nemůžete porazit - ale přesto jsme nuceni, a musíme ji bránit za každou cenu. V pořádku, nyní realizovat výhody 

náboženské hnutí, a to zejména naše. Uvědomujeme si výhody toho, že vysvěcen ministr kostela a má titul 

Reverend. Takže, proč ne využít této výhody ke každému dobrému činu, odstávající člen Hnutí kreativity? 

Proč ne, opravdu? Proč ne yon stal vysvěcen ministr Creativity hnutí? Proč ne využít své nejlepší talenty pro podporu 

našeho posvátného cíli - přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy? 

Tak jak se vám jít o získání vysvěcen ministr naší církve? Zde jsou kroky:  

1. Nejprve se stát členem naší církve. Poslali jsme ven obnovu a nové formy členství minulý měsíc a my jsme jim tento 

měsíc obvodových znovu. Nicméně, rekapitulovat: Pokud nejste nyní členem, můžete se stát jedním uplatněním dopisem a 

daruje $ 25.00 do kostela. Na oplátku budete dostávat: 

a. Členství certifikát a peněženku velikosti členská karta.  

b. předplatné 12 měsíců k našemu časopisu, rasovou loajalitu.  

c. Váš výběr buď paketu: 3 Basic Books tvořivosti: přírodě věčném náboženství, bílý muž bible a zdravý 

LIVING; nebo, 100 kopií tohoto problematiku rasové loajalitu (nebo jakéhokoliv předchozího vydání.) 



2. Dále poté, co prostudoval naši víru a program, jak je uvedeno v našich tří posvátných knih, napište nám na 

přihlášku, aby se stal vysvěcen.  

3. Po podání vaší žádosti spolu s pasem velikosti fotografii sebe a další dar ve výši $ 15:00 hodin (za které opět 

budete mít na výběr z literatury a materiálů, které vám budou zaslány] pověření pak bude přezkoumán.  

4. Pokud se považuje za legitimní Bílý muž nebo žena ve věku nad 16 let a mají nás přesvědčily, že jste se 

věnují ušlechtilé věci bílé rasy, bude vám udělen certifikát ministra, se všemi nevyhnutelnými pověření pro stává 

inspirující vůdce ve vaší oblasti.  

To bude mít další výhodu v tom, že vám prestiž a pověření tvořit církevní skupinu vlastní, jak je uvedeno v předchozí 

kapitole. Proč ne využít sami z těchto výhod? Zákon nyní!  

Chceme začít položení základu Nyní pro budoucnost vedení kádr bílé rasy.  

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Manuál pro ministry vysvěcen - Jak organizovat církevní skupina Your Own  

Rasová Věrnostní Issue 10 - 03 1984  

Je mi ctí (myslím)  

Zdá se, že mám tu pochybnou čest být uvedeny v ADL Handbook of jejich nejvíce nenáviděných nepřátel. Takže jsem 

polichocen. Člověk není jen aby byl souzen svými přáteli, ale i nepřáteli pořád. Zde je to, co mají říkat o mně "A Handbook: 

Extremismus o právu": 

Ben Klassen, 63, se narodil na Ukrajině a emigroval s rodinou do Mexika do Kanady, a nakonec do USA Je to semi-

důchodu realitní obchodník, který se usadil na Floridě v roce 1958. Klassen nejprve přišel k pozornosti médií v roce 1966 

kdy byl zvolen členem dolní komory Florida State zákonodárce. On bojoval proti převážení autobusem a federální vládou. 

Jeden měsíc po svém zvolení, byl představen v osmé výroční narozeninovou večeři Johna Birche v New Yorku, zakladatel a 

vůdce Bratrstva, Robert Welch. 

V pozdní 1960, Klassen byl aktivní v Johna Birche. Opravdu, on otevřel a provozoval americký názor knihkupectví 

distribuovat Birche literaturu. Nicméně, on později měl klesání ven s Birchers více než údajných kontroléry údajné 

mezinárodního spiknutí s cílem zničit USA On volal Birche "kouřovou clonou pro Židy." V roce 1967, Klassen běžel 

neúspěšně v republikánské primární na Florida State Senátu. V roce 1968 byl předsedou Florida z prezidentský kandidát 

George Wallace Americká nezávislá strana. 

Klassen pokračoval založit Hnutí kreativity v roce 1973 a vydat knihu s názvem, věčné náboženství přírody, je 511-

stránkový antiJewish a rasistické Tome podporující bělošské nadřazenosti. V něm prohlásil: "Jsme úplně odmítnout 

židovsko-demokraticko-marxistických hodnoty dnes, a nahradit je novými a základními hodnotami, kterého závodu je 

základem." V roce 1981, Klassen zveřejnila pokračování k přírodě věčného náboženství zvané běloch bible. To hlásá, mimo 

jiné, "K čertu s negry, k čertu s Židy." 

Kromě svých knih, Klassen má čas od času zveřejněny další protižidovské a rasistické materiály. Od poloviny roku 1979, 

on poslal k jednotlivcům po celé zemi, nevyžádaná, kopie anti-Federálního rezervního systému brožuře nazvané "The Brutal 

Pravda o inflaci a finanční Zotročování - Federální rezervní tabule - Most Gigantic Padělání Ring ve světě, "která nese 

název The tvořivosti 



Pohyb, Lighthouse Point, Florida. To obvinění, že "Federální rezervní banky jsou vlastněny, Zámek, akcie a barel, o trestní 

gangu mezinárodních židovských bankéřů" a dodává: "Federální rezervní systém vlastní americká vláda a manipuluje to 

Tike loutku výhradně pro zájmy této hrabivý mezinárodní gang židovských šakali, kteří ovládají svět, jeho peníze a jeho 

ekonomiku. " 

Klassen uzavírá svou antisemitskou brožuru tím, že prohlásí: "A teď, že jste pochopili židovský program pirátství, plenění a 

zotročování pomocí Federálního rezervního systému a peněz manipulací, nyní získat zbytek příběhu a program Hnutí 

kreativity čtením Bílý muž Bible: přírodě věčném náboženství ".  

V květnu 1982, Associated Press oznámila, že Klassen dohlížel na stavbu své církve, Hnutí kreativity, v obci Mulberry v 

horské oblasti západní Severní Karolíně. Klassen řekl, že Mulberry, který se nachází méně než tři míle od čáry Georgia, 

North Carolina, byl vybrán kvůli církevním stránky, protože Florida se stal příliš nebezpečný. Prohlásil: "Myslím, že South 

Florida je vzhledem k hodně zmatku, kdy krvavé boje vypukne." Klassen dodal: "Vlastně jsem očekávat, že finanční kolaps 

celé země, a krev bude téct v ulicích." 

V lednu 1983, Franklin (NC) Press, noviny podávat komunitu Mulberry, hlásil, že stavba kostela Klassen se zdála být 

dokončena. Pod fotografií církve, tisk, částečně, poznamenal: "Klassen, zapřisáhlý nadřazenost bílé rasy z Lighthouse Point, 

Florida, který je vlastníkem pozemků v Macon County, řekl, že plánuje použít místo Mulberry jako centrum pro šíření jeho 

pro -Hitler, anti- 

Žid, anti-Negro a anti-křesťanské literatury. "  

Jediná věc, která mě irks je, že mě pořád volají prodavače. Nebyl jsem prodavač pro nikoho na 37 let, ale byli v podnikání 

pro sebe prakticky celý svůj dospělý život. Takže dát, že ve svém potrubí a kouř ho, ADL, a být jisti, že opravit ten malý 

pamlsek v počítačích v Tel Aviv také. 
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Rasová Věrnostní Issue 11 - 04 1984  

Řiďte svůj sen - Jak využít své bohatství efektivně  

Jeden můj přítel mi nedávno řekl, že jeho (křesťan) ministr doručil kázání na téma "Jak se efektivně hříchu." Byl jsem dost 

překvapený titulem, a přestože nemám tušení, co se podstata jeho kázání, předpokládám, že se o tom, že pokud se chystáte 

na "hřích" alespoň získat co nejvíce potěšení, nebo těžit z ní. To by bylo zvuk radu, jestli to je to, co radil. V každém 

případě jsme kreativity 

Pohyb naznačují, že postup ve většině efektivně využívá své finanční prostředky. Hned na začátku mnozí z našich čtenářů 

bude nepochybně prohodit s "Bohatství? Co bohatství? Nemám žádnou bohatství." 

No, já mluvím o kolektivní bohatství bílé rasy, a přestože do finančních aktiv, že dojde k překročení se tím, že na parazitární 

Žida  

(Jen proto, že jsme byli dost hloupý, aby jim umožnila okrást nás blind) jsme v mnoha ohledech velmi bohatý závod na tváři 

země. Potenciálně bychom to všechno mohli vlastnit, a oprávněně bychom měli. Ale i když to znamená, že máme obrovské 

množství fyzických a finančních aktiv. Tam patří mezi naše rasa mnoha finančních gigantů. Abychom jmenovali alespoň 

některé: honech Texasu; Fordovi Detroit; pozdní Howard Hughes; Coors Colorado; pozdní J. Paul Getty; že DuPonts z 

Delaware; Rockefelleři New Yorku a jinde (ne, nejsou Židé, jen židovské Stooges); Astors a Vanderbilts, kteří po osmi 



nebo devíti generací odvod hédonistická stále vlastní masivní bohatství; existují MacArthurové, z nichž jedna organizace 

nabyla Macarthurovu mléko, a druhý na konci pojištění magnát, John MacArthur, kterého jsem se setkal osobně a snažil 

marně se zapsat do bílého muže příčině před jeho nedávné úmrtí ve věku 82. On opustil štěstí z více než miliardu. Pak je tu 

miliardář lodní magnát, K. Ludwig, jehož aktiva jsou hlášeny v miliardách. 

To jsou jen některé z lepších známých osobností veřejného života, kteří jsou bílé a jehož osudy se pohybují ve stovkách 

milionů na miliardu kategorii. Dobrou zprávou je, že některý z nich mohl snadno financovat pohyb tvořivost oproti vrcholu 

během několika let a navždy rozbít židovského smrti přilnavost na bílé rasy. 

To je velice povzbuzující myšlenka, a stejně tak najdeme velký bílý promotor (viz rasová VĚRNOSTNÍ Vydání 10), tak i 

dříve nebo později, najdeme velký bílý "Anděl". Pak jsou tu bezpočet dalších Bílé milionáři v kategorii 100 milionů, 

kterého jsem si není uveden, kteří nejsou tak dobře známé široké veřejnosti, ale jsou v křídlech, nicméně. Opakuji, že jsou 

četné. Přidal se k výše uvedenému zde oblouku celou řadu dalších bílých magnátů, kteří vyrobený mnohamilionové majetky 

v elektronice, v oblasti počítačů, v pivu (srpen Busch), ve stavebnictví (George Steinbrenner), v oblasti nemovitostí 

(MacArthur), v pojišťovnictví a celou řadu dalších snah. Jak jsem již uvedl v rasových věrnostních No. 9, nejsme bezmocní. 

Bohatství je moc, pokud efektivně využity. Hlavním bodem tohoto článku je, že jsme nebyli efektivně využívat obrovské 

bohatství, které máme k dispozici. Naopak, byli jsme ho rozptyluje hloupě, ano svévolně, a nikoliv ve prospěch bílé rasy, 

ale v drtivé většině na pomoc a navádět naše nejvíce zrádné, nepřátelé, jejichž šílená posedlost je zničení bílé rasy. 

To je předmětem této práce důkladně analyzovat této podivné situaci, navrhnout rozumný a konstruktivní postup, a tak 

využívat a usměrňovat obrovské bohatství a moc bílé rasy, že bude sloužit své vlastní nejlepší zájmy. Chceme prolomit 

židovského sevření na bílé rasy, bez ohledu na to, jaké jsou náklady, a znovu se stát mistry svých vlastních osudů. Klíčem k 

řešení je otázka přístupu. V tomto ohledu má bílé rasy byli vedeni za nos svými vlastními nejničivější nepřítele, na 

pirátských Žida. Chcete-li vyřešit tento problém, musíme v první řadě změnit základní postoj bílý muž na cestě k penězům a 

samotné bohatství. Musíme explodovat židovský postoj, že bohatství je cílem samo o sobě, ale spíše to, že je to jen silným 

prostředkem. Je to konec, k němuž je tento prostředek směřována, že musíme objasnit. 

V tomto ohledu Připomíná mi to příběh, který můj táta mi před nejméně 50 lety řekli. Je tak starý, že jsem zapomněl detaily, 

ale jsem nezapomněl podstatu. Pokud mi paměť dobře slouží, se jedná o systém Britové v Indii využíván při lovu divokých 

opic, ve kterém umístěných viditelné kaštany v pevném žlabu. 

Přes toto žlabu měli bariéru s dírami jen stěží dostatečně velký pro opici vyklouznout svou ruku skrz, aby se mohli uchopit 

matice. Nicméně, pokud to mělo matici ve své ruce a uzavřen jeho pěst, že nemůže zasunout skrz téhož otvoru a byl 

zablokován. Samozřejmě, že opice mohl otevřít svou ruku a pustit matice, a aby jeho útěk. Ale nějak byli buď příliš hloupé, 

nebo příliš chamtivý, aby tak učinily, a zůstal v pasti. V závěru přišli nejen svou matku, ale i svou svobodu. 

Podobně White Man of dnes, tím, že je buď příliš hloupí, aby využití jeho bohatství pro jeho vlastním zájmu, nebo příliš 

bude hrubě komerční pustit to, ztrácí i jeho matku a jeho svobodu. On je mrhání a pohlcovat své bohatství a moc svévolně a 

pošetile. To je hlavní kalamita a budeme draze platit za tuto šílenství. Dovolte mi proto navrhnout několik jednoduchých, 

základních pravidel o tom, co vy jako jednotlivec může udělat, zda je vaše štěstí je skromný nebo obrovský. 

GUIDELINE No. 1: Uvědomujeme si, že peníze je síla. Je prostředkem, nikoli cílem sám o sobě. Rozhodnout, co chcete 

dosáhnout s tím, co máte. Toto je první a nejdůležitější krok. 

GUIDELINE č.2: Ještě hromadit peníze odejít na dědice. Utratit na svůj nejdražší cíl nebo cíle (ať jsou jakékoli), zatímco 

vy jste stále naživu. Nejideálnější (ale pravděpodobně nedosažitelné) situace by bylo mít vydělal miliony, ale zemře na 

mizině, když to všechno strávil uvážlivě, zatímco ještě naživu, na základě cílů, které jsou pro vás nejdůležitější. (To mi 

připomíná vtip o vůli bohatého strýce, když otevřel, četl: "Já Jan 

Smith, přičemž zvuku mysli a těla, strávil každý desetník na to, když jsem byl ještě naživu. ")  



Tyto pokyny jsou jednoduché jako ABC, ale jsou nesmírně důležité a budu citovat několik do očí bijící příklady známých 

lidí, kteří byli finanční kouzelníci, vysoce inteligentní, ale když přišlo na efektivní využití jejich obrovské bohatství, byli 

hloupí jako peklo.  

Případ A. Henry Ford. Jak všichni víme, starý Henry byl mechanický a finanční génius. Zanechal jmění v řádu několika 

miliard, z nichž většina šla do Fordovy nadace. Měl v úmyslu ji použít pro dobročinné příčin poněkud mlhavé popisu. 

Trochu si uvědomil, že po jeho smrti, že jeho obrovský štěstí by být využity k zničit každý princip Stál. Ale historie 

ukazuje, že je přesně to, co se stalo. V krátké době se dostal do rukou svých nepřátel, židovského provozovny, kterého hořce 

protichůdný po většinu svého dospělého života. Židé od té doby byly šikovně využívá Henryho obrovské štěstí, aby 

podporovaly komunismus, zničení svobodného podnikání, prosazovat závod míšení a mongrelization bílé rasy, aby 

podporovala mezinárodní války a revoluce, na podporu státu Izrael, zvýšit židovský stranglehold a obecně každá příčina to 

bylo odporné Ford sám. 

V časných 1920 neměl začít vystavovat židovské spiknutí, a to nejen to byl dobře vědom, ale dobře informovaný, který 

strávil (zhruba) pět milionů dolarů ji zkoumá. Kdyby následoval až do konce a používal většinu svého obrovského 

bohatství, zatímco on byl stále naživu a pod kontrolou, mohl postavený bílou rasovou pohyb před padesáti lety. Místo toho 

ustoupil, se soustředila na vybudování větší a větší štěstí, jen aby měl štěstí padnout do rukou nepřátel, které mají být 

využity zničit vše, co Stál. 

Případ B. Howard Hughes. Byl to nepochybně technické a finanční génius prvního kalibru. Zanechal po sobě obrovské 

štěstí. Komu se mu to nechat? Zřejmě on opustil žádnou vůli, protože se nestaral o nikoho nebo jakékoliv příčiny dost 

jmenovat dědice. Jeho nedaleko miliard dolarů štěstí bylo rozptýleno v právních poplatků (právníci byli jeho největším 

příjemcem) a nakonec distribuován do několika vzdálenými příbuznými, ale nikdo z nich na něm záleží, nebo se na ně v 

průběhu svého života. 

Měl užívat svůj majetek během svého života? Pochybuji.Řekl, že ne, a já mu věřím. Byl nucen, aby se stal samotář a 

výstřední, pendlovat od hotelu k hotelu, země k zemi. Neměl normální rodinný život, ani on opustit kteroukoli známou 

potomky. Jaká škoda! Co člověk chybělo to, co jsem poukázat v obecných zásadách č.1 Neměl smysluplný účel v životě.  

Případ C. Mladý muž ve Fort Lauderdale byl ponechán štěstí svým dědečkem, který dělal to v pojišťovnictví (ne 

MacArthur). Tento mladík, rozmazlený, drzý a požitkářský, -took na rychlá auta, rychlých žen, alkoholu a drog. Rozbil se 

při nehodě nebo dva a měl jeho řidičský průkaz zrušena. Po tom on byl zapojený do další nehody, při které zabil tři 

teenageři, včetně 16 roků stará dcera lékaře jsem znal. Po mnoha právních bitev a hádek se zákonem, mladík zemřel na 

předávkování samostatně podávaných léků ve věku 23 let dělal jeho dědeček, že ho laskavost přála mu štěstí? Spíš ne. 

Přesněji řečeno, to přispělo k vyprošťovací svůj život.  

Případ D. Opět platí, že ve Fort Lauderdale, máme další případ podobný výše. Jedná se o syna nábytku magnáta v hodnotě 

desítek milionů. Život syna skončil ve věku podobný jako v předchozím případě, a stejně tak tragicky. Vychováván v 

přepychu, byl zkažený, arogantní a nesnesitelně nepříjemný. Oženil se s krásnou dívku a oni měli dvě děti, ale nebyli 

spokojeni. Ve skutečnosti, oni byli hádali neustále, a jednou v noci, když hrozil, že ji zabije, vytáhla pistoli a zastřelil ho 

mrtvého. Bylo mu teprve 25. soud ji zprostil jako že tak učinili v sebeobraně. Měli peněz svého otce, aby mu radost? 

Samozřejmě, že ne. To bylo ve skutečnosti příčinou jeho předčasného zničení.  

Případ E. TOMMY MANVILLE. Snad s výjimkou pro mladou generaci, většina z nás slyšela Tommyho Manville, který 

byl dědicem azbestu štěstí Johns Manville,. Nejpozoruhodnější věcí na Tommyho je, že on měl dvanáct manželek. Vedl 

bezvýznamný, nejistá a rozptýlená život. Byl spokojený? Nevím, ale pochybuji o tom, a podezření, že měl nízké mínění o 

sobě. Dělal jeho zdědil štěstí, že ho dobře, nebo se to narušit jeho schopnost stát se muž účelu nebo schopnosti? Řekl bych, 

že to přispělo, aby se stal opuštěný z něj vyhladil svou sebeúctu. 

Dobře, jsme měli dostatek anamnézy v současné době k tomu některé významné závěry.  

1. Peníze nedává lidem radost.  



2. Dotovat mladým lidem a jejich uvedení do klína luxusu, je kontraproduktivní a obvykle zasahuje do 

přirozeného vývoje stavebního charakteru a sebevědomí. Dovolte mi dodat, že zde sebeúcta a sebevědomí jsou 

nesmírně důležité. 

3. Jedinci, kteří zdědí spíše než dělat to sami o sobě jsou obvykle neschopné zacházení s penězi, zvládání své 

záležitosti a budování smysluplný život.  

4. Stejně jako v přírodě, věčný boj je podstatou života, a připravit své děti na tento boj je vážně ohrozit jejich 

budoucí schopnost vyrovnat se s budováním hodnotný život jejich vlastní.  

Můžeme shrnout tyto čtyři body do:  

GUIDELINE č.3: Ponechání zisk vašeho života, aby vaše děti nemusí být nutně konstruktivní výběr, buď z jejich pohledu, 

nebo vy.  

Dovolte mi přejít z negativního na pozitivní. Je to můj závěr, že dává svým dětem každý luxus a uvedení stříbrnou lžičkou v 

ústech jejich nemusí nutně, aby byly šťastné, ale může snadno být jejich zkáza. Na základě toho se jim okrádání z 

nejdůležitějších lekci v životě: že boj a strádání dělají člověka, nebo žena. 

Pokud jsem se naučil nějakou jednu věc v životě je toto: Byl bych mnohem raději být chudý, když mladý a bohatý v 

pozdějším životě, než aby tomu bylo naopak. Ve skutečnosti jsem poděkovala svým šťastným hvězdám, že během prvních 

třiceti let mého života, mé rodině, a já osobně, byli chudý jako kostelní myš. Nicméně, v žádném okamžiku jsem se cítit 

zbaven nebo opuštěný. Byl jsem na vlastní pěst, protože jsem byl 19, a když můj otec zemřel, jsem zdědil nic. Přesto se mi 

podařilo dát sám sebe přes vysokou školu a dělat svou vlastní cestou. V době, kdy mi bylo 30, podařilo se mi jít do obchodu 

pro sebe, i když cesta byla drsná, to byl neustálý, i když nevyrovnaný vzestupný stoupání ze něm ven. Nikdy jsem být na 

pokraji chudoby. Učiním další pozorování. Byl bych dřív být bohatý než chudý, ani ne tak proto, že chci žít v přepychu, ale 

to mi umožňuje dělat to, co chci dělat. A v této fázi, co chci udělat víc, než cokoliv kdy za celou dobu mého života je práce 

pro přežití, expanzi a rozvoj bílé rasy. V tom teď leží celá moje spokojenost, celý můj smysl života. 

Opakuji - Peníze je síla. Obrovské štěstí je hodně síly. Jedná se o trestný čin ho rozptýlit zbytečně, protože většina našich 

bílých rasové kamarádi dělají. Další otázkou chceme, aby zvážila, co je správný krok finančně, aby pokud jde o vaše děti. V 

případě odchodu jim své celoživotní úspory by mohly udělat více škody než pomoci, měli byste investovat do dát jim super 

vzdělání? To je důležitá otázka, a není snadné odpovědět. Dovolte mi uvést další anamnézu. 

Případ F. Mám dobrého přítele, který je nyní 70 let. Zřejmě má leukémii a neočekává, že by žít příliš mnoho déle. Tvrdě 

pracoval celý život snaží udělat správnou věc jeho rodinou tím, že jeho země a účet do svého svědomí a sebeúcty. On je 

model občanem a sloužil hrdě svou zemi ve druhé světové válce. Byl chován tři jemné inteligentní syny a dal jim ty nejlepší 

vzděláním. Všechny mají vysokoškolské vzdělání (jeden má bakalářské, jeden Masters a jeden Ph.D.). Jako roky 

pokračovaly a on stal se více a více uvědomují židovského spiknutí, si konečně uvědomil (příliš pozdě), který bojoval na 

špatné straně, že bojoval ve prospěch Židů a na úkor Whitea Rasa. Teď cítí, že byl zrazen právě země, pro kterou on "hrdě 

bojoval." 

Jeho synové jsou nyní všichni profesionální muži s rodinami jejich vlastní, ale které byly zpracovány a naprogramovány Žid 

orientované univerzity (Berkeley v 60. letech), ale nyní zcela nesouhlasí s ním filosoficky a jeho pochopení toho, co se děje 

v dnešní svět.  

Politicky a rasově jsou zcela odcizeni od svého otce, který poškrábaný a obětoval poslat je přes všechny ty drahé let  

"vzdělání". V zoufalství se mě zeptal: "Co je tam pro mě bojovat už při mé vlastní děti jsou odcizeni a na straně nepřítele?" 

Je to těžká otázka, ale tam je odpověď na něm pro ostatní rodiče. Moje odpověď zní: spíše než posílat své děti, aby Žid 

orientovaných vysokých škol, aby se stal nepřáteli bílé rasy, že tytéž peníze by mohl dobře být vynaloženy mnohem lépe jej 

investovat do budoucnosti bílé rasy. Po tom všem, co budoucnost dělat naše děti mají železo-oděné Žid-komunistických 

zemí, jako je Rusko, Polsko, Kuba, apod i když jim miliony doleva. Odpověď není. Ve skutečnosti, když Castro převzal na 



Kubě, ti s bohatstvím skončil jako myčky židovských hotelů v Miami Beach. Ti, kteří byli ti šťastnější. Ostatní se postavil 

proti zdi. Takže můj další vodítko je následující: 

GUIDELINE č.4: Nejúčinnější využití můžete udělat z vašeho bohatství je to investovat do budoucnosti své vlastní rasy. 

Jak to můžete udělat?No, úplně stejně jako Židy to. Je pravda, že se dostanou gojimu nést většinu nákladu, pokud mohou, 

ale přesto oni vysolit a vysolit těžce své vlastní peníze, stejně v každé židovské věc se domnívají, že budou pomáhat při 

podpoře přežití, expanzi a postup jejich vlastní rasa. Rothschildové strávil stovky milionů svých vlastních peněz, kterým se 

zřizuje stát Izrael. Jacob Schiff z Kuhn, Loeb and Company strávil 20 milionů dolarů z jeho vlastních peněz výcviku 

Trockého a jeho 3.000 židovských hrdlořezů a pak je posílat přes Rusku v roce 1917 svrhnout cara a nastavit židovského 

komunismu. Rosenwalds (Sears, Roebuck) byly a stále jsou, utrácet desítky milionů propagují rasovou míšení. To vše a 

mnohem, mnohem víc, se provádí za příčinu židovské rasy, miliony Židů. 

Proč nemůže bílé rasy udělat totéž? Koneckonců, některé bílé rasové soudruh, který stojí za to říci, 5, 10, nebo 50 milionů 

dolarů nemůže strávit nikde poblíž této částky citlivě na sebe nebo své rodiny. On nebo oni mohou jíst jen tolik jídla, nosit 

tolik oblečení a používat tolik pokoje jakéhokoliv domu. Každý muž, který stojí 100 milionů dolarů by mohla pohodlně 

rozdat 95 nebo 98 milionů dolarů k příčině bílé rasy a stále ještě trpí v nejmenším v živé plný a blahobytný život. Přebytek 

představuje pouze tolik zbytečných číslic v rozvaze, které nic pro něj osobně s výjimkou pravděpodobně posílit jeho ego. 

Ale ego, nebo ne, pokud bílé rasy jde fuč (jak to je nyní v čele), nejbohatší bude první jít dolů s ním. Je s podivem, že je 

velmi bohatý, kteří mají nejvíc co ztratit v případě, že bílá rasa je zničen a bude trpět nejméně v případě, že hodil většinu 

svého majetku na příčiny bílé rasy. Kupodivu, to oni, kdo jsou deafest naslouchat realitě. Ale dříve nebo později dostaneme 

až do tací, kteří jsou ochotni vidět světlo. Musíme se ujistit, co děláme. 

Do té doby, existují miliony z bílého rasovým Soudruzi ve střední třídě, a to i v nižších finančních konzol, kteří jsou 

potenciálně našich nejvěrnějších příznivců, někteří z nich dává až to bolí. Říkáme více síly na ně! 

Pokud to všechno zní jako výzva k podpoře hnutí kreativity, dobře, můj příteli, ty jsi tak pravdu. My získávat vaši podporu a 

budeme potřebovat veškerou pomoc, kterou můžeme dostat. Ale dovolte mi, abych se rychle dodat, že všechny výše 

uvedené rady jsou zcela platí bez ohledu na to, co White rasové pohyb raději podpořit. To platí i v případě, že chcete 

podporovat nic, ale pokud vaše oceňována cílem je, aby ho vyhodit z vína, žen a písní, Klíčovou myšlenkou je utratit 

moudře, když jste naživu. Nenechte hromadit to pro dědice nebo na onom světě. V první řadě, dědici bude pravděpodobně 

ani si toho vážím, ani si to zaslouží, a v druhém případě nemůžete vzít s sebou. Ve skutečnosti to asi nebude k ničemu vás 

nebo vaše děti, ani komukoli jinému za několik let. 

Pamatuj, Kuba, atd. Takže použít ji a efektivně používat.  

V součtu dovolte mi, abych stručně rekapitulovat:  

1. Udělejte si chladnou a střízlivý rozhodnutí o tom, jaké cíle jsou nejdůležitější pro Yon ve svém životě.  

2. Nenechte hromadit své peníze nechat k některým dědicům. Utratit na své vlastní drahocenné cíle, když jste 

naživu, a pod kontrolou. 

3. Opouštět svůj majetek svým dětem nemusí být nutně v nejlepším zájmu buď dětí nebo sebe.  

4. Nejlepší a nejtrvalejší investicí je ve svém závodě. Nezapomeňte, - peněz je síla. Vaše peníze jsou vaše síla 

následovat svůj vlastní sen. Nedovolte, aby některé kurděje loupežník tě mluvit ze svého snu, nebo si ji od Yon. to 

získal ty, ty si zaslouží, aby utratit jak uznáte za vhodné. 

Uplatnit své možnosti dělat to, co chcete dělat, když máte stále kontrolu nad svým vlastním majetku. Nemůžete vzít s sebou, 

ale i zaživa židovské IRS nebo jiných zloději mohou vzít to pryč od vás. Proto říkám: jednat nyní a efektivně využívat své 

bohatství dokud to ještě jde. Jděte za svým snem TEĎ. Nikdo neví, co přinese zítřek, ale investicemi do bílé rasy Yon bude 

investovat do co nejlepší budoucnost. 

 * * * *  



Neexistuje žádná skupina na světě, která je více produktivní než Bílé amerického daňového poplatníka, ani neexistuje žádná 

jiná skupina, která je více zjevně vyplenili a pirátské.  

 * * * *  

My, Hnutí kreativity, nemají sebemenší zájem úspor a povznášející "lidskost" se všemi svými negry, špíny a parazity. Celý 

Naším cílem je: přežití, expanze a povýšení bílé rasy, tečka. 

 * * * *  

Plough vrácení peněz do vlastního závodu. Je to nejlepší investice můžete udělat pro své vlastní budoucnosti a že ze svých 

dětí. 
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Pokud to funguje, Jdi ty učiň též  

Minulý týden jsme obdrželi dopis od mladého muže v jižní Floridě, který napsal dopis do editoru referátu v jeho okolí. Jeho 

dopis je zveřejněna pod BRICKBATS a kytic. On přišel ve stejný den jako jeho dopisu tam byly tři různé příkazy pro 

PŘÍRODA věčném náboženství, každá objednávka doprovázen kontrolou. Každý následující den jsme obdrželi jednu 

nebo více objednávek na celkem jedenáct v době psaní tohoto článku. Zde je text dopisu, který napsal do redakce: 

V jednu chvíli jsem byl velmi zmatený, proč křesťanství je tak proti sobě rozdělený do tolika frakcí 

(denominací). Také jsem byl velmi zmatený všemi zjevné rozpory mezi různými označeními. 

Říkám to, stal jsem zjistil jednu knihu, který vykazuje celý matoucí situace lepší než tisíc Jerry Falwells mohl někdy doufat.  

Jména mnohých církevních publikací se objevily v novinách v průběhu uplynulého roku (I nemají námitky proti 

tomu, že), a tak doufám, najdete ji ve svém srdci zmínit svou oblíbenou knihu.  

Titul knihy la "PŘÍRODA věčném náboženství". Je založen na zákonech přírody, fakt ne fikce, logika ne strach. Je 

to kniha myslící člověka není určen pro lidi, kteří jsou spokojeni s pověrou, strašidel a hrozby pekelného ohně a 

zatracení. To je pro ty, kteří odmítají k patě linku a neunesou. 

Autorem knihy je Ben Klassen, cena je $ 5.00 a lze jej objednat z Hnutí kreativity, P. 0. Box 400, Otto, Severní Karolína 

28763.  

Hnutí kreativity la není kult. To la pouhým nástrojem pro podporu faktických informací. Kniha je skutečný mysl-

dmychadlo, není pro háklivý. 

ADRIAN Arcand  

Domnívám se, že je dobrým modelem dopis, a co je ještě důležitější, evidentně je účinný při kontaktování a 

přinášejí nové lidi do našeho hnutí. Takže říkáme - jestli to funguje pro někoho jiného, proč ne používat stejný 

vzorec ve vaší oblasti? 

Ve skutečnosti, to je vynikající čas, aby předložila tento konkrétní problém, co s "Modlitby ve školách" době hodně 

diskutovaný nahoru a dolů v zemi (opravdu idiotské emise, když je bílá rasa pomalu je zavražděn), co lepší čas, aby se svět 

vím, že to všechno rozporuplné zmatek a nesmysly bylo konečně vyjasnilo ve své vlastní mysli? Je pravda, že tam budou 

nějaké editory, které nebudou tisknout cenu, jméno a adresu, ale zřejmě protože je to náboženský problém někteří vůle. 

Tak jsme pracovat na procenta. A pamatujte, že nejste omezeni na psaní do editoru vašeho jedna jediná místních 

novinách. Můžete poslat stejný dopis na 5, 10, 50 různých novinách po celé zemi, a mnoho lidí. 

Tak proč ne dostat zaneprázdněný, pořiďte si seznam jmen a adres novin a psát podobné, nebo dokonce stejné písmeno. 

(V $ 5,00 cena je přijatelná pro nás). Ale pospěšte si, než se Židé dostali do potlačení rychlostní stupeň a předat slovo do 

jejich poskoků netisknout vaše dopisy. 

 * * * *  

Jen lepší lidé mohou vybudovat lepší svět. Bez nekontaminované bílé rasy, to je nemyslitelné. 

 * * * *  



Vzpomeňte si na Alternativa - Je to ďábelský posedlost židovského zřízení, které se narodí ne více Bílé miminka. 

Nezapomeňte, - to je alternativa k tvořivosti. 
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Poučení můžeme naučit z Egypta, neboť se vztahují na současnost  

Historie Egypta je mimořádně bohatá a pokrývá časový úsek delší než u jakéhokoli jiného velkého bílého civilizace. Tam je 

mnohem, mnohem můžeme se z ní poučit, pokud budeme mít oči a uši otevřené a poněkud zvýšit své vnímavosti. Byl jsem 

dlouholetým studentem historie Bílé civilizací a byly stanoveny některé z mých pozorování a závěry o nich v přírodě věčný 

NÁBOŽENSTVÍ před dvanácti lety. 

Zatímco v mých cestách jsem předtím navštívil většinu lokalit ostatních bílých civilizací, jako je Řím, Řecka a 

Konstantinopole, jsem nikdy nebyl do Egypta. Je pochopitelné, protože jeho bohatou a bohatou historií, protože jeho 

bohatství archeologických památek a artefaktů stále dobře zachovalé, vždy jsem byl fascinován s Egyptem, a jednoho dne ji 

chtěl vidět na vlastní oči. Poslední spadnout moje žena a já se rozhodl přijít únoru jsme šli vidět Egypt. Vzhledem k tomu, 

nikdo neví, co budoucnost přinese a co s okolním světem je roztrhat na kousky Židy, a to zejména na Středním východě, 

mysleli jsme si, že taková možnost by mohla nikdy nevrátí, a čím dříve, tím lépe. 

No, 11. února, jsme konečně to udělal. Dostali jsme zabalené a odešel po relativně krátké, ale vzrušující 10-denní turné po 

Egypta. I se týkala 

podrobněji trasu a místa k vidění na egyptské turné v pokračujícím článku, která mají být zveřejněna příští měsíc. V této 

disertační práci chci znovu zanalyzovat příběh, který je Egypt a odvodit, jaké poučení můžeme poučit z této první velké bílé 

civilizace a jejího zániku. Když budete mít prohlídku v těchto dnech nejen mít své pravidelné průvodce, ale s cílem vytvořit 

další podnikání většina zemí donutit agenturu, aby druhý, místního průvodce stejně. Egypt je jedním z těch, které vyžadují 

druhý vodítko, protože i ony jsou dychtivý extrahovat poslední turistickou možnou dolar od svých návštěvníků. Ale 

předtím, než jsem popsal místního průvodce, dovolte mi říci několik slov o pravidelné vodítko. 

Jmenoval se Tom.Byl to hezký, svalnatý muž, švýcarské národnosti a německého původu. Jako obvykle, mluvil několika 

jazyky. Byl uveden jeho domácí adresu jako Kalifornie, ale ve skutečnosti má bydliště ve Španělsku. Byl 51, svobodná a 

jako apolitický, jak se můžete dostat. Zastupoval dokonalou kosmopolitní, nebo bych měl říct Polyglot? 

Naše místní průvodce byl egyptský dívka ze dne 25., pojmenovaný Shareen. Byla vysoká, měla dobrou postavu a tmavé, 

blátivé pleť. Poukázala na to, že ona byla napůl Ital a studoval vodicí podnikání na univerzitě v Káhiře, že italské byl její 

první cizí jazyk a angličtina jejím druhým. Nevím, jak dobře její italský bylo, ale její angličtina odešel hodně být 

požadovaný. 

Jedna z prvních věcí, které nám řekla o Egyptě, že by mě dojem byl, že zatímco Egypťané mluvili arabsky a byl to 

jejich národní jazyk, tam byla obrovská propast dlouhého trvání mezi Egypťané a Arabové. Vytáhla ostrou dělicí 

čáru mezi sebou a Araby a zdůraznil, že vzhledem k tomu, Egypťané měli dlouhou historii civilizace a 

kultuře, Arabové byli nic víc než hrubý, necivilizovaní beduínů mimo pouště, kterého Mohammed byl mobilizován a 

polarizované, aby se stal bezohlední dobyvatelé. Ona pak upadla do zajímavého disertační práce o egyptských 4000 letou 

historii civilizace před příchodem Arabů, o rozmanitým bohy starověkého Egypta, o dobytí Alexandera velký, a poté 

Římany; jak byl Egypt hlásala víru novým křesťanské víry a ve čtvrtém století našeho letopočtu Alexandria bylo především 



centrum na světě nejen křesťanství, ale i kultury a vzdělávání; jak Arabové přišel v 8. století, obsadil Egypt a převede jej do 

muslimské víry mečem. 

Byl tam jeden zlověstný a záludný změna v egyptské evolvement že Shareen zdálo ignorovat, a to byl rasový rozklad 

kdysi hrdých, inteligentní White Egypťanů.  

Jako každý student egyptských dějin ví, kdy Egypťané poprvé postavil svou mocnou říši a slavné civilizace začíná asi před 

6300 rok, oni byli jedinečných druhů, což je nejvýznamnější závod nadaných bílých lidí. Výše na Nilu a na jih od nich 

Nubians, černý jako pikové eso. Vzhledem k tomu, Egypťané rozšířili svou říši, to bylo nevyhnutelné, že přijdou do 

konfrontace s Nubians. To, samozřejmě, že ano, a hloupě, stejně jako všechny ostatní White civilizací, protože se díval na 

těchto nižších černých tvorů jako výborný materiál pro otrocké práce. Jsou nejen zapsán je jako pracovníci, ale také vzal je 

do armády. Výsledek byl předvídatelný, a jak jsem již zdůraznil v obou přírody ETERNAL 

Náboženství a bílý muž Bible, když je zeměpisný míšení ras, je nevyhnutelně směšovací  

a kontaminace genofondu, a pokud jde o čas, opět nevyhnutelně špatné geny outbreed a strhnout dobré geny. V důsledku 

toho je průměrná egyptská dnes je konglomerát kříženec, a špatný kříženec na to, že na takové úrovni, že se průměrné běhu 

Mestizo mexických. Ale budu mít víc říct o tom později. 

Vzhledem k tomu, autobus válcované dál a Shareen pokračoval ve vyprávění svého příběhu Egypta, moje mysl zatoulala a 

já se spekulovalo o jejím vlastním původu. Přemýšlela jsem, co Identita, pokud vůbec, ona sama mohla držet se, že je 

konglomerát složený ze starověkého Bílé egyptský, černé Nubian, beduínský Arab, Early Roman a šíření otroků, Římané 

přetáhnout do své říše a přes kterou nešťastně rozptýleno jejich geny. Na kulturní a náboženské straně působila jako dědic a 

kompozitní mišmaš ze staroegyptské kultury a náboženství (z toho jsou tak hrdí, ale z nichž žádná stopa zůstane v dnešní 

Egypťanů); koptské (křesťan) Egypťanů, který držel houpat se po dobu pěti set let a jejíž kostely, chrámy a kláštery jsou 

stále v izolovaných kapsách; a konečně, muslimské vyznání, ke kterému teď hlásí přilnavost. Ale co je to doopravdy? Ona 

sdílí stejný smutný dilema jako všechny kříženci, zpackané-up, mišmaš rasa míšení derelicts, jehož předkové svévolně a 

trestně opovrhoval přírodní zákony. Ona není ani bílá, ani Nubian, ani Arab, ani 

Římský.Kulturně a nábožensky i její loajality by se zmítá mezi starověkých egyptských bohů, Koptské křesťanství, římský 

katolicismus a muslimského vyznání. Co ostudnou mišmaš z dědictví bylo vyprazdňovány po ní trestně neodpovědné 

předky! Kolik bělejší a jasnější Egypt mohla být dnes měl původní tvůrci své civilizace praktikuje základní přikázání 

kreativity! Kdyby jen měl rasový náboženství! 

Příští prohlášení učiněné Shareen, které mě hluboce zapůsobil byl politický. Zatímco náš německý průvodce byl naprosto 

apolitický, 

Shareen nebyl. Odvážila následující stanovisko:. "Všichni jsme byli upozorněni, že král Farouk byl marnotratník a darebák, 

a že plukovník Nasser byl hrdina, který přišel na naši záchranu a dal nám demokracii a nezávislost Teď může být ve vězení 

za to, co jsem chtěla říct, ale mnoho Egypťanů myslí jinak. 

Faktem je, že pod Farouk Egypt měl populaci 17 milionů lidí a většina z nich pracoval na zemi ve svém primitivním 

způsobem, jak oni měli po celé generace. Ale Nasser všechno změnil tím, že sleduje modernizaci a industrializaci tím, že 

dává lidem hlas, něco, co nevěděl, co dělat s. Egypt má nyní 47 milionů lidí. Velká část z nich jsou přeplněné v Káhiře a 

Alexandrii, nejsou lépe, ale jsou na tom hůř, as dotací zahraniční pomoci dostáváme máme utečence populační exploze a 

situace se rychle zhoršuje. " 

Ve skutečnosti je. Káhira, která má nyní výbušnou populaci 12 milionů lidí, má zázemí pro město no více než 3 miliony. 

Ulice jsou ucpané auty a lidmi, telefonní systém je v troskách, vše je ušitá s žvýkačky a rozbitý. Jedním z hlavních důvodů 

pro populační exploze je americká zahraniční pomoc. Egypt, vedle Izraele, dostane největší kus zahraniční pomoci z USA 

ze všech zemí na světě. 



Proč je tak velkorysý USA do Egypta? No, hlavně je to úplatek peníze, aby Egypt v míru s mizerném banditů státu Izrael, to 

vše opět na úkor amerického daňového poplatníka. Ale to nemůže jít dál. Jako Shareen poukázal -je jednosměrná ulice ke 

katastrofě. Egypt roste více než milion ročně a většina z nich se hrnou do Káhiry. Stejně jako Mexico City, to la časovanou 

bombu. 

Když jsme přistáli v Káhiře, jsem si vzal dobré podívat se na lidi. Byly tmavší, než jsem čekal, že více či méně stejné barvě 

jako mulat v Americe. Jsou vetchý hledají fyzické vzorky, které mají všechny ty nejhorší vlastnosti psisko. Přesto jejich 

arabští a některé bílé znaky jsou stále rozpoznatelné. 

Pak jsme letěli na jih do Asuánu a Abu Simbel a nakonec se pustili do nádherné a relaxační 4 denní plavba po Nilu, z 

Asuánu do Luxoru. Velkým překvapením pro mě bylo, že zatímco domorodci v Káhiře bylo bahno barva, ti u Asuánu a 

na sever, a všichni podél břehu na sever do Luxoru, byli dál a dál Kinky vlasy negři, černý jako pikové eso! 

Sledování břehy Nilu, jsem měl možnost pozorovat domorodce, nativní bydlení, a jejich primitivní způsoby obdělávání 

půdy. Hodně z pouzdra v zemi (a dokonce Okolí Káhiry) je extrémně surový, staví primitivních hliněných cihel a často nic 

víc než jen prostý rákosí záplaty s bahnem. Oni obdělávali půdu podstatě stejným způsobem, jako tomu bylo před 2000 lety, 

poté, co jejich civilizace zhroutila. Znovu a znovu bych viděl tým vodního buvola připojeným k primitivní pluhu, s 

fellaheen ve špinavém bílého roucha v patách. Když jsem porovnal jejich primitivní bydlení nádherné a velkolepých chrámů 

a paláců postavených své dřívější předchůdci, mohl bych být jen ohromený a ptát - jak by lidé klesnout tak nízko od 

takového příznivého dědictví? To mě přivádí k předmětu, který chci diskutovat o další - staroegyptského náboženství. 

Historie Egypta je ukázkovým příkladem toho, co mluvím Creative Credo No. 45 bílého muže Bible, když řeknu, že Pověra 

a důvěřivosti jsou Achillovou patou bílé rasy. Tam je stěží civilizace v historii, který byl více ohromen s bohy a strašidel, 

než byly starých Egypťanů. Obávali své bohy, že je zbožňoval, ale prosil k nim. 

Obecně lze říci, že jsou nejsilnější síla, která řídila život jednotlivce a nastavit průběh národa. To mě přivádí k několika 

dalšími pozorováními. 

1. Vzhledem k jejich posedlosti spookcraft a jejich zanedbávání péči o jejich genofond, oni se stali 

mongrelized.  

2. Cesta do Egypta mě přesvědčil, že mongrelization bílé rasy (ať už lokální nebo globální) je ULTIMATE  

HRŮZA.  

3. Rovněž pevně polarizované si základní přesvědčení Měl jsem dlouhou dobu. Toto přesvědčení je tato: bílé 

rasy byl v zoufalé potřebě rasové náboženství od počátku své civilizace, a je třeba jej více než kdy jindy. Kdyby 

Egypťané měli to bychom museli krásnější, bělejší a jasnější dnešním světě. 

4. Že veškerá fiktivní koncepty podporovaný jak judaismu a křesťanství již byly vynalezeny starých Egypťanů. 

Tyto fiktivní koncepty byly nejprve zkopírovány Židy a poté transplantovány do křesťanského vyznání, které Židé 

pochází a propagovat. Některé z těchto základních pojmů byly: 

a. Myšlenka "duše",  

b. Myšlenka "věčného života",  

c. Idea "bohů", jak dobro a zlo,  

d. Myšlenka "jednoho boha" (Ikhnaton),  

e. Idea "obětí" se uklidnit bohy či Boha,  

f. Idea "křest" (vyčištění) umývání,  

g. Myšlenka postavit nádherný a grandiózní chrámy čest a pokorně své bohy.  

Ve skutečnosti celý program ovládající masy tím, že awing s vírou v trik a nadpřirozený byl již značně pokročilo v 

egyptském náboženského systému.  



5. Že egyptská posedlost s přípravou na smrt a nesmrtelnost se poté, a byl jedním z nejvíce destruktivní a  

nehospodárné nápady, které pomohly ukončit nejen nejproslulejší a slavnou civilizaci, ale také nejvíce jedinečnou a 

příkladnou závod.  

Pokud ty nadaný (a zároveň dementní) idioti jen měl rasový náboženství, jako jsou tvořivost!  

Namísto toho se všechny snahy faraonů směřovaly zajišťující pohodlí a pohodu nesmrtelnosti svých fiktivních "duše". 

Každý Pharaoh chtěl překonat svého předchůdce v opuštění památník a hrobku, v níž jeho ostatky bydlel, usazený v 

grandiózní fyzickém pouzdře, že oni doufali by trvat do věčnosti. 

Že jejich těla byla nabalzamovali postupem ještě nepochopili moderní vědou, že všichni víme. Že jejich mumie byly pak 

pohřbeny v propracovaném sadě sarkofágů, které pak byly zapečetěné v tajných komorách v obrovské pyramidy nebo jinou 

konstrukci, to taky, je dobře známa. Překvapilo mě však je, do jaké míry oni měli sami "poskytnout duše" se všemi tisíci 

dobrot na jeho cestě do věčnosti. Prakticky nalil bohatství království do této poslední pomazání projektu, jako kdyby život 

tady a teď byl bezvýznamný, ale na rozdíl od toho pečující o duše ve věčném posmrtném životě byl ohromně posedlost 

jejich životních dnů. Má to známý kruh s křesťany, kteří se hlásí "neusilujte poklady na zemi, ale uložit až poklady v nebi"? 

Takový ohromující sbírku bohatství šel s sarkofágu a hrobu mrtvého faraóna, aby se stal hlavním terčem vážných lupičů ve 

starověku. Bylo to skoro jako okrádání Fort Knox, pokud byste mohli najít. Není divu, že faraoni šli do extrému délky, aby 

se jejich vnitřní hrob ať už fyzicky nepřístupné pouhou mohutností uzavřených struktur kamene, jako jsou pyramidy, nebo 

se uchýlili k lsti, jako je pohřbívat své hrobky, dobroty a vše, hluboko pod zemí v odlehlé rokli jako například údolí králů v 

Luxoru. (Šedesát čtyři hrobky faraonů "byly nalezeny v Údolí králů a padesát sedm hrobky v Údolí královen, naproti 

Luxor).  

V obou případech se jim podařilo špatně. Ze všech Pharaohs pohřben jejichž hroby byly nalezeny, jsou vážné lupiči z 

dávných dob se poprvé dostal k nim, s osamoceným výjimkou, že z mladého krále Tutanchamona,, která byla objevena 

britským archeologem, Howard Carter v roce 1922. Je podezření, že architekti, kteří navrhli tyto zákoutí a kdo obecně přežil 

faraóna, byly hlavními darebáci v obou napomáhání zloděje, nebo dělat sami práci. 

Je to hrobka krále Tutanchamona, který nám dává určitou představu o velikosti státní pokladny, který se nalije do jednoho z 

těchto hrobů a poté propasíroval, údajně pro všechny časy. Měl jsem to potěšení jít dolů do hrobky krále Tutanchamona, 

kde jeho mumie ještě leží, a také prohlížení poklady, které byly nalezeny v hrobě, a nyní bydlí v káhirském muzeu. 

Dovolte mi nejprve pokusit popsat poklady, které jsou zobrazeny v Egyptském muzeu, také volal muzea v Káhiře.  

Vzhledem k tomu, exponát, který byl přinesen do USA v roce 1976 zobrazující poklady krále Tutanchamona přitáhl 

obrovské davy v každém městě, kde bylo rozhodnuto, že obsahovala pouze 55 kusů. Na displeji u muzea v Káhiře jsou 3500 

kusů, všechny vyvedl z hrobky krále Tutanchamona. To zahrnuje vozy, lavičky, mísy, dřevěné bedny, židle, zlatou masku, 

zlaté rukávy pro každou z King Tut prsty, 180 kamenných sošek své oblíbené služebníků a takový seznam nejrůznějších 

tretek, že je nemožné do katalogu zde , Postačí, když řeknu, že tolik zlata byl pokrytý na tolika z těchto položek a tolik 

šperků byly hustě do nich, že to bylo jako otevřená pozvání do Fort Knox, pokud byste mohli najít. 

Díky tomu je velmi těžké najít, nebo se dostat do je to, co králové a jejich architekti vynaloženo značné práce a 

vynalézavost při tom. Vždycky jsem si představoval, Údolí králů a Údolí královen, kde se nachází řada těchto podzemních 

hrobek, jako krásném údolí s dobře značených troskách jednotlivých hrobů. K mému překvapení to byl jeden z nejvíce 

opuštěných roklích někdo mohl představit. Navzdory všem komplikované a vysoce zdobených tunelů, schody, předsíně, 

skladovacích prostor a samotné pohřebních komor, nebylo pozůstatkem zelené stéblo trávy, nebo i sebemenší náznak nad 

vozovkou čehokoli majestátnosti ležící Pod přízemní. Až do moderní bagry dostal do těchto hrobech nebylo nic než poušť, 

nejkrásnější fialové obloze nad a písek, písek, písek. 



Ale jakmile podzemní množství tunelů, řezbářství, sekání a bohatství výzdoby na stěnách chodeb a  

komor je skutečně ohromující. Kromě návštěvy King Tut je a několik dalších podzemních hrobek, měli jsme to potěšení 

návštěvy krále Ramsese VI hrobku a prozkoumávat ji až do samého konce. Jen fyzické aspekty toho jsou ohromující. To 

sestávalo z řady šikmých schodišť, straightaways, více schodišť a dalších komor. Jen lézt dovnitř a ven by zdanit všechny, 

ale zkušený horolezec. Zeptal jsem se vodítko toho, co je celková vertikální pokles těchto schodišť činil, a ona odpověděla, 

že to bylo celkem 40 metrů. To je ekvivalent 125 stop, nebo dvanáct patrové budovy, dobré ráno je stoupání, dolů a nahoru. 

Uzavření této posedlosti stanoví na onom světě je, samozřejmě, že je mimořádně nehospodárné a vyloženě hloupé, ale 

samozřejmě, ne víc než křiku křesťanů z "uložit až poklady v nebi", nebo amerického programu dotování všech závodů 

bláta světa.  

Vzhledem k tomu, King Tut byl chlapec král, který jen vládl 9 let a zemřel ve věku 18 let, a prakticky opustil národní 

poklad v jeho hrobu, můžeme jen spekulovat, jak moc hojnější byly poklady pohřbené takovými králi jako Ramsese II, 

který byl ohromně silnější, mnohem více sobecký, a vládl po dobu celkem 67 let.  

Když mluvíme o Ramsese II se dostáváme k další podivné charakteristice egyptských faraonů, který byl pravděpodobně  

zdůraznil král s velkým egem, ale sdílela většina z nich. Jednalo se o posedlost nejen bytí v "pravý" s bohy a nesmrtelného 

života na onom světě, ale každý z nich chtěli, aby jejich jména a jejich sochy a jejich památky zastínit všechny ostatní a 

platí pro všechny časy. 

Egyptští králové "(Pharaohs") posedlost nesmrtelnosti zřejmě neznala mezí. Chtěli nesmrtelnost v posmrtném životě. Pro 

snazší a navádět, že ego výlet nechávají stavět grandiózní hroby a zásobené je s tolika nákladných lahůdkami, jako je 

prakticky zničit národní hospodářství, jak jsem již uvedl dříve. Ale také chtěly pozemské nesmrtelnost, v kombinaci s 

pozemským jednou z dominant bohů byla Amen-Re, také známý jako Amon-Ra, také známý jako Ra, také známý jako 

Horus, ve kterém masce se objevil s tváří jestřába na lidský trup, Ikhnaton změnil tento mnohostranný boha slunce. Amen 

Aton a udělal z něj jeden a jediný. Dnes, když uslyšíte "Amens" hlasité chodbách křesťanských církví, pamatujte, že 

Egypťané měli nejprve jej. Dalšími významnými a univerzální bohové vedle Amen-Ra byly: Anubis, který měl hlavu šakala 

a předsedal mrtvých a střeží hroby; Hathor, který měl hlavu krávy s dlouhými rohy v náručí slunce. Ona byla bohyně lásky 

a porodu; Thot, bůh moudrosti a pravdy, měl hlavu jako ibis; Také Ptah, Hapi, Isis, Maat, Inhotep, Min, a další. To je ale 

hloupá, hloupá, mišmaš!



  



Předmětem egyptského náboženství je, samozřejmě, nekonečné, a nechci ji jakýkoliv dále zabývat. Myslím, že jsem 

dal dost pozadí mých pozorování, abychom mohli přijít na některé smysluplné závěry a odvodit některé lekce z 6300 

let staré egyptské zkušeností. 

1. Vzhledem k tomu, White egyptský závod byl geograficky chráněné obrovských rozlohách pouště na východ 

a na západ, přímo u moře na sever, a podle nilské katarakty na jih, to mělo možnost pěstovat a vyvíjet stále se 

postupující druhů jemného závodu bez vniknutí cizího znečištění po tisíce let.  

2. Náboženství může, a dělal, hrají nesmírně rozhodující roli v životě jednotlivce, národa a rasy, a Egypťané 

tlačil ji k opravdové mánie. Náboženství je stále nesmírně důležitým faktorem v jejich životech dnes. 

3. Náboženství, jak jsem již uvedl mnohokrát předtím, je jako oheň. To může být velmi konstruktivní a 

destruktivní, v závislosti na povaze náboženské, kdo ji používá, a na koho. 

4. Egypťané neměli dobrý náboženství, ale spíše stupidní náboženství založené na čistě fiktivní koncepty a 

exotické trik. Hlavním záměrem jejich náboženství byla příprava na neexistující život v posmrtném životě, zbytečná 

posedlost, která zbytečně rozptýlí své zdroje a pracovní sílu, a nalil ji skrytý krysí díru, aby byl pohřben navždy. 

5. Bílá rasa šest tisíc let později je stále bez smysluplné a konstruktivní náboženství, a pravděpodobně bude až 

do té doby, než CREATIVITY stane všeobecně přijímané.  

6. Bílá rasa Egypta byl schopen zůstat na stabilní kurz pro asi 3000 let (na dlouhou dobu) ze dvou důvodů:  

a. To bylo geograficky chráněna před kontaminací rasové jak bylo zmíněno dříve.  

b. Jeho náboženství, hospodářství a vláda zůstala z rukou Židů dokud pravděpodobně asi 1300 př.nl Od té doby, 

rasy míšení, rasové, kulturní a ekonomické rozpadu stanovené v kompletně zničil všechny - rasu, národ, kulturu a 

ekonomiku, dokud nebudeme nyní máte neutěšený polyglot nepořádek míšenců viditelné dnes.  

7. Kdyby měl rasový náboženství, jako je tvořivost, namísto hokus-pokus nepřeberné množství fiktivních 

strašidel, historie nejen Egypta, ale na celém světě, by dnes četl jinak. Nepochybně by v období několika staletí 

podmanil všechny životaschopné země na zemi a usadil ho stále častěji vynikající plemeno mužů. Můžeme jen 

mlhavě spekulovat, co by mohlo být velkolepost těchto supermanů. V každém případě by mělo být tak daleko 

nad sešlý kříženců dnes, že by nebylo rozpoznatelné příbuznost. 

8. Pokud existuje jedna věc, že cesta do Egypta udělal pro mě, to je ohromně posílit základní přesvědčení. 

Toto přesvědčení k tomu, že bílá rasa naléhavě potřebuje dobré rasové náboženství v dávných dobách, 

potřeboval ho v průběhu dějin, a potřebuje víc než kdy jindy. 

Ve skutečnosti jsme dosažení konce řádku. Je to teď nebo nikdy. Konečným všech hrůz k mongrelization z 

Great White Race. Mongrelized Egypt dnes stojí jako živoucí připomínka konečného hrůzy. Pojďme se věnujeme znovu k 

boji tento proces zvrátit a očistí svět metlou ji nyní zaplavovat. 

 * * * *  

Staří Egypťané také kdysi vlastnil Divine Seed ve svém závodě, ale dovolil tomu být bastardized do bláta. Ať je to vážným 

varováním a lekce tvrdě na to, co je ještě zbylo z bílé rasy na této planetě Zemi. 

 * * * *  

Konečným hrůza je mongrelization bílé rasy.  

 * * * *  

Pointa celého tohoto intenzivního egyptské religiozity je toto: byl založen výhradně na sebeklamu, triky a záměrných lží.  



Rasová Věrnostní Issue 11 - 04 1984  

Poučení můžeme naučit z Egypta, neboť se vztahují na současnost  

Rasová Věrnostní Issue 12 - květen 1984  

Zpráva z dnešního Egypta  

(Toto je druhá a závěrečná splátka pozorování autorových na Egypt. Zatímco předchozí článek ponořil do  

starověkých náboženství a historie Egypta, tato zpráva se zaměřuje více zvláštnost v Egyptě jako je tomu dnes, a 

katastrofální důsledky špatného náboženství v kombinaci s geografickou míšení ras).  

Všechno to začalo gel, když moje žena a já se zúčastnil symposium pro nekonvenční Power v Atlantě ve státě Georgia, loni 

v září. Profesor z University of Florida, kteří se specializují na zemědělských věd oznámil, že organizuje turistické skupiny 

pro 

Egypt v lednu příštího roku. Vzhledem k tomu, že jsme byli mluvili o "jednoho dne" bychom navštívit tuto starobylou říši 

divů, rozhodli jsme se - proč ne tuto zimu? Řekli jsme profesora jsme se zajímali o spojování svou skupinu a on by zašlete 

nám prosím svůj literaturu. 

V době, kdy jsme obdrželi jeho literaturu o šest týdnů později, jsme se již rozhodli  

a. měli bychom jít tak jako tak,  

b. Jeho cesta byla příliš zemědělsky orientované a  

c. budeme dělat lépe s profesionálním cestovní kanceláře.  

Máme nové pasy, víza do Egypta a podepsána až na jedenáct den turné s Hemphill-Harris cestovní kanceláře.  

Datum zahájení byl 11.února.  

Letěli jsme z Atlanty v 5:20 hodin na KLM Airlines do Amsterdamu. Po krátkém mezipřistání v Amsterodamu a 

zastávky 30 minut v Aténách jsme dorazili na káhirském letišti v 7:30 hodin následujícího dne. byla přijata 

opatření, která náš průvodce, jehož jméno 

Byl Tome, byl s námi setkat na letišti, ale když jsme přijeli na tu noc ve velmi cizí letišti, ne Hemphill-Harris průvodce měl 

být viděn kdekoliv, a brzy jsme se naučili některé z realit down-na-zemi straně Egyptská existence.  

Na letišti byl ošumělý, špinavé a přeplněné lidmi. Bylo to peklo na útěku. V době, kdy jsme se dostali přes imigrace a 

celních a začal hledat pro průvodce, který tam nebyl, to bylo dostat do noci, a tady jsme uvízli v cizím letišti, kde jen 

nejzákladnější angličtiny byl mluvený kdokoli. Snažil jsem se zavolat na Ramses Hilton Hotel, ale žádná veřejná budky 

byly k dispozici. Dav pomocníky byli po ruce na každém kroku, hledá špičky (tzv úplatek) pro cokoliv. Příjemný mladík 

konečně našel telefon na nějakém obchodním okně, které bychom mohli nazvat ze na malou úplatek. Po dvanácti pokusů a 

půl hodiny později, dostali jsme se až do recepční v hotelové recepci, který nás informoval, ano, měli jsme výhradu, a kde 

jsme? Snažil jsem se dostat do kontaktu s průvodcem HemphillHarris zájezdu, Tome, ale bezvýsledně. Komunikace byly 

tak špatné, jsem se rozhodl bychom udělali lépe, jen vzít si taxi na vlastní pěst a dostat se do hotelu. 

Po několika dalších pomocníků a další úplatek, jsme se vloží do taxíku a byli pryč. Nyní, když jsme pochopili, jak 

telefonní systém fungoval (?) Jsme byli na další zkušenosti. Když řeknu, že jsme byli pryč, mám na mysli jsme byli pryč 

jako netopýr z pekla se snaží závodit proti mezinárodní datové linie. Opíraje se těžce na roh, stejně jako všichni ostatní, 



tenhle chlapík prostě vzpírá veškeré zákony pravděpodobnosti a pletl dovnitř a ven z provozu jako profesionální 

hokejista. Nějak jsme se dostali do hotelu bez úhony. Jak budu nikdy neví. 

Po usazení v našem pokoji jsem oslovil na turistického průvodce v hotelu, který se nyní měl v PJ a je připraven 

odejít na noc. Když jsem se zeptal Toma, proč si nechal nás uvízli na letišti, když nevinně odpověděl, že nemá 

žádné informace o našem čase svého příjezdu a že chápe jsme se přijít na naše vlastní. Když jsem mu ukázal 

tištěný skluzu s jeho jménem na tom říká, že on by se s námi setkat při příjezdu, že předstíral překvapení. Ať už to 

bylo skutečné nebo copout Nikdy jsem zjistil. Mimochodem, byli jsme tam. Měli jsme plyšovou pokoj v jednom z 

Káhira je nejlepší, Ramses Hilton, a byli připraveni odejít, nic namítat. 

Zatímco v článku "Poučení z Egypta", si stanovili jsem se mnoho postřehy a závěry z několika náboženstvími a historického 

hlediska, v tomto "cestopisu" Chci popsat více moderního Egypta, a co jsme vlastně viděli prastaré ruiny, velice působivý 

zážitek. Přes vyčerpávající startu na letišti, zbytek cesty bylo velice příjemné a vzrušující dobrodružství. Druhý den ráno, po 

mající 

přepychové snídaně podávané v našem pokoji jsme byli pryč a běží se zbytkem turné skupiny. Tato skupina se ukázala být 

relativně malý (asi 18), jak turné skupiny jít, všechny zkušený cestující, a jeden z nejvíce srdečný a příjemném skupin jsme 

kdy měl to potěšení cestovat s. Byli jsme na naší cestě k Sakkáře vidět Egypta nejstarší pyramida, Stupňovitá pyramida 

krále Zoser. Tato cesta, asi 20 mil z Káhiry, vzal nás ven kolem kolosální sochy Ramsese II, kde jsem se dozvěděl o 

"kartuše", a také o obrovské ego Ramsese II, jak je popsáno v článku minulý měsíc. Byl to i můj první dojem z krajiny a 

primitivní existence přirozených Egypťanů. 

Káhira je jedním z největších světových měst, které mají narůstající populaci dvanácti milionů, přeplněný do zařízení, které 

se chtěly umístit ne více než tři miliony. Vše je stísněné, přeplněný, zchátralý a neadekvátní. Provoz je zmatený a zasekl roh 

má zásadní roli vedoucí světlo, pokud existuje. Ulice jsou úzké a uvízl s lidmi. Systém voda není pitná, a ty jsou 

upozorňováni pít pouze lahvové nápoje. Elektřina zhasne často. Telefonní systém je sotva visí spolu, jak jsme zjistili, když 

jsme přijeli na letišti. 

Nicméně, lidé jsou vnímavější a snadno se nikdy ve spěchu. Nejsou nepřátelský k Američanům, ačkoli oni mohou 

mít větší důvod být tak než mnohé jiné, které jsou. Zatímco Mexičané, podobný ospalost rasa, mají své "Manana" 

Egypťané 

Nejlépe to s jejich vlastní slovo, "maleeah", což zhruba znamená - "IFS v pořádku, nebojte se o tom." Ve skutečnosti, jediné 

dva egyptští slova, které jsem se naučil byla "úplatek" - každý měl svou ruku - a "maleesh," již bylo popsáno. 

Nicméně, Káhira je velmi zajímavé město, které mají širokou směs několika kultur, z nichž tři převládají, staroegyptského se 

svými pyramidami a všem, tisíciletá muslimské kultury se svými krásnými mešitami a minarety a moderní "západní" Vliv 

mrakodrap hotely, postavené samozřejmě u bílého muže, většinou s americkou peněz.  

Ale dostat se zpátky do přírody, na naší cestě k Sakkáře. Jakmile ven z města samotného, je cestující dojem s hojným zelené 

louky, zavlažovaných vodami Nilu. Lze skutečně říci, že Nil je Egypt a bez Nilu, Egypt by nebylo nic. Nil byl také nazýván 

nejdéle oáza na světě, a oázou to je. Tato oáza, které se liší v šířce od přibližně míli až deset mil, má velmi jasné linie 

vymezení. Jakmile se mimo zavlažovaných vod Nilu, na pozemku je tak chmurný a neplodná jako každý poušť na světě - 

nic jiného, než míle písku a kamení bez stéblo trávy v nedohlednu. 

Jak jsme válcované spolu v autobuse na úzké dva pruhu silnice na Sakkáře, mohli bychom vidět nativní domy na 

fellaheen, viditelné na obou stranách silnice. Jsou postaveny z nepálených cihel, palmových listů a dalších 

surovin. Jsou velmi primitivní a musejí být teplejší než peci v létě, kdy teploty běžet na 110 ° C a více. Také 

vidět podél silnice bylo mnoho kozy, osli, velbloudi a vodního buvola. Jednalo se o vodní buvol, které byly 

hlavními tažná zvířata často tahání primitivní pluh. 



Jakmile jsme se dostali do Sakkáře, při pohledu jsem krajinu. To bylo lokalizováno mimo zelené oáze a byl stejně bezútěšná 

a poušť posetou jako každý pusté krajině na zemi. Ale Stupňovitá pyramida byl obrovský, a to bylo působivé, je nejstarší 

velká pyramida dob. Také nesmírně působivé byly ruiny stěnách obrovského chrámu, který existoval ve starověku. Je těžké 

si představit miliony hodin ruční práce, která musí šly do budovy tak velkého výběhu, které se v několika akrů, a která 

chrám je nyní jen matný obrys své bývalé slávě. 

Sakkara, město mrtvých, měl být domovem boha Sakr (jestřáb). Byl bůh pohřebiště v podsvětí. Toto pohřebiště obsahuje 

více než 14 pyramid, z nichž Stupňovitá pyramida je zdaleka největší, a byl myšlenka někteří reprezentovat schodiště do 

nebe. Toto je pravděpodobně, kde Židé dostali jejich představu o Jákobova žebříku. Nezapomeňte, že Egypťané měli 

nejprve! 

To bylo tady na stupňovité pyramidy, která se datuje 5000 let, že jsme šli dolů do našeho prvního podzemního hrobu. Hrob, 

věřil být to Sechemchet, není v samotné pyramidy, ale vstoupil do pohřební komory z trosek nedalekého chrámu. Je to tady, 

že jsme slezli šikmá deska chodí, shýbl prostřednictvím dlouhých, nízkých průchodů a byl představen na rozmanité a 

barevné hieroglyfů, které zdobily každý čtvereční stopu stěnách komory. Neznamená to dát jeden děsivý pocit, stát v 

pohřební komoře faraona, který zemřel před 5000 lety. Dostat se zpátky do slunečního světla opět na obrovské areálu nyní 

zničeného chrámu, viděli jsme dvě roztomilé děti nativní jízdě se z pouště. Každý na oslu, chlapec a dívka na sobě jasně 

červené, bílé a modré šaty. Jejich načasování bylo takové, aby si jejich fotografie pořízená turné skupiny a za úplatek, 

samozřejmě. Byli jsme rádi, aby jim vstříc. 

Při pohledu kolem, tam bylo archeologických vykopávek děje všude. Dále out, krajina vypadala jako měsíční 

krajina, suché, neplodné a nekonečné písku. Každý tak často, trosky druhého, ale mnohem menší pyramida by 

strčit hlavu nad neúrodné písku. Použití mou představivost, mohl bych jen spekulovat, co se týče života a 

činnosti, které zde následovala tolika tisíci lety. 

Po prohlédnout nejstarší fáze egyptské historie Nejprve jsme jeli zpátky do Gíze, asi 15 mil vzdálenosti, aby nyní zobrazit 

největší a nejslavnější ze všech pyramid. Cestou jsme se zastavili u Carvory restauraci, hned vedle Pyramids Road. Zde 

jsme měli naše první odběr vzorků egyptské kuchyně, evropském stylu. Byla to přepychová bufetový oběd, s širokou 

paletou maso, ovoce, salátů, sýrů a dezertů z čeho vybírat. Nedoporučuje se pro každého, kdo na dietu. Pak na Cheops a 

Velké pyramidy, jeden z nejznámějších míst na světě. (U Sound and Light ukázat, že večer, oni prohlašovali, že to byl 

nejslavnější.) Dojem pyramidy provedené na mě nebyl zklamáním. To žil až do mé očekávání každého. Cheops, největší ze 

tří, je opravdu masivní. Její původní výška byla 481 stop, a základna pokrývá 13 akrů. Existuje několik dlouhých prázdné 

chodby uvnitř pyramidy. Sjíždění těchto koridorů do hrobu komory byla jedna z možností prohlídky. Po rozhovoru s 

někým, kdo to udělal, a řekl, že to neudělám za milion dolarů, a poté, co lezení nahoru a dolů nízkých chodbách na palubě 

procházky na stupňovité pyramidy, odmítl jsem. Místo toho jsem se rozhodl jít po obvodu pyramidy sám, je podnik, který 

trval déle, než se očekávalo, a držel netrpělivě skupina turistů a řidič autobusu čeká na můj návrat. 

Autobus nás vedle vzal do světově proslulé Sfingy, jen pár minut. Také zde byly nejen davy lidí, ale zase osli a 

velbloudi. Majitelé velbloudů byly velmi přesvědčivé hucksters, vroucně prosil naivní a udivené turisty vzít velbloudí 

jízdu, nebo alespoň vyfotit obkročmo na zadní straně velblouda. Jsem byl přesvědčen. Po tom všem, co je 

výlet do Egypta, aniž by obraz sedíte na zadní straně velblouda? Dal jsem řidiči Egyptská libra a on mi pomohl vyšplhat na 

zadní straně zakloněné velblouda. S trochou popichování od vlastníka, šelma odfrkl a zařval hlasitě a zvedl k jeho plné 

výšky. Moje žena pak vyfotil jako šelmy a já pózoval s pyramidami v pozadí. Na naší cestě do hotelu jsme se zastavili v 

obchodě papyru a galerie a byli instruováni, ve starém a fascinující umění výroby papyrus z egyptského rákosu, umění staré 

jako samotné pyramidy. Na displeji byl velký výběr barevných obrazů egyptských mystiků na papyru. 

Náš průvodce, Tom, vysvětlil, že tam bylo jen velmi málo věcí v Egyptě, které byly v hodnotě včetně, a on mohl doporučit 

jen tři. Byli papyrus malby, egyptské ručně tkané vlněné koberce s složité vzory nativních a zlato nebo stříbro kartuše. Již 

dříve jsme si koupili vlněnou deku na naší cestě z Sakkáře v dopoledne, takže jsme teď přidal tři barevné obrazy papyrus, s 

hieroglyfy a vše, k naší kolekce. Pak off přeplněnými ulicemi Káhiry na večeři do Ramses Hilton po velmi náročném dni. 



Ale den byl ještě neskončila. Tome, náš průvodce, požádala skupinu, kolik z nás chtěl zúčastnit Sound and Light 

programu na pyramidě * Ten večer, protože to byla taky součást naší placené turné. Z naší skupiny 18 až moje žena a já 

dobrovolně. Šest ze skupiny sem přijel v Egyptě den před ze Safari Tour v Nairobi, který Tom měl také v čele. Druhý 

deset byli příliš unavení. Byli jsme unavení také, ale my jsme se rozhodli bychom si neměli nechat ujít tuto show na světě. 

přeskočí jsme večeři a měli jen půl hodiny změnit do teplejších oblečení. 

Protože jsme byli jen dva z naší skupiny jít, měli jsme vlastní limuzínu za předpokladu, nejen s řidičem, ale také vstupenek 

agenta  

že šel, koupil lístky, ukázal nám, kam jít a čekal venku, dokud show skončila, aby nás vedl zpět do limuzíny.  

Byli jsme nesmírně rád jsme udělali úsilí. Viděli jsme Sound and Light ukázat jedenácti lety na Akropoli v Aténách, a my 

jsme viděli zvukové a světelné show, plovoucí dolů výletní lodi na řece v Moab, Utah Colorado, svítící útesů, ale tuto show 

u pyramid byl zdaleka nejvíce ohromující. Prostřednictvím zvukového systému vypravěč začala show s slavnostní a 

majestátní "Přišli jste dnes večer, až po ty báječné a oslavovaný místo ve světě. Tady na plošině v Gíze, stojí navždy 

nejmocnější lidských úspěchů." Impozantní? Byli jsme ohromeni. 

Světla pak přejímané na každé ze tří pyramid v pořadí, pak se na všechny z nich. Pak různé hlasy, - Sfinga, kněží, faraonů, 

atd 

- Promluvil z různých míst v zvučné, kultivovaný hlas, jako by mluvil z jejich hrobů. Celý pořad byl 

dobře napsaný a dobře řízený, vyprávěl dobře známými herci. 

Brožura popisující výrobu tvrdil, že studie při sestavování tohoto programu dohromady trvalo šest měsíců, a který provádí  

Projekt trvalo rok. Trvalo více než 18 mil vodičů a kabelů propojit všechny zvukové systémy a osvětlení uspořádání 

rozptýlené přes značnou oblasti. Vzali jsme s sebou sadu LP nahrávek celého programu, takže jsme mohli opět poslouchat ji 

zpět domů. Program je v angličtině 5 nocí, a ve francouzštině dvě noci v týdnu. 

Úterka února 14. Druhý den ráno jsme se z hotelu od 7:00 a vypnutí na letiště k letu na jih do Asuánu 534 mil proti 

proudu od Káhiry. Měl to být dlouhý, hektická rána, která trvala přes většinu dne, ve skutečnosti. 

To samé letiště, které jsme opustili pozdě v noci jen 36 hodin dříve v oblaku prachu a slepičí peří, bylo stále 

stejné množství zmatku jak po našem příchodu. Zatímco jsme dorazili na (holandské) KLM dříve, byli jsme nyní 

s egyptskou leteckou společností, 

Asuán, a jedna zvláštnost o egyptských aerolinií je, že nemusíte dostat Zasedací pořádek. Je to každý sám za sebe a 

konkurence je tvrdá. jsou nejen vy nejste jisti své místo, ale nemůžete ani záviset na dostat se na dané rovině. Je to něco 

jako v pohotovostním režimu, v soutěži s stádo buvolů. 

Postup byl něco jako tohle: Došlo letadlo odchodem do Asuánu přibližně každých 20 minut. Naše skupina, s naší 

neohrožený vůdce Tom na starosti, byl vymačkaný do velké čekárny do středu velkého davu, který byl k zužování svou 

cestu do dalšího čekárny s ochranným krytem, který umožňuje určitý počet lidí prostřednictvím portálů na jinou čekání 

pokoj. Po dlouhém odstrkat naše skupina konečně dorazil ke dveřím příštího čekárny, kde jsme měli to štěstí vidět letadla z 

Asuánu přijíždějící a odjíždějící dveřmi, že bychom nakonec procházejí. Asi po hodině odstrkat Ve druhém čekárně všichni 

konečně dostal přes poslední zúžení a uháněl přes pole k našemu rovině. Vzhůru do Asuánu. 

Přijeli jsme o něco více než o hodinu později.  

Asuán, jak víte, je známý pro mocného Vysoké přehrady, které Rusové postavena a dokončena v roce 1965. Do 

města Asuánu sám sedí 7 mil po proudu od Vysoké přehrady. Před budovou Vysoké přehrady, Asuán měl populaci 

50,000. dnes ITS 



populace se rozrostly na 500,000 a toho, jak vypadá průměrný fellaheen je 500.000 jednotlivě jsou chudé a strádající stejně 

jako před 50.000 dvacet roků. Neexistuje žádný vstřícný geometrický populační růst. Čím více zdrojů, které se nalije do 

hliněných závodů, tím rychleji se populační exploze, ale ekonomicky vždy klesají do jejich původní úroveň životního 

minima. 

Bylo to tady v Asuánu, že jsem poprvé všiml, že zatímco domorodé obyvatelstvo Káhiry byla tmavá barva bláto, 

tady v jižním Egyptě byly černé jako pikové eso. Jsou označeny jako Nubians, mající kudrnatými vlasy 

skutečného nigger. 

Ať je to jak chce, když jsme jeli z letiště do našeho hotelu, jsme překročili Nil na dolním přehrady, přehrady Britové 

postavený v roce 1910 nebo tak nějak, položce, která byla pro mě novinka. Tato nižší přehrada sedí asi čtyři míle po 

proudu od Vysoké přehrady a asi tři míle proti proudu od samotného města Asuánu. 

Když se náš autobus dorazil do Asuánu jsme se vylodili na východním břehu Nilu a okamžitě se přenese sebe i své věci do 

motorového trajektu. To nás vzal na ostrově Elephantine, která se nachází uprostřed Nilu a na špičce, z nichž náš hotel je 

Asuán Oberol, kde sídlí. 

Zde jsme se setkali s bizarní situaci. Tento krásný starý hotel, nejlepší v Asuánu, neměla naše pokoje připraven. Se všemi 

zavazadly naší strany ze dne 18. naskládaných v baru, jsme zkoumali krásné pozemky hotelu asi hodinu a půl, pak opustíte 

naše zavazadla za sebou, opět pustil se do výběrového řízení, zpátky ke břehu, zpět na bus a zpět na letiště Aswan letět do 

Abu Simbel, 168 mil na jih. 

Řekl jsem již dříve, že to bylo hektické ráno, co se nalodění na letišti v Káhiře. No, věci se hrubší a drastičtější 

v naší příští nalodění do ovzduší. Zatímco letiště v Asuánu byla mnohem menší, samozřejmě, to dělalo žádné ústupky do 

Káhiry vůbec, když to přišlo nakupením, čekání a zmatku. Náš neohrožený vůdce nám radil, že by to mohlo být stejně dobré 

místo jako kterékoli jiné k jídlu naše box obědy, které jsme si přivezli s sebou od hotelu. Nebyl to lehký úspěch, co se vůně, 

vytěsňování a vřavy. Někteří z nás jedli většinu našeho oběda, a některé ne. Někteří z nás dala většina z toho, aby 

domorodých fellaheen, kteří byli scrounging pro zbytky v přeplněné popelnice v čekárně. 

Mimochodem, po hodně ze stejného odstrkat postupu jsme se setkali v Káhiře, pouze více z nich, asi po 2 hodinách (při  

přinejmenším) jsme byli konečně do vzduchu a vypnutím Abu Simbel, kde sedí jeden z divů světa. Chrámu Abu Simbel. 

Tam je slogan v cestování, které říká, že něco v tom smyslu, že se tam dostat je polovina zábavy. No, to ale tak nebylo toto 

úterý 14. února. Ale když jsme se dostali do Abu Simbel to stálo za to. Tento chrám, který byl postaven tímto silným egem 

Ramses II pro glorifikaci Ramsese II, bylo něco na pohled. Vytesané do pevného pískovce na západním břehu Nilu asi před 

3300 roky, to bylo a stále je, zázrak na pohled. Jsem podrobněji popsány svou tvář a interiér v minulém měsíci eseje, a proto 

nebude opakovat. 

To, co jsem se nezmínil, že v blízkosti Velký chrám stojí chrám Hathor, také vybojoval si pevné skály. Tento  

chrám byl také postaven Ramsese II ke své ženě Nefertari a oddaný bohyně Hathor. Mimo chrámu na přední straně útesu je 

šest velkých soch, čtyři z vševědoucího Ramsese II a dva jeho manželky, stejně jako ty jejich děti menší. Uvnitř hypostyle 

síň má střechu podporovanou šest pilířů završený hlavy a obličeje bohyně Hathor. 

Egypt může činit nárok na zhruba třech hlavních architektonické a inženýrské zázraky ve třech různých epoch historie. 

První široká seskupení je to starověkého Egypta a budování pyramidy, chrámy a dalších architektonických krás. To překlene 

období několika tisíc let. Druhý zázrak bylo vybudování Suezského průplavu by deLesseps v roce 1880. Třetí, ačkoli menší 

úspěch, byla vysoká přehrada v Asuánu postavený Rusy v roce 1960, a byl velmi zatroubil po celém světě. Nicméně bych 

rád dodal čtvrtý zázrak, že jsme byli svědky v Abú Simbelu, který byl přímým důsledkem budování vysoká přehrada. Že 

zázrak inženýrství je krájení na Abú Simbel, oba Ramses a chrám Hathor, kousek po kousku a vést jej na vrcholu útesu, a 

re-montáž ho ve stavu, který by téměř vzdorovat odhalení ze svého původního stavu , Také jsme dostali dobré podívat se na 



to, jak to bylo děláno amerických inženýrů a ve výši amerického (daňových poplatníků) peněz, 75 milionů dolarů stojí za to. 

Obrovská betonová polovina dome byl postaven na vrcholu útesu, do kterého oba chrámy byly pak se přesunul, kousek po 

kousku číslované. Tvář dome byl pak zrekonstruován, aby se podobal přirozenou tvář útesu, kromě případů, kdy byly 

vystaveny tváře obou chrámů. Střecha dómu se pak také pokryta pouštní skály a písek, míchání ji dokonale se zbytkem 

skalnatých útesů. Pokud jste šel do kopule přes temný dveře, aby mohli vnitra v plné velikosti, jeho lešení a její stroje, byste 

nikdy podezření, že oba chrámy neměl stál na stejném místě za posledních 3.300 let. 

Měli jsme ideální počasí pro prohlížení chrám a také krajiny, jak jsme letěli zpátky do Asuánu, 168 mil na sever. Máme 

krásný výhled na jezero Nasser, (zálohována vysoký přehrady) a bezútěšné, pusté pouště, které ji obklopené ze všech stran; 

nic než kamení a písku s hřebeny nízkých hor provázání krajinu. 

Po návratu do Asuánu do autobusu, přes Nízkých přehrady, do výběrového řízení zpět do Asuánské Oberoi Hotel na ostrově 

Elephantine jsme zjistili, že naše pokoje jsou nyní připraveny. Po bohatou večeři jsme byli nyní připraveni pro naše 

místností po dlouhé, hektické, zajímavé a náročném dni. 

Středa 15.února. Náš pobyt na Oberoi byl krátký - jen jednu noc. První věc, kterou ve středu ráno jsme převedli sami sebe 

a naše zařízení do jedné z výletních lodí Sheraton, který měl být náš hotel pro příštích pět dní. Sheraton měl několik 

takových speciálně konstruované monster pro plavbu po Nilu, a náš byl nazýván Aton, pojmenoval monoteistických 

faraona Ikhnaton je jedna jediná boha slunce. Poté, co se usadil v, jsme byli na zase hned po obědě. Náš průvodce si 

pronajal Felucca na odpoledne, navigace s nativním fellaheen. Felucca je starověká egyptská plachetnice s plachtou 

harpuny hlavou, a oni byli plaví po Nilu beze změny designu pro tisíce let. 

Po náročném výletu do Abu Simbel den předtím, to se ukázalo být velice příjemná a relaxační odpoledne. Šli jsme 

do Kitchener '• s ostrova a viděl krásné zahrady, které tam byly dědictvím britského razítka na Egypt, který 

mimochodem, je značný. Pak jsme se pustili do Felucca znovu a plul k protějšímu břehu Nilu k návštěvě Mauwlenn 

Aga Khan. Jedná se o  

krásný mauzoleum, postavený jeho manželkou a jeho syn, sedící na vysokém kopci s výhledem na Nil. Desítky a desítky 

feluccas vypadalo krásných bílých racků na hluboké modré vody níže. V roce, aby tak napomohly stoupání do kopce 

mauzolea, tam byl určitý počet těchto přesvědčivých řidičů velbloudích opět se s námi setkat a pozdravit nás. Moje žena a já 

pronajmout velblouda a vylezl na palubu. Venku jsme šli do strmého kopce se řidič vedoucí frkání a řval zvíře, s námi visí 

na nejisté sedla, který hrozil sesuvu Nebyli jsme jít do kopce. Poté, co viděl mauzoleum jsme se rozhodli jít dolů z kopce. 

Zpět do felucca, as krásným klidného počasí, snadno jsme driftoval se překladiště Old Cataract Hotel (circa 1880 je). My  

Měl čaj a lívance na velké verandě tohoto majestátního starého hotelu, který sedí na vysokém kopci s výhledem na Nil. Měli 

jsme velící pohled na šedý zákal, které jsou poseté ohromnými hladké černé kameny. Po dalším nádherné jízdu na felucca 

jsme byli zpět na 

ATON.  

Měli jsme večeři s koktejl, který v noci. Pro zábavu jsme byli zvýhodněný s programem, který uváděl egyptské 

břišní tanečnice a čtyřčlenná kapela, která měla svůj elektrický zesilovač se objevil velice hlasitě. 

Čtvrtek 16.února. Stále v Asuánu v dopoledních hodinách, jsme se zájezd do Asuánské přehrady asi 7 mil proti proudu. 

Poté, co viděl Hooverova přehrada, a některé z dalších obrovských betonových přehrad ve Spojených státech, ruský 

postavena hráz byla velkým zklamáním. Byl to široký, dlouhý. rozedraný země výplň, 364 stop vysoký a dvě míle dlouhé 

nahoře. To vytvořilo 300 mil dlouhé jezero Nasser, zálohování, kde to expanduje kolem egyptské hranici do Súdánu. Jeho 

vody rozšířili pěstování v Egyptě o třetinu - další dva miliony akrů. 

Působivější než přehrady sám byl obrovský modernistický beton památka Rusové postavený na památku dokončení 

přehrady.  



Na zpáteční cestě jsme se zastavili u řeky doku a trvalo výběrové řízení na ostrově se nachází mezi starým a novým 

přehrady, na kterém stojí velkolepý chrám Philae. Nejstarší část zpět pouze do 4. století BC a zbývající část byla 

postavena během Ptolemaic a římské období. Bylo to nádherné a to byl obrovský, a kupodivu to příliš bylo rozebráno 

kus po kuse zespodu současné vodovodu a opět smontovány na jeho současném místě na malém skalnatém ostrově 

Philae. To bylo provedeno přes snahy a velkorysost Němců. 

Než se dostane zpět k našemu výletní lodi na oběd jsme se zastavili v žulových lomech, kde jsme prohlíželi (a šel dál) 

obrovský obelisk ještě na místě. Bylo to 125 stop dlouhý a odhaduje se váží 1.170 tun. Bylo střih a tvarované ležící na 

boku se spodní stranou stále pevně ukotvena ve své žuly posteli. 

Po obědě jsme vypluli v Aton na výletní po Nilu do Kom Ombo, kde jsme se zastavili pro zobrazení chrám se stejným 

názvem. Tento chrám, který se nachází na kopci s výhledem na Nil v místě, kde řeka dělá ohyb je věnován bohů Harwar, 

jestřáb-vedl boha, a Sobek, zastoupené s hlavou krokodýla. Zdá se, že jakákoli idiotské karikatura by sloužil jako boha, 

stejně jako jakýkoli jiný v myslích důvěřivých a pověrčivých starším. 

Jemné reliéfy po celém chrámu byly nejpůsobivější. Byli jsme tam jen 30 minut, pak zpátky do Aton, a pokračoval plavba 

po Nilu. Tato plavba byla relaxační a nejvíce vítanou úlevu od hektického tempa jsme prošli. Nejen relaxační, ale 

nejpříjemnější. Vypluli jsme na dlouho do noci a svázaný v Edfu. 

Pátek 17 února. V dopoledních hodinách jsme se vydali na břeh a nastoupil fantazie koňské povozy, čtyři lidi do 

kočárku. Jeli jsme asi míli přes relativně velkého města Edfu do chrámu Horus. 

Když jsme projížděli ulicemi, tam bylo osli, psi, vodní buvoli, velbloudi, děti a dospělí ve velkých počtech. Malé 

obchody, nebo spíš typ bazar kabin, lemovaly ulice. Prodejci byli všude možně. Děti běžel po boku našich vozech, 

ale oni byli dobře vychovaný. Zatímco na Haiti nebo v Mexiku v podobné situaci turista je obvykle oblehl s 

žebráky, zejména malé děti, to není tento případ. Ve skutečnosti, málo, že se požádá o almužnu byly rychle 

nabádáni buď svými matkami nebo jiných dětí, že tak neučiní. 

Příchodu na Temple of Horus jsme byly prezentovány s dalším obrovským a působivé chrámu započala v roce 237 

př.nl Ptolomaeus III. Průčelí je masivní a stojí 117 stop vysoká. U vchodu stojí posvátný sokol kolos, vytesaný ze 

žuly. 

Zpět na Aton a na Esna který se nachází pouhých 30 mil jižně od Luxoru. Zde jsme opět vylodil a vystoupil. 

Je příhodné, zde si povšimnout, jak byl náš výletní lodi určené speciálně pro tyto Nil plavby. Některé z těchto míst přistání 

mají jen nejmenší zdání doku, jiní mají žádného. Takže jak velký 4 paluby křižníku pojmout 84 cestujících se podaří zajet 

na takových místech, jako Esna tam, kde není nic jiného než šikmou, rock hustě nábřeží ukotvit na? No, oni si mysleli 

tohoto předmětu, taky. 

Loď může tlačit sám sebe do stran tím, že proud vody vypouštěné pod vodní hladinou, přídi a na zádi. Má také velké 

dřevěné boom, jako telegrafní sloupy to může tlačit ven do stran, i přídi a na zádi. Vzhledem k tomu, sidles vzhůru podél 

břehu. Tyto ramena jsou vystupující na jeho straně, lepení do náspu a chrání loď sám. Tyto linky jsou pak vázány na 

pohodlné kopačky na břeh a tam sedí. Široká lávka se spustí připojení loď ke břehu a cestující jsou všechny nastaveny na 

vylodění nebo deska. 

Další úhledný malý rys o těchto lodích je, že strany jsou rovné a rovnoběžné a loď je ten správný šířku, aby se vešly přes  

Několik zámky, které brání jeho průchod mezi Asuánu a Káhiře. Vylodil My v Eana a šel do chrámu boha Chnuma (beran 

bůh). Jak jsem již řekl dříve, budou všechny karikatura udělat pro boha. Mimochodem, chrám byl krásný a masivní. 

Představoval ptolemaiovskou období egyptské historie, i když část z nich byla postavena mnohem dříve Thutmose III (1500 

př.nl). 



Zajímavým rysem o tomto chrámu je, že leží asi 28 stop pod současnou úroveň města. To sedí ve vyhloubené misce 

a její nadace představuje úroveň půdy v době, kdy byl postaven. Archeologové říkají, že je mnohem více k tomuto 

komplexu, ale protože to je pokryta 28 stop ornice, a město je postaveno na něm žádné další vykopávky jsou uvažovány. 

Vypluli jsme dál a dorazil do velkého města Luxor, které v noci. Toto město, které obsahuje nejvelkolepější a největší 

sbírku všech egyptských ruin, byl pozemek starobylého města Théby, hlavním městě Egypta, na vrcholu své slávy během 

Middle a nové království. 

Protože jsme dorazili Luxoru v podvečer, moje žena a já jsme se projít ulicí podél břehu řeky vidět určitý hotel.  

Četli jsme hodně o grand hotel postavený v Luxoru v roce 1880, které byly oblíbené místo královské rodiny a elit, 

a to Winter Palace Hotel. Nyní ho viděl, sto let po svém založení, to bylo ještě okouzlující a majestátní, ale 

rozhodně neměl žít až do své fakturace. 

Sobotu 18.února. Počasí bylo jasné a krásné. Dostali jsme brzy ráno a přešel na Nil v surovém motoru startu na západní 

břeh. Autobus nás pak vzal do Údolí králů, kde jsme viděli hrob Ramses VI, ke hrobu Tutanchamona a hrobky 

Haremheb (19. dynastie, 14. století před naším letopočtem). 

Protože jsem již popsal tyto hroby a všechny kořist jednou pohřben tam ve svém článku z minulého měsíce o 

"Poučení z Egypta", nebudu ho zde opakovat. Jediné, co mohu zopakovat, je - co je to ostudné plýtvání! Ten samý 

den ráno jsme také navštívili krásný chrám 

Královny Hatšepsut, což jsem také popsán v posledním měsíci eseje. Na naší cestě zpět jsme se zastavili fotit ze dvou 

Memnonovy kolosy, obrovské sochy pevného kamene. 

V době, kdy jsme se vrátili na oběd Aton, to bylo uprostřed odpoledne, během kterého jsme byli schopni vzít 

zasloužený odpočinek.  

Tu noc jsme byli užít další zvuková a světelná program, tentokrát v Karnaku. To bylo výrazně odlišný od 

jednou v pondělí večer u pyramid. Zatímco u pyramid jsme seděli v našich křesel a zůstal dát v průběhu celého programu, v 

Karnaku jsme shromáždili jako obrovský dav stojící u vchodu před Avenue of the Ram-vedl sfingy. (Oni jsou sklopná a 

seřazeni na každé straně, celkem 40. Původně, když tato třída rozšířil celou cestu až do Luxor Temple, tam bylo celkem 124 

těchto nádherných soch.) Zvukový systém pak začne show tím, že us dramatický scénář posvátné slavnosti místa a 

příležitosti, pak nám říká, přejít na další oblasti tohoto obrovského chrámového komplexu. 

Jak jsme se přestěhovali do tmy z jedné oblasti do druhé za doprovodu dialogu a hudby, asi po půl hodině jsme dosáhli 

zvýšené tribunu. Toto bylo dočasně semi-osvětlené až seděli lidé, pak přehlídka pokračovala. Hlavní tribuna za 

předpokladu, celkový pohled na uspořádání celého komplexu, včetně posvátného jezera, což se projevilo obrovské 

památek jako světla hráli na jednoho, pak další. 

To také bylo působivé, ale program u pyramid zvuk a světlo je stále nejlepší.  

Neděli 19.února. Dalším jasným krásný den. V dopoledních hodinách jsme navštívili chrám Karnak koňským povozem 

vidět velký chrám Amon-Ra v Karnaku, kde jsme při pohledu na program Sound a před světlem večer. Pak se k chrámu 

Luxor v centru města. Tyto dvě velké chrámy, chrám Luxor a chrám Karnak, jsou asi tři míle od sebe. V dávných dobách, 

kdy Théby byl v jeho výšce, tito dva byli jeden souvislý komplex propojeny impozantní Avenue of Sphinxes. Méně než sto 

lety chrám Luxor byla pokryta pod kopcem trosek a chatrčí. To odpoledne jsme letěli zpět do Cain * a Ramses Hilton 

Hotel. 



Pondělím 20 únoru. Existuje více než 500 mešity v Káhiře. V dopoledních hodinách jsme navštívili tři z nejznámějších 

muslimských mešit. První z nich byla mešita Ahmed Lib Tulun kde King Farouk a někteří jeho forebearers jsou 

pohřbeni. Celý komplex byl krásný skutečně zobrazování nejlépe ve staré muslimské architektury. Všude, kam se 

podíval to bylo velmi ozdobený. Lacy grillwork, islámské nápisy, zlacení, drahokam pokrytý ozdoby všude. 

Druhý mešita byla v citadele, velké vojenské výběhu vztyčené Saladin během třetí křížové výpravy. Vojáci a stráže byly 

všude, jako tomu bylo na všech vládních budovách v Káhiře od roku 1973 válku. Nachází se v Citadele je také Ali mešita 

Muhammad, který jsme navštívili. pohřben tady je íránský šáh, jehož hrobka jsme navštívili také i když šach rodina má 

odradit Předaukční výstava jeho hrobu. 

Pak jsme navštívili Khan el-Khalili bazar, zajímavý zážitek. I když ne tak velké, jako je ta, kterou navštívil v Istanbul před 

jedenácti lety, je značné vyšší kvality. V odpoledních hodinách jsme navštívili muzea v Káhiře, a při pohledu se zvláštním 

zájmem o 3500 kusů bohatých artefaktů z hrobky Tutanchamona. Vzhledem k tomu, jsem již zahrnuty tyto v článku minulý 

měsíc, nebudu opakovat popis tohoto nejúžasnější sbírky. 

S výjimkou formalit, loučení, na letištích a cestovat zpátky domů, které dokončí tuto exotickou cestu do země 

starověkého Pharoahs.  

Závěr: Ve vyjádřeních minulý měsíc jsem shrnul dopad ohromující egyptské kultury a civilizace na jeho vlastním lidem a 

světu jako celku. Vzhledem k tomu, Egypta úspěchy v kulturních, náboženských a architektonických oblastech byly tak 

jedinečné a velkolepé, jsem se rozhodl popsat ty architektonické a archeologické zázraky v tom, druhou splátku, protože k 

dělali tak v opačném pořadí by bylo anticlimactic. Existuje několik dalších pozorování asi moderního Egypta, že musím 

přidat, nicméně. 

Jedním z nich je o jejich peníze. Egyptská jednotka peněz je egyptská libra, (označované jako LE) rozdělený do 100 

piasters.  

oficiální cestovní kniha vyhánění Fodor v roce 1984 uvedl, že někdo zůstat po dobu 48 hodin se musí vyměnit minimálně $ 

150 v USA na letišti. To jsem zjistil, že jsou nesprávné. Nicméně, protože jsme uvízli i sami na letišti, pochopil jsem, že 

budeme mít taxi, úplatek a různé jiné drobnosti potýkat s, takže jsem ihned vyměněny 100 $ US v jedné z mnoha oficiálních 

výměny oken, pro něž dostal jsem LE 81. vzhledem k tomu, oficiální směnný kurz se pohybuje okolo i LE na $ 1,22 USA, 

vlastně samotní Egypťané mají malou nebo žádnou víru ve své vlastní peníze, a většina obchodů, dodavateli, atd, by rádi 

vzít amerických dolarů na jeden za jeden základ pro své zboží. Navíc, pokud máte nějaké egyptské peněz zbude-li připraven 

opustit zemi, můžete také utratit na cokoliv, nebo dát pryč, protože jej nelze převést zpět zpět do amerických dolarů. Nikdo 

to nechce. Egypťané nemají absolutně žádnou víru ve své vlastní peníze, a to z dobrého důvodu. 

Faktem je, že egyptská ekonomika je shnilé, slabé a vratké, a to bez jakéhokoli pevného ekonomického základu. To 

se zhroutí, jakmile budou staženy amerických dotace (nesené na bedrech amerických daňových poplatníků). Druhá 

poznámka se týká Nil a dnešního egyptského zemědělství. 

Asuánské přehrady byly velmi vychvaluje jako moderní inženýrství zázrak a výhody Egypt bude tam jsou odvozeny od  

pravděpodobně rozmanité, jako je například 2 milionů akrů obdělávaná miliard kilowattů elektrické energie apod Přesto je 

můj závěr, že přehrada se ukáže být katastrofa, v několika způsoby.  

Po tisíce let Nil zaplavil z břehů a uložila své bohaté zásoby nerostných-obtěžkaný bahno na zemědělským půdám. To držel 

zemi 

napojena a úrodné věčně, její plodnost se obnovuje každý rok. Nyní, s 300 mil dlouhé jezero Nasser a strukturální a 

řízeného zavlažování následující katastrofální důsledky vyvíjejí: 



1. Velká část vody se odpařuje v dříve suchém pouštním podnebí Horního Egypta. Voda sestupuje po Nilu 

má nyní vyšší obsah fyziologického roztoku (stejně jako naše vlastní Colorado River v době, kdy dosáhne 

Imperial Valley Kalifornie). 

2. Řízené zavlažování, spíše než bývalý záplavy, obsah soli se hromadí v půdě po dobu let a otrávit předtím 

věčně úrodné oázy.  

3. Minerální-bohaté bahno již nebude uložen na půdě, ale nakonec naplnit jezera Nasser s bahnem.  

4. Klima byl změněn do jednoho mnohem vlhčí, což urychlí ničení jejích mnoha nádherných historických 

památek, jako příliš, samozřejmě, bude štiplavý kouř moderního průmyslu.  

5. Farmáři tam taky, byly snookered do použitím velkého množství chemických hnojiv, pesticidů a 

herbicidů, jak mají amerických farmářů.  

6. Mezi ovládanou zavlažování a široké použití chemických hnojiv věčně úrodném údolí Nilu je otráven do 

zániku.  

Stručně řečeno, budu rekapitulovat.  

A. Velký egyptský závod starověkého Egypta byl jedinečný plemeno mužů a produkoval první velké 

bílé civilizace (důraz na velký). Zemřel, protože oni měli špatné náboženství, ten, který byl posedlý 

životem v neexistující onom světě, posedlý světě neexistujících strašidel. 

B. Dlouho předtím, než křesťanství zvedl destruktivní židovskou hlavu, Egypťané už vynalezl každý 

fiktivní koncept později používal a kopíroval od judaismu a křesťanství. Některé z těchto fiktivních 

pojmy byly: existence "duše", která údajně žil věčně; bohové a strašidla, jak "dobré" a "zlé"; polyteismus, 

a také monoteismus; temnou podsvětí a "dále jen"; odměny a tresty, které mají být vyměřen v onom 

světě; Obrovské materiální oběti a svědci jejich fiktivních bohy; křest  

(Omytí) a vyčištění vody; Praxe obřízky jako náboženský obřad; a celou řadu dalších rušivých myšlenek, které vykolejil 

mysl do šíleného strašidelného světa make-věřit. 

C. Kdyby věnována větší pozornost zachování jejich nádherné genetické vlastnosti, jejich genofond, 

namísto šmelení kolem strážidly, které nebyly tam, historie nejen Egypta, ale na světě, by zázrak na 

pohled. D. Kdyby měli rasovou náboženství, jako je tvořivost, která divu, že by dnes stane skutečností. 

E. Vzhledem k tomu, že ne, oni se stali mongrelized a zvrhlé. Jejich současná populace je jedním z 

nejvíce patetický na tváři země, pustil se do utečence populační exploze ke katastrofě, s pomocí amerického 

subvencování. 

F. Nechť je historie Egypta být vážný lekce nejen na naší kreativitě hnutí, ale bílé rasy jako celku. 

Vzpomeňme si jednou provždy, nejhorší zlo je MONGRELIZATION bílé rasy, a to bez rasové náboženství, 

Ultimate Horror je nyní rapidně zaplavovat svět. 

 * * * *  

Protože oni, Egypťané, sleduje průběh nedbalé demence, oni ztratili jejich nejdražší poklad - jejich geny.  

 * * * *  

Nezapomeňte, že také, stejně jako není možné zvrátit omeletu zpět do dokonalého vajíčka, takže i to je mongrelization 

navždy nevratný proces.  

 * * * *  



Nikdy nezapomínejme, že božské semeno jednou velké egyptské bílé rasy byla navždy ztracena, protože neposedl rasové 

náboženství, jako jsou tvořivost představuje. Vzhledem k tomu, že byl raději posedlí fiktivními abstrakcí asi bohů, duchů a 

strašidel, jejich drahé geny byly mongrelized do ostudné nepořádek, který je teď jejich líto nepříjemná situace. 
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The Fine Art of rozhodování  

Když mi bylo 20 let (cesta, cesta zpět v roce 1938) jsem byl poprvé vystaven Hitlerova Mein Kampf. Měl jsem to štěstí, aby 

mohl číst tu velkou knihu v původním německém jazyce, a četl ji měl silný vliv na mě, která trvá po celý zbytek svého 

života. Ve skutečnosti to dělal hodně změnit, a krystalizovat můj pak naivní a neklidné pohled na svět a od něj jsem se 

naučil hodně pomáhá rozvíjet a posilovat svůj charakter. 

Jedna z věcí, které Hitler silně zapůsobil na mě bylo důležité rozhodování .. Jak jsme se projít životem, jedním z jejích 

základních skutečností je, že jsme neustále konfrontováni s rozhodování, rozhodnutí, rozhodnutí. Hitler poukazuje ve své 

knize, že schopnost činit rozhodnutí a vzít na sebe odpovědnost je tedy známkou velkého generála, velký vůdce, nebo 

obecně, muž vynikající kalibru. Takový dojem Byl jsem v tomto věku, že jsem začal dělat unáhlená rozhodnutí na mnoha 

věcech. Zatímco jsem také řadu chybných rozhodnutí, k mému překvapení můj odpalování průměr byl asi tak dobré, jako 

když jsem otálela. Tam byl tento rozdíl, nicméně: Mám mnohem více věcí, se rozhodl, a já mám mnohem dokonalejší. To 

bylo mým zvykem od doby, kdy se rozhoduje tak rychle, jak je to možné, i když s menší pomalou rychlostí. 

Samozřejmě, že rychlost není jediným kritériem. Důležité je, aby se dobře, zvuk rozhodnutí. Každý, kdo může trvale činit 

dobrá, správná rozhodnutí a učinit je rychle je nejen geniální, ale také vůdce mužů. Hitler byl jeden který se kvalifikoval v 

obou bodech. 

Při analýze zhroucení Německé říše během a po první světové válce, Hitler poukazuje na vlastní slabost celého systému 

"poslance", který on správně poukazuje na to je opravdu židovský demokracie, což je podvod navržený Židem rozdělit, 

dobýt a vládnout jejich gojimu oběti. On důrazně odsuzuje demokracii Zpravidla výborem, kde každý a nikdo skutečně 

zodpovědný za cokoliv. Pokud výbor pravděpodobně rozhodne o sčítání hlasů, zpravidla velmi zbabělí a úděsné rozhodnutí 

jsou činěna. Dále v takových případech, nikdo osobně bere vinu nebo zodpovědnost. To je synteticky odsunut pryč pasivní 

non-subjekt - výboru, který je tady dnes a zítra pryč. 

Carl von Clausewitz, pravděpodobně největší vojenský spisovatel a stratég v průběhu posledních několika staletí, má také 

mnoho co říci o realitě čelem a rozhodování. Ve své slavné klasiky válku se říká, ve skutečnosti, že existují určité bitvy, 

které je třeba bojovat (on se odkazuje na národy), a existují určité chvíle, kdy je nejpříznivější tak učinit (jedinečnou 

příležitost.) Je-li tyto bitvy jsou vyloučeny nebo procrastinated kvůli nedostatku rozhodnosti, nedostatečné přípravě nebo 

nedostatku odvahy, jako výchozí obvykle vybírá vysokou cenu od zbabělého protistrany. Že cena je často úplné zničení z 

rukou nepřítele v pozdějším termínu. Zatímco von Clausewitz byl s odkazem na boje mezi národy a vládami, poučení platí 

stejně stručně jednotlivcům v jejich bojích, nebo rozhodnutí, nebo jejich zanedbávání jim čelit. Ještě důležitější je, že se 

vztahuje i na dilema bílé rasy v oprostit od dilematu, ve kterém je nyní zapletený. Bílá rasa je daleko za svou "jedinečnou 

příležitost", ale věřte mi, bude doba nikdy být lepší, než je tomu nyní. 

Shakespeare poukazuje na to, k podobnému závěru. Ve svém velkém hře, Julius Caesar, cituje Bruta, jak filozofování, aby 

Cassius následující řádky moudrosti: 

"Tam je příliv v aférách mužů  



Který přijata na povodně, vede ke štěstí;  

Vynechat všechny plavba jejich života  

Je vázán na mělčině a utrpení. "  

Na humorné straně, samozřejmě, tam jsou ti, kteří by raději hodit mincí a věřit slepý štěstí, spíše než používat své duševní 

schopnosti. Ve skutečnosti, Římani měli jejich "Předzvěsti", kde tropil kolem útrob zabitých zvířat a ptáků, aby jim ponětí o 

tom, který způsob, jak jít o důležitých rozhodnutích, a Řekové měli své věštce u Delphi, které jim pomohou make up jejich 

mysl. V posledně uvedeném případě měly panenských dívek šňupání toxické plyny přicházející z trhliny v zemi, až byly 

důkladně pod vlivem alkoholu. Kněžství by pak naslouchat jejich nesouvislé mumlání a interpretovat je jako věštci 

moudrosti od bohů. Takové postupy v různých ohledech jsou stále v praxi k tomuto dni. V astrologii, neselhávající hvězdy 

jsou prý pomáhají věřícím nasměrovat své záležitosti, protože mají od nepaměti. Dnes, křesťané po milionech stále hledat 

známky z nebe, aby jim pomohla tvoří jejich mysl, a zopakovali jednocestné rozhovory s Super Spook prosil ho, aby jim 

správné nasměrování. V poslední době se ve stejném duchu, na pult zubaře kliniku, viděl jsem znamení zobrazující říká: 

"Žádné množství plánování může nahradit němý štěstí." A tam je něco pravdy na to taky. Já se mohou týkat důležité 

zkušenosti, které jsem měl. 

Před několika lety jsem měl hypotéku náležitě mi, že narazil do šesti postav, který měl být splaceny během několika let. 

Jednoho dne se prezident korporace, která platil na hypotéku volal a nabídl uhradit v plné výši hned, jestli bych se 10 

procent slevu. Řekl jsem, že přemýšlet o 5 procent slevu. (Bez snap úsudek.) Jsem se o tom přemýšlet, a usoudil, že možná 

by zaplatit až když jsem counter nabídl jen 3 procent slevu, ale v každém případě, já jen nechat to jezdit. O dva měsíce 

později mi zavolal znovu a řekl jsem, že jsem pořád myslet. Měsíc po že mě zavolal znovu, říkají, že se jednání vládní 

půjčku, šli stavět na pozemku, byly platit v plné výši, bez slevy. 

Němý štěstí a otálení vyplatila v tomto případě. Ale já bych na to nesázel. Devětkrát z deseti otálení a nedostatku rozhodnutí 

přijde draho. 

To líbí nebo ne, jsme neustále konfrontováni s menšími rozhodnutí, důležitých rozhodnutí a v libovolném počtu případů, 

některé z takového významného dovozu, že tvar zbytek našich životů. To líbí nebo ne, jsme se lisují do rozhodnutí, a pokud 

nebudeme rychle vyrovnávat se při přijímání těchto rozhodnutí, když čas k tomu je nejpříznivější, budou tato rozhodnutí být 

přijata opatření pro nás buď jinými lidmi nebo spěchem událostí. 

Vyhnul rozhodnutí je obvykle akt zbabělosti a je opravdu rozhodnutí ve výchozím nastavení v sobě. Stručně řečeno, není 

schopen dojít k rozhodnutí, kdy události požadovat takové, je rozhodnutí samo o sobě, a to bude někde jinde, obvykle na 

úkor těch, kteří nemohou tvořit jejich mysl. 

Vzhledem k tomu jsem byl velmi dobře vědoma důležitosti rozhodování, protože rané dospělosti, jsem se také stal 

pozorovatelem toho, jak ostatní lidé rozhodují. Jsem si hlavně uvědomit, kolik lidí tam je, že buď nemohou rozhodovat, 

nebo nebude-li by měli rozhodovat, jak někteří lidé vyhýbají rozhodování, jak by mor. Je úžasné, kolik ostatní lidé mohou 

někteří jedinci najít vinu za své vlastní chyby a nedostatky. Budou obviňovat svou manželku (nebo manželky), jejich matku, 

otce, jejich šéf, nebo jen smůlu, že "nikdy dostat pauzu", nebo kdyby jen měl peníze, co nemohli udělat, mnohem lepší než 

chlapík, který dělá to mít. 

V tomto ohledu jsou vhodné celá řada banální rčení. Jedna, která přijde na mysl, je "Vzal své neúspěchy jako člověk, a 

obviňoval ji na své ženě." 

Dalším z nich jsem viděl na zdi kanceláře přítele byl "Pokud je váš šéf byl chytřejší, asi byste být venku a hledal práci." A 

pádný důkaz, že pařezy na "Kdybych měl peníze" alibi je: "Když jsi tak chytrý, proč nejsi bohatý?" ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ. 

Pro tento účel příliš, nicméně, Shakespeare má odpověď. Znovu (od Julius Caesar) Cassius říká: "chyba, drahý Brutus, není 

v našich hvězdách, ale v nás, že jsme podřízení." 



Zjistil jsem tyto druhy lidí nejtěžších ze všech vypořádat se s ještě více než ti, kteří jsou nečestné a / nebo mazaný. Ten, i 

když nelze jim věřit, můžete alespoň vytušit své záměry, jaké je chtějí, jaká je jejich cena. Poté můžete smlouvat na tomto 

základě plnit svou cenu a oni na vás, nebo si můžete ulomit veškerá jednání a nezabývá se s nimi vůbec. 

Ne tak s mnoha nešťastných lidí, kteří nemohou tvoří jejich mysl. Je nesmírně obtížné vyjednávat s někým, kdo neví, co 

chtějí, kteří nemohou dělat svou zlomenou mysl. Budou vás zastavit, budou odkládat, že opustí vás visí v animovaném 

suspenzi, dokonce cítil jistou dětinskou je důležité, aby se jim podařilo udržet někoho, kdo čeká na jejich ne-rozhodnutí. 

Takoví lidé, jsem zjistil, raději ne vždy tvoří jejich mysl, ale raději mít někoho tlačit je do "jejich" rozhodnutí, které není 

jejich vůbec. Proč přijmout takový zdlouhavou a katastrofální průběh? Hlavně proto, že rozhodování s sebou nese 

odpovědnost a vědomě či nevědomě se chtějí vyhnout odpovědnosti. Nechte jiná osoba převzít odpovědnost za rozhodnutí, 

a mělo by to všechno dopadlo špatně, nechat jiná osoba vzít na sebe vinu. 

Každý musí učinit rozhodnutí. Někteří aby byly špatně, některé z nich jsou docela dobré na to, některé z nich mohou činit 

správná správná rozhodnutí většinu času a aby byly rychle. Je to něco jako aktu pravopisu. 

Někteří lidé jsou chudí na to, některé jsou průměrné, některé jsou dobré a některé jsou vynikající. Nikdo není dokonalý, a 

nikdo očekává, že bude. Je to spíše, jak hodnotit na stupnici od 1 do 10, která se počítá. Pro věřte mi, úspěch v životě je do 

značné míry závislá na tom, jak rychle si můžete udělat rozhodnutí, jak zvuk jsou tato rozhodnutí a berou odpovědnost k 

sobě tato rozhodnutí poté, co byly provedeny. 

Rozhodování, stejně jako proces myšlení, je složitý a zkreslený proces. Nicméně, každý může udělat, a každý má na to. 

Stejně jako dýchání, nemůžete jít životem bez něj. (To mi připomíná znak, jakmile jsem viděl v obchodě zámečnické, která 

podala stížnost k opaku. To řekl: "Lidé mohou žít bez přístupu vzduchu po dobu dvou minut, bez vody po dobu jednoho 

týdne, a to bez potravy po dobu jednoho měsíce, a bez mozku vše jejich život "). Ať je tomu jakkoli, opakuji, každý má činit 

rozhodnutí a každý může, podobně jako nějakou práci usilovně vyhýbat se tomu. 

Dokonce i ptáci a zvířata se neustále potýkají s rozhodnutími. I oni mají konstantní a širokou škálu rozhodnutí, aby se a 

dělají je. Jednou ze základních rozhodnutí mnohá zvířata mají udělat, je jedním z boje nebo letu. Dalším důvodem je 

rozhodnutí o páření a koho zvolit za svého partnera. Dalším rozhodnutím ptáci mají učinit je místo, kde budovat své hnízdo, 

kdy začít, jak ji postavit, kam shromáždit větviček, jak se jim i celou řadu dalších významných i méně významných 

rozhodnutích zařídit. Mají k jejich výrobě, a udělají jim. Obvykle to je včasné a jejich úsudek je vynikající. 

Dostat se zpátky k lidem, jejichž rozhodnutí může nebo nemusí být složitější, než jsou ptáci, včely a zvířat, které údajně 

mají výhodu v tom, že lepší myšlení zařízení, které jim pomohou rozhodovat a řešit jejich problémy. Ačkoli to může být 

složité a ne zcela pochopen, existuje celá řada hlavních směrů bych chtěl nabídnout to může být velkou pomocí a pomůže 

při složitém procesu rozhodování. 

1. První věc, kterou musíte rozhodnout, je, že se potýkají s rozhodnutím, které yon muset rozhodnout tak či 

onak, a že čím dříve tak učiníte, tím lépe jste. Je úžasné, kolik lidí policajt ven na tomto prvním důležitém kroku a 

nebude přiznat ani sami sobě, že se potýkají s rozhodnutím, i když by měl vědět lépe. 

2. Při rozhodování, shromažďovat všechny informace Yon plechovku, která se vztahuje k problému. Přitom 

není nutné vyčerpat relevantní informace, ale pouze dostatečné množství, aby se konkrétní rozhodnutí. Příliš často se 

někteří lidé budou udržovat procrastinating v blíží ke svému závěru, a ztrácet tolik času čeká na další informace, 

které v době, kdy mají "dostatečné informace", loď se plavila již dlouho a oni zůstali stát v doku. Pokud se zdá, že 

rozpor zde klíčovým slovem je "odpovídající" a trik je mít dobrý úsudek poznat, kdy už je toho dost. 

3. Dalším krokem je otázkou vážení a vyhodnocování informací, které jste. Opět platí, že toto je místo, kde 

dobrý úsudek a zdravý rozum vstoupí do hry, a "zdravý rozum" jsem zjistil, není běžné vůbec, ale vzácné a drahé 

zboží. Objevují se otázky: Jak spolehlivé jsou informace? Když si odporující zprávy přijde jako vždy, otázky, které 

musí být zodpovězeny, jsou: Koho můžete věřit? Co ve světle svých dřívějších zkušeností, je rozumné, a co je 

nereálné? Ty samé platí pro dceřiné rozhodnutí, které musí být provedeny, a zapadal v závažné rozhodnutí, které se 

snažíte vyřešit. 



4. Poté, co shromáždil své informace poté, co zváží a vyhodnocena, vedle zvážit své možnosti. Možná, že 

možnosti jsou jednoduchým ano nebo ne, nebo může být půl tuctu možností jak na to, co můžete udělat o 

konkrétním problému. Zvážit všechny možnosti a uvede je v písemné formě. 

5. Poté, co udělal, příští zvažovat důsledky každého, krátkodobé i dlouhodobé.  

6. Dále přichází tvrdé a důležitý krok: učinit svou volbu. Zde je místo, kde většina lidí šedohnědý. 

7. Poté, co si vybrala, pak držet s ním a zálohovat intenzivního a agresivnímu působení aby tuto volbu úspěch. 

To není dobré pro mladého muže říkat, "já jsem udělal můj výběr. Hodlám být inženýr", a pak dělat nic o naplňování 

dlouhé a náročné úsilí potřebné k provedení tohoto rozhodnutí. Stručně řečeno - vyberte si svůj sen - a pak usilovat o 

to, aby jeho logickému závěru. 

Zde jsou některé další poznatky o rozhodování.  

1. Rozhodování vyžaduje odvahu: Vyhnout takový je policajt-out, akt zbabělosti. Klíčovým slovem je 

odpovědnost. Člověk musí mít odvahu převzít zodpovědnost za jeho / jejích rozhodnutích. 

2. Rozhodování také vyžaduje vytřídění priorit. Nikdo nemá čas rozhodovat o všem. Některá rozhodnutí jsou 

důležité, některé z nich jsou triviální. Některé z nich jsou naléhavé a musí být provedeny v příštím týdnu, někteří v 

druhý den, někteří v příští hodině, někteří ve zlomku vteřiny. Opět se jedná o výběr, otázka příznivého časování, 

otázkou dobrého úsudku. 

3. Tam jsou některé věci, které mohou být nesmírně důležité, ale nemůžeme s tím nic dělat tak jako tak. 

Například to může být nesmírně důležité, aby východ slunce zítra ráno, ale protože jsem absolutně žádné slovo v 

této věci, není nic pro mě týkat sám o. Dobrým filozofie v tomto ohledu je ten, který je upřesněn v modlitbě 

Anonymních alkoholiků lidí. Je to takhle: "Bože, dej mi klid přijímat věci, které nemohu změnit:. Odvahu změnit ty 

věci mohu a moudrost poznat rozdíl" Vynikající filozofie. 

Já se přihlásit k odběru, že.  

Nyní se dostáváme k jádru tohoto článku o tom, jak všechny výše uvedené se týká kreativity, přežití bílé rasy, a budování 

naší rasové hnutí.  

Po zdůraznil význam  

a. Rozhodování  

b. Třídění, co je důležité a co je triviální, dejte nám nyní přicházejí s některými hlavními závěry o některých 

věcech, které mají zásadní význam pro svůj vlastní život, aby vaší rasy, svým dětem a budoucím generacím dosud 

nenarozených.  

1. Nejdůležitější problém, kterému čelí ti dnes jako člen bílé rasy o přežití svého vlastního druhu. To je fakt a 

žádná rozhodnutí musí být provedeno asi prokázané, že. Rozhodnutí máte udělat, je, zda budete čelit této skutečnosti 

a něco s tím udělat. Doplní svou mysl, ano nebo ne. 

2. Pokud ne, připojit se k negře "komunity" a zalézt do díry potkana a umírají. Už nikdy nechci znovu slyšet od 

vás. 

3. Pokud ano, udělejte si názor na to, co organizace má nejlepší vyznání, program a řešení pro přežití, expanzi a 

rozvoj bílé rasy. Jsem plně přesvědčen, že Hnutí kreativity má nejen nejlepší vyznání, program a řešení problému, 

ale jediné řešení. Nicméně, musíte se rozhodnout, že pro sebe. Rozhodnout, co program, který chcete sledovat, a pak 

dělat něco smysluplného o tom. 

4. Pokud se rozhodnete Hnutí kreativity je to pak zahodit všechny ostatní příčiny polyglot, a věnovat svou 

plnou čas a energii podporovat naši věc s dary, s distribucí naší literatury, se žádají nové odběratele za rasovou 

loajality a mnoho dalších aktivit. Ve stopách, proč se nestal vysvěcen ministr církve a tvoří svou vlastní aktivista 

církevní skupinu. (Viz RASOVÉ VĚRNOSTNÍ č 10 pro pokyny). 



Jsou to nesmírně důležité otázky. Opět vás žádám, aby vaše rozhodnutí. Tam je příliv v aférách mužů a závodů. 

Čas je esence. 

Zde je několik cituje Adolf Hitler: Každá židovská pomluva a každá židovská lež je jizva cti na těle našich bojovníků.  

Muž židé nejvíce nadával stojí nejblíže k nám a muž, kterého nenávidí nejhorší je náš nejlepší přítel.  

Každý, kdo zvedne židovské noviny v dopoledních hodinách, a nevidí sám pomlouvali v něm neučinil výnosné využívání 

předchozího dne; protože kdyby to udělal, byl by pronásledován, nadával, pomlouvali, zneužívaným, befouled. 
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Staňte vysvěcen ministr Hnutí kreativity  

Organizovat své vlastní církve Group  

V záležitosti No. 10 na jejich rasu věrnostních jsme navrhli, že každý CREATOR stát Ctihodné, to znamená, vysvěcen 

ministr naší církve. uveden jsme řadu výhod v tom, jak z bodu jednotlivce pohledu v tom, že efektivní, a také z kostela 

pohledu. 

Stručně zrekapituloval tyto výhody patří:  

1. To uděluje prestižní titul na jednotlivce, který byl uznáván vládou, soudy a celému světu po mnoho 

staletí.  

2. To s sebou nese určité právní a morální výhody, které naši nepřátelé byli připravení využít řadu let v 

právní, morální a fondů, nastoluje.  

3. Rozhodně je nástroj a zbraň, která i my, mohou a měly by využívat.  

4. Poskytuje plášť, se kterými si můžete vytvořit svůj vlastní kostel skupinu a mnohem účinnější při 

budování trvalý a rostoucí základnu ve vaší oblasti.  

Tak proč to neudělat?  

Pro další informace viz Vydání 10 na jejich rasu loajalitu. Pokud jste již darovali tolik jako $ 40,00 v minulosti 

jste již kvalifikaci k používání bez jakéhokoliv dalšího daru. (Nicméně, můžeme vždy použít veškerou pomoc, 

kterou můžeme dostat). 

Ale stejně, dělat něco smysluplného, a to hned. Použít dnes!  

 * * * *  

Pamatujte si, že neexistuje žádná náhrada za vítězství a není náhradou za bílé rasy!  



 * * * *  
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